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 V roku 1843 napísal Charles Dickens novelu 

s názvom Vianočná koleda. Hlavným hrdinom je 

úžerník Ebenezer Scrooge, bohatý a lakomý muž, 

ktorý vedie fi rmu. V čase Vianoc prichádza k nemu 

synovec zaželať mu krásne a požehnané sviatky 

a pozýva ho na slávnostnú večeru. Nahnevaný 

Scrooge ho posiela preč, pre neho sú Vianoce 

časom, ktorý mu nič nedáva, počas ktorého zistí, 

že nič nezarobil, akurát o rok zostarol. Tej noci 

sa Scroogovi zjavil duch Jacoba Marleyho, jeho 

bývalého spoločníka vo fi rme, ktorý nedávno 

zomrel. Zjavil sa mu v hroznom stave: omotaný 

reťazami, účtovnými knihami a truhlicami, ktoré 

musel neustále ťahať za sebou a nenachádzal 

pokoj. Vyčítal Scroogeovi jeho doterajší spôsob 

života a upozornil ho na možnosť zmeniť to. Aby 

tomu uveril, predpovedal mu, že ho v blízkom 

čase navštívia traja duchovia  - duch minulých 

Vianoc (predstavuje Scroogeove šťastné detské 

sviatky), duch prítomných Vianoc (poukazuje 

na chudobnú domácnosť jeho zle plateného 

zamestnanca) a duch budúcich Vianoc (ukazuje 

jeho hrob a nikým neoplakávanú smrť). To bola 

skúsenosť, ktorá zmenila Scroogov život a  po-

vahu. Pochopil hodnotu nielen Vianoc, ale aj 

života, veľkosť a zmysel lásky a štedrosti. V celom 

príbehu je prítomný duch Vianoc s hodnotami, 

ktoré prezentujú: láska k blížnemu, porozumenie, 

spolupatričnosť, obetavosť a pomoc druhým.

 Aký bude duch našich Vianoc?
Pomerne často sa mi stáva, že tesne pred 

Vianocami stretávam ľudí, ktorí si už všetku 

svoju energiu vyčerpali prípravou na Vianoce. 

Nákupy v preplnených obchodoch, dlhé rady 

pred pokladňami, vypekanie vianočného pečiva, 

výzdoba bytov, predvianočné upratovanie, ešte 

k tomu hektické zamestnanie, spolupracovníci, 

nadriadení...Neraz som počul deň pred Vianocami 

názor: „Máme toho už dosť, sme z toho všetkého 

riadne unavení.“ Nájdu sa aj takí, ktorí povedia: „Už 

aby bolo po sviatkoch!“ Keď príde skutočný čas 

Vianoc, nevedia ho prežiť, zastaviť sa, vdýchnuť 

pravú atmosféru vianočného čara, radosti, pokoja 

a lásky, ktoré prišli medzi nás.

 „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, 

prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze 

neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho 

vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí 

ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo 

uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi 

ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.“ /Jn 

1,9-13/ Boh posiela Ježiša, aby sme skrze neho 

nadobudli s Bohom nový vzťah. Aby sme pochopili 

odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Prišli sme 

na tento svet, ale aké je naše poslanie? Práve 

Vianoce sú časom, kedy by sme sa mali nad tým 

viac zamyslieť a hľadať odpoveď na túto otázku.

 Predstavme si človeka, ktorý prišiel do 

továrne pracovať, ale nevie načo tam je a čo 

tam má robiť. Alebo si predstavme človeka, ktorý 

príde do veľkého nákupného centra a nevie načo 

tam prišiel. V oboch prípadoch ten človek začne 

bezcieľne chodiť, začne byť nepokojný, možno až 

zúfalý, začne sa správať zmätene...

 Že tu nie sme náhodou, hovorí aj žalm: „Veď 

ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej 

matky. „/Ž 139,13/ Naším základným poslaním je 

láska, milovať Boha a blížneho. Naše konkrétne 

poslanie však môžeme zistiť až vtedy, keď vstúpime 

do vzťahu s Bohom, do dialógu s ním. Do dialógu 

cez modlitbu, cez čítanie Sv. Písma a keď budeme 

otvorení pre znamenia, ktoré prichádzajú do nášho 

života. Práve Ježiš nám ponúka cestu, aby sme 

skrze neho mohli „vylepšiť“ svoj vzťah s Otcom. 

Aby sme Boha začali chápať v novom svetle ako 

niekoho, kto je stále s nami, v každej chvíli, ako 

niekoho, kto nás miluje láskou bez podmienok, 

ako niekoho, kto môže splniť všetky naše túžby 

a očakávania. Od nás sa očakáva tak málo, nám 

stačí iba viera ako „horčičné zrnko“. Ježiš berie 

na seba ľudskú prirodzenosť, aby nám to všetko 

pomohol pochopiť, aby bol „s nami až do skončenia 

sveta.“ /Mt 28,20b/

 Poupratujme a vyzdobme si byt, je to 

prirodzené a pekné. Pripravme si dobré jedlo, 

obdarujme ľudí okolo seba darčekom, urobme 

si prostredie okolo nás príjemným. Veď aj náš 

Boh má rád krásne veci, poobzerajme sa okolo 

seba, akú nádheru stvoril. Nezabudnime mu však 

otvoriť aj svoje srdce, aby sme neprežívali iba 

sviatky zimy, konzumu a radosti z darčekov. Pravá 

radosť a šťastie vychádza totiž z vnútra človeka, 

všetko ostatné k nej môže už iba pridať. Ak je to 

naopak, nemôže byť úplná a trvácna, aj keby sme 

pod stromčekom našli darček akokoľvek krásny 

a drahý.

 Prajem vám, aby sme počas týchto Vianoc 

našli cestu nielen k našim najbližším, ale tak ako 

pastieri či králi aj k Ježišovi a jeho rodine. Aby 

sme mohli viac vstúpiť do dialógu s ním, aby sme 

dokázali prijímať jeho lásku a odovzdávať ju tak 

ďalej, aby sme skrze neho pochopili svoje poslanie 

na zemi a mohli byť skutočne šťastní. Vtedy 

budeme vnášať ducha Vianoc do svojich životov 

aj do životov ľudí okolo nás nielen na Vianoce, ale 

aj po celý nasledujúci rok.

 Milostiplné, požehnané radostné Vianoce!

František Bogdan, kaplán

Milostiplné a radostné sviatky narodenia Spasiteľa sveta
a požehnaný nový rok prajú starosta obce, poslanci obecného 

zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.



22

Na treťom zasadnutí, 26.5.2011 poslanci
Schválili:

- VZN č. 1/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

- práce naviac v ZŠ s MŠ Jacovce podľa predloženého návrhu 

Uložili:

- obecnému úradu v Jacovciach zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

na úradnej tabuli s uvedením podmienok pre výkon funkcie a termín dokedy je možné 

podať písomnú prihlášku

Na štvrtom zasadnutí, 30.6.2011 poslanci
Vzali na vedomie:

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jacovce 

- správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce 

Schválili:

- VZN č. 2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

s pripomienkami 

- celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

- predloženie žiadosti o NFP s názvom projektu „Separovaný zber komunálneho 

odpadu v obci Jacovce“, podávanej v rámci kódu výzvy č. OPŽP-PO4-11-3 zo 

dňa 20.6.2011 s výškou celkových výdavkov na projekt 413.696,92 € s výškou 

spolufi nancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 

5 %, t.j. 20.684,84 €
- navýšenie úveru č. 30/043/10 na dofi nancovanie projektu rekonštrukcie „Školský 

areál Jacovce – školská infraštruktúra“ o sumu 11.438,57 €
Na piatom zasadnutí, 25.8.2011 poslanci
Schválili:

- vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí ako je plynové 

potrubie, elektrické vedenie, vodovodné potrubie, splašková kanalizácia, dažďová 

kanalizácia cez celú parcelu č. 156/2, ktoré slúžia pre potreby obce Jacovce a ktoré 

sú už zabudované na uvedenej parcele – miestnej komunikácii vrátane prístupu 

k sieťam.

- vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena Obce Jacovce 

na vybudovanie nového odvodňovacieho potrubia s protipovodňových záchytných 

nádrží cez celú parcelu č. 156/2 a to v súvislosti s protipovodňovými opatreniami

Na šiestom zasadnutí, 29.9.2011 poslanci
Vzali na vedomie:

- protest prokurátora pod č. Pd 90/11-4 zo dňa 8.9.2011 

- protest prokurátora pod č. Pd 91/11-3 zo dňa 9.9.2011 

- žiadosť o dohodu o plnení záväzku v splátkach 

Vyhoveli:

- protestu prokurátora pod č. Pd 90/11-4 zo dňa 8.9.2011 

- protestu prokurátora pod č. Pd 91/11-3 zo dňa 9.9.2011 

Vyhlásili:

- v zmysle § 18 ods.1 a § 18a  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu 

hlavného kontrolóra obce s nástupom do funkcie od 1.12. 2011 na pracovný 

úväzok 10 hodín (25 %) týždenne. Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie. Plat 

v zmysle § 18 c) zákona č.369/1990 Zb.

Uložili:

- spracovať žiadost o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce Jacovce zmysle zákona 226/2011Z.z.o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v termíne do 15.10.2011

Odporučili:

- obecnému úradu v prípade neschválenia žiadosti o vyfi nancovanie stavby 

„kanalizácia Jacovce – vetva J-A, AE 1-1 /zo strany Environmentálneho fondu/, tieto 

náklady zapracovať do návrhu rozpočtu pre rok 2012

Skonštatovali:

- že po prerokovaní zadania podľa §20,ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 v znení 

neskorších predpisov a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok vydal Krajský 

stavebný úrad v Nitre podľa ods. 5 stanovisko k Návrhu zadania pre územný plán 

obce Jacovce listom zn. KSÚNR-2011-901 zo dňa 07.09.2011

Na siedmom zasadnutí, 24.11.2011 poslanci

Schválili:

- správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za 

školský rok 2010/2011 s pripomienkami 

Zvolili:

- hlavného kontrolóra Obce Jacovce p. Jolanu Globanovú

Na ôsmom zasadnutí, 15.12.2011 poslanci
Vzali na vedomie:

-  stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu pre rok 2012-2014 

s pripomienkami

-  informáciu – Vít Gajdica, trvale bytom OBEC Jacovce

-  informáciu – záhradkárska osada 

Schválili:

- VZN č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

-  rozpočet pre rok 2012 -2014

MP

...keďže čas plynie neúprosne, 

dovoľte mi v rámci dnešného 

vydania novín vysloviť niekoľko 

myšlienok, či želaní aj na prahu 

Nového roku 2012.

 Prastarým zvykom je podať si 

jeden druhému pravicu a popriať 

si navzájom veľa šťastia, zdravia 

a Božieho požehnania práve na 

prelome starého a nového roka.

Nastávajúci rok nám ponúka nový 

smer na ceste, ako aj nádej, bez ktorej by bol náš 

život plný úzkosti a strachu. Otvára novú cestu 

a zaiste aj šťastné putovanie.

 Zakrátko spoznáme už svoj nový rok. 

Nepoznáme však udalosti, ktoré ho naplnia. 

Každého z nás čaká vlastný osud. Sú však 

veci, ktoré sú osudové a spoločné pre nás 

všetkých – mier, pokoj, zdravie. Naplniť ostatné 

je vecou každého jednotlivca. Všetko, čo sa 

odohrá v nastávajúcom roku máme teda pred 

sebou. Chcem preto vyjadriť niekoľko myšlienok 

súvisiacich s novým rokom.

Prvá myšlienka sa týka nášho života – treba 

opäť skúsiť žiť. Pestovať v sebe životný elán, mať 

pozitívny prístup k životu, svetu, okoliu, ľuďom. 

Dôležité je v zložitých životných situáciách vždy 

hľadať dobro. Vždy je čas všetko premyslieť, 

vysvetliť a hľadať rozumné riešenie.

 Druhá myšlienka sa týka práce. Človek je 

plnohodnotný a slobodný vtedy, keď svoj um, 

tvorivosť, schopnosti, vzdelanie môže odovzdať 

druhým. Človek má pocit, že je potrebný, užitočný 

a docenený, svojou poctivou prácou dáva príklad 

ostatným. Svojou prácou prospieva svojej rodine, 

rozvíja spoločnosť, svoje blízke okolie, svoju obec. 

Tretia myšlienka sa týka našich domovov, rodín. 

Mali by byť oázou pokoja, porozumenia, miestom 

vnútornej rovnováhy, súdržnosti, základom 

prežívania úspechov i neúspechov, trápení i túžob 

v tomto roku. Verím, že vo vašich rodinách bude 

prebývať pokoj, jednota a rodinná pohoda.

 Štvrtá myšlienka sa týka našej obecnej 

komunity, nášho ľudského spoločenstva, našej 

obce Jacovce, ktoré mu dáva život. 

Je to miesto pre všetkých. Predstavuje nielen 

územie ohraničené začiatkom 

a koncom chotára, ale hlavne 

ľudské spoločenstvo. Rôznorodé, 

viacgeneračné, viac i menej 

patriotické. Verím však, že hrdé na 

svoju minulosť ale aj nastávajúcu 

budúcnosť.

Sme to my, občania našej obce, ktorí 

máme možnosť ďalej rozvíjať našu 

obec. Je to možné len vtedy, keď 

nás všetkých bude úprimne zaujímať 

budúcnosť.

 My občania by sme sa mali stať pevnými 

brehmi nad mostom, ktorý nás bude spájať v roku 

2012 pri rozvoji a obnove Jacoviec. Podajte obci 

pomocnú ruku pre spoločné blaho občanov. Nech 

je nám však aj motiváciou, aby sme podľa svojich 

schopností našli spôsob obnovy i budovania 

hodnôt v jednotlivcoch, rodinách, v spoločnosti 

i v obci. 

 Chcem sa vám poďakovať, že sme 

v roku 2011 spoločne dokázali prejaviť určitú 

spolupatričnosť či už pri narodení detí, alebo pri 

odchode našich spoluobčanov z tohto sveta, že 

sme našli spolupatričnosť aj pri kultúre, športe, 

alebo pri riešení závažných sociálnych problémov. 

 Vážení spoluobčania!

 Chcem vám všetkým zaželať zdravie ako 

hlavný predpoklad pre naplnenie vašich túžob 

a očakávaní v roku 2012, rodinnú pohodu, dobré 

a priateľské medziľudské vzťahy, toleranciu voči 

iným názorom, dobrú spoluprácu obecného úradu 

s vami občanmi, radosť zo života. Okrem toho 

štipku skromnosti, pokory, radosť z úspechov, 

a aby ste neustále videli ľudský rozmer v každej 

príjemnej i najťažšej chvíli. 

A ak budete môcť ovplyvniť pozitívne niektoré 

osobné, ale i spoločenské smerovanie, urobte tak 

v záujme nás všetkých občanov Jacoviec.

 Prajem vám v mene svojom, v mene 

zamestnancov obce a v mene poslancov 

obecného zastupiteľstva vieru, nádej, lásku, 

okriatie, aby v novom – určite pre každého z nás 

náročnom - roku každý dostal len šťastie, zdravie, 

objatie.
Imrich Hermann

Pozvánka
Dňa 26.12. 2011 sa bude konať kolkársky (od 13.00) a stolnotenisový 

turnaj (od 15.00) o pohár starostu obce. Srdečne vás pozývame.

Príďte stráviť pri športe pekný sviatočný deň. 

 

V sobotu 31. decembra o 21. hod pripravujeme

na ihrisku TJ Silvestrovský ohňostroj.

Občerstvenie bude pre všetkých. Srdečne vás pozývame.
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 Blížia sa Vianoce, a my viac ako inokedy očakávame medzi ľuďmi 

viac pokoja, lásky, porozumenia a rodinného šťastia. V mnohých 

prípadoch ale viac očakávame, ako sme sami schopní dať, a tak sa 

môžeme ľahko dostať do kolotoča nespokojnosti. Reptáme, aký je ten, 

či onen nevďačný, posudzujeme a odsudzujeme, a popri tom akosi 

zabúdame nahliadnuť do svojho vnútra.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký pokoj by nastal na našej planéte, 

keby sa všetci ľudia na svete zbavili hnevu? Viete si predstaviť, čo 

by sa stalo, keby sme si všetci navzájom odpustili? Jednoducho by 

sme sa ocitli v prostredí, ktoré sa dá slovami ťažko opísať. Viem, že 

to nie je zatiaľ možné, ale verím, že sa každý aspoň trošku zamyslí, 

že odpúšťanie je vôľa otvoriť oči a priniesť radosť iným ľuďom namiesto 

toho, aby sme ich odsudzovali. Odpúšťanie je pocit vnútorného pokoja 

a šťastia, cesta k našej vlastnej duši. 

 Veľmi sa mi páčila nedávno prečítaná „múdrosť“ od Thomasa 

Benedicta: 

 Spýtal som sa boha: „Aké je najsprávnejšie náboženstvo na našej 

planéte“? Boh s veľkou láskou odpovedal: „Nezáleží na tom, či si katolík, 

protestant, budhista, alebo žid. Záleží na tom, koľko dobra, pomoci, 

lásky a svetla si bol schopný v svojom živote rozdať.“ Kto číta aj medzi 

riadkami, iste pochopí, že v tejto odpovedi sa skrýva obrovská múdrosť 

vesmíru, nevynímajúc odpúšťanie aj v tom smere, keď je niekto „trošku 

iný“. Vždy treba zostať človekom.

 Do nového roku si vždy ľudia dávajú nové ciele a predsavzatia, ktoré 

sa snažia splniť. Skúsme si všetci spoločne zaradiť do nášho rebríčka aj 

odpúšťanie. Odpúšťanie patrí k človeku a prináša úžitok nielen tomu, kto 

odpúšťa, ale i tomu, kto odpustenie prijíma.

 Verím z celého srdca, že pokoj v duši nájdeme všetci vtedy, ak si 

uvedomíme, aké je dôležité úplne odpustiť každému, vrátane seba...
Alena Dubná

ŽELÁME VÁM KRÁSNE VIANOCE PLNÉ LÁSKY A POKOJA. 

PRIPÁJAME POĎAKOVANIE VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POMÁHALI 

POČAS CELÉHO ROKA ROZŽIARIŤ A POTEŠIŤ DETSKÉ SDIEČKA.

DETI A ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY

„SLNIEČKO“ V JACOVCIACH.

 Financovanie zariadení sociálnych služieb účelovou dotáciou z roz-

počtovej kapitoly rezortu práce a sociálnych vecí sa zmení. Rozhodli 

o tom poslanci Národnej rady SR, ktorí dnes schválili novelu zákona 

o sociálnych službách. Novelu parlament prerokoval v skrátenom 

legislatívnom konaní.

 Podľa návrhu sa všetkým obecným zariadeniam a neverejným 

poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb navrhuje 

poskytovať rovnakú výšku fi nančného príspevku na zabezpečenie 

prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho 

rozpočtu. Priamo zákonom sa pritom stanovuje určiť minimálnu výšku 

úhrady za sociálne služby dlhodobej starostlivosti, a to v sume najmenej 

50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu určených 

obcami a vyššími územnými celkami v ich všeobecne záväzných 

nariadeniach. Navrhovaná zmena by sa mala podľa ministerstva práce 

v praxi premietnuť zvýšením príjmov samospráv. 

 S cieľom podporiť zotrvanie klienta v prirodzenom domácom 

prostredí a znížiť tlak na kapacity zariadení pre seniorov sa tiež 

sprísňujú podmienky na prijatie klienta do takéhoto typu zariadenia 

zvýšením stupňa odkázanosti na vznik nároku na sociálnu službu. "So 

zámerom zvýšiť participáciu a zodpovednosť klienta a jeho rodiny na 

úhrade nákladov za sociálnu službu, a tým aj príjmy do rozpočtov obcí 

a vyšších územných celkov, sa navrhuje zohľadňovať nielen súčasný 

príjem a majetok prijímateľa sociálnej služby, ale prihliadať aj na príjem 

získaný predajom jeho nehnuteľného majetku v posledných piatich 

rokoch," objasňuje ministerstvo práce, z ktorého dielne návrh vyšiel.

 Novela má oddialiť viacero povinností poskytovateľov sociálnych 

služieb, ako je plnenie personálnych štandardov a odstránenie bariér 

zariadení, čím sa podľa ministerstva vytvára priestor na použitie 

existujúcich fi nančných zdrojov na riešenie krízovej situácie v sociálnych 

službách. Keďže návrh zákona je podľa rezortu práce reakciou na 

krízovú situáciu vo fi nancovaní sociálnych služieb, navrhované zmeny 

majú byť len na prechodné obdobie a nemožno ich považovať za 

systémové riešenie poskytovania a fi nancovania sociálnych služieb.

 Poslanci novelu zákona o sociálnych službách schválili aj s jed-

ným pozmeňujúcim návrhom poslankyne za SaS Natálie Blahovej, 

podľa ktorého sa má minimálna výška úhrady vzťahovať len na 

plnoleté fyzické osoby. Tento návrh má podľa nej eliminovať zvýšenie 

úhrady priamo ustanovením minimálnej výšky úhrady vo všeobecne 

záväznom nariadení obce alebo vyššieho územného celku pre rodičov, 

ktorých deťom sa poskytuje vybraný druh sociálnej služby. Novela má 

nadobudnúť účinnosť 1. januára 2012.
Zdroj: SITA

Prehľad príjmov a výdavkov za opatrovateľskú službu

za obdobie 2009 - 2011

príjem od 

opatrovaných

mzdy+odvody opatrovateľov

spoločná úradovňa

posudkový lekár

počet

opatrovaných

počet

opatrovateľov

2009 1 815 € 18 078 € 8 7

2010 3 189 € 26 247 € 13 10

2011 4 295 € 29 323 € 12 9

Informácia pre ob anov Občania, ktorí majú prídelové listiny na vlastné meno a tieto listiny obsahujú pečiatku a podpis, nech

fotokópie týchto listín prinesú na Obecný úrad v Jacovciach v termíne od 10.1.2012 do 31.1.2012 . V prípade, že tieto listiny nadobudli ako dedičia, je potrebné

priniesť aj fotokópiu osvedčenia o dedičstve.
Ing. Jozef Pavlusík, v.r., Predseda komisie na obnovu evidencie niektorých pozemkov s právnych vzťahov k nim (ROEP) 



44

 Dlhodobé politické boje v našej republike zatlačujú riešenie ochrany 

životného prostredia do úzadia.

 Prečo majú vyspelé krajiny niekoľkokrát vyšší príjem na hlavu ako 

u nás? Majú na všetko dokonalý systém a účinné postupy. Týka sa to 

všetkých činností, teda i zneškodňovania odpadov. Dobre to vystihuje 

motto jedného časopisu, špecializovaného na odpady: „ Spoločnosť na 

súčasnom stupni rozvoja nemôže fungovať, keď nefunguje odpadové 

hospodárstvo“.

 U nás sa medzitým hromadia odpady a problémy. Iba málo ľudí 

si zatiaľ uvedomuje, že pokiaľ jediný človek nášho odpadového 

hospodárstva nebude efektívne fungovať a spolupracovať, nebude 

fungovať ani systém ako celok. Budeme ďalej prešľapovať na mieste 

a dívať sa so závisťou za hranice cez rastúce hromady odpadov, alebo 

radšej spoločne zaberieme?

 Verejná mienka je ľahko manipulovateľná a stáva sa nástrojom 

úzkych cieľov (často komerčných) rôznych politických zoskupení, 

iniciatív, ale aj podnikavcov a závisti a zloby. Najmä, keď všeobecne 

ekologické povedomie je u nás na nízkej úrovni.

 

Prístup verejných oznamovacích prostriedkov a niektorých činiteľov 

býva motivovaný skôr emotívne ako racionálnou úvahou a dostatočnou 

znalosťou technickej stránky problému.

 Odpady sa likvidovať musia. A každá technológia vedúca 

k minimalizácii objemu odpadov alebo k jeho detoxikácii je 

voľbou menšieho zla. Odpady sú neoddeliteľnou súčasťou každej 

industrializovanej spoločnosti, je možné obmedzovať iba množstvo, 

charakter a toxicitu. To by si mal každý uvedomiť pri rozhodovaní, či sa 

prikloní alebo odmietne stavbu, zariadenie alebo spôsob spracovania 

potrebný na riešenie ekologických problémov regiónu, plánované 

v blízkosti jeho obydlia, schvaľovanie v rámci právomoci. Stanovisko 

– som ZA, ale nie v mojej obci, okrese, kraji, alebo som ZA, ale nie 

počas môjho volebného obdobia sa totiž veľmi rýchlo môže obrátiť proti 

autorovi, či politickému činiteľovi.

 Preto, ak aj nastali tzv. nepopulárne opatrenia týkajúce sa zvyšovania 

ceny za TKO na občana a rok 2012, sú to iba malé nevyhnutné kroky na 

zmiernenie fi nančných dopadov za likvidáciu TKO v našej obci.
JK

Výdavky na likvidáciu TKO v obci Jacovce

Odvoz Skládkovanie
Výber poplatkov od 

občanov

Spolu platby za 

prepravu a uloženie 

TKO

Rozdiel medzi celkovými platbami za TKO 

a príjmami od občanov

(doplatok obce)

2008 17.360,- € 6.008,10 € 15.595,69 € 23.368,10 € 7.772,41 €
2009 18.982 ,- € 9.737,- € 20.541 ,- € 28.719,00 € 8.178,- €
2010 19.737, - € 17.033,- € 20158, - € 36.770,- € 16.612,- €
2011 24.870,85 € 13.342,28 € 24.517,58 € 38.212,28€ 13.694,70 €

Tento text je určený tým, ktorí 

neveria na zázraky, ale nič sa 

nestane ani veriacim, ak si 

ho prečítajú. Kto sa náhodou 

alebo cieľavedome zatúlal 

pred takými piatimi rokmi do 

spustnutého, zaburineného 

parku uprostred Oponíc 

a ocitol sa pred niekdajším 

honosným šľachtickým 

sídlom, musel prísť k jedinému záveru: tejto ruine už nieto pomoci!

Ale stalo sa čosi, čo v našich končinách naozaj hraničí priam so 

zázrakom a o čom sa už na vlastné oči presvedčili stovky ľudí. Patria 

k ním aj jacovskí turisti, ktorí sa vybrali na výpravu do Oponíc v polovici 

novembra. Neskoré dozvuky babieho leta lákali najprv na stredoveký, 

pôvodne čákovský hrad, ktorý bol aj v tú sobotu vďačnou rozhľadňou do 

ponitrianskej nivy. 

Cestou späť povznesene naladení novembrovou pestrofarebnosťou 

krajiny vkročili sme do parku, ktorý sa zdal oproti tomu spred piatich 

rokov rozprestretý hádam na dvojnásobnej ploche a stáli sme zoči-

voči budove spred sto rokov. Veľmi pravdepodobne krajšej ako tá, ktorú 

Apponyiovci opúšťali po druhej svetovej vojne.

Smerujeme k frontálnej budove s recepciou a reštauráciou, po pravej 

ruke máme krídlo s hotelovými izbami, a po ľavej krídlo, v ktorom sú 

konferenčné sály a knižnica.

Lenže aká knižnica. Bibliotéka Apponiana! Jej zakladateľ, politik 

v službách Márie Terézie, 

obdivovateľ a zberateľ 

umeleckých predmetov 

a predovšetkým ctiteľ 

kníh Anton Juraj Apponyi, 

zhromaždil tridsaťtisíc 

výtlačkov pochádzajúcich 

prevažne z Talianska.

Sú medzi nimi diela 

antických, stredovekých 

fi lozofov i diela mladších autorov. Asi by si málokto z nás v tých 

zväzkoch počítal, ale rozprávanie Petra Králika, kustoda knižnice, 

o Apponyiovskej rodine a o smutnom osude, ale napokon dobrom konci 

knižnice zaujme aj toho, kto už defi nitívne vymenil knižnicu za internet. 

Interiér knižnice je presnou replikou pôvodnej barokovej bibliotéky 

obohatený o najmodernejšiu knižničnú technológiu, je to malý chrám 

vzdelanosti a navráteného ducha tých lepších starých čias.

S ním sa vracia do Oponíc optimistický výhľad do budúcnosti, lebo dobrý 

chýr o pôvabe neobyčajného diela sa už rozbehol do sveta. Vzkriesený 

kaštieľ môže poskytovať nielen komfortné reštauračné a hotelové služby 

náročným klientom, ale mohol by poslúžiť ako etalón rekonštrukcie 

historických pamätihodností. A knižnica? Nebude iba na ozdobu, lebo 

je zaradená do slovenského knižničného systému, takže jej fondy budú 

môcť využívať odborníci vo svojej bádateľskej činnosti. 
(vič) 
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Dobrá Novina 
Príprava 17. ročníka 

koledovania je v plnom 

prúde, preto sa len krátko 

obzrieme späť do minulého ročníka. 

Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou 

eRka a prekračuje rámec nielen jeho 

členskej základne, ale aj hranice Slovenska 

a európskeho kontinentu. Dobrá novina je 

verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra 

SR. Počas vianočného obdobia deti koledami 

a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení 

Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne 

zbierajú peňažné dary, ktorými Dobrá novina 

podporuje rozvojové projekty v krajinách 

afrického kontinentu.

Do koledovania sa minulý rok zapojilo 33 detí 

a 18 sprevádzajúcich osôb. Spoločne 

navštívili 81 rodín a vykoledovali 1 197,70 eur 

a 50 Sk. Za príspevky ďakujeme, no najmä za 

srdečné prijatie v rodinách.

V dňoch 20. - 24 .6. 2011 v obci prebiehala akcia Vypni telku – zapni 

seba.

Ako už názov napovedá cieľom bolo poskytnúť deťom voľno-časové 

aktivity, aby menej sledovali televíziu. 

V pondelok sme zorganizovali futbalový turnaj na školskom ihrisku.

V utorok bola v areáli kostola pripravená Stopovačka – hľadanie 

pokladu.

V stredu deti spolu s mladými tancovali eRko tance, súťažili a hrali sa.

Vo štvrtok sa veľkému 

úspechu tešila Jazda 

zručnosti na bicykli. 

No a v piatok boli 

tvorivé dielne, kde si 

každé dieťa vytvorilo 

svoj vlastný stojanček na fotku.

Každý deň sa deti učili nejakú pieseň, ktorú potom spievali na detskej 

sv. omši.

Vyvrcholením bolo opekanie za farou. 

Spoznávací výlet sme začali návštevou Parku miniatúr, kde sme 

si mali možnosť prezrieť makety a modely hradov, kostolíkov, či iných 

zaujímavých stavieb.

Pokračovali sme návštevou súkromného etnografi ckého múzea 

Za krakovsku bránu, kde lektorka veľmi pútavou formou previedla 

deti historickým vývinom zvykov a tradícii našich predkov. Množstvo 

vystavených predmetov bolo ohromujúce, zvlášť zbierka krojov a ukážka 

paličkovania. Potom sme sa presunuli na ZOOFARMU do Modrovej, 

kde nás zaplatení vstupného, prekvapili voľne pasúce sa bizóny okolo, 

ktorých sme museli prejsť ak sme chceli pokračovať v prehliadke zvierat 

zo všetkých svetadielov. Detskému obdivu sa tešili klokany, maurorské 

obydlia, no najmä voľne pasúca sa lama, či stádo austrálskych oviec.

 Drobné nákupy v supermarkete boli poslednou bodkou za trochu 

upršaným sobotňajším výletom, ktorý sme absolvovali 8.10.2011.
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Blíži sa koniec kalendárneho roka a človek 

zvykne hodnotiť, čo sa mu podarilo urobiť, čo 

sa nepodarilo a čo nestihol urobiť, čo si vytýčil 

na začiatku nového roka. Dovoľujem si vás 

oboznámiť s činnosťou klubu dôchodcov. Naša 

činnosť v klube je plánovaná na každý mesiac. 

Práca je zameraná na kultúrno-spoločenskú 

činnosť, vzdelávanie, brigádnickú činnosť, 

turisticko-športovú činnosť, vzdelávanie 

a osvetu. V oblasti kultúrno-spoločenskej 

činnosti zameriavame sa na nácvik kultúrneho 

programu pre seba, ale aj pre všetkých 

Jacovčanov. Pravidelne pripravujeme program 

pre obdobie fašiangov, keď už v mesiacoch 

február – marec začíname s prípravou 

a nácvikom programu na fašiangovanie po 

dedine a na pochovávanie basy. 

V apríli už nacvičujeme po večeroch 

v klube program na stavanie mája v areáli 

nového kostola a posledné dva mesiace 

v roku sa venujeme nácviku programu na 

vianočné posedenie. Náplňou sú vianočné 

zvyky, vianočné piesne-koledy, ukážka 

štedrovečernej večere v rodine a pod. 

Záleží nám aj na vzhľade obce a pravidelne 

vykonávame brigády v areáli nového kostola, 

fary a cintorína. Tieto činnosti vykonávame 

najmä na jar a v jeseni. V rámci vylepšovania 

svojho zdravia nás navštívili pracovníci 

Červeného kríža a hygieny, ktorí každému 

zmerali základné hodnoty (tlak, cholesterol, 

cukor). S každým členom bol vykonaný 

pohovor o zlepšení svojho zdravotného 

stavu. Každý zúčastnený člen absolvoval kurz 

prvej pomoci. V rámci zlepšovania životného 

prostredia a šírení osvety sa uskutočňujú 

prednášky o ochrane životného prostredia, 

o škodlivosti plastov a o separovaní a recyklácii 

plastov, o nebezpečenstve spaľovania odpadu 

a plastov, vypaľovanie tráv a burín.V rámci 

poznávania Slovenska a svojho okolia naši 

členovia sa oboznámili s okolím Topoľčianok 

(kaštieľ, žrebčinec), Nitry ( Nitriansky hrad 

a múzeum). Raz za rok v júli alebo v auguste 

navštevujeme termálne kúpaliská v rámci 

posilňovania svojho zdravia a pohybového 

aparátu.

V oblasti turisticko-športovej činnosti naši 

členovia po dva razy stáli na vrchole Pánskej 

Javoriny a prezreli si novú rozhľadňu. Zaspievali 

si v sprievode harmoniky a posilnili sa dobrým 

gulášom navareným Jánom Kišacom.

V oblasti športovej akosi zaostávame 

a v budúcnosti plánujeme využiť našu 

telocvičňu. Je to spôsobené i vyšším vekom 

aktívnych členov a zdravotnými problémami.

V mesiaci september za krásneho a teplého 

počasia sme uskutočnili výlet na Nemečkovské 

lúky za priehradou, kde sme strávili chvíle 

pohody a spevu. Takéto podujatia prispievajú 

k lepšiemu poznaniu jeden druhého 

a k vylepšeniu vzťahov medzi členmi.

Úzko spolupracujeme aj s kultúrnou komisiou 

obce. Naši členovia sa dvakrát zúčastnili 

súťaže Jacovská vareška ( súťaž vo varení 

gulášu). Taktiež sa zúčastnili súťaže vo varení 

gulášu v družobnej obci Skalité. Zúčastnili 

sme sa aj divadelného predstavenia Statky 

zmätky v Nitre. Na začiatku decembra sme 

uskutočnili zájazd na Mikulášsky jarmok do 

Valašských Kloboukov, kde naši členovia zažili 

neopakovateľnú atmosféru predvianočného 

obdobia. 29. decembra uskutočníme vianočné 

posedenie pre členov klubu.

Pravidelne raz ročne sa robia mesačné 

stretnutia. Na týchto stretnutiach si 

zablahoželáme k životným jubileám, ako 

i k meninám a narodeninám členov. Oslávenci 

prinesú občerstvenie, preberie sa činnosť na 

budúci mesiac a zabezpečia sa akcie. V závere 

si zaspievame a zabavíme sa pripraveným 

programom.

Na vykonávanie klubovej činnosti sú potrebné 

fi nancie a miesto, kde sa môžeme stretávať. 

Našim miestom stretávania sú priestory klubu. 

Tu sa stretávame na mesačných stretnutiach 

a iných akciách. Za priestory musíme 

poďakovať starostovi a poslancom, ktorí nám 

tieto priestory dali do užívania za symbolickú 

cenu. Patrí im naše úprimné poďakovanie.

Úprimné poďakovanie patrí i za poskytnutie 

priestorov zasadačky OcÚ pri väčších akciách. 

Ďalej patrí naše úprimné ďakujem starostovi 

a poslancom za pridelené fi nancie, ktoré nám 

pomáhajú v našej činnosti. Našou odplatou 

je poskytnutie kultúrneho programu, účasť na 

akciách a brigádnická činnosť. Ostatné fi nancie 

sú z vlastných vrecák a z vlastnej činnosti.

Moje poďakovanie patrí všetkým aktívnym 

členom (pri počte 80 je ich do 20), ktorí sa 

ochotne zapájajú do všetkých činnosti. Svoj 

voľný čas a svoje pohodlie venujú v prospech 

iných, pritom nečakajú fi nančné odmeny 

a robia to pre radosť a potešenie seba a iných.

Svoju činnosť si nevieme predstaviť bez 

hudobného sprevádzania, ktoré je nevyhnutné. 

Preto moje poďakovanie patrí i Dominikovi 

Čermanovi. Bez jeho harmoniky, huslí či gitary 

nácvik programu nie je možný.

Zároveň by som sa chcela prihovoriť k mladším 

dôchodcom, aby neváhali a prišli medzi nás. 

Ak cítia vo svojom vnútri potrebu, chcú byť 

ešte nejako užitoční, cítia potrebu stretávať sa 

s ľuďmi a potrebu dávať a nielen prijímať. 

Elena Dubná

Zemiakové pagáče
1 kg polohrubej múky, 2 vajcia, 2 dcl oleja, 4 dkg 

kvasníc, 2,5 dkg soli (2 čajové lyžičky),4 dcl mlieka.

Vypracujeme cesto a necháme kysnúť. Vykysnuté 

cesto rozvaľkáme a postrúhame naň 5 veľkých 

uvarených zemiakov a 1 celý Palmarín. 

Preložíme ako lístkové cesto (sprava do 

ľava, z  predu do zadu ) stále rovnako, trikrát 

necháme odpočinúť po 15 minút. Potom cesto 

rozvaľkáme a vykrajujeme pagáčiky, ktoré 

potrieme vajíčkom a posypeme soľou, sezamom 

alebo rascou. Pečieme v predhriatej rúre do 

ružova. 

Vianočný punč
1 liter silného čierneho čaju, 1 liter červeného vína, 

3 – 4 pomaranče nakrájané na malé kocky, 1 balík 

hrozienok namočených  v 3 dcl umu, cukru podľa 

chuti, klinčeky, škoricu Všetko spolu uvariť, do 

uvareného pridať um s hrozienkami, už nevariť 

iba zamiešať.

Kávové zrná – nepečené
Pomelieme 4 balíky Marína keksov – Indiánky, 

15 dkg práškového cukru, 15 dkg masla, 1 dcl 

Rumu, 3 lyžice mletej kávy, Všetko pomiešame, 

urobíme guľky, vareškou v strede spravíme 

jarček. Namáčame v čokoláde.

Redakcia praje gazdinkám elán do pečenia 

a dobrú chuť.
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AMIRREZVANI, Anita - Krv kvetov
Kedysi žila dievčina, ktorá vedela vyrábať 

nádherné vlnené koberce nasýtené výťažkom 

z oranžových požltov a granátových jabĺk…

Perzia, 17. storočie. Zmyselný, strhujúci príbeh plný farieb, chutí 

a vôní života v Isfaháne sedemnásteho storočia. Mladá a odvážna 

hrdinka musí riešiť vlastnú budúcnosť v dobe a prostredí, ktoré 

sú pre ženu bez rodiny a majetku nepriaznivé. Osud ju odvedie 

z bezpečného, ale dusivého obmedzenia ženskej štvrte do 

krásneho, ale často zákerného a nebezpečného mesta, kde 

hľadá svoju totožnosť ako návrhárka prekrásnych kobercov.

DIRIEOVÁ, Waris - Púštný kvet. 
Príbeh ženy, ktorá sa zo somálskej púšte 

prepracovala do sveta hviezd medzinárodného 

modelingu. Ako trinásťročná opustila svoju 

početnú rodinu, aby unikla sobášu so starým mužom. Z púšte si 

odniesla poznačené telo i dušu tzv. ženskou obriezkou, ktorú ešte i dnes 

podstupujú africké dievčatá v útlom veku. Waris šťastnou náhodou mohla 

pracovať niekoľko rokov na somálskom veľvyslanectve v Londýne. Keď 

jej legálny pobyt vypršal, rozhodla sa v cudzom prostredí ostať a zarobiť 

peniaze pre seba i pre svoju matku. Zapojila sa i do boja proti ženskej 

obriezke ako mimoriadna veľvyslankyňa OSN a zástankyňa ľudských 

práv.

WILHEM, Andreas - Projekt Babylon
Blesk, hromy a návaly dažďa nad vrchmi 

francúzskeho Languedocu vytrhnú Jacquesa zo 

spánku. Pastier sa ukryje v jaskyni, no už po chvíli 

z nej s príšerným krikom vybehne a zrúti sa zo strmého svahu. Napriek 

zraneniam sa pozviecha a pološialený od strachu sa v tme potkýna preč. 

Okolie skalnej jaskyne okamžite uzatvoria a prísne strážia ozbrojení 

pracovníci bezpečnostnej služby. Čo sa deje na tom záhadnom mieste 

a prečo steny jaskyne pokrýva spleť mysterióznych odkazov pradávnych 

svetových civilizácií? A najmä, odkiaľ pochádza to zvláštne modré svetlo 

vnútri jaskyne? Spojené národy OSN poveria výskumom tajomných 

priestorov anglického historika Lavella a francúzskeho inžiniera 

Nevreuxa. Texty im pomáha rozlúštiť mladá jazykovedkyňa Stefanie 

Krügerová. Zatiaľ čo vedci horúčkovito skúmajú jaskyňu, začnú ich 

prenasledovať členovia okultných siekt a mystických tajných združení. 

Čím bližšie sú k vyriešeniu záhady, tým viac sú ohrozené ich životy.

Mária Gulišová

V sobotu 18. júna sa konala v priestoroch TJ 

súťaž vo varení gulášu Jacovská vareška. 

Prihlásili sa súťažiaci aj z okolitých obcí 

a z obce Skalité. Prítomní varili guľáš zo 

svojich surovín. Prvenstvo obhájil minuloročný 

víťaz družstvo „Nám je to jedno“ ,ako druhé 

skončilo družstvo zo Skalitého a tretie družstvo 

bolo z Kuzmíc „ Požiarnici “.

Prvú júlovú nedeľu sú v našej obci hody. My 

sme predvečer tejto slávnosti pripravili v areáli 

futbalového ihriska hodovú zábavu, do tanca 

hrala hudobná skupina PRIMA z Podhradia. 

Nakoľko bolo veľmi premenlivé počasie, 

ktoré nám viac menej neprialo zábavu pod 

holým nebom, ale cez všetky prekážky, ktoré 

sme museli prekonať, sme zábavu pripravili 

a zvládli. Pripravená bola bohatá tombola, 

ktorú nám darovali štedrí sponzori, ktorým 

touto cestou ďakujeme. 

V sobotu 16. októbra sme pripravili pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším, v priestoroch jedálne 

Poľnohospodársko-podielnického družstva 

v Jacovciach posedenie seniorov. Deti z našej 

školy a členovia eRko klubu pripravili pre 

svojich starkých pekný kultúrny program. 

Navyše deti z eRko klubu pripravili malú 

pozornosť - Jahodníčka, ktorú dostal každý 

prítomný. Členovia kultúrnej komisie pripravili 

malé občerstvenie. Do tanca a na počúvanie 

hral Zdenko Kišac.

Jedenásteho novembra smer sa v Krušovciach 

zúčastnili v rámci SOTDUM-u súťaže Vidiecka 

žena. Súťažnou témou boli ZEMIAKY 

v akejkoľvek podobe. Naše reprezentantky 

pripravili zemiakový „tatarák“, šúlance 

s makom, zemiakové pagáče, lokše, pirohy 

i domáci chlieb.

V nedeľu 4. decembra na parkovisko pred 

nový kostol zavítal medzi deti Mikuláš so 

svojím sprievodom , ktorý rozsvietil vianočné 

stromčeky a obdaril všetky deti  darčekmi, za 

ktoré mu deti z MŠ a ZŠ predniesli básničky 

a zaspievali. Pre väčších bol pripravený čaj 

a pre rodičov aj trochu ,,silnejší“.
Alena Strižencová

Jacovské družstvo v usilovnej príprave V Krušovciach. Starosta Imrich Hermann prezentuje ponuku jacovských špecialít. 
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PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má 

rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v 

spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca 

s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované 

doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne 

úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných 

občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych 

ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

POTREBNÉ DOKLADY

Vlastník bytu (domu)

• platný občiansky preukaz ( prípadne potvrdenie o OP vydané políciou)                          

• list vlastníctva s 8 € kolkom zo Správy katastra nie starší ako 3 mesiace 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• u dieťaťa rodný list a rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu)

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

• platný občiansky preukaz ( prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• vlastníci s listom vlastníctva - s 8 € kolkom zo Správy katastra nie starší ako 3 mesiace 

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne 

overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného 

alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

DOBA VYBAVENIA

• na počkanie

POPLATOK

• bez poplatku

• za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť: 3 €
MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

• 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa 

občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. 

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas 

prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj 

po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie 

prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie 

potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím 

doby, na ktorú bol prihlásený.

POTREBNÉ DOKLADY: 

Vlastník bytu (domu)

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou), 

• list vlastníctva s 8 € kolkom zo Správy katastra nie starší ako 3 mesiace 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou), 

• oznámenie o uzavretí manželstva, 

• u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu)

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou), 

• nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

• platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 

Vlastníci s aktuálnym listom vlastníctva. Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, 

prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať 

o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom 

občianstve.

DOBA VYBAVENIA

• na počkanie

POPLATOK

• bez poplatku

• za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť: 3,00 €
MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

PREHLÁSENIE POBYTU V RÁMCI OBCE
Občania sú povinní nahlásiť na obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Jacovce.

POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu:

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• list vlastníctva s 8 € kolkom zo Správy katastra nie starší ako 3 mesiace 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• oznámenie o uzavretí manželstva 

• u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou) 

• nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

• platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 

• vlastníci s listom vlastníctva s 8 € kolkom z katastra nie starší ako 3 mesiace

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov ale prihlasovaná osoba predloží ich úradne 

overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného 

alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

DOBA VYBAVENIA

• na počkanie

POPLATOK

• bez poplatku

MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA
Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte:

• na návrh občana oprávneného užívať budovu, alebo jej časť, na základe právoplatného 

súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva; 

• na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti občanovi, ktorý 

nemá k budove, alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči manželovi 

a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu) ak budova zanikla.

POTREBNÉ DOKLADY:

• občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 

• list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace 

• právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a 

Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z. 

• právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva 

• právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy 

• právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a 

Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z. 

• právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní 

• doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, 

vedome pozmenený alebo cudzí doklad 

• právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby 

• skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú 

• dohodu o ukončení nájmu

POPLATOK

• bez poplatku

MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

ODHLÁSENIE POBYTU
Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie 

trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho 

miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky 

občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

POTREBNÉ DOKLADY:

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou)

DOBA VYBAVENIA

• na počkanie

POPLATOK

• bez poplatku

MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

Potvrdenie o trvalom - prechodnom pobyte
Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

POTREBNÉ DOKLADY:

• platný občiansky preukaz (prípadne potvrdenie o OP vydané políciou)

• občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

 DOBA VYBAVENIA

• na počkanie

POPLATOK

• 3 €
MIESTO VYBAVENIA

• Obecný úrad Jacovce

Štatistika počtu obyvateľov Obce Jacovce k 15.12.2011

     dospelí        deti        spolu    
  Jacovce 1519 304 1823

Štatistika obyvateľov za rok 2011

  Počet obyvateľov k 31.12.2010   1827  
  Počet narodených   +15
  Počet zomretých   -22
  Počet prisťahovaných   +27
  Počet odsťahovaných   -24
  Počet obyvateľov k 15.12.2011     1823

MP 
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 Jesenné obdobie prináša ochladenie a začiatok vykurovacej sezóny. 

Stále viac občanov využíva s ohľadom na svoje ekonomické možnosti 

zmenu druhu vykurovacieho paliva. V tejto súvislosti treba spomenúť, že 

táto zmena nesie so sebou aj určité riziká v podobe možných požiarov. 

Počas vykurovacích období v roku 2010 

bolo na území Topoľčianskeho okresu 

evidovaných 7 požiarov v rodinných 

domoch, pričom vznikla škoda 36 610 eur, 

v roku 2011 vzniklo 8 požiarov so škodou 

18 610 eur.

 Všetky tieto požiare spôsobila 

nesprávna inštalácia vykurovacích telies, 

nevykonávanie údržby dymovodov 

a komínov, vrátane čistenia a kontroly 

dymovodu alebo komína, čo malo za 

následok porušenie celistvosti dymovodu, 

alebo komína, ako aj vyhorenie sadzí.

 Pri výstavbe nového komína 

a dymovodu, ich rekonštrukcii alebo 

stavebných úpravách na nich, ako aj pred 

výmenou spotrebiča za spotrebič s iným 

výkonom alebo pred zmenou druhu paliva 

musí stavebník zabezpečiť:

• vyhotovenie iba viacvrstvového komína 

a dymovodu (vrátane komínovej 

vložky) z nehorľavých materiálov 

s porovnateľnou životnosťou, ako má 

konkrétna stavba, pričom tieto stavebné 

materiály majú vlastnosti overené podľa 

technických noriem a preukazujú sa 

certifi kátom,

• realizovanie otvorov na vykonávanie 

kontroly a čistenia komína a dymovodu 

a umožnenie bezpečného prístupu 

k čistiacim otvorom,

• výstavbu telesa komína v bezpečnej vzdialenosti od horľavých 

stavebných konštrukcií alebo použitie nehorľavého tepelnoizolačného 

materiálu medzi nimi, v prípade dymovodu je táto vzdialenosť určená 

v dokumentácii k spotrebiču.

 Každý komín, dymovod a spotrebič, nielen na tuhé palivo, musí byť 

pravidelne kontrolovaný a čistený, aby nedochádzalo k jeho zanášaniu 

sadzami a pomalému poškodzovaniu celistvosti kondenzátom.

Čistenie a kontrola komína, dymovodu a spotrebiča sa vykonáva:

• zamedzením ukladania horľavých látok a predmetov v bezpečnej 

vzdialenosti od komína, dymovodu a spotrebiča,

• kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča okrem protipožiarnej 

bezpečnosti aj s ohľadom na spoľahlivú funkčnosť spalinovej cesty 

(prehrdzavený dymovod nemôže zabezpečiť spoľahlivú funkciu),

• odstraňovaním pevných usadenín spalín v spalinovej ceste od 

spaľovacej komory až po lapač iskier, vrátane neho,

• kontrolou a čistením raz za 4 mesiace, 

ak sú do komína pripojené spotrebiče 

s celkovým tepelným výkonom do 50 kW 

a využívajú tuhé alebo kvapalné palivá,

• podľa lehôt, rozsahu a obsahu údržby 

a čistenia spotrebiča určených jeho 

výrobcom v dokumentácii k spotrebiču, 

najmenej však v lehotách určených pre 

kontrolu a čistenie komína.

 Pred uvedením komína do prevádzky, 

aj pred výmenou spotrebiča za spotrebič 

na iný druh paliva, sa vykonáva jeho 

preskúšanie, ktoré vykonáva osoba 

s odbornou spôsobilosťou – kominár, 

pričom na vykonávanie týchto prác 

musí mať vyhovujúce nástroje, prístroje 

a zariadenia. O preskúšaní komína vydáva 

ten, kto ho vykonal, potvrdenie, na ktorom 

je uvedené jeho meno, podpis a odtlačok 

pečiatky s číslom osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti.

 O vykonaní kontroly a čistenia komína 

alebo dymovodu vydá kominár potvrdenie 

s dátumom vykonania kontroly a čistenia, 

svojím menom a podpisom, prípadne 

osoba, ktorá vykoná kontrolu a čistenie 

komína alebo dymovodu urobí záznam do 

denníka čistenia a kontroly komína alebo 

dymovodu.

 Pokiaľ nie sú požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, 

zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína 

a dymovodu, ako aj lehoty ich čistenia a kontrol uvedené v dokumentácii 

k spotrebiču od výrobcu, uvádza ich vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.

 Na záver chceme občanov upozorniť na povinnosť aj fyzických osôb 

dodržiavať spomenuté požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zariadení ústredného 

vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, ako 

aj vykonávanie ich čistenia a kontrol podľa zákona č 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pričom týmito 

preventívnymi opatreniami si každý chráni vlastný majetok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v Topoľčanoch

Jacovskí turisti a ich priatelia z blízkeho okolia , s ktorými sa vydávajú 

na kratšie i výdatnejšie túry, vymenili značkované chodníky za kolkársku 

dráhu. V jacovskej kolkárni, ktorá tak úpenlivo pýta jesť sa ich zišlo dve 

desiatky bez rozdielu veku i pohlavia. Stačila im krátka inštruktáž Ferka 

Bošanského, aby sa mohli pustiť do mikulášskeho gúľania.

Štýl a výkony sa pohybovali od poloprofesionálnych po skromne 

amatérske, kolky sa trucovito vyhýbali odhodlane vysielaným guliam, 

ale sem-tam ich spadlo sedem, ba i osem. Elegantne a razantne, preto 

aj najlepšie triafali domáci – Jozef Sokol a Karol Švec, tretí najvyšší 

počet zásahov „vygúľala“ Katka Matejková reprezentujúca topoľčiansky 

Žochár klub.

Dekorovanie najlepších v oddielovej klubovni sa vyvinulo do sviatočnej 

ochutnávky cukrárskych výkonov účastníčok zápolenia a do družnej 

debaty o všeličom, ktorého v svornej parte turistov nikdy nie je núdza.
vič 
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 Futbalová jeseň sa skončila a prinášame výsledky jednotlivých 

mužstiev našej TJ. 

 V rámci futbalového oddielu máme tri súťažiace mužstvá : žiaci, 

dorastenci a A – mužstvo.

 V jesennej časti hrali naši žiaci majstrovstvá okresu v skupine A. 

Pod vedením trénera Jána Kšinanta skončili na 7. mieste . O toto 

umiestnenie sa pričinilo 10 žiakov z našej obce , 2 z Práznoviec a jeden 

z Topoľčian. Chceli by sme osloviť všetkých žiakov našej základnej školy, 

aby sa prihlásili do nášho futbalového oddielu, aby sme mohli doplniť 

káder, pretože na zápasy niekedy prišlo menej adeptov futbalu, ako je 

povinná zostava. Radi privítame každého nového hráča , môžu to byť aj 

dievčatá od 8 rokov veku.

 V dorasteneckom družstve po odchode trénera Gejzu Golešényiho 

do Topoľčian prevzal trénerskú taktovku Ladislav Oravec, ktorému sa 

podarilo dorastenecké mužstvo dostať do takej dobrej hráčskej formy, 

že skončili na 3. mieste so ziskom 26 bodov a s vysoko aktívnym skóre 

56:20. Na ich hre vidno, že futbal je to, čo ich baví. Medzi sebou majú 

niekoľko výborných hráčov, ktorí, keď začnú intenzívnejšie trénovať, 

majú šancu dosiahnuť vyššie futbalové ciele. V priebehu celej jesennej 

časti súťaže podával výborný výkon Denis Grach, ktorí patril medzi 

najlepších brankárov okresu. Kladne musíme hodnotiť aj hru Jakuba 

Šveca, ktorý dal v jesennej časti súťaže 30 gólov, čo bolo suverénne 

najviac zo všetkých dorastencov v okrese.

 Ale vďaka patrí aj všetkým ostatným členom tohto kolektívu.

A – mužstvo viedol tréner Marián Novotný. Futbalový kolotoč sa nám 

pekne rozkrútil. V prvom kolo sme síce remizovali, ale nasledujúce 

kolá ukázali, že v novej sezóne sa máme spolu na čo tešiť. Prvých 

sedem kôl sme neokúsili horkosť prehry. Prekvapili nás pekné divácke 

návštevy počas domácich zápasov, ale aj pozitívne ohlasy na hru 

našich futbalistov z radov divákov. Avšak úvodný elán a nadšenie po 

polovici súťaže vyprchali a náš cieľ umiestniť sa v prvej polovici tabuľky, 

nám začínal unikať. V Krtovciach sme utrpeli prvú prehru, aj keď bola 

okorenená výkonom rozhodcov. Po tomto nešťastnom zápase začali na 

naše konto pribúdať už iba prehry. V predposlednom kole sme porazili 

na domácom futbalovom štadióne Slavoj Moravský Svätý Ján v pomere 

4 : 1, ale to bola posledná výhra, ktorú domáci diváci videli. Posledný 

zápas na súperovom ihrisku sme odohrali v Radošine, kde sme viedli 

do 41. minúty 2 : 0 . Potom však rozhodca nariadil proti nám pokutový 

kop, ktorý narušil hernú pohodu hráčov a prišiel prvý gól. Po zmene 

strán sme dostali ďalšie dva a bolo po radosti z víťazstva. Prehrali sme 

v pomere 3 : 2 . Na tejto prehre sa však prejavila aj nedisciplinovanosť 

niektorých našich hráčov. Konečná tabuľka nie je veľmi lichotivá : skončili 

sme 10. mieste.

 Jesenná časť súťaže sa skončila a emócie musia opadnúť. Je čas na 

spoločné stretnutia, kde sa bude hovoriť o problémoch, začať ich riešiť 

a hovoriť o futbale , lebo futbal to je v prvom rade kolektívna hra. Pevne 

veríme, že počas zimnej prípravy všetci naši futbalisti naberú dostatok 

elánu a síl do ďalších bojov o majstrovské body.

J. Čimbora, Z. Bošanská 

Aj v sezóne 2011/2012 sa znova rozkrútil 

kolotoč zápasov v Jacovskej futbalovej 

minilige, ktorú organizátori usporadúvajú za 

pomoci obce Jacovce. Do nového ročníka sa 

prihlásilo jedenásť mužstiev, okrem tradičných 

účastníkov pribudli dve nové mužstvá Klub 

Klub a Nezvestní. Stretnutia sa hrávajú vždy 

v sobotu. Prvý zápas sa začína o 15:00, 

posledný o 19:00. Víťazstvo obhajuje 1. FC 

Pub, ktorý aj tento rok patrí k favoritom, no prvé 

kola ukázali, že na celkový triumf je viacero 

kandidátov. Všetky mužstvá sa najskôr stretnú 

v základnej časti systémom „každý s každým“ 

a najlepších osem potom postúpi do play-off. 

Zaujímavosťou je určite to, že rýdzo mužskú 

účasť narušili dve futbalistky vo farbách tímu 

Kolkáreň. Na zápasy je voľný vstup a diváci sú 

samozrejme vítaní.

Tabuľka po štvrtom kole:

1. Hamas Omega 4 3 1 0 46:21 10

2. FC Pub 4  3  1  0  39:29  10

3. Hamas Alfa  4  3  0  1  43:19  9

4. Nezvestní  3  3  0  0  33:15  9 

5. Piváreň Aréna  3  1  2  1  47:39  5

6. Ja Neviem  3  1  1  1  23:25  4

7. Kuzmice  4  1  1  2  25:29  4

8. Nech Tovarníky  4  1  0  3  24:31  3

9. Kolkáreň  3  1  0  2  23:38  3

10. FC Hôrka  3  0  0  3  18:30  0

11. Klub Klub  4  0  0  4  20:64  0

Ďalší program:

6. kolo 30. 12. 2011

15:00 Nech - Aréna

16:00 FC Pub – Nezvestní

17:00 Hôrka – Ja Neviem

18:00 Kuzmice – Kolkáreň

19:00 Hamas Alfa – Hamas Omega

7. kolo 7. 1. 2012

15:00 Kolkáreň – Klub Klub

16:00 Ja Neviem – Kuzmice

17:00 Aréna - Hôrka

18:00 Hamas Omega – Nech

19:00 Nezvestní – Hamas Alfa

8. kolo 14. 1. 2012

15:00 Aréna – Hamas Omega

16:00 Klub Klub – Ja Neviem

17:00 FC Pub - Kolkáreň

18:00 Nech – Nezvestní

19:00 Hôrka - Kuzmice

9. kolo 21. 1. 2012

15:00 Kuzmice - Klub Klub

16:00 Hamas Omega - Hôrka

17:00 Kolkáreň – Hamas Alfa

18:00 Nezvestní – Aréna

19:00 Ja Neviem – FC PUb

10. kolo 28. 1. 2012

15:00 Hamas Omega - Nezvestní

16:00 Hamas Alfa – Ja Neviem

17:00 FC Pub - Kuzmice

18:00 Hôrka – Klub Klub

19:00 Nech - Kolkáreň

11. kolo 4. 2. 2012

15:00 Klub Klub – FC Pub

16:00 Kuzmice - Hamas Alfa

17:00 Ja Neviem - Nech

18:00 Kolkáreň – Aréna

19:00 Nezvestní - Hôrka

Štvrťfi nále 11. 2. 2012

15:00 4 – 5 

16:00 3 – 6 

17:00 2 – 7 

18:00 1 – 8

Semifi nále 18. 2. 2012

17:00 2/7 – 3/6

18:00 1/8 – 4-5

Finále 25. 2. 2012

17:00 zápas o tretie miesto

18:00 fi nále

19:00 odovzdávanie cien

Gk
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 Jacovskí stolní tenisti po polčase súťaží:

Tréningy pod vedením Ľudovíta Milatu bývajú v pondelok a v stredu od 16.00 hod., v piatok od 18.00 hod. v telocvični ZŠ v Jacovciach. 
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 Áno, roky sú ako kroky, zo začiatku ich nevnímame, nepočítame, ba 

zdajú sa nám pomalé a ťarbavé, potom sa zrýchľujú, sú pevné a isté, ale 

potom sa zasa spomaľujú, sú istejšie a uváženejšie.....

 O pár týždňov si zasa podá jeden rok ruku s druhým. Keď sa 

obzrieme, ten uplynulý bol pre našu školu veľmi hektický, ale zároveň 

úspešný. Naša škola dostala nový šat – bola dokončená rekonštrukcia 

budovy a to práve v roku, keď sme oslávili jej 50. výročie. Všetci sme 

žili výročím, pripravovali program na slávnostnú akadémiu, upravovali 

jednotlivé učebne. Úsilie bolo korunované krásnou slávnosťou, kde sa 

stretlo niekoľko generácií žiakov i učiteľov, mnoho hostí, ktorí ocenili 

našu niekoľkomesačnú snahu.

 Ale naša päťdesiatnička od septembra nabrala nové sily a istým 

krokom začala nový školský rok. Noví prváčikovia zasadli do lavíc 

a už poznajú prvé písmenká, deviataci už rozmýšľajú, čo budú robiť 

ďalej. A po chodbách zasa znejú kroky detských nôh a deti si každé 

ráno sadajú do lavíc, aby dostali nové a nové informácie od svojich 

učiteľov. Využívame už tretiu učebňu výpočtovej techniky, kde môžu 

učitelia pracovať s interaktívnou tabuľou a tým dávajú žiakom možnosť 

moderným spôsobom získavať vedomosti. Učíme sa, športujeme, 

navštevujeme múzea, chodíme na výlety, pracujeme v krúžkoch.

Keďže sa blížia Vianoce, rozhodli sme sa darovať našej obci jeden malý 

darček. 

 Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky, ktoré nezískame, sú 

chvíle, na ktoré spomíname, sú priatelia, na ktorých nezabúdame.....

 Náš darček sa niesol v zmysle týchto slov. Pripravená bola 16. 

decembra vianočná besiedka, ktorá ukázala našu šikovnosť a zároveň 

bola poďakovaním za všetko, čo sme dostali a dostávame od rodičov, 

starých rodičov, pracovníkov obce a všetkých priateľov. Želania sa 
opakujú, no málo z nich sa splní, život je taký, raz si v bahne, raz na 
výslní. Úspech je, ak rozumieš tomu, čo prichádza, je to kus srdca, čo ťa 
každoročne nachádza. 

Emília Polonská


