ý
k
s
v
Jaco
hlásnik
V Matúšovom evanjeliu je napísaný príbeh o troch mudrcoch.
Boli to učení ľudia, ktorí sa zaoberali prírodovedou
a hvezdárstvom. Sledovali prírodné úkazy, študovali prírodné zákony,
keď ich zrazu z bežného, každodenného života vyrušila hviezda.
„Videli sme jeho hviezdu na východe...“/ Mt 2, 2b/. Možno sa pýtali, čo
to pre nich znamená. Možno pocítili zvedavosť, možno túžbu po novom
poznaní. Nakoniec sa rozhodli túto
hviezdu nasledovať. „A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred
nimi, až sa zastavila nad miestom,
kde bolo dieťa“ /Mt 2, 9-10/. Hviezda
ich po dlhej a náročnej ceste priviedla až k Ježišovi. Keď prišli na miesto, kde bol Ježiš, poklonili sa mu. Odovzdali mu svoje

dary a na pokyn, ktorý dostali vo sne, sa vrátili domov
inou cestou.
Čo z tohto príbehu vyplýva pre náš život?
Aj my sme v uponáhľanom kolobehu
každodenného života, vyrušení príchodom Vianoc, ktoré nám majú pripomenúť narodenie Pána, ako to pripomenula hviezda mudrcom. I my
máme možnosť rozhodnúť sa, či budeme ochotní na chvíľu zanechať
svoje povinnosti všedného dňa a vydať sa na cestu za ním. Ak sa rozhodneme pre neho, pokloňme sa mu, ako
svojmu Pánovi a Spasiteľovi. Prinesme mu ako dar svoje srdce so všetkými problémami, bolesťami a starosťami. A potom už kráčajme domov inou
cestou, novou cestou, ktorá bude začiatkom nášho nového života s Ním.
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Vianoce sú tu – sviatky pokoja. Všetci už čakáme v blízkosti dvier, kedy sa tajomne zvečera otvoria a do duše zas príde pokoj a mier.
Do duše príde Ježiško, do duše, ktorá hľadá...
Boh vždy je nablízko tomu, kto si ho žiada.
Čaro Vianoc nás každý rok o tomto čase trochu všetkých
mení. Napriek zhonu je v nás láska, šťastie, na tvárach máme
úsmev.
Rozhoria sa v nás city, spomienky na našich drahých, láska
roztápa všetky naše starosti a bolesti.
Na čo si pomyslíme, keď sa povie Vianoce?
Vianoce pre mňa znamenajú dni strávené s mojou rodinou.
Sú to výnimočné sviatky, v našej rodine prevláda radosť a istota. Veď nezáleží na darčekoch, záleží na tom, že sa všetci zahŕňame láskou.
Ivana Labudíková
24.december je najkrajší deň v roku. Nesmie chýbať stromček. Tešia sa všetky deti na svete, oslavujeme narodenie Ježiška.
Nikolka Macková

Veľmi rád spomínam na Vianoce môjho detstva. Túžobné očakávanie Ježiška, ktorý mal prísť a priniesť darčeky. Už niekoľko dní
pred Vianocami bola v dome vianočná nálada, oprašovali sa koledy, vo vani plával kapor, v obývačke ozdobený trblietajúci sa
stromček, čakalo sa už iba na sneh, polnočnú a Ježiška s darčekmi, ktorý prišiel vždy, aj keď dedo sneh a dedo mráz niekedy prísť zabudli. Dnes pre mňa Vianoce nadobúdajú iný, nový
zmysel, väčším darom ako darčeky pod stromčekom je pre mňa
Ježiš sám. „...Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život .“/Jn 3,16/ Boh tak splnil svoj dávny prísľub, že v „plnosti času“ poslal Spasiteľa. Ježiš je ten, ktorý dáva nový zmysel
môjmu životu. On je mojím svetlom. „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“/Jn 1,9/. Skrze neho bola prekonaná priepasť medzi človekom a Bohom. On sám je mostom,
ktorý spája nebo so zemou. V ňom môžeme volať Otca tak dôverne ako on sám: „ Abba, Otče!“ Doslova „Otecko!“ On je ten, ktorý
pozná riešenie na každú situáciu, hoci sa zdá niekedy aj neriešiteľná, on je svetlo, ktoré svieti aj v temných dňoch môjho života.

Rozprávala mi raz jedna známa, že mala možnosť počas pobytu
v Izraeli navštíviť Betlehem a miesto, kde sa „Slovo stalo telom“.
I keď bolo leto, prežila tam novú skúsenosť Vianoc. Skúsenosť,
ktorá nie je časovo viazaná na 25. december a ktorá jej zostala dodnes. Pochopila, že život má zmysel iba vtedy, keď sa Ježiš
nanovo „narodí“ každý rok, ba každý deň v srdci človeka. Iba vtedy môže každodenne zažívať Božiu lásku a prežívať život naplnený pokojom a radosťou.. Skúsme precítiť vo svojom živote túto
Božiu lásku, ktorá láme všetky putá, roztápa ľady a mení naše
kamenné srdce na srdce z mäsa /ako hovorí prorok Ezechiel/,
naplnené láskou, ktoré je schopné túto lásku odovzdávať ďalej.
Obdarujme ľudí okolo seba milým slovom, úsmevom, drobným
darčekom, nech všetci v našom okolí zakúsia skrze nás aspoň
kúsok tej Božej lásky, ktorá zostúpila z neba, aby sa aj v našom
srdci narodil počas týchto Vianoc Ježiš. Aby sme aj my mohli počas „svätej noci“ s radosťou spievať spolu s anjelmi „Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“/Lk 2,14/
Pokojné požehnané sviatky Narodenia Pána Vám želajú a vyprosujú vaši kňazi.

Milostiplné a radostné narodenie Spasiteľa
sveta a požehnaný nový rok 2011 prajú:
starosta, končiaci a začínajúci poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.

Keď začujem slovo Vianoce, napadne ma hneď stromček,
adventný veniec, koláče, moja rodina. Vianoce sú najlepšie
sviatky na svete, mám ich veľmi rád.
Matúš Dubný
Vianoce pre mňa znamenajú sviatok lásky a porozumenia,
radosť pre iných, všetkých mne blízkych.
Filip Kmotorka
Najväčší zážitok môjho života sú každé Vianoce. Nič krajšieho na svete neexistuje. Keď počujem slovo Vianoce, dodá
mi to úsmev.
Michal Hlavenka
Vianoce znamenajú narodenie Ježiška. Stretnutie mojej drahej rodiny, chvíle strávené spolu, veľa darčekov.
Natália Bumbálová

Vianoce sú sviatky pokoja, štedrosti, radosti. Teším sa, keď
sa stretneme pri vianočnom stole celá rodina.
Dávid Mikuš
Pre mňa sú vtedy, keď som so svojou rodinou. Dávajú mi najkrajší darček, ktorý sa ničomu nevyrovná. Lásku. Filip Smatana
Vianoce sú čas rodiny, čas lásky, pokoja. Vianoce sú o stretnutí s rodinou, s tými, ktorých máme radi a ktorí majú radi
nás.
Veronika Oravcová

Otvárame srdcia láske, už prichádza Vianoc čas.
A tajomstvo Tichej noci nech pohladí všetkých nás.
Láska nech naplní vaše srdcia, pokoj nech zaplaví vaše domovy, šťastie nech sa zračí v očiach Vašich detí.
Prajeme prekrásne Vianoce
ZŠ s MŠ, Školská 5, Jacovce
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„Spravodlivými rozhodnutiami spolu vytvorme
lepšiu obec s kvalitným životom našich občanov“.
„Spolu ďalej!“, „Riešenia problémov musia byť
založené na vzájomnej komunikácii“, „Rozhodnite sa pre zmenu a kvalitnejší život v našej
obci“, „Spoločným úsilím to dokážeme“.
To sú ústredné slogany, ktorými sme sa Vám
prihovárali počas volebnej kampane. Už málokto
chce písať o tom, čo znelo v kuloároch, a to je
neprajnosť, závisť, invektívy, osočovanie, tzv. zaručené informácie, ktoré v niektorých prípadoch
vyústili aj k návšteve právnikov z dôvodu ochrany osobnosti.
Sú to dva protiklady, ktoré začíname brať ako samozrejmosť...
Azda iba redaktor Obecných novín Bohumil
M. Olach na margo volieb a ich korektnosti napísal: “V mnohých mestách a obciach sa niektorí
kandidáti miesto súperenia v tom, čo dobré pre
svoje sídlo urobili, či chcú urobiť, pretekali v ohováraní svojich súperov. Je možné, že ich pohnútky kandidovať dokonca neboli celkom čisté.“
Ďalší, ktorý hodnotí priebeh volieb v rámci Slo-

venska je aj predseda ZMOS a starosta v jednej osobe M. Sýkora: „Ľudia v malých mestách
a obciach boli svedkami nechutnej, nedôstojnej
a neslušnej negatívnej kampane, ktorej cieľom
nebolo vytvorenie nadšenia pre správu vecí verejných, ale skôr pošpinenia kandidátov a znechutenie časti voličov.“
Čo k tomu dodať? Komunálne voľby sú za
nami, práca pokračuje, začína?
Obsahy programu našich kandidátov zaznamenali nebývalú zhodu, zrejmý prienik v hlavných
tézach, čo sa zdá, že je priam výborné a chcem
veriť že aj úprimné.
Chcem nás všetkých preto pozvať k rozvoju
obce, k občianskej pohode. Veď ako duchovne úplné slobodné bytosti sami rozhodujeme
o tom, či túto úlohu dobrovoľne bez akýchkoľvek
podmienok príjmeme. Celý náš život sa skladá
z každodenných maličkostí, z ktorých sa dá vytvoriť dielo, ktoré tu po ňom zostáva...
I. Hermann

Vážení spoluobčania,
ďakujem za Vašu podporu pred a počas Komunálnych
volieb 2010.
Rovnako ďakujem za podporu predstaviteľom politickej
strany SaS, KDH a ĽS HZDS.
Imrich Hermann

Počet osôb zapísaných v zozname voličov ...............1534
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ....................945
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva .........................................921
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce ...............................................927
Percentuálna účasť .....................................................61,6
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na
funkciu starostu obce:
Imrich Hermann, PhDr., nezávislý kandidát ...............311
Jaroslav Božik, nezávislý kandidát .............................305
Pavol Hlista, Ing., SDKÚ – DS .................................... 188
Marián Sitár, Ing., nezávislý kandidát ......................... 123
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov za
poslancov Obecného zastupiteľstva:
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva:
Michal Vičan, Ing., SDKÚ – DS ................................. 480
Ján Pavlovič, Ing., KDH ............................................. 370
Jaroslav Božik, SNS .................................................. 360
Miroslav Čačík, MUDr., ĽS – HZDS ........................... 348
Peter Toman, Ing., SDKÚ-DS .................................... 341
Peter Komačka, nezávislý kandidát ........................... 320

Pavol Hlista, Ing., SDKÚ-DS ...................................... 319
Ľubomír Bošanský, Ing., KDH .................................... 286
Juraj Lacika, nezávislý kandidát ................................ 258
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva:
Zuzana Zigová, Mgr., ZSNS ...................................... 247
Dušan Svitač, Ing., KDH ............................................ 245
Janka Bošanská, Mgr., KDH ...................................... 242
Andrea Pápaiová, Ing., SDKÚ-DS ............................. 240
Peter Šatan, Mgr., KDH ............................................. 225
Miriam Adamíková, KDH ........................................... 220
Peter Ševčík, Mgr., SDKÚ-DS ................................... 192
Roman Beňo, KDH .................................................... 184
Eva Božiková, SNS .................................................... 178
Peter Ölvecký, Ing., SDKÚ-DS ................................... 164
Igor Pirťan, SNS ........................................................ 157
Tibor Lacena, SDKÚ-DS ........................................... 136
Margita Gráciková, ĽS – HZDS ................................. 123
Róbert Krištof, ĽS – HZDS ........................................ 119
Peter Michalík, SDKÚ-DS .......................................... 118
Peter Švec, KDH ........................................................ 108
Ivan Handrk, SNS ........................................................ 97
Miroslav Sitár, ĽS – HZDS ........................................... 94
Otto Marián Detko, SNS .............................................. 88
Viliam Figúr, SaS ......................................................... 49

Z rokovania OcZ dňa 27. 10. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
Prerokovanie prác naviac v rámci rekonštrukcie „Školského areálu Jacovce – školská infraštruktúra“ v obci Jacovce
Schválili:
• Návrh zmluvy na prevod hasičského vozidla
• Poskytnutie príspevku v prospech Občianskej iniciatívy Sv. Ján Nepomucký.
Uložili:
Obecnému úradu zmluvne zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na miestne komunikácie a chodník v lokalite „Majer“.

Z rokovania OcZ dňa 18. 11. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
• Informáciu o majetkovoprávnom usporiadaní časti futbalového ihriska
• Informáciu o zmluvných záväzkoch obce
• Informáciu o výzve na zlepšenie energetickej náročnosti budov
• Informáciu o upozornení advokáta
Schválili:
• Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2010
• Návrh VZN č. 3/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
• Návrh zmeny VZN č. 8/2005 o odpadoch
• Úver v sume 70 tis. € poskytnutý bankou
Dexia Slovensko na doﬁnancovanie projektu „Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra“

ŠPORTOVÁ ROZLÚČKA
SO STARÝM ROKOM
V nedeľu 26. decembra sa uskutoční
miništrantský futbalový turnaj
v telocvični ZŠ od 12.00 – 18.00 hod.
Kolkársky turnaj a biliardový turnaj
sa uskutočnia súčasne v kolkárni
26. decembra 2010 v čase od 14.00 hod.
Stolnotenisový turnaj sa uskutoční
2. januára 2011 o 13.00 hod. v telocvični ZŠ

SILVESTER
Vážení občania, pozývame Vás na silvestrovský punč a ohňostroj, ktorý sa rozsvieti nad
jacovským ihriskom o 22. 00 hodine
v posledný deň roka 2010
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Začiatok nového volebného obdobia priam vyzýva
k otázkam. Na predvolebných kandidátskych stretnutiach s voličmi niektoré zazneli, ale tie patrili prípadným starostom. Teraz sme oslovili všetkých deviatich
členov zastupiteľstva.
1. Čo pokladáte za najnaliehavejšie, najaktuálnejšie a hlavne najreálnejšie v začínajúcom sa volebnom období riešiť?
2. Ako ste ako poslanec pripravený a rozhodnutý
k takémuto riešeniu prispievať?
Jaroslav Božik
1. Za najnaliehavejšie považujem opravu chodníkov
na ul. Májovej, vybudovať chodník na ul. Kuzmickej, upraviť a vybudovať ihriská pre deti pri základnej škole a opraviť kultúrny dom.
2. Ako poslanec navrhujem nespoliehať sa na dotácie z eurofondov a riešiť tieto problémy svojpomocne, šetrením ﬁnančných prostriedkov obecného rozpočtu. Treba tiež osloviť podnikateľov, ktorí
podnikajú v stavebníctve a bývajú v Jacovciach
a záleží im na tom, aby naša obec vyzerala pekne
a tiež aj na tom, kde budú vyrastať ich deti.
Peter Komačka
1. Treba sa na celú vec pozrieť bez ružových okuliarov a nesľubovať niečo, na čo v blízkej dobe nebudeme mať peniaze. A ako sme sa už poučili, slepo
sa spoliehať na eurofondy, že za nás všetko vyriešia sa tiež nedá. Medzi najnaliehavejšie veci, ktoré
treba doriešiť patrí jednoznačne protipovodňová
ochrana, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu majetku občanov. Čo sa týka obecného
majetku, bolo by dobre pouvažovať nad jeho ďalším využitím, prípadnými opravami, aby sa nám aj
to málo, čo mame nerozpadlo. Mám na mysli hlavne kultúrny dom, ktorý nám veľmi chýba.
Nakoľko rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne je asi v nedohľadne, občania by určite privítali,
keby sa doriešil prístrešok, aby už pozostalí spolu
s kňazom nemuseli moknúť na daždi. A čo sa týka
našich chodníkov a kanalizácie, len pevne dúfam,
že rozbehnuté projekty sa nám podarí zrealizovať
do úspešného konca.
2. Jednou zo základných úloh poslancov je pracovať
pre ľudí, ktorí ich do funkcií zvolili. Takže sa od nás
očakáva, že by sme mali byť nápomocní pri ďalšom budovaní a rozvoji obce, pretože máme pred
sebou ďalšie roky nášho života. Snahou nás všetkých by malo byť, aby sme ich prežili s pokojným
vedomím, že sme pre spokojnosť občanov Jacoviec spravili všetko, čo bolo v našich silách. Aby
sme nežili vedľa seba, ale spolu.
Juraj Lacika
1. 2. Dobudovať kanalizáciu, vybudovať chodníky,
podchytiť mládež do športových aktivít v spolupráci so školou.
Miroslav Čačík
1. Dobudovať kanalizáciu v celej obci, opraviť chodníky a vybudovať kultúrny dom.

2. Budem zaujímať konštruktívny prístup k týmto zámerom v obecnom zastupiteľstve.
Ľubomír Bošanský
1. Najnaliehavejšie aj najaktuálnejšie a zároveň
podľa môjho názoru aj najreálnejšie – dokončenie
výstavby splaškovej kanalizácie v obci.
Najnaliehavejšie a najaktuálnejšie nielen preto, že
napojenie všetkých domácnosti na splaškovú kanalizáciu značne zníži záťaž na životné prostredie v obci, zvýši kultúru života a zníži počet susedských sporov, ale i preto, že až po osadení kanalizácie môžeme uvažovať s deﬁnitívnym dobudovaním a revitalizáciou chodníkov a verejných
priestranstiev.
Najreálnejšie z toho dôvodu, že naša obec bola
zahrnutá do jedného balíka obcí, ktoré sú, alebo
budú napojené na ČOV v Topoľčanoch a vodárenská spoločnosť má reálnu šancu získať ﬁnancie
z Európskych fondov a ukončiť v rámci tohto balíka i kanalizáciu v Jacovciach. I tu sa ukazuje, aké
bolo prezieravé rozhodnutie zastupiteľstva v 1. volebnom období nebudovať vlastnú ČOV, ale upriamiť snahu na napojenie do ČOV v Topoľčanoch.
Vysoko aktuálna je i revitalizácia centra obce, nakoľko na tento projekt sú schválené dotácie, čaká
sa na podpis zmluvy.
Za naliehavé považujem tiež vyriešiť stánok na
spoločenské a kultúrne aktivity a stretávanie občanov. Nezáleží na názve. Spôsob riešenia môže
byť nájom, kúpa, rekonštrukcia jestvujúceho, alebo výstavba nového. Obec však nebude mať nikdy
dostatok vlastných prostriedkov na výstavbu takéhoto zariadenia. Tu je dôležité sa neunáhliť, pretože do r. 2013 ešte môže prísť výzva na podobné
zariadenie z fondov EU, na čo je obec pripravená
reagovať.
2. Som pripravený vždy po kvalitnej analýze hlasovať za to najsprávnejšie rozhodnutie a tiež pomáhať lobovať pri presadzovaní záujmov obce.
Michal Vičan
1. Najaktuálnejšie? Nájsť spoločnú reč, spoločné
ciele a spoločné stratégie u všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva. Stmeliť sa pre veci a kroky vedúce k rozvoju človeka, jeho osobnosti, jeho
okolia a zastaviť tak deštrukciu našej obce a života v nej.
Najnaliehavejšie? Nájsť a zviditeľniť stratenú hrdosť Jacovčana, ktorý pochádza z tejto dediny
alebo v nej býva. Musíme si nájsť, pripraviť a vybudovať dôvody a príležitosti, na ktoré budeme vo
svete pyšní a srdečne sa z nich dokážeme tešiť.
Najreálnejšie? Dozvedieť sa dôvody a príčiny viacerých rozhodnutí obecného úradu a starostu Jacoviec, ktorých reálny a viditeľný výsledok, niektorí z nás, vnímame ako veľký úpadok obce, jej
bankrot, ako znehodnotenie podmienok rozvoja
života a prírodného prostredia, ako ignoranciu názoru a aj ako absolútny nezáujem o vzájomnú komunikáciu.
2. Viac čítať, viac pozorovať, viac porovnávať, viac
počúvať, viac komunikovať! Chcem presadiť myš-

lienky tvorby vysokých cieľov, stratégií na ich
dosiahnutie a ich zodpovedných plnení. Bez Jacovčana, bez jeho ozajstného zanietenia pre zlepšenie života v Jacovciach ani novozvolení poslanci nedokážu túto obec odlepiť od dna. Musím presvedčiť niektorých ľudí, aby zmenili svoje návyky. Po každom vyslovenom „A“ musím vedieť, čo
bude nasledovať ... buď „B“, potom „C“ alebo už
len potopa.
Pavol Hlista
1. Ja, ako rodič malého dieťaťa považujem za najnaliehavejšie vrátenie detskej ambulancie do našej obce. Bol som sklamaný, keď sme o ňu prišli.
Malo by byť v záujme obce, aby u nás detská ambulancia bola. Nie som si celkom istý, či boli urobené všetky kroky na jej zachovanie. Taktiež si myslím, že treba urýchlene zriadiť detské ihrisko v areáli školy, pretože s malými deťmi v našej obci nie je
kam ísť.
2. V prvom rade treba obnoviť dialóg s MUDr. Patríciou Mihálikovou, pokiaľ nechce komunikovať so
starostom, tak ju môžeme osloviť ako skupina občanov obce Jacovce a verím, že riešenie nájdeme.
S detským ihriskom to je podľa mňa len o dobrej
vôli, ochote a dohode medzi našimi podnikateľmi
pôsobiacimi v drevovýrobe. Myslím, že tu pôsobí
šesť drevárskych ﬁriem a pomôcť dobrej veci neodmietne nikto z nich.
Ján Pavlovič
1. V nastávajúcom volebnom období pokladám za
najdôležitejšie dobudovanie kanalizácie v rozsahu, v akom je schválená a odovzdaná na realizáciu prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pre zlepšenie spoločenského
a kultúrneho života v obci je potrebné nájsť vhodný spôsob realizácie a ﬁnancovania na vybudovanie nového centra služieb, kultúry a vzdelávania.
V súčasnosti sa realizuje obnova Základnej školy a komplexná rekonštrukcia Materskej školy, tieto práce by mali byť ukončené v 1. polroku 2011.
V budúcom roku by sa následne mali vybudovať
chodníky v centrálnej zóne obce spolu s námestím, autobusovými zastávkami a mostom cez potok Chocina pri starom kostole.
2. Ako poslanec chcem predkladať nielen kvalitné ale aj efektívne riešenia spomínaných úloh
a cieľov. Zároveň podporím ďalšie pre obec prospešné programy.
Peter Toman
1. Za najurgentnejšie považujem dobudovanie chodníkov na hlavnej ulici a využitie prostriedkov z európskych fondov, ktorých čerpanie je obmedzené
do roku 2013.
2. Nakoľko som vyštudoval špecializáciu regionálny rozvoj a veľa z mojich spolužiakov zostalo aktívnych v tejto oblasti, budem predkladať návrhy
s možnosťami využitia týchto časovo vymedzených prostriedkov. Prioritou sú chodníky na hlavnej ulici.
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Rozžiarené očká našich detí nás vždy vedia dojať, a my sme v tej chvíli
schopní urobiť pre ne všetko. Milujúc ich nekonečne a oddane zháňame
v predvianočnom čase viac ako inokedy darčeky, ktorými by sme ich potešili. Pri tom zhone a nadšení ale zabúdame, že sa často hmotnými darčekmi snažíme zakryť to, na čo nikdy nemáme čas - a to je čas pre
naše deti. Skúsme im ho darovať aspoň toľko, koľko času venujeme
zháňaniu toho hmotného. Je pravda, že deti darčeky čakajú, ale čakajú
aj našu lásku a pozornosť. Pamätám si z mojich detských čias, že darčekov bolo pod stromčekom menej, a už som čiastočne aj zabudla, čo som
vtedy dostala. Ale nikdy nezabudnem na krásne zvyky pri štedrej večeri, spoločné hry, koledy, čítanie rozprávok, spoločnú „polnočnú“, kŕmenie
zvieratiek v tuhej zime....
Pokúsme sa tento rok doplniť sledovanie televízie a počítačové hry o to,
na čo budú deti celý život spomínať, pretože starať sa o detskú dušičku je
investícia, ktorá sa určite vyplatí...
ĎAKUJEME ZA VŠETKU POMOC OD ĽUDÍ, KTORÝM NA NÁS ZÁLEŽÍ
A ŽELÁME VÁM KRÁSNE A POKOJNÉ DNI NIELEN POČAS VIANOC,
ALE PO CELÝ ŽIVOT. S LÁSKOU VÁM POSIELAME TÝCHTO ANJELIKOV, NECH NÁS SPOLOČNE VŠETKÝCH OCHRAŇUJÚ. NECH VNESÚ TEPLO DO VŠETKÝCH SRDIEČOK NIELEN V JACOVCIACH, ALE
NA CELOM SVETE...
(ad)

Prehliadku fantázie, podmanivej vynaliezavosti, zručnosti, kuchárskej
a cukrárskej trpezlivosti opäť predviedli gazdiné zo všetkých obcí mikroregionálneho združenia SOTDuM na sviatok Kataríny v Nemčiciach. Tam sa
totiž konal už tradičný Deň vidieckych žien na tému Čaro Vianoc.
Priestranný a pohostinnosťou svietiaci kultúrny dom naplnila na niekoľko
hodín povznášajúca predvianočná atmosféra. Slávnostne prestreté stoly,
vôňa medovníkov, kapustnice, hra svetiel, majestátne do stemnenej sály
znejúca Tichá noc, svätá noc v žiari sviečok doslova kúzlili. Inscenácia roľníckej štedrej večere, s vinšom, hádzaním orechov do všetkých kútov izby
i medovým krížikom na čelách detí v podaní hostiteľov pripomenula spojenie duchovného obsahu Vianoc s prostou pokorou a vďakou, s akou naši
predkovia vítali príchod Spasiteľa.
Naša obec pripravila slávnostne prestretý stôl v modernom štýle, ktorý
úprimne zaujal všetkých, ktorí sa pri ňom pristavili. Nechýbali však na ňom
neodmysliteľné oblátky, orechy, med, jabĺčka a iné dobroty. Upiekli sme medovníčky i medovú roládu.
Na tejto milej akcii bol na pódiu javiska vystavený betlehem z drôtov. Členovia klubu dôchodcov z Nemčíc sa pochválili ručnými prácami žien z obce.
Prítomní obdivovali vystavené pôvabné vianočné motívy anjelikov, lampáše, kahančeky, zvončeky a iné vianočné dekorácie, ktoré si mohli za symbolické ceny aj kúpiť.
(as)

Tento rok bol šiesty december studený a zasnežený. Nemohlo byť vhodnejšej chvíle na príchod sv. Mikuláša, ktorý prijal pozvanie aj do Jacoviec. Slávnostne naladené a zvedavé deťúrence s rovnako vzrušenými rodičmi sa podvečer zhromaždili pred kostolom. Tam sa im prihováral aj pán
starosta, ale to sa už objavil hosť najočakávanejší – svätý Mikuláš. Potešil sa, že sa môže stretnúť aj s jacovskými deťmi a svojou zázračnou berlou rozsvietil vianočné stromčeky. Potom pozval všetky deti do kostola na
kultúrny program, ktorý pripravili deti z materskej školy a deti zo školského
klubu pri ZŠ v Jacovciach. Mikuláš ich za to chválil a obdaril lákavým balíčkom. Rovnaké, plné sladkostí, dostali všetky dobré deti a ušlo sa aj dobrým
rodičom. V mrazivý zimný večer veľkým i malým dobre padol mikulášsky
čaj. Vďaka za ozvučenie radostného priestranstva patrí Patrikovi Tomanovi.
(as)

5

V októbri v Mesiaci úcty k starším obecný úrad pripravil pre seniorov posedenie v jedálni PPD. Pozvanie prijalo okolo 100 seniorov. Po príhovore
starostu obce a kultúrnom programe, ktorý pripravili deti z MŠ, ZŠ a eRko
klubu sa svojim starkým prihovorili básňou, piesňou aj tancom. Každý prítomný našiel na stole malú pozornosť z „remeselníckej dielne“ eRko klu-

Je to otázka, ktorú si mnohí z nás kladú v období keď bilancujeme, keď sa blížia vianočné sviatky, na prahu blížiaceho sa nového roku. Za viac
ako tridsaťročné pôsobenie na našom družstve
si vždy túto otázku kladiem a vždy mám rovnakú odpoveď. Bol iný ako predošlý. Tak to bolo
i v roku 2010. Pre poľnohospodárov bol obzvlášť
zložitý. Jeho zložitosť spočívala, najmä v tom, že
sme museli čeliť mimoriadne zložitým klimatickým podmienkam a v tom, že sme v ňom museli
veľmi zásadne riešiť dôsledky krízy z roku 2009.
V roku 2009 poklesli naše tržby v porovnaní
s rokom 2008 nám o 110 mil. Sk. Čiže skoro
o jednu tretinu z celého objemu. A to i napriek
tomu, že úroveň vstupov bola na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Potvrdilo sa dlhoročné, že
i keď zaseješ nemusíš ešte zberať.
Podobne sa táto pravda potvrdila v tomto roku
i vo vývoji klimatických podmienok. V roku 2005
vtedajší minister zdravotníctva Zajac sa vyjadril,
že naši poľnohospodári asi majú nepriateľa štyri ročné obdobia. Rok 2010 potvrdil a ukázal, že
je to stopercentná pravda. Poľnohospodárstvo je
o niečom inom ako podnikanie pod strechou. Je
to práca pod holým nebom, práca celý rok bez
ohľadu na to či svieti slnko alebo prší. Jednoducho povedané ani pôda ani maštaľ nepočká. Robota ako živý proces sa musí urobiť.
Mimoriadne poveternostné podmienky nás
sprevádzali v podstate od začiatku jarných poľnohospodárskych prác, cez zber krmovín, žatevné práce až do neskorej jesene. V podstate všetky plodiny sme siali mnohokrát do blata
a viackrát zberali v blate. Ešte i dnes nemáme
spracovaných viac ako 2500 ton cukrovej repy
na bedzianskom letisku. V porovnaní s normálom v roku 2010 napršalo o 250 mm viac.
Keď máme bilancovať komplexne, nebol to rok
najhorší, ale ani najlepší. Sme o rok starší, ale
i múdrejší. Ostatné obdobie ukázalo, že poľno-

bu. Členovia kultúrnej komisie sa zase postarali o to, aby hosťom na stoloch nič nechýbalo v podobe malého občerstvenia. Do tanca a na počúvanie hral pán Ľubomír Ryban z Topoľčian. Dobrá nálada trvala do neskorých
večerných hodín.

hospodár, farmár, roľník si v prvom rade musí
pomôcť sám, až potom sa môže spoliehať na
iných. Tento rok sa to potvrdilo viackrát. Predchádzajúca vláda, ktorá mala poľnohospodárstvo ako prioritu, sľubovala zásadné systémové zmeny vo vzťahu k poľnohospodárstvu a vidieku, k jeho postaveniu a maximálnemu využitiu jeho potenciálu. Dnes je opak pravda. Záporné saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi komoditami je na úrovni jednej miliardy eur. Mnohokrát dovážame to, čo si dokážeme vyrobiť doma. O cenách pritom nerozhoduje reálny trh, ale špekulatívny kapitál. Nie je
predsa systémové, aby pri výkupnej cene mlieka od farmára za 22 centov (6,50 Sk)/liter stálo toto mlieko na pulte v obchodnom reťazci 83
centov (24,90) Sk/l liter (rok 2009) a pri výkupnej cene od farmára 25 centov (7,50 Sk)/1 liter
stálo v obchodnom reťazci 30 centov (15/Sk)/1
liter. Pritom spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na občana v SR je 165 kg a v pôvodnej EÚ
„pätnástke“ 280 - 300 kg.
Podobný prístup vidíme i v krokoch terajšej vlády. Poľnohospodár vie zniesť veľa. Ale nemôže
byť vždy na chvoste ekonomiky a spoločenského záujmu. My nechceme iba reštrikciu, systémové analyzovanie nášho stavu a určenie národohospodárskych východísk. Poľnohospodárstvo to nie je len produkcia. To je krajinotvorba,
životné prostredie, ale i pohoda viac ako dvoch
tretín obyvateľov SR, ktorí sú úzko spätí s vidiekom. Že to nie je záujem iba poľnohospodárov, ukázala i posledná petícia za zachovanie
slovenského poľnohospodárstva. Svojím podpisom ju podporilo za štrnásť dní viac ako 115-tisíc obyvateľov SR, z toho u nás viac ako 3 200
podielnikov a občanov. Za to im patrí úprimná
vďaka.
Jozef Urminský, predseda družstva

(as)

Gristenová G.M.: Mária Terézia. Medzi trónom
a láskou.
Do dejín vošla ako najvplyvnejšia cisárovná z rodu
Habsburgovcov a protihráčka pruského kráľa. Treba ju objaviť ako veľkú milujúcu ženu: Mária Terézia našla v pripravenom manželstve s Františkom
I. šťastie svojho života. V životopisnom románe necháva Gabriele Cristenová cisárovnú, aby sa sama
pozrela späť na svoj život, bohatý na udalosti. Tak
vzniká sýta maľba čias a zároveň veľmi súkromný
obraz rušnej panovníckej rodiny.
Wohlenbergová, Angelika: Mama Massai - svätá
divoška masajskej stepi.
Životný príbeh misionárky Angeliky medzi Masajmi
v Tanzánii. Už ako dieťa sa rozhodla, že raz odíde šíriť kresťanskú vieru a osvetu do ďalekých krajín. Tomu podriadila celý život. Dnes je tam už vyše
dvadsať rokov. Prevádzkuje mobilnú kliniku, zakladá školy, internáty a organizuje vzdelávacie kurzy.
Kniha je citlivou výpoveďou ženy, ktorá sa pokúsila priniesť svetlo do utrápenej krajiny afrického kontinentu.
Anjelik Rafael
Anjelik Rafael sa ponáhľa: Do Vianoc nezostáva už
veľa času a ani zďaleka nie sú zozbierané všetky
lístky so želaniami. A práve teraz ho zazrie Kristián,
ktorý kladie svoj lístok na podokenicu. To sa Rafaelovi ešte nikdy nestalo a nik sa o tom nesmie v nebi
dozvedieť. Zo všetkých síl sa pousiluje, aby sa Kristiánovi želanie splnilo...
Ďuranová, Mária: Teraz to už viem
Na mnohé veci prichádzame, až keď je neskoro. Lýdia je mladá atraktívna žena, v otázke lásky poddajná a s radosťou prijímajúca záujem solventných
mužov. Až narazí a ostáva sama. Zahĺbi sa do tajov
psychológie, vďaka ktorej lepšie spoznáva ľudskú
dušu. Túži byť užitočná, no nečakane sa ocitá nielen v role psychologičky, ale aj jej pacientky.
(mg)
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Obec Jacovce ako každá iná obec musí podľa Zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov zabezpečiť odvoz a likvidáciu domového odpadu, stavebného odpadu, bioodpadu, separovaných komodít
odpadu ako je sklo, papier, plast, pneumatiky a elektroodpad. Na základe
plnenia týchto povinností, obec Jacovce uzatvorila zmluvu so spoločnosťou
Schwarz-Eko, s.r.o. Topoľčany, ktorá pravidelne zabezpečuje prepravu odpadu z našej obce. Skládkovanie obec Jacovce mala zabezpečené podpísanou zmluvou so skládkou Bojná s.r.o. do 31. 12. 2009. V poslednej dekáde mesiaca december 2009 obec Jacovce zistila, že skládka Bojná od 1. 1.
2010 nemá platné oprávnenie na prevádzkovanie skládky TKO. Ihneď sme
oslovili najbližšie spoločnosti: Plastic People, s.r.o. - skládka Vlčie hory Hlo-

2008
2009

množstvo odpadov v tonách
479,98
528,83

2010

605,99

hovec, ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., a Borinu EKOS s.r.o. Na základe zistených
skutočností a ponúk, obec Jacovce podpísala dňa 21. 12. 2009 zmluvu
č. 50041 na ukladanie TKO so spoločnosťou BORINA EKOS s.r.o., Livinské
Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce.
Zmluva je v platnosti od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 s možnosťou predĺženia.
Čo táto zmena zmluvného partnera znamená pre obec a každého jedného občana, možno vidieť i v tabuľkách pod textom. Preprava TKO výrazne
nezdražela, ale náklady na uloženie TKO značne narástlo, avšak príjmy od
občanov zostali na rovnakej úrovni.

z toho využitý separovaný odpad v tonách z toho skládkový odpad v tonách miesto skládky odpadu
77,7
402,28
Bojná
77,44
451,39
Bojná
55,14
Borina
550,85
(k 31.10.2010)

(k 31.10.2010)

z toho zberný dvor

z toho zberný dvor

256,00

256,00

2010

Borina
(k 31.10.2010)

Využitý separovaný zber v tonách:
r. 2008 Sklo: 9,43 t, Papier: 2,16 t, Plasty: 3,19 t, Pneumatiky: 56,35 t, Drevná hmota: 6,57 t
r. 2009 Sklo: 11,30 t, Papier: 2,40 t, Plasty: 4,20 t, Pneumatiky: 52,01 t, Drevná hmota: 7,53 t
r. 2010 Sklo: 3,61 t, Papier: 0,57 t, Plasty: 1,98 t, Pneumatiky: 6,29 t, Drevná hmota: 42,69 t

Náklady – výdavky na likvidáciu TKO
Preprava
TKO

Uloženie TKO
na skládku

Výber poplatkov
od občanov

Spolu platby za prepravu
a uloženie TKO

2008
2009

17360,- €
18982,- €

6008,1 €
9737,- €

15595,69 €
20541,47 €

23368,1 €
28719,0 €

Rozdiel medzi celkovými platbami
za TKO a príjmami od občanov
(doplatok obce)
7772,41 €
8177,53 €

2010.

19737,- €

17033,- €

20098,74 €

36770,- €

16671,26 €

Miesto skládky
odpadu
Bojná
Bojná
Borina
k 31.10.2010
jk

Štatistická zostava - Počet obyvateľov podľa ulíc a vekových kategórií
Štatistické vyhodnotenie, 15. december 2010
Podľa štatistiky obyvateľstva v obci Jacovce máme 1825
obyvateľov s trvalým pobytom. Z toho je 915 žien a 910
mužov. V roku 2010 sa do obce prisťahovalo 30 a odsťahovalo 25 obyvateľov. Narodilo sa 12 detí, z toho
6 dievčat: Vanesa Murčová, Natália Mikulášová, Lujza
Sokolová, Tatiana Reiselová, Lea Brachová, Nela Mošaťová a 6 chlapcov: Marián Gabriel, Samuel Haring, Juraj
Jelenčík, Tomáš Remeň, Michal Remeň, Dominik Fulka.
Zomrelo 27 obyvateľov: Jozef Holienčin, Alžbeta Bošanská, Jozef Dubný, Augustín Bobošík, MUDr.Alfonz Cagala, Katarína Herdová, Irena Holienčinová, Magdaléna Jamrichová, Augustín Cifra, Milan Ďurček, Alžbeta Grznárová, Margita Tomková, Štefan Kišac, Hedviga
Okšová, Ondrej Sliška, Július Bobošík, Margita Váradiová, Jolana Machová, Jozef Lukáč, Aladár Poluch, Helena Rybanská, Juraj Heldi, Paulína Žemberová, Jozef
Mikuška, Augustína Golská a Alžbeta Jančeková, Emília Reháková.
To znamená, že v priebehu roka ubudlo 9 trvalých obyvateľov našej obce. Kvôli úplnosti tejto demograﬁckej poznámky dodajme, že sobáš uzatvorilo v minulom roku
26 obyvateľov Jacoviec.
/MP/

Ulica
Jacovce OBEC
Bedzianská
Bočná
Brezová
Farská
Hlboká
Javorová
Kuzmická
Májová
Pekárenská
Pod Hôrkou
Poľná
Potočná
Pri Majeri
Slobody
Školská
Záhradkárska
Záplotie
Zemianská
Súčet
Spolu:

0-18
0
5
0
11
42
17
8
12
82
1
19
40
4
14
6
3
4
6
39
313

19-30
0
5
2
16
26
19
20
25
82
10
33
36
1
5
16
7
0
22
46
371

31-40
0
7
0
7
27
17
12
12
65
0
21
28
4
9
9
7
1
5
37
268

41-50
3
1
1
8
39
11
7
14
70
5
22
13
2
7
12
0
2
8
28
253

51-60
3
4
3
7
17
19
9
26
61
3
15
14
3
10
11
8
0
21
39
273
1825

61-70
0
1
2
16
18
11
7
18
52
1
9
3
2
11
6
7
0
4
8
176

71-80
0
1
0
4
13
8
3
7
47
1
7
7
0
0
10
0
0
1
14
123

81-90 91-100
0
0
1
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
4
0
20
0
0
0
3
0
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
6
0
47
1
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Ani tie najdemokratickejšie a najpoctivejšie zorganizované voľby
nemôžu uspokojiť všetkých voličov. Ešte celé dve generácie Slovákov si pamätajú voľby, v ktorých sme volili pol storočia kandidátov Národnej fronty s podporou 99,9 percent. Aká to úžasná jednota očakávaní, prianí a dôvery, a predsa sme sa pred dvadsiatimi
rokmi masovo odriekli tej občianskej zhody a pohody.
Možno by sa našlo zopár osôb, uprednostňujúcich vtedajšie volebné miestnosti a praktiky, ktoré však slobodný a rozmýšľajúci občan
nemôže pokladať za voľby. Aj preto viac ako 61 percent Jacovčanov pred pár dňami prijalo pozvánku k volebnej urne s úmyslom
vyjadriť svoje občianske predstavy a očakávania. Zosobňovali ich
ženy a muži, ktorí si trúfajú a chcú spravovať obecný rozpočet, prijímať všeobecne záväzné nariadenia, súperiť o dotácie z podporných fondov Európskej únie, napomáhať pestrý a pokojný život
všetkých svojich spoluobčanov.
Voličské rozhodnutia poskytli túto možnosť deviatim uchádzačom
z 29 o poslanecký post a jednému zo štyroch kandidátov na post
starostu na štyri roky. Optimista si môže pri čítaní ich mien a povedať, že Jacovčania volili naprosto slobodne a uvážene. V zastupiteľstve sa zišli zástupcovia všetkých záujmových skupín, ktoré
ponúkali svoju predstavu o budúcnosti obce. Nastala výrazná personálna zmena, keď v novom zastupiteľstva zasadnú iba piati poslanci so skúsenosťami z minulého volebného obdobia.
Verme, že zostava nováčikov a skúsených matadorov bude tvorivá, múdra a prospešná. Verme, že všetci budú mať na pamäti svoje vlastné kandidátske výzvy a vyslyšia tiež svojich voličov, aby ťahali za jeden koniec povrazu v duchu trochu starosvetského, ale
hádam stále aktuálneho hesla – dedina jedna rodina. Verme, že
starosta bude takou hlavou obecného „tela“, ktorá sa nebude otáčať do opačného smeru ako poslanecký „krk“ a že krk bude ochotný rozumné nápady a návrhy hlavy podporovať. Verme, že skúsenosti ostrieľaných sa budú stretávať s elánom nováčikov aspoň tak,
aby sme si ako voliči mohli povedať, že sme sa za volebnou plentou rozhodli najlepšie ako sme vedeli a mohli.
(vič)

PÁR POVOLEBNÝCH ČÍSEL
Jacovčania ako voliči sa predstavili nadpriemerným výkonom
v rámci Slovenska. Do volebnej miestnosti prišlo 61,6 percent
z celkového počtu oprávnených občanov, čiže 945. Už predvolebné stretnutia uchádzačov o starostovskú stoličku s občanmi – voličmi naznačili, kto má aký záujem o obecné dianie a aj
o neodmysliteľné pohostenie. Mladé tváre dvadsať, tridsaťročných sa dali rátať na prstoch rúk. A pamätníci sa osvedčili aj vo
volebnú sobotu ako dôslední ctitelia demokracie.
Muži a ženy s piatimi a viac krížikmi na krku predstavujú takmer
polovicu – 48,3 percenta aktívnych voličov, o generáciu mladších, teda 31 – 50-ročných prišlo voliť 31,6 percent a tých, ktorí
mali prvú resp. druhú príležitosť rozhodovať o svojich zástupcoch v poslaneckom zbore a starostovi bola zvyšná pätina.
(mvk)

Toľko sme sa vyzvedali u meteorológov, kedy príde tento rok zima, či
bude tuhá, koľko bude snehu a či bude aj na Vianoce, až to pani Zima nemohla počúvať. Vtrhla do krajiny s veľkým hurtom, zo dňa na deň a hneď
zostra – kalamitne. Zmätky a nevítané nocľahárne na letiskách, meškanie
rýchlikov i osobákov, zelená vlna na autostráde sa premenila na tsunami,
prišlo aj na obľúbené vtipkovanie o cestárskej pripravenosti na zimu a merače spotreby plynu a elektriny sa odtrhli z reťaze...
Vstávajúc do rannej tmy a dvadsaťstupňového mrazu sme si priznávali,
že až o takú studenú romantiku sme si nestáli. A určite si to vraví aj poľné
a záhradné vtáctvo. V nedeľu sa ešte chystali kvitnúť tvrdohlavé novembrové púpavy a v pondelok hotové snehová perina, bŕŕŕŕŕ!
Čo s nimi chúďatkami ľahostajnými? Toľké stáročia sa spoliehajú na otca
nebeského namiesto toho, aby si od leta robili riadne zásoby zrna, ktoré na asfaltových zákrutách rozsýpajú farmárske kamióny plnými hrsťami. Ale čosi sa už deje. Neviem, či ste to už zaznamenali aj vy, ale funguje to. Ranná krajina je tichá, široká, biely dym z plynového kotla stúpa kolmo k oblohe, sneh vám vŕzga pod nohami ako v minulom storočí, nikde
ani vtáčika - letáčika. Na príhodnú haluz pred svoje okno vešiate kŕmidlo – dve doštičky, štyri klátiky, pár klinčekov a jeden háčik – z téglika sypete dve deci slnečnicových semienok, vešiate hrudku loja a ponáhľate
sa do tepla za záclonu, aby ste dobre videli na nastávajúce baletné a artistické predstavenie, ba priam performance, ako sa dnes hovorí akčnej
umeleckej tvorbe. Drnk, frnk, brnk, crnk, cip, pip, ﬁť! Odnikadiaľ a z ničoho nič je ich tu celý ansambel. Vrabčie loopingy strieda sýkorčie pas
deu, deu, strnádky predvádzajú šabľový tanec, starý glezg, policajt robí
poriadky... keby ste mali od koho, začnete vyberať aj vstupné.
Usmievate sa, ale v hlave vám vŕta, ako sa tá správa o slnečnici rozkríkne v troch minútach po polovici dediny a vŕtalo by vám až do úmoru, keby
tu nebol web, na ktorom sú odpovede na všetky záhady vesmíru, aj na
tú vtáčiu.
Najúspešnejší výrobca mobilných telefónov www. aikon. eu sa zapojil do
globálneho projektu záchrany vtáctva nebeského, ktoré neseje a nežne
a vybavil všetky slovenské pernaté a okrídlené lietavce miniatúrnymi telefónikmi s elektrovoltaickým napájaním. Svetoznámy výrobca požiadal
o účasť a podporu aj známeho európskeho speváka K. G. ktorý „umí ptačí nářečí“, aby pôsobil ako animátor a inštruktor tohto prevratného projektu. Nuž, milí priatelia, je vhodný čas, aby sme aj mi všetci prispeli k prežitiu našich spevákov a spevavcov hŕstkou slnečnice alebo hrsťou eur.
(vš)

Linecké pečivo - osvedčené
75 dkg hladkej múky, 2 ks Palmaríny,
25 dkg. práškového cukru,1/2 prášku
do pečiva, 1 vajce.
Všetko spolu zmiesime, z cesta môžeme robiť rôzne druhy pečiva ako
sú kolieska alebo pridaním kakaa
môžeme plniť formičky truhličiek, pridaním orechov plníme formičky orieškov, pridaním kávy urobíme rožky. Všetky druhy pečiva plníme krémom ktorý máme osvedčený. Kolieska môžeme plniť džemom a polovičky namáčať do čokolády.

Kokosové rezy

Medovníčky hneď mäkké

6 bielkov, 6 lyžíc studenej vody, 25
dkg práškového cukru, 20 dkg kokosovej múčky, 6 lyžíc hrubej múky.
Bielky vyšľaháme do polo vyšľahaných pridáme cukor, po lyžiciach
vodu a po troche kokosovú múčku
zmiešanú s múkou (kokosovú múčku
už zamiešame iba varechou). Dáme
piecť na plech vyložený papierom.
Plnka: 2 dcl mlieka s dvoma žĺtkami, 2 lyžice maizeny a vanilku uvaríme kašu. Necháme vychladnúť.
Vymiešame 1 maslo a 20 dkg práškového cukru, vymiešame do peny
do toho dáme vychladnutú kašu
a pridáme 2 lyžice kakaa. Natrieme
na vychladnutý plát, ktorý polejeme
čokoládovou polevou.

50 dkg múky hladkej, 2 celé vajcia, 12,5 dkg múky, 12,5 dkg teplého medu, 19 dkg práškového cukru, 1 čajová lyžička mletej škorice,
1 čajová lyžička sódy bicarbóny, 1 lyžička medovníkového korenia. Všetko spolu zmiesime, necháme cesto
2-3 hodiny odpočinúť, môže byť aj
cez noc. Cesto rozvaľkáme na 3 mm
a vykrajujeme rôzne tvary.
Dáme piecť do dobre vyhriatej rúry.
Pozor medovníčky sa upečú rýchlo. Po upečení ich potrieme žĺtkom.
Bielok vyšľaháme so 14 dkg práškového cukru trochu maizeny a 3 kvapky citrónovej šťavy. Môžeme zdobiť
podľa ľubovôle.

1. kolo
1. FC Pub – Hamas Alfa
Nech Tovarníky – Popo
Piváreň Aréna – Kuzmice
Hamas Omega – Ja Neviem
FC Hôrka – Kolkáreň

15 : 7
4:4
11 : 11
21 : 3
5 : 11

2. kolo
Ja Neviem – Kuzmice
Popo – Hamas Alfa
Nech – FC Hôrka
1. FC Pub – Piváreň Aréna
Hamas Omega – Kolkáreň

8 : 12
4:7
6:5
9 : 11
6 : 10

3. kolo
Kolkáreň – Kuzmice
FC Hôrka – Popo
Hamas Alfa – Piváreň Aréna

11 : 3
14 : 8
6:9

Hamas Omega – Nech
JA Neviem – FC Pub

5:3
6 : 22

4. kolo
Nech Tovarníky – Kuzmice
FC Hôrka – Hamas Omega
Popo – Piváreň Aréna
Ja Neviem – Hamas Alfa
Kolkáreň – 1. FC Pub

10 : 5
6 : 12
5 : 23
3:5
odložené

5. kolo
Popo – Hamas Omega
Kolkáreň – Hamas Alfa
Nech Tovarníky – 1. FC Pub
Kuzmice – FC Hôrka
Ja Neviem – Piváreň Aréna

4 : 14
10 : 3
9 : 12
11 : 9
5 : 23

Šuhajdy
1 stužený tuk rozpustíme nad parou,
pridáme 10 dkg kakaa, 2 dkg práškového cukru.
Plnka: 4 lyžice marhuľového džemu 2 lyžice orechov a rum.
Pripravenou plnkou naplníme košíčky a zalejeme pripravenou čokoládou, ozdobíme orechom, mandľou
alebo lentílkou. Necháme stuhnúť.

1. Piváreň Aréna
2. Hamas Omega
3. Kolkáreň
4. Nech Tovarníky
5. 1. FC Pub
6. Hamas Alfa
7. Kuzmice
8. FC Hôrka
9. Popo
10. Ja Neviem

5410
5401
4400
5212
4301
5203
5212
5104
5014
5005

77 : 36
58 : 26
42 : 17
32 : 31
58 : 33
28 : 41
42 : 49
39 : 48
25 : 62
25 : 83

9
8
8
5
6
4
5
2
1
0

Najlepší strelec po 5. kolo – Andrej Žurek
(1. FC Pub) 3. gólov

TABUĽKA MO MUŽI PO PRVEJ ČASTI SÚŤAŽE V STOLNOM TENISE MUŽOV
Tabuľka súťaže po 9. kole - Základná časť
Por.

Stretnutie

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

N. Streda A

7

6

1

0

0

127:91

46:24

20

2

Tovarníky B

7

4

2

1

0

131:92

44:26

17

3

7

4

1

2

0

133:86

45:25

16

7

3

3

1

0

155:103

45:25

16

7

3

1

3

0

88:94

36:34

14

7

2

0

5

0

93:121

26:44

11

7

Jacovce A
M. Bedzany A
H. Štitáre A
M. Bedzany B
H. Štitáre B

7

2

0

5

0

94:118

27:43

11

8

Jacovce B

7

0

0

7

0

41:157

11:59

7

4
5
6

vu
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