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Raz do roka počas sviatku Yom kippur /Deň zmie-
renia/ si veľkňaz zobliekol svoje zlaté rúcho a iba 
v bielom jednoduchom šate vošiel do veľsvätyne 
Jeruzalemského chrámu, aby krvou obetované-
ho baránka pokropil na znak zmierenia za hriechy 
Izraela vnútro veľsvätyne. Ľud čakajúci vonku ho 
nemohol ani vidieť, ani počuť, ale už sama výni-
močná prítomnosť veľkňaza vo veľsvätyni bola pre 

nich nesmierne dôležitá. V istom okamihu Ježišo-
vho života sa tento predobraz Starého zákona vy-
plnil a stal sa skutočnosťou.
Týmto skutočným a jediným veľkňazom, ospevova-
ným zástupom, pozdravovaným olivovými ratoles-
ťami je Ježiš Kristus. On pozbavený veľkňazské-
ho rúcha obliekol si rúcho nevinnosti a vystúpil na 
miesto, ktoré sa stalo veľsvätyňou prijatím vyliatej 
krvi obetovaného baránka, jediného, ktorého krv 
mohla zadosťučiniť za hriechy všetkých.
V tejto chvíli obetovania sa z jeho pokorného a po-
slušného srdca vzniesli k Bohu Otcovi slová 22. 
žalmu: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus-
til?“ On veril v dobro aj na kríži, vedel, že iba touto 
skúškou možno prejsť k víťaznému veľkonočnému 
ránu. Vedel, že bez nástroja umučenia by nebolo 
ani prázdneho hrobu a slávneho zmŕtvychvstania.
Dovtedy najpotupnejší nástroj smrti - kríž, Ježi-
šovým posvätením sa stal najkrajším symbolom 

najšťastnejšieho náboženstva. Prináša každému 
posolstvo nepredstaviteľných možností: človek 
sa môže znovu narodiť, môže sa stať novým člo-
vekom, môže zmeniť svoj charakter, život, ktorý 
môže byť krásny a mať zmysel, a že na konci kaž-
dej tmy a aj nášho života existuje stále, nepredsta-
viteľné svetlo – Boh. Ježiš – víťazný Baránok obstál 
v skúške, a tomuto pre človeka stratenému svet-
lu raja umožnil opäť svietiť vo svojom pôvodnom 
neopísateľnom jase, aspoň tým, pre ktorých bolo 
veľkonočné ráno novým začiatkom. Začiatkom 
veľkého dobrodružstva s Bohom, ktorý dokázal, 
keď vzkriesil sám seba, že Bohom naozaj je a že 
zostáva so všetkými svojimi deťmi až do skočenia 
sveta, ktorý koncom nie je, ale tak ako v jeho prí-
pade – novým začiatkom.

Požehnané sviatky Veľkej Noci Vám vyprosuje 
František Bogdan, kaplán

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

starosta obce, poslanci OcZ a zamestnanci obecného úradu 

Vítanie jari je starý slovanský zvyk. Je to rituál, kto-
rý oslavuje jarnú rovnodennosť a tým koniec zimy 
a príchod jari. Bez ohľadu na podnebné podmien-
ky ľudia svojou túžbou skoncovať s chladným a pri-
volaním teplého počasia verili, že prírodu ovládajú 

nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyv-
niť ak sa tieto sily uctia. 
Naši predkovia neuvažovali “astronomicky”, preto ak  
ľudia chceli, aby už konečne prišla jar, museli  zabiť 
Morenu a utopiť ju v potoku alebo upáliť. S našimi  - 

vašimi prváčikmi sme si vypl-
nili čas čakania na Veľkú noc 
práve zhotovením Moreny. Tá 
naša mala podobu slamenej 
fi guríny, oblečenej do žen-
ských šiat, vyzdobenej stuž-
kami, ktorú deti so spevom 
odniesli k potoku upáliť. Nešli 
sme cez dedinu, ale skratkou 
zo školy k mostu pri maters-

kej škole a tam sme spomí-
naný rituál vykonali. Teraz ne-
trpezlivo očakávame, či sme 

naozaj vyhnali zimu a choroby z obce a prebudili 
prírodu k životu, aby nám priniesla slniečko a tep-
lú jar. Oslavovali sme v triede pri sladkom ovocí, 
namáčanom v čokoláde.
 Monika Detková
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V sobotu 11. februára sme privítali na pôde obecného úradu rodičov a ich deti narodené v roku 2011, kde prebehol  slávnostný zápis do pamät-
nej knihy obce Jacovce. Boli to Sofi a Čuláková, Martin Farkaš, Adam a Peter Gábrišovi, Peter Kajan, Adela Krištofová, Silvester Lendel, 
Alex Manina, Lukáš Mihalovič, Jakub Múdry, Nela Pastorová, An-
drea Šimunová , Vanesa Žureková. Po kultúrnom programe a príhovore sta-
rostu obce bol slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Jacovce. Po ofi ciálnej 
časti bolo pre rodičov pripravené malé pohostenie, so vzájomnou výmenou skúseností.

Alena Strižencová

 Kominár a revízny technik pre okres Topoľčany  Anton Klačanský je 

oprávnený v našej obci kontrolovať komíny v rodinných domoch . 

Nižšie uvedený cenník je v súlade s cenami Komory kominárov Slovenska:

-  pri vymetaní komínov radovo 20 komínov a viac sa cena pohybuje    

od 5-8  za jeden  komín,

-  pri samostatných objednávkach na vymetanie a kontrolu plynových 

a pevných spotrebičov 12-15  za komín,

-  pri vystavení dokumentu ku kolaudácii je cena 34-55  za 1 kus spotrebiča.

V cene sú započítané cestovné náklady.

Samozrejmé je vystavenie dokladu o kontrole a čistení komína na pevné 

palivo ako aj plynové, ktoré zákazníkovi vystavuje priamo pri kontrole 

komína a dymovodu.

Kontakt:  Anton Klačanský,  tel. 0908/776560,  038/5383150
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 Zdá sa, že len včera sme vás,  milí 
spoluobčania, pozývali na vianočnú besiedku 
a už je tu marec. Dni sa predlžujú a my sa už 
tešíme na to, ako vyjdeme do našich záhrad, 
prejdeme sa po ulici iba v teniskách, zahráme 
si futbal na novej rašiacej trávičke.  Život na 
našej škole sa nezastavil ani počas zimy, 
hoci sme si naplno užili vianočné prázdniny 
i úžasné snehové radovánky. Starostlivo 
sme sa pripravovali na celoslovenské 
testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenčiny 
a matematiky, prváci sa už prehrýzajú 

poslednými písmenkami abecedy. Pripravovali 
sme sa na reprezentáciu školy v rôznych 
súťažiach a olympiádach a úspešne sme školu 
aj reprezentovali.
S novým ročným obdobím nás čakajú 
aj nové úlohy. Poupratovať okolie našej školy, 
ale aj našu obec.  Práve preto sa uskutoční 
aj zber papiera a budeme radi, keď táto akcie 
nebude len akciou školy, ale celej našej obce. 
Zber papiera budeme robiť od 11. do 27. 4. 
2012. 
V mimo vyučovacom  čase  na našej škole 
pracujú rôzne krúžky, v ktorých deti rozvíjajú 
svoje schopnosti a zručnosti. Počítačový 
krúžok vedú pani učiteľka Podobová  a pán 
učiteľ Janík. Pohybové hry vedie pán učiteľ 
Schwarz  a žiaci pod jeho vedením získavajú 
mnohé ocenenia na športových súťažiach, 
napríklad Dávid  Mikuš, Matúš Dubný, Andrej 
Paulovič, Dávid Chrenko, Dávid Cikatricis. 
Krúžok Šikovníček s našimi najmenšími – 

prvákmi vedie pani učiteľka Detková a pod ich 
rukami naozaj vznikajú malé umelecké dielka. 
Turisti pracujú  s pani učiteľkou Krhútovou,  
v ich nohách je už veľmi veľa nachodených 
kilometrov. No a prácu  oboch dramatických 
krúžkov  pod taktovkou pani učiteľky Dubnej 
a pani učiteľky Polonskej môžete sledovať 
na rôznych vystúpeniach a akciách, na ktoré 
pripravujú kultúrne programy.

Emília Polonská

 Ako každý rok, tak i teraz sa dôchodcovia 
zapojili do fašiangovania a prispeli svojím 
programom. Na rozdiel od predchádzajúcich 
rokov sme nefašiangovali po dedine, ale 
celý náš program sme predviedli v telocvični 

základnej školy. Náš program doplnili a spestrili 
žiaci svojím  karnevalom v maskách. Na záver 
programu sme Fašiang  ukončili pochovaním 
basy. Je na škodu, že veľmi málo občanov  žije 
dianím obce. V utorok v zasadačke obecného 
úradu sme uskutočnili fašiangové posedenie 
pre svojich  členov, ktorým sme ukončili 
obdobie zábav, bálov a plesov.  K vytvoreniu 
dobrej zábavy prispel aj  Luboš  Ryban, 
ktorý sa staral o hudobnú stránku posedenia. 
Ďakujem všetkým dôchodcom, ktorí sa do 
programu zapojili a postarali sa o zdarný 
priebeh fašiangového posedenia. Taktiež 
ďakujem Ľudovítovi Ondrkovi, ktorý rozšíril 
hudobný doprovod o hru na husliach.

Elena Dubná

V sobotu 18. februára sme sa rozlúčili 
s fašiangom v telocvični základnej 

školy. Tento rok bola rozlúčka spojená 
s karnevalom žiakov ZŠ. Telocvičňa 

sa zmenila na rozprávkovú 
krajinu v ktorej boli princezné, 
škriatkovia, Šrek, tučniak a iné po-
stavičky z ríše zvierat a rozprávok. 
Deti boli za svoje masky vyho-
dnotené, za čo dostali malé 
pozornosti. Na počúvanie hral 
Zdenko Kišac. Po vyhodnotení 
nastúpil klub dôchodcov so svo-
jím programom na rozlúčku s fa-
šiangom - "Pochovávanie basy". 
Členovia kultúrnej komisie prip-
ravili občerstvenie v podobe fá-

nok a čaju pre deti, ale aj pre skôr 
narodených. 

 
Alena Strižencová   
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Ako ďalej....
Vážení občania,
Prihováram sa vám v zastúpení členov a pracovníkov PPD Prašice sídlo 
Jacovce. Dnes na prahu roka, ktorý môže veľa znamenať pre nás, ale 
i pre vás, môžeme viac získať, ale i stratiť. Hovorím to preto, že kríza 
v EU ešte nepominula, kroky, ktoré sa robia pre jej elimináciu  sú iba 
v začiatkoch. Bytostne sa to dotýka i nás na Slovensku, pretože sme 
úzko spätý s EU. 
Tak to chápu i naši členovia, ako to potvrdili na členskej schôdzi 
16.  Marca 2012 v kultúrnom dome v Prašiciach. Možno konštatovať, že 
dnes je družstvo stabilný plnohodnotný podnik majúci svoje  vízie a ciele.  
Svoje  miesto v nich ma i obec Jacovce. V našom ponímaní podnikania 
vždy na poprednom mieste bola a je spolupráca  s obcami, v katastroch 
ktorých hospodárime. V otázkach spolupráce nás neinteresuje  iba 
napĺňanie našich cieľov.  Vždy chceme byť nápomocní v jednotlivých 
obciach i pri zabezpečovaní ich zámerov. 
Dnes možno konštatovať, že tak tomu bolo i v uplynulom roku.  Cielene 
a systémovo prebiehala spolupráca pri eliminovaní  záplav, skrášľovaní 
životného prostredia, poriadku na poliach a poľných cestách. Ústretovo 
PPD pristupovalo a pristupuje k inovácii územného plánu obce na 
ďalšie obdobie. Preto chceme poďakovať vedeniu obce, občanom, za 
túto spoluprácu, za podporu a pochopenie pri napĺňaní podnikateľských 
zámerov a cieľov družstva. 
My v našom ponímaní nechápeme vidiek iba ako poľnohospodárstvo, 
ale i obce a občanov v nich. Presne tak ako to hovorí EU v svojej 
stratégii 2008 - 2014 a 2014 - 2020, že hlavným zámerom rozvoja 
vidieka popri efektívne rozvinutom a konkurencie  schopnom 
poľnohospodárstve musí byť i cieľ zabezpečiť zachovanie osídlenia 
a poskytnutie zamestnanosti na vidieku.  A to nás musí spájať.
Vážení občania, v kontinuite s tým PPD prehodnotilo svoj podnikateľský 
produkt z marca 2010, keď otvorilo automat  na mlieko na autobusovom 
nádraží. Čas ukázal, že i keď to nebol špatný krok, nenaplnil svoj cieľ. 
Sme presvedčení, že  popri marketingových akciách PPD chýbala 
celospoločenská osveta zo strany vládnucich štruktúr. Riešenie 
zdravotníctva a zabezpečenie zdravia občanov nie je  len o vyhláseniach 
politikov a ich planých rečiach,  ale i konkrétnych krokoch v osvete, 
zvýrazňovaní produktu, jeho prednostiach. A to odchodom  Ing. Becíka 
z postu ministra chýbalo. MUDr. Bukovský v Markíze zdôrazňoval, aké 
je mlieko zdraviu škodlivé. Preto vám oznamujeme, že pokračujúc vo 

svojom zámere šíriť osvetu v spotrebe mlieka, dňa 2. 4. 2012 chceme 
otvoriť automat na mlieko priamo na farme Velušovce. Cieľom je priblížiť 
predaj zdravého surového kravského mlieka (SKM) občanom spádových 
obcí, potenciálne i turistom, ktorí v letných mesiacoch  navštevujú 
Duchonku. Rozhodnutiu umiestniť automat predchádzal marketingový 
prieskum  v obciach Velušovce, Závada Podhradie ktorí potvrdil záujem. 
V prvom štvrťroku 2011 urobilo PPD letákovú akciu priamo do domu vo 
všetkých obciach, v ktorých hospodárime. Veríme,  že týmto krokom 
PPD podporí nielen svoje aktivity, ale v prospech občanov sa naplnia 
slová prof. Libora Ebringera z Ústavu bunkovej biológie Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave „na mliečny tuk sú viazané vitamíny C, A, D, 
K,  B2, a B12“. To mliekarne na obaloch mlieka predávaného 
v obchodoch nezdôrazňujú. 
Ďalej citujem, „Čím je tuku  v mlieku viac, tým obsahuje aj väčšie 
množstvo vitamínov“. Odporcovia tvrdia, že mliečny tuk poškodzuje 
cievy, vyvoláva alergie  a spôsobuje obezitu. Podľa profesora Ebringera 
je mlieko síce zdrojom energie, ale kto ťažko pracuje, môže si ho dopriať 
viac. Rovnako ako aj deti. Z polotučného mlieka, ktoré obsahuje len 
tretinu až polovicu tuku  v porovnaní so surovým kravským mliekom, sa 
však nestučnie.
Mliečny tuk nezvyšuje hladinu cholesterolu v krvi a nespôsobuje 
„ kôrnatenie“ ciev . Z jeho dvanástich mastných kyselín  sú len 
tri nasýtené, ktoré  sa podieľajú na tvorbe „zlého cholesterolu“. 
Ostatné mastné kyseliny sú pre organizmus veľmi užitočné 
upozorňuje Ebringer. Chránia organizmus pred rakovinou, 
zneškodňujú niektoré vírusy a baktérie, potláčajú infekcie, zápaly 
a zlepšujú celkovú imunitu. Surové kravské mlieko obsahuje 
jedinečnú živú prirodzenú mikrofl óru, ktorú žiadne pasterizované 
mlieko kupované v obchode neobsahuje.
Naše mlieko vo Velušovciach pri plnohodnotnom tuku 3,7% počítame 
predávať za päťdesiat centov  za 1 liter. Obchodné reťazce občanovi 
ponúkajú 0,5% odtučnené „ latexovú vodu“ za 0,59 - 60 centov  za 
jeden liter. To je riešenie?  Asi nie. Súčasťou predaja budú i recepty, čo 
sa zo surového kravského mlieka dá jednoducho a lacno vyrobiť pre 
domácnosť (syr, tvaroh, maslo). Veríme , že to bude príjemný darček 
družstva k sviatkom. To je naše chápanie rozvoja vidieka a vytvorenie 
podmienok pre zdravie občana.

Jozef Urminský, predseda družstva

Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka 
bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom 
rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múze-
um ďakuje všetkým ľuďom, ktorí vynaložili a ešte 
stále vynakladajú obrovskú námahu na záchra-
nu hradu Krásna Hôrka a jeho zbierok. Ďaku-
jeme tiež všetkým tým, ktorí nás počas týchto 
dní podporujú, a ktorí si uvedomujú dôležitosť 
ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum vyhlasuje verej-
nú zbierku na verejnoprospešný účel obnovy 
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a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna 
Hôrka na základe povolenia Ministerstva vnút-
ra SR č. SVS-OVVS3-2012/008970, zo dňa 13. 
marca 2012.
Verejná zbierka sa uskutoční na celom území 
Slovenskej republiky od 13. marca 2012 do 13. 
marca 2013.
Verejná zbierka bude vykonávaná poukazo-
vaním dobrovoľných fi nančných prostried-
kov na osobitný účet verejnej zbierky 7000 
443743/8180, vedený v Štátnej pokladnici, 
priamo, poštovými poukazmi alebo prevodom 
z účtu prispievateľa;
Za riadne konanie verejnej zbierky v súlade 
s platnými právnymi predpismi a podmienkami 

zodpovedá PaedDr. Rastislav Púdelka, gene-
rálny riaditeľ Slovenského národného múzea.
Kontakt: rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 
2 204 69 114 Výnos zbierky bude použitý na 
území Slovenskej republiky v súlade s povole-
ným účelom, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 63/1973.Vyúčto-
vanie verejnej zbierky predloží organizácia Mi-
nisterstvu vnútra najneskôr do 11. apríla 2013.
Hrad Krásna Hôrka bol postavený v 13. storo-
čí. Je súčasťou SNM - Múzea Betliar a bol vy-
hlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stá-
la hradná expozícia prezentuje staviteľstvo od 
13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho 
majiteľoch. Zbierky obsahujú cenné zbrane, 

exponáty remeselnej činnosť, hudobné ná-
stroje, textílie a obrazy. V apríli roku 2011 boli 
priestory hradu po rekonštrukcii znovuotvore-
né. V sobotu 10. marca 2012 vypukol na hra-
de Krásna Hôrka rozsiahly požiar, ktorý zničil 
všetky strechy, vrátane interiéru horného go-
tického hradu.
Na hrade pomáhajú pracovníci múzea aj dob-
rovoľníci.

Kontakt: 
Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 
06 Bratislava
rastislav.pudelka@snm.sk, tel.: +421 2 204 69 114

Fánky  triesky
½ kg hladkej múky, 3 dkg 
cukru, 4 žĺtka, 3 lyžice 
rumu, 5 dkg masla, 2 dkg 
droždia, trochu soli, mlieko. 
Droždie dáme do osladeného 
mlieka nakysnúť, pridáme 
maslo, žĺtka, múku soľ, a rum. 
Vypracujeme vláčne cesto, ktoré 
necháme nakysnúť. Cesto dáme 
na dosku rozgúľame a pokrájame 
na  štvorce, ktoré v strede  2x narežeme 
vzniknuté pásiky ozdobne prevliekame. 
Z oboch strán smažíme  na rozpálenom oleji 
obaľujeme v práškovom cukre s pridaním  vanilky.  

Nekysnutý koláč   

½   kg polohrubej múky, 1/ masla, 15 dkg bravčovej  masti, 2 celé 
vajíčka, 2 dkg kvasníc, 8 lyžíc mlieka, 1 lyžica cukru, trochu soli. Do 
mlieka dáme cukor a kvasnice. Necháme kysnúť. Na dosku dáme múku, 
maslo, masť vajíčka, soľ a kvások. Zamiesime cesto, ktoré nemusí 
kysnúť. Nakrájame na štvorce a plníme rôznymi plnkami (mak , orechy, 

lekvár, tvaroh)
Uložíme na plech , potrieme 
vajíčkom a dáme do vyhriatej rúry 
piecť. 

Fritule

2 biele jogurty, 2 celé vajíčka, 25 
dkg polohrubej múky, 1 vanilka, 1 

prášok do pečiva, podľa chuti rum. 
Všetko spolu v miske zamiešame, pridáme 

1 nadrhnuté jablko. Do horúceho oleja kladieme 
lyžicou kôpky, ktoré obaľujeme v krupicovom 

cukre s pridaním vanilky.  Môžeme potrieť džemom, 
ale nemusíme.

Vaľkaná štrúdľa

28 dkg hladkej múky, 14 dkg Hery, 1 žĺtok, trochu soli, s vlažným mliekom 
zamiesiť cesto.  Rozdelíme na dve časti. Cesto rozvaľkáme a plníme  
jablkami, ktoré posypeme makom, pokvapkáme maslom a zvinieme. 
Potrieme vajíčkom a dáme do rúry piecť.  (podľa chuti, môžeme plniť 
rôznymi plnkami).  

Členovia  redakčnej rady  prajú dobrú chuť !

Všetkým za celoročnú spoluprácu ďakujeme! Rodičom za dôveru, deťom za záujem 
a farskému a obecnému úradu za podporu.

PRAJEME KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY!
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Futbalová jar je konečne tu. Kolotoč zápasov 
nám už zakrátko ukáže, ako kto naložil so zim-
nou prípravou. Prestávka ubehla ako voda, za-
háľanie si počas nej nemohli dovoliť hráči ani 
funkcionári. 
A – mužstvo začalo zimnú prípravu 10. 1. 2012. 
Novým trénerom sa stal  Juraj Lacika. Marián 
Novotný ukončil svoju trénerskú činnosť v na-
šej TJ. Touto cestou sa mu chceme v mene 
výboru futbalového oddielu srdečne poďakovať 
za jeho prácu a dosiahnuté výsledky.
Zimnú prípravu sme absolvovali 
z väčšej časti v telocvični, ale aj na umelej trá-
ve.S príchodom teplejších jarných dní sme pre-
orientovali systém prípravy a sústredili sa na na-
beranie kondície do jarnej časti, ktorá väčšine 
našich hráčov v značnej miere chýbala. Hráči 
absolvovali niekoľko fyzicky náročných trénin-
gov aj v teréne a tiež odohrali sedem príprav-
ných zápasov. 
Prípravné zápasy :    

22. 1. 2012  Krušovce – Jacovce stav        3 : 2 
29. 1. 2012 Bošany – Jacovce                  6 : 2
05. 2. 2012 Jacovce – Lehota                    5 : 1
12. 2. 2012 Jacovce - Preseľany                7 : 1
18. 2. 2012 Horné Obdokovce – Jacovce  1 : 1
26. 2. 2012 Solčany – Jacovce                  2 : 4
04. 3. 2012 Lehota – Jacovce                     3 : 5

Góly v zimnej príprave : Dalibor Bajzík , Ján 
Bracho a Marek Švec po 5 gólov, Jakub Švec 
3 góly, Patrik Herda ,Marek Toman a Ivan Kraj-
čík  po 2 góly, Peter Švec ,Václav Klena a Lu-
káš Zigo po 1 góle.
Trénovalo sa trikrát do týždňa. Hosťovanie 
v našom klube ukončili : Peter Desat , Pe-
ter Kúdela, Milan Škreko a Robert Kajzer. 
Naopak, naše rady posilnili : Patrik Herda a To-
máš Sláma.

Dorast vedie Ladislav Oravec. Vedúcim druž-
stva, masérom, ale aj lekárom v jednej osobe 

je Milan Lacika. Dorast odohral 6 prípravných 
zápasov. Štyri zápasy vyhrali a 2 prehrali. 
Trénovali trikrát do týždňa. Tréner má v súčas-
nosti k dispozícií 14 hráčov.

Novým trénerom žiakov sa stal  Ľudovít Ondr-
ka. Trénovať začali od 14. 1. 2012 v telocvični. 
Káder sa začal postupne stabilizovať. 
Máme nových chlapcov a už sme konečne 
schopní postaviť kompletnú jedenástku s naši-
mi domácimi hráčmi. V športovej hale odohra-
li tri prípravné zápasy pred jarnou časťou súťa-
že. Dva zápasy vyhrali a jeden zápas prehrali.
Ale napriek tomu, že sa novému trénerovi darí 
získavať nové tváre , pozývame 
všetkých mladých od 8 do 14 
rokov, aby sa prišli pozrieť 
a zapojili sa aj do tré-
ningového procesu.

Milí spoluobčania, 
čo nás už dlh-
šiu dobu neteší, 
je príliš malý záu-
jem našej verejnos-
ti o tento druh športu, 
hoci naša obec má vo 
futbale bohatú históriu
i úspešných futbalistov nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 
Dovolili by sme si vás preto osloviť, aby ste vo 
väčšom počte chodili na domáce zápasy a pri-
šli povzbudiť hráčov na ihrisku. 
Vždy poteší, keď je počas soboty a nedele 
na futbalovom štadióne veľa nadšených priaz-
nivcov futbalu.
Priatelia, futbal je najkrajšia hra. Vieme, 
že nie vždy naše mužstvo odohrá zápas podľa 
očakávania, ale musíme si všetci spoločne 
uvedomiť, že nie sú profesionálni futbalisti, ale 
iba amatéri a hrajú pre svoje vlastné potešenie 
a pre radosť z pohybu a hry. Určite, keď sa ne-
podarí zápas vyhrať, sú sklamaní, že nepote-
šili vás - divákov, ale to ich neodradí a na ďalší 
týždeň prídu na tréningy a v nedeľu sa pokúša-

jú o šťastie v hre opäť. 
Viete, ktorý deň v týždni nemajú naši futbalis-
ti a funkcionári radi ?  Sú to pondelkové rána !
Ak si myslíte, že je to z toho dôvodu, že je po 
víkende a ide sa do práce, nemáte pravdu. 
V pondelkové rána totiž všetci futbaloví fanú-
šikovia aj „tiežfanúšikovia “ v obci rozoberajú 
nedeľňajšie zápasy. Vtedy máme toľko futbalo-
vých odborníkov, že by ste sa čudovali.  

A teraz niečo o fi nancovaní. 
Náš futbalový klub v značnej miere fi nancu-
je obecný úrad zo svojho rozpočtu. Však fi -
nančných prostriedkov na šport nebolo 

a nebude nikdy dosť. Dovoliliby sme si 
preto osloviť podnikateľov a živ-

nostníkov, ktorí by chceli po-
môcť pri rozvoji športu v 

našej obci. Nemusí ísť 
o veľké fi nančné čiast-
ky, stačilo by prispieť 
na občerstvenie, za-
kúpiť športové obleče-
nie, lopty a inú špor-

tovú výstroj pre žiakov, 
dorast, prípadne pre hrá-

čov nášho "A" – mužstva. 
Privítame každú pomoc ! 

Nakoniec pozvánka pre priazniv-
cov futbalu  z našej obce, ale aj okolia. Slovenský 
futbalový zväz nás oslovil s ponukou spolupra-
covať pri organizovaní XXII. ročníka medziná-
rodného futbalového turnaja Slovakia CUP 2012 
v kategórii reprezentácií U „18“.
Dňa 23. 4. 2012 o 11 hodine sa na našom fut-
balovom štadióne odohrá medzinárodný futba-
lový zápas Nórsko – Japonsko. 
Veríme, že sa zúčastnite tohto prestížneho zá-
pasu a svojou prítomnosťou prispejete k zvidi-
teľneniu našej obce nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí.

(zb)

Veľké zápasy v minilige
Jacovská futbalová miniliga má 
už dlhoročnú tradíciu. Preto 
aj tento rok bola vítanou  súčasťou 
zimnej futbalovej prestávky.  O jej 
obľúbenosti svedčí  i  to, že okrem  
siedmich jacovských tímov sa jej 
zúčastnili i mužstvá  z Tovarník, 
Prašíc, Kuzmíc a Topoľčian. 
Miniliga sa organizuje v spolupráci 

s Obecným úradom v Jacovciach. Súťaž sa začala v decembri 
a vyvrcholila v marci, hracím dňom bola, tak ako každý rok, sobota. 
Jedenásť účastníkov sa najskôr jednokolovo stretlo každý s každým 
a najlepších osem celkov postúpilo do play off, ktoré sa hralo na 
jeden víťazný zápas. Oživením súťaže bola účasť dvoch hráčok 
v dresoch tímu Kolkáreň. V 64 zápasoch padlo spolu 996 gólov, čo je 
priemerne 15 a pol góla na zápas. Pozitívom je nesporne to, že spolu 

bolo udelených iba 17 žltých 
a jedna červená karta. Zápasy 
spoľahlivo viedol rozhodca Jozef 
Wenderla. Víťazom sa stalo 
topoľčianske mužstvo Piváreň 
Aréna, ktoré vo fi nále porazilo 
1. FC Pub 6:3. Na treťom mieste 
skončil Hamas Alfa, ktorý porazil 
Ja Neviem 9:6. Najlepším 
strelcom sa stal so 64 gólmi Andrej 

Žurek (1. FC Pub), najlepším hráčom Lukáš Bošanský (Piváreň Aréna) 
a najlepším brankárom Ján Vaňo (Nech Tovarníky). Oceneným hráčom 
odovzdal ceny starosta obce  Imrich Hermann.

                                                         
 

Peter Gregorik
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 v nedeľu 22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripo-
menú Deň Zeme. Pri tejto príležitosti v minulom roku or-
ganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR celoslo-
venskú akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa 
prihlásilo vyše 1 500 subjektov z celého Slo-
venska a vyzbieralo sa viac ako 1 600 000 
kg odpadu. Je veľký úspech, že sa poda-
rilo zmobilizovať vyše stotisíc ľudí, ktorí 
si našli čas a svojou aktivitou tak pris-
peli k naplneniu podstaty Dňa Zeme.
 V tomto roku Ministerstvo život-
ného prostredia SR opätovne vyzý-
va svoje rezortné organizácie, kraj-
ské a obvodné úrady životného pro-
stredia, neziskové a mimovládne or-
ganizácie, základné, stredné a vyso-
ké školy i súkromný sektor na zapo-
jenie sa do tejto akcie, ktorá je zame-
raná na zbieranie odpadu, čistenie prí-
rody a iné aktivity s cieľom zvýšenia eko-
logického povedomia nás všetkých. 
Postup je jednoduchý. Stačí, aby obec
naplánovala upratovanie alebo inú environ-
mentálnu aktivitu a následne sa zaregistrovala cez 
Registračný formulár na internetovej stránke www.den-

zeme.eu. Vo formulári sa vyplní miesto, čas konania, popis aktivity 
a pod. V minulom roku dostali prihlásené samosprávy priamo urči-
té množstvo plastových vriec a rukavíc, čo bolo pri obrovskom po-

čte zapojených sa subjektov organizačne aj časovo veľmi 
náročné. V tomto roku je preto naším záujmom systém 

zjednodušiť a pracovné pomôcky distribuovať pro-
stredníctvom Obvodných úradov životného pro-

stredia, kde si ich (po predložení vytlačeného 
Registračného formulára) môžete vyzdvihnúť. 

Pri registrácii je potrebné v Registračnom 
formulári vyznačiť, na ktorom OÚŽP si vy-
zdvihnete pracovné pomôcky, t.j. 1 rolka 
vriec (10 ks) a 1 krabička rukavíc (100 ks). 

Registrácia záujemcov potrvá
do 15.3.2012. V termíne 22.3. - 22.4.2012 
si môžete prevziať pracovné pomôcky pre 

realizáciu nahlásených aktivít.

Účasťou na tejto akcii či už prostredníctvom 
Základnej školy, Materskej školy, Klubu dôchod-

cov, eRko hnutia alebo obce môžete aj vy prispieť 
svojou pomocou.                                                                 

József Nagy

Je tu koniec ročníka 2011/2012 majstrovstiev okresu  Topoľčany v stol-
nom tenise. V porovnaní s predchádzajúcim  sa obom družstvám Jacovi-
ec darilo viac. Jacovce "A" tento rok suverénne vyhrali súťaž (minulý rok 
skončili tretie) a Jacovce "B" sa posunuli z minuloročného posledného 
miesta o dve priečky vyššie. Z časti tomu prispelo „premiešanie hráčov“ 

medzi mužstvami a taktiež  zlepšovanie sa jednotlivcov.  Jacovce A sa 
mohli tešiť  z príchodu Tomáša Čermana, ktorý má skúsenosti aj v naj-
vyššej stolnotenisovej súťaži na Slovensku.  V tabuľke hráčov dominuje 
zase Pavol Hermann, ktorý prehral v celej súťaži jediný zápas. Ako kuri-
ozitu možno uviesť, že sa tak stalo na pôde M. Bedzany  A,  kde rozmery 
kultúrneho domu nedovoľovali uplatniť  herný štýl nášho hráča. Apropo 
tréningové podmienky .  Jacovce sa môžu tešiť výbornými tréningovými 
možnosťami. Spomedzi družstiev hrajúcich okresnú súťaž, bez preháňa-
nia, najlepšími.  Z tohto dôvodu by som chcel vyzvať predovšetkým žia-

kov základnej školy, aby prišli na tréningové hodiny a skúsili sa venovať 
práve tomuto športu. Tu by som chcel ako pozitívny príklad spomenúť 
hráča Dávida Chrenka, žiaka šiesteho ročníka, ktorý je „skokanom roka“ 
v tabuľke jednotlivcov. Štatistika bližšie, viď tabuľka. Každý, kto si rád za-
hrá stolný tenis, má príležitosť si zahrať každý pondelok a stredu od 16. 
do 18. a v piatok od 18. do 20. hodiny. Nič sa neplatí, rakety a loptičky 
sú zabezpečené.

Jaroslav Škriputa ml.

Rozpis súťaže, tabuľku, úspešnosť atď.

Podrobnosti  informácií nájdete v Slovenskej verzii na www.pinec.info/htm,

# Mužstvo
Stret-
nutia 

Výhry Remízy Prehry Sety Zápasy Body

1 Jacovce A 14 14 0 0 362:120 114:26 42

2 Tovarníky A 14 10 1 3 315:191 94:46 35

3 N. Streda A 14 10 1 3 303:191 89:51 35

4 H. Štitáre A 14 7 1 6 275:236 75:65 29

5 M. Bedzany A 14 4 2 8 235:277 65:75 24

6 Jacovce B 14 4 0 10 190:324 43:97 22

7 H. Štitáre B 14 3 1 10 225:301 56:84 21

8 N. Streda B 14 1 0 13 104:369 24:116 16

Hráč Mužstvo Stretnutia Zápasy Výhry Prehry Sety Úspešnosť

Hermann Pavol Jacovce A 14 40 39 1 118 : 6 97,50%

Čerman Tomáš Jacovce A 6 18 17 1 53 : 10 94,44%

Hermann Imrich Jacovce A 11 26 21 5 68 : 30 80,77%

Minarovič Miloš Jacovce A 8 18 12 6 38 : 21 66,67%

Milata Ľudovít Jacovce B 8 23 15 8 55 : 33 65,22%

Chrenko Dávid Jacovce A 11 24 14 10 49 : 39 58,33%

Striženec Jozef Jacovce B 6 16 5 11 27 : 37 31,25%

Dubný Matúš Jacovce B 3 7 2 5 9 : 17 28,57%

Škriputa Jaroslav Jacovce B 10 29 7 22 31 : 69 24,14%

Kšinant Peter Jacovce B 13 34 7 27 32 : 90 20,59%

Škriputa Marek Jacovce B 7 17 2 15 17 : 46 11,76%

Percentuálna úspešnosť hráčov oboch družs  ev bez ohľadu na počet odohraných zápasov:

OSST Topoľčany – Majstrovstvá okresu, muži 2011/2012, výsledná tabuľka:
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Zabezpečenie preventívnych protipožiarnych opatrení v roku 2012 
        
   Na území Slovenskej republiky vzniklo v roku vlani 13 675 požiarov 
s materiálnymi škodami vo výške 33 535 640. V dôsledku týchto 
požiarov zomrelo 56 osôb a 258 bolo zranených. V lesnom hospodárst-
ve vzniklo 390 požiarov s materiálnou škodou 707 245.
   V Nitrianskom kraji vzniklo v roku 2011 spolu 1271 požiarov, ktoré 
spôsobili priame škody vo výške 2 684 700, pričom došlo k usmrteniu 
6 osôb a 35 bolo zranených. Uchránené hodnoty predstavujú čiastku 
14 004 510 . V lesnom hospodárstve vzniklo v roku 2011 na území 
Nitrianskeho kraja 12 požiarov s materiálnou škodou vo výške 17 535,  
z toho bol na území okresu Topoľčany zaevidovaný 1 požiar.
   V členení podľa výšky priamych škôd najvyššie škody spôsobili požia-
re v okrese Levice, a to vo výške 697 240.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo stále sa opakujúce nepo-
volené vypaľovanie trávy a suchých porastov (232 požiarov), neziste-
ná príčina (184 požiarov), iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých (134
požiarov). Najviac horelo na majetku v súkromnom vlastníctve (407 po-
žiarov), v komunálnom vlastníctve (243 požiarov) a vo vlastníctve ob-
chodných spoločností (212 požiarov).
    
Pri porovnaní počtu požiarov v jednotlivých odvetviach národného hos-
podárstva najviac požiarov vzniklo v ostatných nezatriedených oblas-
tiach (311 požiarov), v odvetví bytového hospodárstva (230 požiarov) 
a v poľnohospodárstve (209 požiarov).
    Zaznamenané výsledky v požiarovosti za predchádzajúci rok naďalej 
ukazujú okrem iného aj na venovanie pozornosti obecných a mestských 
úradov pri ovplyvňovaní požiarnobezpečnostnej situácie v obciach ako 
aj vplyvu na preventívno-výchovnú činnosť. Preto je potrebné v nasle-
dujúcich dňoch vykonať v územnej pôsobnosti obecných a mestských 
úradov najmä tieto opatrenia:

1. Aktuálnu situáciu v obci prerokovať v orgánoch obce a prijať úlo-
hy, vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi (najmä 
v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z § 6b, v ktorom sú zahrnuté 

povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pri spravovaní a obhospoda-
rovaní lesov podľa zákona NR SR č 314/2001 Z. z. o ochrane pred po-
žiarmi v znení neskorších predpisov). S ohľadom na § 10 vyhlášky MV 
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpi-
sov, kde sú uvedené podrobnosti o jednotlivých povinnostiach v oblas-
ti ochrany pred požiarmi.

2. Prerokovať prijaté opatrenia obecného úradu so všetkými vlastník-
mi, správcami a obhospodarovateľmi lesov na území obce a dohodnúť 
s nimi ďalšie účinné opatrenia na ochranu lesov. Zabezpečiť umiestňo-
vanie materiálov o ochrane lesov pred požiarmi, o prijatých opatreniach 
a zákazoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a iných 
súvisiacich informáciách na úradných vývesných tabuliach obecných 
a mestských úradov.

3. Zabezpečiť preventívno-výchovný vplyv na mládež a ostatných 
občanov. Využiť pritom aktivitu škôl, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
v obci a ďalšie záujmové združenia so zameraním k ochrane prírody.

4. Upozorniť občanov na povinnosť - konať tak, aby nevznikol poži-
aru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spo-
trebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri 
skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii 
s  otvoreným  ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny 
týkajúce sa ochrany pred požiarmi, vyplývajúcu z novely zákona 
o ochrane pred požiarmi s účinnosťou od 1. januára 2012.

5. Pripomenúť občanom obce zákaz vypaľovania porastov bylín, 
kríkov a stromov, zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na 
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a povinnosť oznámiť pred 
začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na Koordinačné stredis-
ko v Nitre telefónne číslo 112 resp. 150. Porušenie uvedeného zákazu 
je priestupkom postihnuteľným sankciou do výšky 331.

   Ľubomír Gera, riaditeľ
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Od 1.4.2012 
sa mení obedná prestávka v prevádz-

ke zberný dvor Májová 
 Výkup železa a farebných kovov  

Zdenko Kišac 
správca zberného dvora

Aktuálna informácia

Prevádzková doba „ Zberný dvor“ a „ Zberné suroviny“

 Zberný dvor Zberné suroviny

Pondelok zatvorené   zatvorené

Utorok zatvorené  8,30- 12,00,  13,00 -  16,00

Streda   zatvorené 8,30 – 12,00,  13,00 – 16,00

Štvrtok zatvorené 8,30 – 12,00,  13,00 – 16,00

Piatok  8,00 – 12,00  13,00 - 17,00  8,00 - 12,00,  13,00 – 16,00

Sobota 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 

 Obec Jacovce


