
Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, 

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, 

padajúce vločky a v detských očiach vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého

má pár prívetivých viet,

pre ten zázrak Vianoc a nad čaro
Vianoc nič krajšieho niet !

Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc

zabudli na starosti všedných dní
a nový rok prežili čo najlepšie

praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva 
a zamestnanci obecného úradu

Vážení občania Obce Jacovce!
Zapálením prvej sviečky na adventnom venci 
sme si začali uvedomovať, že sa blížia najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce. Čaro Vianoc a Nového 
roku si nás znova a znova podmaňuje. Hľadáme 
duchovnú oporu a mravnú orientáciu uprostred 
rozháraného a čoraz menej zrozumiteľného 
sveta.
Toto obdobie nám dáva možnosť bilancovať, 

zamyslieť sa, prehodnotiť všetky vykonané skutky, ale i nesplnené sľuby. 
Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať Vám občania Jacoviec za 
spolupatričnosť, ochotu pomáhať pri napĺňaní dobra v prospech našej 
obce, čím určite podporujete posolstvo vianočných sviatkov ako je láska, 
ľudské pochopenie, vzájomná úcta a blízkosť človeka nielen v rodine 
ale aj v našej komunite – či sú to poslanci obecného zastupiteľstva, 
zamestnanci obce, členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve, občania 
organizovaní v záujmových spolkoch či združeniach, ako sú členovia 

TJ Družstevník, klubu dôchodcov, eRko hnutia, poľovníckych združení, 
rímskokatolícky farský úrad a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhajú plniť naše spoločné neľahké úlohy. Nemôžem nespomenúť 
ani veľmi dobrú spoluprácu s PPD Prašice so sídlom v Jacovciach.
Nastupujú však otázky a očakávania v novom roku 2013. Bude lepší, 
horší? Každý z nás vstupuje do neho s novým predsavzatím, čo 
znamená, že naberá odvahu niečo zmeniť k lepšiemu. 
Prajem Vám všetkým, aby ste posolstvo Vianoc spoločne prežívali nielen 
počas sviatkov, ale po celý rok aj pri spomienke na našich blízkych, 
ktorí už odišli.... Prekonáme tak všetky naše predsavzatia a ciele nielen 
v súkromnom živote, ale aj v pracovnom živote napriek toľko spomínanej 
kríze, nedostatku peňazí a podobne. Keď sa budeme spoločne tešiť 
z dosiahnutia malých cieľov, určite nám nezostanú vzdialené aj väčšie 
úspechy na každom úseku života obce Jacovce. Budeme potrebovať 
vzájomnú priazeň, pochopenie, úctu či pomoc, k čomu Vás srdečne 
pozývam.

PhDr. Imrich Hermann, starosta obce
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Milý Ježiško,
píšem Ti lístoček, že tento rok nám nemusíš nič priniesť pod stromček. 
Určite sa pýtaš, ako je to možné, veď všetky deti na svete si chcú nájsť 
aspoň maličký darček...
Ja Ti to hneď vysvetlím... My sme už dostali viac, 
ako sme čakali:
• máme krásnu škôlku, novučičkú, voňavú, plnú 

šťastných detí a hračiek
• máme okolo seba samých dobrých ľudí, ktorí 

sa o nás starajú
• máme okolo seba samých dobrých ľudí, ktorí 

nám pomáhajú 
• máme okolo seba ľudí, ktorí rozdávajú lásku, 

pokoj a pochopenie
• máme láskavých rodičov, ktorí nás ľúbia

Čo viac si môžeme priať!? Máme to, o čom mnohé deti môžu len snívať. 
Preto Ťa prosíme, milý Ježiško, rozdaj všetko tým, ktorí to viac potrebujú, 
ako my... 
Ale jednu prosbičku predsa len máme. Všetkým deťom a ľuďom na svete 

pribaľ k darčeku veľa lásky, lebo život bez lásky 
je smutný. Ak by sa Ti náhodou všetka láska 
minula, a v nebíčku by si už žiadnu nenašiel, príď 
za nami, my sa radi o tú našu podelíme, lebo jej 
máme pre všetkých dosť... Ďakujeme.

Deti z Materskej školy „Slniečko“ v Jacovciach

PS: Posielame Ti na pomoc týchto anjelikov, 
ktorých sme vyrobili pre potešenie všetkých 
dobrých ľudí okolo nás.
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z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.3.2012 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

 A. BERIE NA VEDOMIE:
 1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou

 2. Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami 
 3. Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi 

obcou Jacovce a obcou Kuzmice 
 4. Upozornenie prokurátora pod sp. zn.: Pd 129/11-9

 5. Žiadosť pod č. 863/2012 – o opravu prístupovej cesty 
 6. Žiadosť pod č. 2116/2011 – o fi n. príspevok na výstavbu nového nájazdového 

mosta s pripomienkami
 7. Žiadosť pod č. 1043/2012 – o zrušenie parkovacieho miesta 

 8. Informáciu o dotáciách 
 9. Informáciu o neschválenej dotácii prostredníctvom Envirofondu na obecnú 

kanalizáciu
10. Informáciu o podanej dotácii na EkoFond – zateplenie obvodového a strešného 

plášťa, výmena pôvodných otvorových výplní z následným realizovaním 

rekonštrukcie vykurovacej sústavy a reguláciou v zásobovaní teplom na budove 
Domu služieb s pripomienkami

 11. Informáciu o podanej žiadosti prostredníctvom Ministerstva fi nancií /kúrenie v 

DS podľa bodu A/10//
 12. Informáciu OR HaZZ – zabezpečenie preventívnych protipožiarnych opatrení 

 13. Zmena štatutárneho orgánu v nájomnej zmluve 
 B. SCHVAĽUJE:

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jacovce na 1. polrok 2012 s 
pripomienkami

 2. Povodňový plán záchranných prác obce Jacovce s pripomienkami
 3. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. a jeho noviel s účinnosťou 

od 1.1.2012
 4. Žiadosť pod č. 17/2012 – skončenie nájomnej zmluvy 

 5. Žiadosť pod č. 28/2012 – skončenie nájomnej zmluvy 
 6. Žiadosť pod č. 29/2012 – zmena prenajatých priestorov za 1€
 7. Žiadosť pod č. 940/2012 – o prenájom miestnosti na účely kozmetického salóna 
 8. Prijatie úveru vo výške 105 444,33 € na vyfi nancovanie obecnej kanalizácie v 

zmysle faktúry č. 2010/017 /vetva JA, AE 1-1/ 
 9. Podpísanie zmluvy o poskytnutí fi n. príspevku /podľa bodu A/11// a 10 

% spolufi nancovanie /v prípade úspešnosti podanej žiadosti o dotáciu 
prostredníctvom Ministerstva fi nancií/ 

 C. NESCHVAĽUJE: 
 1.  Žiadosť pod č. 55/2012 – o fi n. príspevok 

 D. SÚHLASÍ:
 1. So zabezpečením úveru podľa bodu B/14 vlastnou zmenkou obce 
 E. VYHOVUJE: 

 1. Protestu prokurátora pod sp. zn.: Pd 129/11-9 
 F. RUŠÍ:
 1. Hlasovanie v zápisnici k bodu C/3 zo dňa 24.11.2011 z dôvodu dvojitého 

hlasovania /Upozornenie prokurátora pod sp. zn.: Pd 129/11-9//

 2. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. a jeho noviel s účinnosťou 

od 1.6.2011 /uznesenie č.4/2011, bod B/3//
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.5.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
 A. BERIE NA VEDOMIE:

 1. Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou 
 2. Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 3.  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu Obce Jacovce 
 4. Vyjadrenie sa hlavnej kontrolórky k vyžiadaniu stanoviska k dodržiavaniu 

zákonnosti pri hospodárení s majetkom obce s pripomienkami 
 B.  NESCHVAĽUJE:

 1. Návrh na zriadenie Obecnej rady 
 C.  UKLADÁ:

 1. Obecnému úradu pripraviť návrh na zlúčenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve
 2. Obecnému úradu ku každému bodu programu OcZ pripraviť dôvodovú správu 

/program OcZ a dôvodovú správu zaslať poslancom v dostatočnom časovom 
predstihu/

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.6.2012 
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:
 A.  BERIE NA VEDOMIE:

 1.  Kontrolu uznesení hlavnou kontrolórkou 
 2.  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra s pripomienkami 
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 

 4. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre č. j.: KSÚNR-2012-368-2 
z 28.3.2012 k preskúmaniu návrhu Územnému plánu obce Jacovce podľa 

 Všetko okolo nás už od októbra kričí, že Vianoce sú tu. Výklady, 
obchody, najrozličnejšie reklamy, stromčeky, darčeky, koncerty, vianočné 
trhy, predvianočný zhon už pred začiatkom adventu. Poštou a internetom 
prichádzajú k adresátom státisíce želaní: Šťastné a veselé Vianoce! Ale 
predsa, akoby nám niečo pri všetkom čo máme, vidíme a čo sa nám 
ponúka, unikalo pomedzi prsty.
 Čím viac som účastný dlhej predvianočnej stresujúcej reality, tým viac 
sa mi vnucuje predstava o vytváraní nespočetného množ-stva akoby 
vlastných, osobných betlehemov, ktoré si ľudia vytvárajú sami v sebe 
a pre seba: osvetlené stromčeky, sneh, hory, ľudia s najrozličnejšími 
darčekmi, okolo možno behajúci domáci zvierací miláčikovia, príjemná 
hudba, rozvoniavajúci čaj, varené víno, pečené klobásy, kapor, možno aj 
akási vlastná jaskyňa, ale bez Jozefa, Márie, anjelov a malého Ježiša. 
To je pre mnohých plastický obraz Vianoc, obraz, ktorý úplne vyhovuje 
a stačí.
 A tak podobne ako v totalitnej socialistickej dobe aj v tej dnešnej sú 
nám akoby opäť predstavované dva druhy Vianoc. Vianoce ako sviatky 
zimy, radosti z darčekov hojnosti a sviatky, ktoré žiadna televízna 

reklama nepredstavuje: sviatky, keď sa Boh 
mimo-riadne a nezvyčajne dotkol človeka 
v jeho ľudskej komplexnosti a jedinečnosti 
a stále sa ho dotýka. Preto sú to sviatky 
skutočnej radosti a pokoja, ktoré neprichádzajú 
z vonka, ale rodia sa vo vnútri, v srdci človeka. 
Všetko ostatné, čo sa nám predstavuje 
a ponúka ako to najpodstatnejšie a skutočné 
jadro Vianoc, od človeka cez dobroty na stole 
a pod stromčekom ich v skutočnosti iba ľudsky 
dotvára a zvýrazňuje. Všetky hmotné radosti, 
zostávajú tak hmotnými darmi od neho pre 
všetkých, i tých ktorí sú a zostanú stále ako 
v detstve, tak aj v neskoršom veku jesene 
života jeho deti. Preto sa navzájom obdarúvame 
pozornosťami a láskou, lebo mi sami sme 
boli skôr obdarovaní tým, ktorý obdaroval 
a obdarúva nás.
„Sláva Bohu na Výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle“. „Dnes vám zvestujem veľkú 
radosť, ktorá bude patriť celému ľudstvu“. V tejto 

nebeskej radosti, ktorá patrí všetkým, ktorí chcú, spievajú anjeli nad 
júdskym Betlehemom a od toho času nad každým mestom a dedinou, 
nad každým domom, ba nad každým srdcom kam Ježiš prichádza. 
 V poslednej knihe Biblie, v Knihe zjavenia, v 3. kapitole Ježiš 
hovorí aj v tejto dobe aktuálne slová: „Hľa stojím pri dverách 
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 
s ním večerať a on so mnou“.
 Vyprosujem vám, milí veriaci skutočne požehnaný, radostný štedrý 
večer, milostiplné Vianoce preniknuté Ježišovou prítomnosťou a jeho 
darmi, aby sa stali pre nás všetkých poznaním skutočnej lásky, počiatkom 
obnovy rodín, aby boli aspoň o niečo viac kresťanské. Aby sme boli 
všetci okrem všetkého hmotného obdarovaní pokojom, porozumením, 
odpuste-ním a láskou srdca. Aby tieto Vianoce boli skutočnými a trvalými 
Vianocami. V našich srdciach, rodinách, na pracoviskách, v našej obci 
i v štáte.

František Bogdan, kaplán

Aby sme boli všetci obdarovaní

Výpisy z uznesení
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§ 25 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 5.  Predkladaciu správu k návrhu VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná 

časť ÚPN obce Jacovce“, podľa § 25 stavebného zákona

 6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jacovce 

 7.  Výročnú správu Obce Jacovce za rok 2011 

 8.  Správu nezávislého audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce 

za rok 2011 

 9.  Žiadosť o posúdenie zákazu chovu zvierat v nájomnom byte 

 10. Informáciu o pripoložení chráničiek v rámci rekonštrukcie chodníkov 

 11. Informáciu o prieskume trhu - webová stránka 

 B.  SCHVAĽUJE:

 1. Zlúčenie komisií Obecného zastupiteľstva podľa návrhu

 2.  Zmenu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce 

 3.  Zmeny VZN č. 4/2009 – o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške 

úhrady 

 4.  Územný plán obce Jacovce

 5. VZN Obce Jacovce č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť k 

Územnému plánu obce Jacovce

 6.  VZN Obce Jacovce č. 2/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Jacovce 

 7.  Záverečný účet obce Jacovce za rok 2011 bez výhrad v súlade s § 16 ods. 8 

zákona 583/2004 Z. z.

 8.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

 9.  Žiadosť pod č. 1952/2012 o prenájom telocvične pre oddiely v rámci TJ 

Družstevník Jacovce 

 C.  SÚHLASÍ :

 1.  S vyhodnotením pripomienok uplatňovaných pri prerokovaní návrhu k 

Územnému plánu obce Jacovce.

 D.  UKLADÁ:

 1.  Obecnému úradu spracovať novelizáciu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce 

 2.  Starostovi obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie ÚPD v zmysle § 2a stavebného zákona:

 • zverejnenie záväznej časti Územného plánu obce Jacovce na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce najmenej na 30 dní od vyvesenia VZN po jeho 

schválení,

 • označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti ÚPD 

schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona,

 • vyhotovenie registračného listu podľa ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona a 

jeho doručenie príslušnému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení Územnému plánu obce 

Jacovce,

 • uloženie Územného plánu obce Jacovce v obci, na spoločnom stavebnom 

úrade v Topoľčanoch a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre do 3 mesiacov 

od jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve.

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.10.2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

 A.  BERIE NA VEDOMIE:

 1.  Kontrolu uznesení starostom obce 

 2.  Internú smernicu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov

 3.  Žiadosť pod č. 2376/2012 zo dňa 5.10.2012 o vykonanie izolácie na oplotení 

rod. domu č. 114/117, s doriešením v Komisii životného prostredia a výstavby, 

bytovej, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 4.  Návrh na ďalšie práce v rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov“

/pokračovanie po Tovarníky/

 B.  SCHVAĽUJE:

 1.  Zmenu VZN č. 4/2009 - o sociálnych službách a spôsobe určenia a výške 

úhrady 

 2.  Zmenu VZN č. 1/2007 – Štatút obce Jacovce 

 3.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 s pripomienkami 

 4.  Žiadosť pod č. 2398/2012 zo dňa 10. 10. 2012 o výrub stromov v ZŠ s 

pripomienkou posúdenia stavu stromov

 5.  Žiadosť pod č. 2342/2012 zo dňa 28. 9. 2012 o povolenie premiestnenia a 

prevádzkovania zmrzlinového stánku 

 6. Žiadosť pod č. 2305/2012 zo dňa 18. 9. 2012 o poskytnutie prenájmu 

nebytových priestorov, interiérových a exteriérových úprav na vlastné náklady 

a žiadosť pod č. 2317/2012 zo dňa 20.9.2012 o rekonštrukciu nebytových 

priestorov v Dome služieb s upozornením na chystanú rekonštrukciu Domu 

služieb

 7. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou za školský rok 2011/ 2012 

MP

... a nový letokruh pribudne stromom, 
deduškom a babičkám sa prehĺbi vráska 
alebo pribudne ďalšia, detská nožička o čosi 
vyrastie a každý z nás bude bohatší o nové 
vedomosti, skúsenosti, nových priateľov, 
zážitky. Zdá sa nám akoby len včera začal 
nový školský rok a už je december. Čo sme 
všetko spoločne v našej škole stihli?

Dvadsiateho septembra 2012 sme navštívili 
NR SR v Bratislave s Mgr. Polonskou a 
Mgr. Janíkom. Mali sme to šťastie, že práve 
poslanci rokovali o školskom zákone, tak sme 
naživo videli aj nášho pána ministra školstva. 
Naša sprievodkyňa nás vpustila priamo do 
rokovacej sály a mohli sme sledovať všetko v 
priamom prenose. Musím povedať, že našim 
deťom to v parlamente veľmi svedčalo, možno 
o pár rokov zasadne do poslaneckých lavíc 
aj niektoré z nich. Po prehliadke parlamentu 
sme si pozreli pamätník Slavín a Staré mesto. 
Október je pre nás mesiacom, keď sa vždy 
snažíme pripraviť pekný program pre našich 
starých rodičov. Tento rok pripravila Mgr. 
Dovalová pekný tanec s malými tanečnicami 
a Mgr. Polonská divadielko o Červenej 
Čiapočke.
S Mgr. Krhútovou sme od septembra zvládli 
veľa turistických chodníkov – na túlačke 
Partizánske - Skačany, Tesáre - Vinište 
- Podhradie, Beckov - Čachtice, Rokoš - 
Uhrovský hrad - Strážovské vrchy. Najväčším 
priateľom a spoločníkom vo voľnom čase detí 
je stále počítač. Ale snažíme sa o to, aby 
deti neblúdili len bezcieľne po internete, ale 
modernú techniku aj aktívne využívame na 
všetkých hodinách. Naše deti sú už veľmi 
šikovné, o čom svedčí ich umiestnenie 

v súťažiach pod vedením Mgr. Janíka. 
Žiak 9. ročníka Ján Višňovský sa v rámci 
akcie Týždeň vedy a techniky, ktorá bola 
organizovaná ministerstvom školstva, prihlásil 
do súťaže o grafi cký návrh propagačného 
letáku. Napriek tomu, že grafi cká súťaž bola 
určená iba pre študentov SŠ a VŠ, Janko 
získal špeciálnu cenu Ministerstva školstva 

SR, nakoľko je iba žiakom základnej školy. 
Jeho návrh bol ale ocenený, lebo prevyšoval 
svojím obsahom práce starších súťažiacich. 
V internetovej súťaži Taktik výzva, do ktorej sa 
zapájajú deti z Českej a Slovenskej republiky, 
ide o všeobecné vedomosti a znalosti. Žiak 
9. ročníka Urban Uhlár získal 5. miesto medzi 
súťažiacimi 9. ročníka oboch krajín. Toto je 
len niekoľko z aktivít, ktoré organizujeme na 
našej škole, čas beží rýchlo a deti sa v našej 
škole naozaj nestíhajú nudiť. 
Keďže si naozaj čoskoro rok podá ruku 
s rokom, treba sa na konci rozlúčiť, popriať 
pekné sviatky. Srdečne Vás aj touto cestou 
pozývame na Vianočnú besiedku, ktorá 
sa uskutoční 18. decembra 2012 o 17.00 
v telocvični školy. 

Mgr. Emília Polonská

Čoskoro si zasa rok s rokom podajú ruku ...

Jedna z besiedok. ktorými deti potešili svojich rodičov.
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Aktivity roku 2012 sme otvorili kurzom pre 
mladých s názvom "Životné zručnosti", 
ktorý prebiehal od 17. 2. do 19. 2. 2012 
v Nemečkách.

V marci sme pripravovali aktivitu Biela stužka 
a krížovú pobožnosť mladých i detí.
12. 5. 2012 sa deti zúčastnili Misijnej púte 
detí v Rajeckej Lesnej a pripravovali kultúrny 
program ku Dňu matiek.
Od pondelka 28. 5. 2012 do piatku 1.6. 2012 
prebiehala kampaň Vypni telku - zapni seba! 
Bol to týždeň plný akcie a radosti, týždeň 
objavovania osobných vzťahov. Každý deň 
sme prebudili jedny topánky (tenisky, papuče, 
gumáky či vibramky) a spolu s nimi prežili 
nezabudnuteľný čas. Deťom sa venovali mladí 
našej obce a aktivít sa zúčastňovalo denne 18- 
30 detí. Hrali sme ping-pong, futbal, súťažili, 
tvorili, hľadali poklad i tancovali. 
V termíne od 5. do 10. augusta sme 
zorganizovali detský letný tábor v ŠvP 
Piesočná pri Moravskom Svätom Jáne. 
Cestou do zariadenia sme si pozreli v Kostolnej 
pri Dunaji Oázu sibírskych tigrov a najstaršie 
pútnické miesto Slovenska - Marianku.
Počas jednotlivých dní tohto už 14. tábora boli 
pripravené aktivity na tému "V ríši zvierat“ .
Nechýbali kvízy, tvorivé dielne, opekanie, 
karneval – zvierací bál, či výlety do okolia.
Spoznali sme dominanty Moravského Svätého 
Jána, Sekulské múzeum keramiky, vystúpili na 
Plavecký hrad. Cestou domov sme sa zastavili 
v Šaštíne a okúpať sa v Senici na plavárni.
Touto cestou by sme chceli poďakovať za 
podporu :
eRku-MŠSR, OcÚ Jacovce, pánu kaplánovi, 
Ing. Ľ. Jančekovi, J. Chrkavému, J. Lacikovi, 
M. Štefkovičovi, fi rmám: Drevovýroba – 
Sokol, Vančo – Krajčovič, Fang - Dent, 
lekárni Šalvia, manželom Vičanovým 
a rodinám Belákovej, Hostinskej, Palušovej 
a Šuppovej.
Dňa 16. 9. 2012 sa konala oslava 
13. narodenín - 13. výročia fungovania eRka 
v obci.
Po privítaní všetkých účastníkov, nasledovala 
ilustrovaná prezentácia života Cyrila 
a Metoda, ktorou sme chceli deťom zaujímavým 

spôsobom priblížiť život týchto dvoch svätcov- 
spolupatrónov Európy. Na budúci rok oslávime 
1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu.
Po absolvovaní stanovíšť prišiel čas na 
zábavu, a tak sme si spoločne zatancovali 
staršie i novšie eRko tance. V prestávke sme 
privítali zástupcov obce, ktorí nám priniesli 
narodeninovú tortu. Po slávnostnom rozkrojení 
torty pánom starostom pokračovala ďalej 
zábava a na záver sme si rozdali leporelá so 
slovanskými vierozvestcami.
V sobotu 6. 10. 2012 sme navštívili Skalné 
obydlia - vysunutú expozíciu v Brhlovciach, 
potom sa presunuli na LEVICKÝ HRAD, ktorý 
bol celé stáročia najdôležitejším vojenským 
a správnym centrom južného Pohronia. 
Ďalšou zástavkou bol v nedávnej minulosti 
obnovený sakrálny areál KALVÁRIE, kde sa 
všetci spoločne pomodlili krátku krížovú cestu. 
V Atlantise – vedecko-zábavnom centre 
si deti mohli obliecť skafander, nasadnúť 
do vesmírnej lode a stať sa na chvíľu 
kozmonautmi. Celá atmosféra výletu bola 
podčiarknutá prítomnosťou rodáka z Levíc, 
pánom farárom, ktorý celý výlet obohacoval 
historickými a geografi ckými poznatkami 

o Leviciach a okolí.
Aktivita Detský čin pomoci prebiehala od 
septembra, nakoľko sa konali stretnutia, počas 
ktorých sa pripravoval kultúrny program pre 
dôchodcov našej obce.
Súbežne deti pripravovali spolu s mladými 
animátormi darčeky, ktoré boli počas oslavy 
v rámci Mesiaca úcty k starším - 13. 10. 2012 - 
darované starším spoluobčanom.
Ďalej sme 3. 11. 2012 zorganizovali brigádu 
v rámci, ktorej deti spolu s mladými čistili od 
lístia areál zdravotného strediska, farského 
úradu, ako aj chodník na Farskej ulici.
Dňa 10. 11. 2012 sa deti zúčastnili Dňa 
radosti, ktorý sa konal v Bošanoch. Bolo to 
celooblastné stretnutie detí a ich vedúcich, na 
ktorom im bola priblížená nová ročná téma, 
súťažili i tancovali.
Momentálne pripravujeme a zároveň vás 
pozývame počas sviatkov na Jasličkovú 
slávnosť a prijatie koledníkov Dobrej 
noviny.
Želáme Vám, aby pokoj, viera, láska a nádej 
boli hosťami vo Vašich srdciach a príbytkoch 
nielen počas vianočných sviatkov, ale i v roku 
2013. 

Z pierka trinásťročného eRka
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 Pred dvoma rokmi sme v Hlásniku 

informovali o náročnosti a starostiach 

s prípravou projektov rozvoja našej obce. 

V dnešnom článku vás chcem informovať 

o tom, s čím ste sa stretli, a to sa stavebnými 

prácami v strednej časti našej obce. Je to 

stavba s názvom: „Renovácia a rozvoj obce 

Jacovce“. Táto stavba je rozdelená na deväť 

stavebných objektov, ktoré budujeme ako 

samostatné celky a sú medzi sebou vzájomne 

prepojené. V konečnej fáze vytvoria jeden 

pekný a praktický celok.

 Začnem od začiatku. Túto stavbu 

Obec Jacovce pripravuje už viacej rokov. 

Projektová dokumentácia bola vyhotovená 

v Architektonickom ateliéri Neutra Nitra, 

zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Mizia. 

Postupom času rozsah stavby sme museli 

upravovať a riešiť iba časť tohto projektu. 

To preto, aby spĺňal podmienky stanovené 

Európskou úniou v Regionálnom operačnom 

programe „ROP“ a riadiacim orgánom. Tento 

projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou 

vo výške 85 percent rozpočtových nákladov 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a vo výške 10 percent nákladov zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Zostávajúcich 

5 percent nákladov spolufi nancuje Obec 

Jacovce. Celková výška poskytnutého 

príspevku je 330 847,77 €. Táto stavba je 

pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Riadiacim orgánom je Regionálny operačný 

program „ROP“. ( www.ropka.sk )

 Stavebné práce boli začaté odovzdaním 

staveniska zhotoviteľovi stavby, ktorým je 

AVA – stav, s.r.o., Galanta. Stavebný dozor 

vykonáva Ing. Vladimír Mallo. Zhotoviteľ začal 

práce na rekonštrukcii chodníka oproti budovy 

PPD Jacovce. Projekt rieši rekonštrukciu 

hlavného chodníka v dĺžke 1 536,95 m, ktorý 

je priebežný vedľa štátnej cesty III/49944 

tvoriacej os sídla a prechádzajúcej celou 

obcou. Súčasťou rekonštrukcie chodníka je 

aj rekonštrukcia vjazdov do dvorov rodinných 

domov.

 Ďalším stavebným objektom je námestie 

s cykloparkom a spevnené plochy pred 

COOP Jednota. Rozsah spevnených plôch 

je 1 298 m2. Práce začali asanáciou celej 

záujmovej plochy. Po realizácií inžinierskych 

sieti, položením odvodňovacej kanalizácie 

boli položené základové konštrukcie pod 

obrubníky, oporný a izolačný múrik pri 

murovanom oplotení pozemku rodinného 

domu. Týmto boli vytvorené podmienky na 

uloženie podkladových vrstiev pod dlažbu, 

osadenie autobusovej zástavky a bola 

vydláždená plocha pri zastávke. Na ostatnej 

ploche námestia bude položená zámková 

dlažba a táto bude dotvorená prvkami drobnej 

architektúry ako je lavička, dva smetné koše, 

informačná tabuľa, stojan na bicykle, zábradlie 

a fontánka na pitie. Sadové úpravy budú 

realizované vyškolkovanými drevinami, ktoré 

budú vzrastlé, aby ihneď plnili svoju okrasnú 

funkciu. Ostatné plochy zelene budú osiate 

trávou.

 Osobitným stavebným objektom je 

rekonštrukcia lávky v riečnom kilometri 6,721 

pri starom kostole cez potok Chotina. Rozpon 

novej lávky bude 11,76 m. Bude odstránená 

stredová podpera lávky. Nová lávka bude 

bez stredovej podpery, bude vytvorená 

z oceľových nosníkov, ktoré budú zvarené so 

všetkými časťami konštrukcie. Bude zhotovené 

nové zábradlie, asfaltová mostovka. Lávka 

bude slúžiť iba peším chodcom. K lávke bude 

vybudovaný nový prístupový chodník pre 

peších spolu s odvodňovacími rigolmi. Chodník 

bude vydláždený zámkovou dlažbou.

 Posledným stavebným objektom bude 

rekonštrukcia chodníka na Farskej ulici v dĺžke 

270,55 m popri ceste III. triedy č. III/064099 

od obecného úradu po križovatku v smere 

na Veľké Bedzany. Chodník bude vydláždený 

zámkovou dlažbou spolu s vjazdmi do dvorov 

rodinných domov. Chodník pre peších bude 

mať šírku 1,5 m.

 Stavebné práce ne tejto stavbe mali byť 

ukončené v máji roku 2013. Vzhľadom na to, 

že v tomto období má byť začatá dostavba 

kanalizácie v celej obci (kanalizačných 

zberačov a odbočiek do rodinných domov), 

musíme termín ukončenia stavby „Renovácia 

a rozvoj obce Jacovce“ upraviť, aby nedošlo 

ku stretu prác na oboch stavbách. Dostavbou 

kanalizačnej stokovej siete v Jacovciach 

bude dokončená kanalizácia v celej obci. 

Celková dĺžka kanalizácie bude 5 800,72 m.

Na kanalizačných vetvách sa bude nachádzať 

149 kusov kanalizačných šácht. Súčasťou 

kanalizácie sú kanalizačné prípojky z ro-

dinných domov. Celková dĺžka prípojok 

je 1 600,50 m. Počet prípojok bude 261 

kusov a 90 kusov je potrebné dobudovať na 

existujúcich stokách. Z tohto vyplýva, že aj 

vybudovanie kanalizácie spolu s príslušnými 

obslužnými zariadeniami je veľký kus práce 

a investícií. Súčasťou projektovej dokumentácie 

je aj realizácia odbočiek (prípojok k hranici 

pozemku rodinného domu), samozrejme 

za predpokladaného súhlasu vlastníka a za 

podmienky, že vlastník sa aj reálne pripojí na 

kanalizačnú sieť. 

 Sme presvedčení o tom, že realizáciou 

stavieb „Renovácia a rozvoj obce Jacovce“ 

a „Dostavba kanalizácie v obci Jacovce“ sa 

viditeľne zvýši estetický vzhľad našej obce, 

 dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti 

obyvateľov obce pri pohybe po verejných 

pristranstvách a podstatne sa zlepší stav 

životného prostredia.

Ing. Anton Bujna

Pripravenosť na renováciu obce sa vyplatila 

O rok bude na tomto mieste uz úplne iný obrázok
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Deň detí

V piatok 1. júna pri príležitosti Dňa detí sme 
pripravili k ich sviatku na ihrisku TJ športové 
popoludnie. Pre deti sme pripravili rôzne 
súťaže ako aj vatru s opekačkou. Pristavený 
bol kolotoč a skákací hrad, na ktorom sa 
mohli deti vyšantiť do neskorých hodín. 
Dobrá nálada ich neopustila počas celého 
popoludnia.

Hody 2012

Kultúrna komisia pripravila v sobotu pred 
hodami na ihrisku TJ hodovú zábavu. 
Počasie nám vyšlo nad očakávanie. Bolo 
pripravené občerstvenie, tombola a hlavne 
dobrá nálada, ktorá neopustila tancujúcich 
a ostatných prítomných ani v nočných hodinách. 

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým 
matkám, babičkám a ostatným ženám. 
My sme pri tejto príležitosti pripravili na 
chodbe základnej školy malú slávnosť.
 Po príhovore starostu obce vystúpili 
s kultúrnym programom deti z MŠ, ZŠ 
a eRko klubu. Každá matka dostala kvet 
ako prejav úcty a bonboniéru. 

Jacovská vareška
V polovici júna sme pripravili na ihrisku TJ piaty ročník súťaže Jacovská 
vareška, v ktorej predviedlo svoje kuchárske zručnosti 15 súťažných 
družstiev z obce a širokého okolia. Amatérski kuchári pripravovali guláš 
z vlastných prinesených surovín a podľa svojich receptov. O dobrú náladu 
sa postarala hudobná skupina PRIMA z Podhradia. O sedemnástej 
hodine ochutnávali a vyhodnotili súťažné guláše prísni rozhodcovia. 
Ako prvé sa umiestnilo súťažné družstvo z Jacoviec „HAMAS“, druhí 
boli Amatéri a tretí skončili RG TEAM. Obec varila guláš pre ostatných 

prítomných a aj ten mal veľký úspech.
Naša obec sa zúčastnila aj na súťaži vo varení gulášu v družobnej obci 
Skalité. Reprezentovali nás dve mužstvá, jedno tvorili dôchodcovia 
a druhé pracovníci obecného úradu. Obe súťažné družstvá sa umiestnili 
na druhom a štvrtom mieste.
Prvého septembra usporiadala súťaž vo varení gulášu aj susedná obec 
Kuzmice. Na tejto súťaži sa z našej obce zúčastnili 2 súťažné družstvá. 
Varili sme tri druhy gulášu. Pracovníci obecného úradu získali pekné 
druhé miesto. 

Alena Strižencová
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V piatok 7. decembra sme privítali na parkovisku pred 
novým kostolom Mikuláša s čertom. Deti z MŠ a ZŠ mali 
pre Mikuláša pripravené básničky, za ktoré boli obdarené 

balíčkom so sladkosťami. Zvukovú kulisu zabezpečoval 
Patrik Toman. Nakoľko bola veľká zima, každý 
z prítomných dostal čaj a dospelí aj trochu „prilepšený“. 

Už po druhý raz sa naši seniori vybrali na známy 
Mikulášsky jarmok vo Valašských Kloboukoch. Tento 
jarmok u našich susedov má už dlhoročnú tradíciu 
a je známy svojou neopakovateľnou predvianočnou 
atmosférou. Nejde totiž o bežný jarmok, ale trhovníci 
vo svojich stánkoch ponúkajú svoje vlastne výrobky 
s predvianočnou motiváciou. Sú to prekrásne zdobené 
medovníčky, rôzna vianočná výzdoba, výrobky rezbárske, 
hrnčiarske, kováčske, drotárske, rôzne koreniny, bylinky, 
textilné výrobky z vlastnej dielne a rozličné nápadité 
výrobky. 
Túto atmosféru umocňujú skupiny statných čertov 
so zvoncami, Mikulášov a anjelov na každom rohu 
námestia. Medzi stánkami samozrejme nechýbajú tie 
s občerstvením, kde môžete ochutnať typické valašské 
koláče - frgále, kyselicu, bramborák, zabíjačkové 
špeciality. Na zlepšenie nálady a zahriatie poskytujú 
stánky typické vianočne nápoje. 

To, čo môžeme Kloboučanom závidieť a od nich sa učiť, 
je odovzdávanie a prezentácie ich národnej kultúry. 
dvoch kultúrnych domoch nepretržite vystupujú rozličné 
ľudové kapely a tanečne skupiny, zložené z mladých 
i starších. V blízkosti námestia, v roztrúsených starých 
dreveniciach ľudia v dobových kostýmoch predvádzajú 
pečenie oblátok v pieckach nad ohňom, výrobu textílii od 
rastlinky až po hotové výrobky. V inej drevenici môžete 
uvidieť starý, ale krásny pohyblivý betlehem. Môžete sa 
zúčastniť i súťaží a hodnotenia vystavovaných výrobkov 
z medu, ich typického vianočného pečiva, či ochutnávky 
desiatich druhov kyslej kapusty. Každoročne sa rada 
vraciam na toto miesto. Vraciam sa s dobrým pocitom 
a zážitkami, ale i s ľútosťou, že mi nič také v Jacovciach 
nemáme, čím sa môžeme predviesť a hrdo odovzdať 
svoju kultúru z generácie na generáciu.

Elena Dubná, predsedníčka klubu 

Narodili sa
Nikolas Wágner

Thomas Wágner

Jakub Cabaj

Nikolas Hlavenka

Viktória Danišová

Paulína Vašečková

Simona Múdra 

Mia Komová

Životné jubilea
80. rokov:

Agnesa Cabajová

Jozef Domin

Rozália Grácová

Mária Gregoríková

Alica Jančeková

Tibor Kozák

Mária Macková

Mária Raučinová

Jozef Sokol

Vladimír Sommer

85 rokov:

Ľudovít Bošanský

Ema Kišacová

Margita Koštialová

Hedviga Mikušová

90 rokov:

Mária Tomková

Opustili nás
Augustín Kramár

Barbora Detková

František Okša

Helena Pospíšilová

Oľga Chropeňová

Alojzia Chmelárová

Agneša Špániková

Rudolf Sako

Anton Sokolovský

Helena Strižencová

Daniel Žembera

Mária Krajčíková

Anton Petruš

Anna Recká

Pavla Beňová

Jozef Krajčík

Ján Košecký

Jacovskí seniori opäť vo Valašských Kloboukoch

Mikuláš obdarúval a čert nestrašil
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 Využívam príležitosť, vážení Jacovčania, 
prihovoriť sa vám v mene predstavenstva 
PPD Prašice sídlo Jacovce. Stalo sa už 
tradíciou podeliť sa s vami o slasti i strasti 
poľnohospodára. Som presvedčený, že je na to 
optimálna doba. V týchto dňoch sme ukončili 
poľnohospodárske práce. V súčasnej dobe 
iba využívame príhodné počasie na úpravu 
chotára. Je teda dôvod na spokojnosť?
 Dnes možno povedať, že iba z časti. Z časti 
preto, že intenzita úrod či už obilnín, olejnín, 
strukovín, ale i cukrovej repy a kukurice i keď 
nenaplnila plánované úlohy, nebola až taká 
katastrofálna. Sme presvedčení, že dáva 
priestor na ďalšiu stabilitu družstva. To sa 
však nedá povedať o Slovensku ako celku. 
Dnešné poznatky hovoria, že je to jeden 
z najhorších pestovateľských ročníkov za 
ostatných sedemdesiat rokov. Postihnuté bolo 
najmä južné a juhozápadné Slovensko. I keď 
sa predpokladá u pšenice výpadok oproti roku 
2011 viac ako 460 tisíc ton, t.j. čiže viac ako 
štvrtina , u jačmeňa 96 tis. ton, takmer pätina, 
u cukrovej repe viac ako tretina, kukurice od 
20-50 percent, nie je dôvod na paniku. Na 
krytie potravinovej bezpečnosti bude dostatok.
 Druhý aspekt je však dopad na ekonomiku 
poľnohospodárov. Už dnes možno povedať, 
že vo viacerých oblastiach, podnikoch bude 
situácia zložitá. Ide o dve roviny. Jedna je, že 
od augusta roku 2011 do júla 2012 napršalo 

iba približne 40 percent ročného normálu 
zrážok. Od augusta roku 2012 sucho čiastočne 
pokračuje ďalej a rozhodovať bude zimná 
vlaha. Teší nás, že v optimálnom čase sme 
zasiali oziminy a i vďaka neskorým zrážkam sú 
dnes v dobrom stave. Pre budúcu úrodu záleží 
však na tom, aká bude zima a jar 2013. 
 Druhá rovina rizikového postavenia poľno-
hospodára po slabej žatve je neadekvátny 
vzťah spracovateľa a obchodného reťazca 
k producentom mlieka a mäsa. Niekedy sa nám 
zdá, ako keby chovateľ bol od macochy, že on 
znesie všetky príkoria. Že je to tak, potvrdil 
i vývoj na trhu s mliekom a brojlermi za prvých 
sedem mesiacov. Napríklad naše družstvo 
na cene u týchto dvoch komodít v porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2011 stratilo na 
tržbách viac ako 460-tisíc eur. Predajná cena 
mlieka v porovnaní s rokom 2011 klesla 
približne o štyri centy na 1 liter, cena brojlerov 
o 3 centy na 1 kg. Pritom cena nosnej zložky 
krmiva pre dojnice a hydinu – sója stúpla 
medziročne približne o 24 centov za kilogram, 
t.j. skoro o 100 percent. My v mliečnom 
automate vo Velušovciach predávame 1 liter 
mlieka za päťdesiat centov s tukom 3,7% 
a bielkovinou 3,3%. Pritom o dvesto metrov 
ďalej sa v obchodnej sieti 0,5-percentné
mlieko predáva permanentne celý rok 2012 za 
cenu od 0,60€ do 0,52€ za liter.
 Druhý príklad. Analýza Únie hydinárov za 

rok 2012 nám hovorí, že obchodné marže bez 
DPH v obchodných reťazcoch (Tesco, Billa, 
Kaufl and, COOP Jednota,...) sa napríklad 
u chladených kurčiat pohybujú od 17-20 
percent, u chladených kuracích stehien od 
18 v Tescu do 68 percent v Bille. Napríklad 
na tlačenku hydinovú z HSH Veľké Zálužie 
si Tesco nabaľuje 108-percentnú obchodnú 
maržu. A tu je na mieste si položiť otázku. 
Kto zdražuje potraviny na pulte? Kto tvorí 
neprimeraný zisk? Určite to nie je farmár. Ten 
v roku 2012 tratil pri 90-centovej predajnej 
cene 1 kg brojlera cca 15 centov na 1 kg.
 A tam je zakopaný pes. Občania mnohokrát 
útočia na producenta „draho sa vyrába, 
dostávajú sa dotácie, sú drahé potraviny“. 
Odpoveď je v predchádzajúcich analýzach. 
A to nie sú iba naše stanoviská. To sú stanoviská 
celej poľnohospodárskej verejnosti. NR SR, 
vláda SR, ale i Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR ich majú na stole každý deň. Pohnúť sa 
však k riešeniu je stále zložitejšie a zložitejšie. 
My sme presvedčení, že bez Vás občanov 
– konzumentov to nepôjde. A preto Vás 
pozývame k podpore na ich riešenie.

Vážení občania,
keďže sa blížia vianočné sviatky chcem Vám 
popriať ich príjemné prežitie, pohodu v kruhu 
najbližších a všetko dobré do roku 2013.

Ing. Urminský Jozef, predseda družstva

Môžeme byť spokojní?
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Oblíž prst
Cesto: 8 žĺtkov, 20 dkg práškového cukru, 
15 dkg orechov, 5 dkg hrubej múky, 2 lyžice 
kakaa, prášok do pečiva, z bielkov sneh. Žĺtky 
vymiešame s cukrom, pridáme orechy, múku, 
kakao prášok do pečiva ručne primiešame 
sneh, aby bolo cesto ľahké. Dáme do rúry piecť.
Krém: 2 dcl mlieka, 6 žĺtkov, 20 dkg práškového 
cukru, 2 lyžice hladkej múky, vanilkový cukor.
Uvaríme kašu. Dáme vychladnúť, do vy-
chladnutej kaše primiešame 1 maslo.
Sneh: 6 bielkov, 30 dkg kryštálového cukru 
vyšľaháme nad parou do tuha. Natrieme na 
krém a posypeme postrúhanou čokoládou. 
Dáme stuhnúť a krájame na úhľadné rezy.

Vínové mesiačiky
30 dkg hladkej múky špeciál, 1 Heru, 4 lyžice 
bieleho vína. Všetky prísady vymiešame. 
Cesto necháme 1-2 hodiny odpočinúť. Potom 
ho vyvaľkáme a vykrajujeme mesiačiky, ktoré 
ukladáme na plech a dáme piecť. Po upečení 
majú zostať svetlé. Upečené mesiačiky 

ešte teplé obaľujeme v práškovom cukre 
zmiešanom s vanilkovým cukrom.

Zázvorníky
3 žĺtky, 2 vajcia, 5 dkg masla, 50 dkg múky 
(30 dkg hladkej, 20 dkg hrubej) 1 balík 
mletého zázvoru, 1 zarovnaná lyžička salajky, 
25 dkg práškového cukru. Všetky prísady 
vypracujeme. Vyvaľkáme na 5 mm. Formičkou 
vykrajujeme rôzne tvary, ktoré dávame na 
plech obrátenou stranou dole. Necháme na 
plechu do druhého dňa odpočinúť. Pečieme 
v miernej rúre. Vydržia veľmi dlho.

Vanilkové rožky
36 dkg múky, 7 dkg cukru, 7 dkg orechov, 
25 dkg Hery. Všetky suroviny spracujeme 
a tvarujeme rožky. Pečieme v mierne horúcej 
rúre. Po upečení ich obaľujeme v práškovom 
cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom. 

Niečo pre gazdinky na vianočný čas

I. ročník Memoriálu Antona Šveca
Siedmeho septembra sa konal v telocvični Základnej školy 1. ročník memoriálu Antona Šveca, v stolnom tenise, ktorý sa zaslúžil o rozvoj tohto 
športu v obci, ako aj v Topoľčanoch. Súťažné družstvá tvorili žiaci základných škôl z Ludaníc, Krušoviec, Veľkých Ripňan a Jacoviec. Víťazmi sa stali 
žiaci z Jacoviec. Na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala deň pred turnajom, sa zúčastnili členovia rodiny nadšeného organizátora i aktívneho 
športovca a ďalší hostia. 

Konečné poradie memoriálu A. Šveca.
Neregistrovaní hráči:
1. Lacena Jakub - ZŠ Ludanice
2. Budaj Kristín - ZŠ Ludanice
3. Parči Milan - ZŠ Krušovce
4. Paška Matúš – ZŠ Veľké Ripňany 

Registrovaní hráči:
1. Mikuš Dávid - ZŠ Jacovce
2. Dubný Matúš - ZŠ Jacovce
3. Chrenko Dávid - ZŠ Jacovce
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Michael Benson

TAJNÉ SPOLOČNOSTI 
Odkedy existuje 
ľudská spoločnosť, 
existujú aj tajné 
spoločnosti. A kým 
niektoré z nich sa 
venujú charite a ko-
najú dobré skutky, 
iné sa vydali na 
oveľa pochybnejšie 
chodníčky. Jednu 
vec však majú 
spoločnú - žiadna 
z nich nechce, 
aby sa ľudia 

zvonku dozvedeli o tom, čo presne sa deje 
v ich svätyniach. Kniha Michaela Bensona 
odhaľuje rúško tajomstva viac než 150 
najexkluzívnejších tajných spoločností sveta. 
A nemusíte ani poznať zvláštne gesto 
podávania rúk alebo vyklopkávať na dvere 
tajný kód. Namiesto toho vám tento jedinečný 
sprievodca predstaví činnosť takých tajných 
spoločností ako sú slobodomurári, Výbor 300, 
Ku-Klux-klan či Nový svetový rád. 

Daisy Meadows

EMILY, VÍLA VIANOČNÝCH 
ŽELANÍ
Blížia sa Vianoce a s nimi čas pekných 
tradícií. Pri príprave vianočného pudingu 
ľudia nezabúdajú na tajné želania. Víly zas 
nezabúdajú na ľudí, preto dávajú pozor, aby 
sa v predvianočnom čase niečo nepokazilo, 
nestratilo a podobne... Veď ako by to bolo, keby 
sa váš vianočný pozdrav nedostal k svojmu 
adresátovi? Vianočná víla Emily prichádza 
do sveta ľudí, aby ukryla tri čarovné veci... 
Keby sa niečo stalo, Tina so svojou najlepšou 
priateľkou Rebekou jej určite pomôžu.

Khaled Hosseini

TISÍC ŽIARIVÝCH SĹNK 
Hosseini ponúka opäť mimoriadne silný a do-
jemný príbeh na pozadí krutej reality života 
žien v islamskom svete. Na osude dvoch 
žien odkrýva rôzne vrstvy v ortodoxnom 
moslimskom patriarcháte, zmeny afganskej 
spoločnosti počas sovietskej invázie, vojny 
mudžahedínov a dosahy talibanského práva 
šaríja. Z románu doslova cítiť utrpenie, poní-
ženie a zvraty, v ktorých sa miešajú každo-

denná krutosť 
v Kábule so 
surovosťou dejín. 
Základná zbraň 
Hosseiniho – silné 
emócie, kvalitne 
v y k r e s l e n é 
postavy, cit pre 
melodrámu, ktorá 
však neskĺzava do 
prehnanej gýčo-
vosti - strhne 
čitateľa a zasiahne na miestach, ktoré autor 
chcel zasiahnuť. „Tisíc žiarivých sĺnk“ sa tak 
stáva nádherným príbehom o sile rodiny, 
priateľstva a lásky v krutom svete ťažko 
skúšanej krajiny.

Denisa Fulmeková

DVE ČIARKY NÁDEJE
Príbehy piatich žien, ktoré sa v mnohom 
prelínajú a zauzľujú. Dokážu osobné tragédie, 
vášne, ale i všedné radosti očistiť duše 
týchto žien? Vydržia ich vzťahy s mužmi 
a ich vzájomné priateľstvá, alebo sa zrútia ako 
domček z karát? 

Mária Gulišová

V roku 2012 mužstvo starých pánov Jacoviec odohralo niekoľko zápasov 
na domácom ihrisku, ale aj u svojich súperov. Medzi každoročné 
pravidelné zápasy patria súboje s mužstvami Urminiec, Dežeríc, 
Sokoloviec, Ruskoviec, Prašíc, Veľkých Dvorian a pod. Tradičný hodový 
zápas prináša vždy kvalitnú hru a rivalitu s naším družobným súperom 
z Kroměřiža. V letných mesiacoch sa naše mužstvo zúčastnilo aj dvoch 
turnajov. Najskôr to bolo 14.júla v obci Lúka nad Váhom, kde sme zvíťazili 
nad mužstvom z Bratislavy a vo fi nále sme boli úspešní proti domácim 
hráčom. Zaslúžene sme obsadili 1.miesto. Dňa 4.augusta usporiadali 
turnaj v obci Ducové pri Piešťanoch. V prvom zápase sme porazili silné 
mužstvo Banky pri Piešťanoch a vo fi nále sme zvíťaili nad mužstvom 

z Križovian pri Trnave. Opäť sme teda získali pohár za 1.miesto. 
V mesiaci december sme absolvovali aj halový turnaj v Prašiciach, kde 
sme postupne zdolali mužstvo Závady, Miezgoviec i domácich Prašíc a 
víťazná trofej teda putovala do Jacoviec. Kolektív futbalových starých 
pánov pod vedením R.Mrúza, M.Milatu a L.Chudého šíril opäť dobré 
meno Jacoviec pre futbalových fanúšikov v širokom okolí. Počas roka 
prevažne úspešné zápasy, občas vystriedali aj tie menej úspešné, ale 
stretnutia bývalých hráčov a stále dobrých priateľov či kamarátov sú 
vždy pre všetkých priateľské a vzácne. 

P.J.

V pondelok 31. 12. 2012 o 21,00 hod. 

na ihrisku TJ Družstevník Jacovce 

SILVESTROVSKÝ

OHŇOSTROJ
Občerstvenie pripravené.

Dňa 26. 12. 2012 o 13.00 hod.
sa bude konať

ŠTEFANSKÝ KOLKÁRSKY TURNAJ

v kolkárni a o 14,30 hod. sa začína 
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

v telocvični ZŠ s MŠ.

Príďte stráviť pri športe pekné sviatočné 

chvíle, všetci ste srdečne pozvaní !

Novinky z Obecnej knižnice

Aktívni futbaloví starí páni

Pozvánky
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 Vážení priatelia futbalu, futbalová jeseň 
skončila a prinášame výsledky jednotlivých 
mužstiev našej TJ. 

Žiaci a prípravka
V priebehu jarnej časti súťaže sa prihlásilo 
dosť chlapcov na to, aby sme mohli vytvoriť 
aj žiacku prípravku a prihlásiť ju do súťaže 
v novom ročníku. V mužstve starších žiakov 
nám prišli chlapci, ktorí ešte len začínajú 
s futbalom, a preto výsledky sú také, aké sú. 
Starší žiaci odohrali v súťaži 8 zápasov, keď 
3 vyhrali, v 2 remizovali a 3 prehrali so skóre 
15:28 a umiestnili sa na 5. mieste s 11 bodmi. 
Najlepší strelec bol Marek Krištof – 5 gólov 
a Ján Szmolen so 4 gólmi.
Mladší žiaci - prípravka sa umiestnili na 
2. mieste s horším skóre za Tovarníkmi, ale 
s rovnakým počtom bodov. Odohrali 11 zá-
pasov - 8 vyhrali, v 2 remizovali a 1 prehrali 
so skóre 48:15. Najlepší strelec celej súťaže 
bol náš hráč Karvay Erik s počtom gólov 23 
a Karvay Roland s 18 gólmi skončil na 3. mieste.
Aj touto cestou by som chcel poďakovať 
rodičom a starým rodičom, ktorí ochotne 
vozili chlapcov na zápasy bez nároku na 
odmenu. Ďalej chcem poďakovať sponzorom 
Jaroslavovi Božikovi, Petrovi Tomanovi ml. 
a Tomášovi Cabajovi za zakúpenie dresov 
a lôpt a občerstvenie pre naše deti. Taktiež 
vďaka patrí vedúcemu mužstva Karolovi 
Mrúzovi a Jozefovi Golešényimu ml. za pomoc 
pri vedení mužstiev.

Ľudovít Ondrka, tréner žiakov a prípravky

Dorastenci
Dorast po jesennej časti skončil na 9. mieste 
so ziskom 12 bodov, skóre 29:29. 
V letnej prestávke prišlo k obmene hráčov. 
Dušan Suriak úspešne pôsobí v A – mužstve, 
Roman Novotný posilnil dorast v Topoľčanoch, 
Tomáš Goga sa dal na rozhodcovskú dráhu . 
Aj z tohto dôvodu sme museli hľadať hráčov na 

doplnenie kádra. Posilnili nás chlapci zo žiackej 
jedenástky a dvaja hráči prišli na hosťovanie 
z Kuzmíc. V každom zápase nastupovalo 
5 hráčov 14 – 15 ročných. Bude treba ešte 
veľa trpezlivosti a trénovania, aby sa zlepšila 
samotná hra a výsledky sa určite dostavia.

Ladislav Oravec, tréner dorastencov

V. liga Západ - A mužstvo 
S prípravou sme začali 3. 7. 2012. Súpisku 
družstva tvorilo 22 hráčov: Uhlár, Čulaga, Karl, 
P. Švec, Bukvaj, Zigo, Klena, Bajzík, M. Švec, 
Herda, Božik, Suriak, M. Rusnák, Krajčík, 
J. Švec, D. Rusnák, 
V. Jankeje, Okša, J. 
Jankeje, M. Lacena, T. 
Švec, R. Bajzík.
Základ mužstva tvorili 
domáci hráči, ktorých 
veľmi dobre doplnili 
hosťujúci hráči.
Už od úvodu prípravy 
bolo cítiť, že sa tvorí 
veľmi dobrá partia, 
ktorá vie, čo chce 
a dokazovala to na 
ihrisku, aj mimo neho. 
Je veľmi dobre pre 
trénera, keď nemusí 
skúmať, kde ten, alebo 
onen hráč je, lebo pokiaľ im to okolnosti dovolili, 
každý z nich na tréning prišiel a odviedol to, 
čo som od neho vyžadoval. Zodpovedným 
prístupom k tréningom sa dostavilo aj 
očakávané ovocie vo forme výsledkov. Spolu 
sme odohrali 15 majstrovských zápasov, z toho 
sme 8 zápasov vyhrali, 4 zápasy remizovali, 
3 zápasy prehrali. Získali sme 28 bodov a po 
jesennej časti obsadili pekné 5. miesto. Veľmi 
sa nám darilo v zápasoch vonku, kde sme 
3 zápasy vyhrali, 2 zápasy remizovali a 3 zá-
pasy prehrali. Z vonku sme doniesli 11 bodov. 
Doma sme odohrali 7 zápasov, z toho 5 
víťazstiev, 2 remízy a som veľmi rád, že na 

konte prehier je nula. Ako som už povedal, 
chlapci utvorili veľmi dobrú partiu. Nikto nehral 
pre vlastný fi nančný prospech. Všetci hrali 
za rovnakých podmienok a som veľmi rád, 
že pochopili to, že peniaze ešte nikdy nikoho 
futbal hrať nenaučili. Za to im chcem veľmi 
pekne poďakovať a veľmi si ich za to vážim, lebo 
v dnešnej dobe je to prinajmenej neobvyklé. 
Vždy podali kolektívny výkon, takže menovať 
niekoho netreba. Vrcholom nášho snaženia 
bol posledný zápas z mužstvom Trebatíc, 
ktoré bolo toho času lídrom tabuľky. Som 
veľmi rád , že domáci fanúšikovia uznali, že 

máme svoju hernú kvalitu a pochopili, že futbal 
hráme hlavne pre nich. Musíme popracovať 
na disciplíne hráčov, lebo niektoré červené 
a žlté karty nemuseli byť. Na hodnotení sezóny 
som hráčom povedal, že sme iba na pol ceste 
a čaká nás ešte veľa práce, aby sme podobné 
chvíle prežívali aj na jar.
Na záver sa chcem ešte raz veľmi pekne 
poďakovať hráčom, realizačnému tímu, 
výboru TJ, obecnému úradu i všetkým, čo 
akýmkoľvek spôsobom prispeli - či už fi nančne 
alebo materiálne, alebo vlastnou prácou
k úspešnému chodu futbalového oddielu.

Juraj Lacika, tréner A mužstva 

Trénerské hodnotenia futbalovej jesene

Po roku sa znova začal ďalší ročník Jacovskej 
futbalovej miniligy. Stalo sa tak 17. 11. 2012, 
teda týždeň po tom, ako sa skončila jesenná 
časť „veľkého“ futbalu. Prihlásilo sa desať 
účastníkov, z ktorých väčšina je stabilným 
účastníkom miniligy už viacero ročníkov. 
Prekvapením bolo to, že do súťaže nenastúpil 
niekoľkonásobný víťaz, mužstvo 1. FC Pub, 
nahradil ho tím BHB Elán. Väčšina účastníkov 
je z Jacoviec, no po jednom pochádza 
z Tovarník, Kuzmíc a Topoľčian. Mužstvá sa 

stretnú najskôr každé s každým, prvé dve 
mužstvá po základnej časti postúpia priamo 
do semifi nále, mužstvá na 3. až 6. mieste budú 
hrať o dve zvyšné semifi nálové miestenky. 
Finále je naplánované na 26. 1. 2013. Zápasy 
sa hrávajú každú sobotu od 15.00 do 20.00 
a sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. 
Zatiaľ sa odohrali 4. kolá, po ktorých má 
tabuľka takúto podobu:
Piváreň Aréna 4  4  0  0  41:27  12
Hamas Omega 4  3  0  1  42:18  9 

Ja Neviem 4  3  0  1  32:19  9
BHB Elán 4  2  1  1  30:26  7
Kolkáreň 4 2  0  2  31:29  6
Klub Klub 4  1  1  2  32:33  4
Hamas Alfa 4  1  0  3  26:36  3
Nech Tovarníky 4  1  0  3  17:29  3
FC Hôrka 4  1  0  3  27:42  3
Kuzmice 4  1 0  3  20:35  3
Najlepším strelcom súťaže je zatiaľ Juraj 
Ondrka (Kolkáreň), ktorý má na konte 15 gólov. 

Peter Gregorik

Jacovská miniliga
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Ročník 2012/2013 majstrovstiev okresu v stolnom tenise sa začal 
s menším rozčarovaním priaznivcov tohto športu. Z minuloročných 
ôsmich družstiev súťaží v tomto ročníku len šesť tímov. A to napriek 
tomu, že z viacerých obcí avizovali svoju účasť. Možno sa tak stane 
v budúcom ročníku... Tento sa bude hrať po dohode všetkých tímov na 
tri súťažné kolá.
Náš A tím začal súťaž v rovnakom štýle, ako hral minulý ročník. Súperov 

valcuje rozdielom triedy, a tak sa naskytá otázka, či predsa len neskúsiť 
vyššiu súťaž. Medzi naším A a B tímom došlo k miernemu preskupeniu 
jednotlivcov. Tím Jacovce B teraz tvoria prevažne tí neskôr narodení. Čo 
sa týka výsledkov, zakúsili už aj chuť víťazstiev, a tak sa momentálne 
nachádza na štvrtom mieste. A tím sa taktiež posilnil o ďalšieho hráča 
– Karola Kováča, ktorý začal opäť hrať po dlhšej hráčskej odmlke vo 
vyšších ligách.
Čo sa týka tabuľky jednotlivcov, na jej čele kraľuje naše trio z A tímu: 
Karol Kováč, Pavol Hermann a Tomáš Čerman. Výsledkovú tabuľku 
nájdete nižšie. Ďalšie informácie nájdete aj novej stránke obce Jacovce 
http://www.obecjacovce.sk/index.php/stolny-tenis . V časti Foto a videá 
nájdete aj krátke videozáznamy z našich stretnutí. 
Dňa 26. 12. plánuje TJ Jacovce – stolnotenisový oddiel opäť organizovať 
Vianočný štefanský turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčov. 
Všetci sú srdečne pozvaní. Športu zdar a pingpongu zvlášť!

P.č. Mužstvo Stretnutie Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Jacovce A 6 6 0 0 50:10 18
2. H. Štitáre A 6 3 2 1 35:25 14
3. Tovarníky A 6 4 0 2 36:24 14
4. Jacovce B 6 2 0 4 21:39 10
5. H. Štitáre B 6 1 1 4 19:41 9
6. M. Bedzany A 6 0 1 5 19:41 7

Jaroslav Škriputa

Turistický klub JAVORINA v roku 2012 mal akcie na Slovensku 
i v zahraničí.
Celkovo v kalendári akcií nášho regiónu bolo plánovaných 47 akcií.
Členovia klubu sa zúčastnili pešej i cykloturistike. V zimných mesiacoch 
i naše bežky nezaháľajú. Tí zdatnejší zasa využívajú i krásne zasnežené 
kopce.
Na začiatku mája sme obdivovali prírodu Pienin a Dunajec.
Z ciest v zahraničí spomeniem Salzburgské jazerá v Rakúsku, kde sme 
zo sedla bicykla obdivovali jazerá i kopce.

V  júni sa konal regionálny zraz turistov na Duchonke (klub JAVORINA 
bol spoluorganizátorom). Príroda i v našom blízkom okolí
je nádherná a počasie počas zrazu nám prialo a zalievalo nás lúčmi 
slnka.
Mesiac júl bol zameraný na cyklodovolenku (10 dní) – Južná Morava.
I jeseň je krásna,  Veľká Fatra a Biele Karpaty nás o tom presvedčili.
Koniec roka je tradičný Silvestrovský výstup na Mačaciu Skalku.

Jacovce 12.12.2012

Stolní tenisti na jednotku

Turistický rok Jacovčanov

Memoriál
Jána Dubného
V nedeľu 15. júla sme 
usporiadali na ihrisku TJ 
memoriál Jána Dubného vo 
futbale. Ján Dubný bol dlhé 
roky predsedom TJ Družstevník 
Jacovce a zaslúžil sa o rozvoj 
tohto športu nielen u nás, ale 
aj za hranicami iných okresov. 
Zúčastnili si na ňom futbalové 
družstva z Jacoviec, Tesár, Kuzmíc 
a Prašíc. Víťazmi sa stali Jacovce. 
Na slávnostnej akadémii boli 
prítomní jeho manželka Mária, 
synovia Ján, Vladimír, Jozef 
a bývalí predsedovia TJ a zaslúžili 
funkcionári tohto športu. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality primaprint'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 5.669290
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


