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Na budúcnosti sa treba dohodnúť
Poslanci so starostom nad štúdiami a projektmi, ktoré budú meniť tvár Jacoviec

RRO, ďalšia značka v našom živote – Rozvojová rada obce. Ešte sme hádam všetci
nezabudli na to, čo nám vo svojich predvolebných vyhláseniach predkladali uchádzači o starostovskú funkciu. Ten, ktorému takmer dve tretiny Jacovčanov dali svoj
hlas, hovoril aj o občianskej spoluúčasti na rozhodovaní o rozvoji a budúcom vzhľade obce. Tá mala mať podobu akéhosi poradného zboru. Zatiaľ sa taký nevytvoril.
Opýtali sme sa teda priamo pána starostu.
Vari Imrich Hermann na túto formu občianskej angažovanosti zanevrel?
Ani nápad, kadiaľ chodím – po dedine i po úradoch – tam sa utvrdzujem, že len
ak sa dajú hlavy dokopy, predložia sa rôzne predstavy a potom sa spoločne alebo
aspoň väčšinovo o niečo zasadzujeme, možno sa do niečoho seriózne pustiť.
Dospeli ste už k vlastnej predstave tejto metódy?
Musel som sa podrobne zorientovať v tom, aké má obec záväzky, čo je rozrobené,
čo je už uzatvorené, kde číhajú nástrahy, všeličo bolo treba, niekedy až za dramatických okolností, „doťahovať a upratovať“. Museli sme si na seba zvyknúť aj so
spolupracovníkmi v úrade, s členmi zastupiteľstva dostať do zodpovedajúcej podoby
obecný rozpočet.
Rozvoj obce je však agenda, ktorá v mnohom prerastá chotár dediny.
Viac než si nezasvätený občan a dovolím si dodať, že aj čiastočne zasvätený starosta dokáže predstaviť. Bolo sa treba zaradiť v Združení miest a obcí Slovenska,
predstaviť sa v rôznych stavovských zoskupeniach, stretnúť sa s predstaviteľmi rôznych agentúr, zaklopať na mnoho kompetentných dverí...
... čo je výsledkom týchto udalostí?
Viacero dôležitých cieľov, povedzme, urbanistických úloh. Naša obec má historicky
sformovaný symetrický tvar. Jej okrajové časti majú modernú, peknú a príjemnú
podobu a aj solídnu infraštruktúru na rozdiel od stredu obce, kde sú zanedbané
obecné, resp. obchodné podnikateľské objekty. Nápravu tejto situácie pokladám za

záväzok terajšieho a budúcich vedení obce voči tým, ktorý žijú a budú žiť v Jacovciach.
Môžete predstaviť aj niečo konkrétnejšie?
Začnem od juhu. Pomaly sa rozbieha úprava budúceho športovo-rekreačného areálu v priestore medzi školskými budovami a novým bytovým domom. Deﬁnitívna
úprava územia siahajúceho až k Májovej ulici bude predmetom spoločného uvažovania. Viacerí občania si už prezreli štúdiu budovy sociálnych a opatrovateľských
služieb, ktorá zásadne zmení vzhľad Farskej ulice. S tým súvisiace premeny sa
budú tiež odohrávať po verejnom posúdení. A to, čo môžeme označiť ako naše námestie, potrebuje tiež novú podobu, o čom hádam nikto nepochybuje. Už sa pripravuje architektonický návrh, ku ktorému sa, samozrejme, budú môcť vyjadriť všetci,
ktorí budú mať o to záujem. Ďalšia téma kolektívneho posúdenia predložených
návrhov na úpravu bude cintorín...
Čo máte na mysli pod kolektívnym posudzovaním?
Rozhodnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré znamená záväzný vstup do obchodného vzťahu, bude predchádzať rámcový dokument, ktorý prerokuje aj rozvojová rada
obce. Na základe neho v súlade s územným plánom obce budú vznikať architektonické a urbanistické štúdie. O nich budeme diskutovať na verejných stretnutiach s
občanmi, ktorí budú mať vôľu a záujem vyjadriť sa.
A sme opäť pri rozvojovej rade obce. Kto v nej bude a kedy by mohla
vzniknúť?
Zástupcovia podnikateľskej obce, predstavitelia spoločenských, politických a záujmových združení alebo spolkov pôsobiacich na území obce. Počítam, že by mohla
vzniknúť od 1. januára 2008. Samozrejme, po predchádzajúcom stretnutí, na ktoré
títo predstavitelia budú pozvaní.
Ďakujem za rozhovor.
(vš)

Pozvánka
Obecné zastupiteľstvo v JacovciachVás srdečne pozýva na slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,ktoré sa bude konať 14.10.2007 ( nedeľa) o 15.h
v jedálni Poľnohospodársko-podielnického družstva v Jacovciach.
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O Jacovskom podpornom fonde
Nebolo to žiadne občianske združenie, ani
obecné zastupiteľstvo, ba ani úspešný podnikateľ, ale Jan(ko) Klinčuch, kto v Jacovciach
navrhol založenie podporného fondu. Ak ho v
našej obci snáď niekto nepozná, pripomeňme,
že J. Klinčuch je mladistvo pôsobiaci senior, trpezlivý a kresťansky uvažujúci muž pripravený
na dobrovoľnícku pomoc susedom či verejnej,
obecnej veci.
„Počúvam a sledujem už niekoľko rokov, že sa
rodí málo detí, napokon aj v našej dedine, za
rok 8 – 12 detí, ale zomrie 20 - 23 ľudí, ” vysvetľuje pán Klinčuch odpovedajúc na otázku
čo ho viedlo k nesamozrejmému, šľachetnému
návrhu, „mám nasporené nejaké peniaze, vlastné deti nemám, a tak som si povedal, že niektorej rodine uľahčí starosť o deti aj neveľká suma
peňazí. Potešilo ma, keď môj návrh privítal a
podporil starosta našej obce.“
Pán Klinčuch má rád poriadok a aj preto je dobrovoľníckym „referentom“ pre manipuláciu
s biodpadom. Neštíti sa obsahu kontajnerov, napríklad na cintoríne, v ktorých sa
vďaka nemu už nevyváža vzduch. Uprace a uloží cintorínsky odpad a nádoby sa
namiesto každého týždňa môžu vyvážať
po piatich - šiestich týždňoch, čo je veľmi
solídna úspora pre obecný rozpočet.
„Keď pozerám na tie mnohotisícové studené kamenné náhrobky, keď vidím tie
povyhadzované lampy, umelé kvety a
iné ozdoby hrobov,“ rozvíja svoje úvahy
J. Klinčuch, „vravím si, že je to márnosť.
Mŕtvi sú mŕtvi, treba im vzdať úctu, ale
naša budúcnosť sú deti a aby to bola

dobrá budúcnosť, treba na ňu vynakladať. A nielen peniaze, ale aj trpezlivosť a lásku. Mrzí ma,
keď mladí ľudia ľahko podlahnú lákadlám médií,ktoré nedávajú príklad ako správne hospodáriť, ale iba ako mnoho nakupovať (i na pôžičky)
alebo ako ľahko a konzumne žiť. Už je to raz tak,
ak ľudia nemajú svoje deti, musia prispievať na
cudzie ako daňovníci.“
Neobyčajná iniciatíva Jána Klinčucha nie je
žiadne reklamné gesto. Zamýšľa sa nad tým,
koľko peňazí sa nájde na odmeny pre desiatky,
možno stovky rôznych „najkrajších dievčat leta“,
všemožných missiek a podobných podenkových podujatí. On je presvedčený, že podporiť,
„odmeniť“ treba mladé rodiny, ktoré privádzajú
na svet a vychovávajú deti – budúcnosť národa,
krajiny. Tiež verí, že rovnaký názor zdieľajú aj
ďalší obyvatelia Jacoviec, hlavne podnikatelia a
v rámci svojich možností ho aj vyjadria.
(ič)

Pán Klinčuch s malými pomocníkmi v práci na školskom dvore.

Ľady sa konečne pohli
Každý z nás je v niečom kráľom a v niečom žobrákom. V odbore, v ktorom pracujeme a pohybujeme sa,
sme schopní urobiť si presný a samostatný názor, v iných sa cítime závislí od informácií od iných. Mohlo by
sa teda zdať, že všetci musíme byť chodiacimi studnicami vedomostí. Ale omyl ! Chýba nám často chuť do
vlastnej práce. Radšej si z cudzích názorov pohodlne, bez námahy osvojíme hotovú vec.
Stojí vôbec za to namáhať sa s tvorbou vlastných názorov a nápadov? Nie je pohodlnejšie spoľahnúť sa
na tých druhých? Nie! Nie sme na svete
preto, aby sme žili ľahko, nerušene a
nevzrušene, ale aby sme prežívali. Žiť
svoj život znamená prežívať. Máme sa
pritom učiť zo svojich nezdarov, aj zo
svojho šťastia
Cibriť svojho ducha a stávať sa dospelými, zrelými a skúsenými ľuďmi.
Ak na tejto ceste získame aj cenných
spojencov, ktorí nás nenechajú bez pomoci, myslím, že tento ťažký boj určite
vyhráme.
Prečo toto všetko vlastne píšem?
Píšem to preto, lebo aj my v materskej
Deti sa tešili z hračiek, ktoré im priniesol pán starosta s kultúrnou re- škole cítime, že sme našli toho správneferentkou.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
4. 7. 2007
Poslanci vzali na vedomie:
- žiadosť o posúdenie príspevku na stavebné
úpravy detskej ambulancie,
- návrh na vysporiadanie nehnuteľnosti PK
č. 241/2 o výmere 1484 m2,
- informáciu o podpísaní Dodatku č. 6/2007 k
zmluve o nájme z 27. 3. 1995 medzi obcou
Jacovce a Zbernými surovinami, a.s. Žilina.
schválili:
- odmenu starostovi obce za 1. polrok 2007
vo výške 40 000 Sk,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na II. polrok 2007.
súhlasili:
- s prenájmom prístrešku na základe žiadosti v bývalej prevádzkarni od 1. 4. 2007,
- s prenájmom priestorov na predaj vína,
- s prenájmom priestorov starej pekárne.
uložili:
- obecnému úradu a komisii obchodu a služieb námatkovo kontrolovať otváraciu dobu,
poriadok a hlučnosť v Klub-Klube a v bistre
Casper v Jacovciach,
- obecnému úradu posúdiť opodstatnenie
nákladov na stavebné úpravy v detskej
ambulancii v Jacovciach.
13. 9. 2007
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- sťažnosť na šírenie zápachu spôsobeného
hnojením a stanovisko PPD Prašice sídlo
Jacovce,
- správu nezávislého auditora o vykonanom
audite v obci Jacovce za r. 2006,
- informáciu o vývoji sťažnosti obyvateľov na
Hlbokej ulici na prevádzkareň výroby mäsových výrobkov,
- oznámenie odstúpenia od prenájmu bývalého kultúrneho domu,
- žiadosť vo veci prenájmu časti objektu
Zberných surovín s účinnosťou od 1. 7. 2008
s určením 1. poradia v prípade podania ďalších žiadostí,
- informáciu o návrhu plánu hospodárského
a sociálneho rozvoja obce,
- informáciu o žiadosti o poskytnutie grantu
od Nitrianskej komunitnej nadácie na úpravu
okolia novej bytovky.
schválilo:
- zápočet ﬁnančných nákladov žiadateľa vo
výške polovice posúdených nákladov na
rekonštrukciu detskej ambulancie v ZS Jacovce,
Pokračovanie na strane 3
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- plnú moc v prospech PPD Prašice, sídlo
Jacovce na zastupovanie obce Jacovce vo
všetkých úkonoch súvisiacich s poľovníctvom v súlade so zmluvou o nájme poľnohospodárskeho pozemku uzatvorenej medzi
PPD Prašice sídlo Jacovce a obcou Jacovce,
- zvýšenie dotácie pre TJ Družstevník Jacovce v položke športové služby o sumu
70.000 Sk a jej zaradenie do rozpočtu obce
na rok 2007,
- zmenu rozpočtu obce Jacovce na r. 2007
rozpočtovým opatrením č. 2/2007 podľa
predloženého návrhu s pripomienkami,
- prenájom prístrešku nachádzajúceho sa v
priestoroch bývalej DP,
- prenájom nebytových priestorov v objekte
domu služieb na zriadenie predajne autopoťahov,
- prenájom objektu v bývalom KD na zriadenie skladu elektroniky, textilu a obuvi,
- prenájom ďalšieho nebytového priestoru v
ubytovni TJ na zriadenie archívu miestnej
lekárne,
- odpredaj plynových prípojok v bytovom
dome na Poľnej ulici + TV, spoločnosti SPP
bezvýhradne a ničím nepodmienene za
386.000 Sk,
- zmluvu o partnerstve medzi obcou Jacovce a občianskym združením Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Topoľčany,
- ﬁnancovanie inštalácie televíznych rozvodov v bytovom dome na Poľnej ulici,
- uzatvorenie zmluvy o poskytnutí poradenských služieb podľa návrhu EUFC, s.r.o. ,
Bratislava,
- cenovú ponuku na spracovanie štúdie:
Koncepčný návrh rozšírenia časti cintorína
v obci
Jacovce a revitalizácia plôch zelene v staršej časti riešeného územia podľa návrhu,
- cenovú ponuku na spracovanie projektovej
dokumentácie: Jacovce - námestie
neschválilo:
- uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom
revíry „Budúcnosť“ Jacovce.

Plánujeme:
Nákupný zájazd do Poľska – Jablonky 10.
októbra
Tradičné stretnutie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším v PPD – 14. októbra
Deň vidieckych žien v Nemečkách na
tému Z každého rožka troška – 25. októbra

Leto sme si užili pri vode a na športoviskách
V predvečer našich hodov 7. júla sme pripravili na
ihrisku TJ Country zábavu, na ktorej hrala hudobná skupina Parta z Ranča Y. Na futbalovom trávniku sa dobre zabávalo okolo 300 Jacovčanov a
susedov z blízkeho okolia. Členovia poľovníckeho
združenie Hôrka ponúkali rozváňajúci guláš a pečené klobásy. Nálada bola letne bezstarostná. Ne-

chýbala ani tombola, do ktorej sponzorsky prispeli
podnikatelia z našej obce.
V nedeľu predvádzali na ihrisku futbalové výkony
naši chlapci z prípravky, dorastenci i starí páni a
najmä ligové A-mužstvo. Deti výdatne siahali do
vrecák svojich rodičov, lebo tradičným kolotočom
a nafukovaciemu hradu, ktorý sídlil na parkovisku
pred Jednotou, sa nedalo odolať.
Slnečné lúče nás toto leto statočne vyháňali k
vode, či už si zaplávať alebo iba tak si poležať a

vystaviť svoje telá slnečným lúčom. My sme preto pripravili vo štvrtok 26. júla jednodňový výlet
do kúpeľov Podhájska. Majú tam desať bazénov,
detské bazény, plavecké bazény i s morskou 38stupňovou, ktorá blahodarne pôsobí na pohybové
ústrojenstvo. Veľký tobogan využili hlavne deti. Večer sme sa vrátili opálení a oddýchnutí i príjemne
unavení domov.
O štrnásť dní sme si rekreáciu
zopakovali na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove. Aj tentokrát nám prialo veľmi pekné
počasie. Prítomní si mohli vybrať
z množstva bazénov - masážny,
s morskými vlnami, plavecký
s teplou, ako aj s chladnejšou
vodou. Stánky s občerstvením
lákali návštevníkov pestrosťou
jedál, nápojov, ako aj suvenírov.
Vo štvrtok 26. augusta sme plánovali cyklovýlet pre deti pod vedením p. Ďuračku a pána Šveca,
žiaľ, prišli iba dvaja chlapci, a tak
z výletu nič nebolo.
V predvečer osláv SNP sa konal akt kladenia
venca k pomníku padlých I. a II. svetovej vojny, na
ktorom sa poklonilo pamiatke bojovníkov niekoľko
občanov obce.
Prvého septembra sme pozvali na futbalové ihrisko školákov z obce na opekačkovú rozlúčku s
prázdninami. Po špekačkách a malinovke sa len
tak zaprášilo.
Alena Strižencová

Ľady sa konečne pohli
Pokračovanie zo strany 2

ho spojenca, ktorému ide o dobro veci. Ale myslím me sa teda spoločne, aby mali naozaj v čom pokrasi, že ste to pocítili aj vy všetci ostatní. Naozaj sa čovať a aby sme tu nechali po sebe nie kúsok modrév Jacovciach začínajú „ Pohýnať ľady“ a začínajú sa ho neba, ale celú oblohu, z ktorej bude žiariť slnko na
nás všetkých. Nielen pre život, ale aj pre radosť, že
diať veci, ktoré smerujú k dobru tejto dediny.
Lenže bez vzájomnej pomoci to nejde. Keď si bu- sa díva na samých vzácnych ľudí. Pevne dúfam, že
deme pomáhať naozaj, od srdca, s prajnosťou aj pre všetci, čo to čítate, chcete patriť medzi nich.
Alena Dubná
toho druhého, budeme patriť do jednej „Veľkej rodiny“, ktorá prekoná všetky prekážky, čo by
boli ako ťažké. Vďaka vzájomnej pomoci a
ochote iných máme v MŠ nové pieskovisko, drevený vláčik, aj kopírku na pracovné
listy pre deti. Máme natretú ohradu aj záhradný domček.
Konečne máme opravenú strechu a nemusíme podkladať lavóriky, keď prší. Deti
majú nové koberce, nové učebné pomôcky, aj dobrého sponzora na nákup soľných
roztokov do soľnej miestnosti. Pravda, je
veľa vecí, ktoré nám ešte chýbajú. Ale keď
sa nám podaria vďaka rozpracovaným
projektom v spolupráci s OcÚ, myslím, že
sme vyhrali, ale POZOR! Nie pre seba,
ale pre naše deti, lebo práve ony sú tí, ktorí Na novom vláčiku, darčeku od sponzora pána Streichera, deti rady
budú pokračovať, čo sme my začali. Snaž- cestujú do celého sveta.
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Obecná knižnica ponúka:

Penelope Strattonová – Korunka pre Laurel
Krásnej no chudobnej Laurel sa splnia všetky
želania – sobášom si získa šľachtickú korunku a
proti nohách jej ležia najkrajší šľachtici Anglicka,
korunného princa nevynímajúc. Uprostred lesku
londýnskej smotánky Laurel zrazu stretne Daniela, hrdinu od Waterloo, ktorému ako dievčatko
darovala medailónik pre šťastie, a jej srdce sa
rozhorí dávnou láskou.

Mons. Ján Sokol, arcibiskup bratislavsko-trnavskej diecézy, metropolita Slovenska oslávil Ján Sokol
päťdesiate výročie vysviacky v prvú júlovú nedeľu v rodných Jacovciach. Do Kostola Božieho milosrdenstva mu prišli blahoželať a pozdraviť ho Jacovčania i veriaci z okolitých obcí jacovskej farnosti na
čele so svojimi predstaviteľmi. Na snímke prijíma blahoželanie Jacovčanov.
Snímka: Jozef Kajan

Z pierka eRka
Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať detský letný eRko tábor, ktorý sa
konal neďaleko Lučenca v Starej Haliči od 29. 7. do 4. 8. 2007. Téma sa niesla
v duchu čísla 7, ako už aj z názvu 7 s.r.o vyplýva, čo znamenalo 7 spoločne
rozuzlených odkazov. Počas týždňa, ktorému aj počasie prialo, sme spolu,
malí aj veľkí, zažili veľa pekného a nezabudnuteľného. Navštívili sme 7 hradov / Revište, Vigľaš, Divín, kašieľ Stará Halič, Fiľakovo, Somoška, či Modrý
Kameň/, spoznali sme 7 divov sveta, zdramatizovali 7 dni stvorenia sveta,
pripomenuli 7 sviatostí, 7 skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva, sily
sme si zmerali v 7 - boji a na záver sme vyskúšali aj 7 rytierskych umení.
Celý pobyt bol popretkávaný súťažami, športom a hlavne dobrou náladou. Pre
mnohých bola nezabudnuteľná nočná prehliadka múzea hračiek, pre iných grilovačka, tvorivé dielne či belgický tanec a diskotéka.
Zároveň chceme touto cestou poďakovať všetkým, čo nás ﬁnančne podporili:
eRko, MŠSR, AbÚ- Nádej, Jacovce, LIPORTA - Jozef Chrkavý, RESWOOD Juraj Lacika a Vladimír Rešetka, Ing.Peter Vičan s manželkou,VANČO A
KRAJČOVIČ, TOPLAST, s.r.o., Ing.Ľuboš Janček, Ľudovít Sokol – Drevovýroba, rodina Kudriová, rodina Lacenová a pani Paulína Tomanová.
Materiálne nás podporili:
Predajňa ZÁHRADKA, Firma FANG - Dent a Roman Merašický
ZA POMOC ĎAKUJEME !!!
Leto sme ukončili 6. 9. 2007 výletom do Topoľčianok, kde sme navštívili zubriu
oboru, kaštieľ, známy pútnický kostol a aj žrebčín. Popoludnie sme strávili v
krásnom novom areáli „vodného sveta“- v Galandii. Unavení, ale plní krásnych
zážitkov, sme sa večer vrátili do Jacoviec.
No a do budúcnosti pripravujeme v októbri DETSKÝ ČIN POMOCI, v novembri SVIEČKU ZA NENARODENÉ DETI a v decembri vás všetkých pozývame
zapojiť sa do zbierky pre Afriku - koledovania DOBREJ NOVINY.
Janka Bošanská

Lucia Konečná – Druhá šanca
,,Myšlienka napísať knihu skrsla vo mne počas
mesačného pobytu na onkológii. Môj kríž – rakovinu som spočiatku brala ako boží trest. Nevládala
som ho niesť. Až kým som nenašla ľudí, ktorí boli
tiež chorí, no mali ten kríž oveľa ťažší .A niesli ho
pokojne, vyrovnane. Vtedy som pochopila, že kríž
nie je trest. Je to boží dar a nová šanca,” hovorí o
svojej inšpirácii spisovateľka.
Ako opatrovať chorých
Je základná príručka pre každého, kto sa zúčastňuje na opatrovaní v domácom prostredí. Poskytuje všetky dôležité informácie týkajúce sa ošetrovania detí, chorých, bezvládnych a starých ľudí.
Čo dokáže sedmička a iné hlavolamy
Táto knižka pre mládež je plná hádaniek, hlavolamov i rébusov, ktoré pobavia, ale zároveň i
preveria dôvtip. Nebudete iba pasívne prijímať
informácie, naopak, pri ich riešení budete musieť
premýšľať a neraz si i poriadne lámať hlavu.
Karol Tauber– Aj knihy majú svoje osudy
Cez osudy kníh Karol Tauber približuje skvosty
svetovej literatúry. Čítajte, čítajte a čítajte....
Pokiaľ nepocítite tichú radosť, túžbu, istotu a optimizmus ich autorov a nenasiakne ich nezlomnou
vôľou meniť svet k lepšiemu.
Mária Gulišová
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O najlacnejšom športe a neopakovateľných zážitkoch
v priebehu najhorúcejšieho júlového týždňa v 9 etapách
do tisíc kilometrov od najsevernejšej slovenskej obce
Oravskej Polhory, cez Oravice, Podbiel, Oravský Podzámok a Chočské vrchy pod Roháče a cez Vlkolinec a
liptovské mestá až do Demänovskej doliny.
„Dnes má už aj zvedavý našinec takmer neobmedzenú
možnosť cestovať, poznávať, obdivovať všetky krásy
sveta,“ konštatuje pán Ďuračka. „Ale nech si vraví, kto
čo chce, májový či júnový bukový les, jarné potoky pretekajúce jelšovými špaliermi pod Panskou Javorinou či
Klížskou dolinou patria k tomu najkrajšiemu, čo môže
vnímavý milovník prírody objaviť. A čo Gaderská, Kvačianska, Prosiecka či Žiarska dolina? Čo Kľak, Vtáčnik,
Choč, reťazec Roháčov? A čo hrebeňovka nad Vrátnou
dolinou? Mohol by som menovať desiatky ďalších vzrušujúcich kútov Slovenska, ktoré ponúkajú náruč turistovi,“ pokračuje pán Ľudovít. „Mnoho vecí okolo nás sa
mení, lákajú nás pohodlím, hlučnou reklamou, ale hora,
Členovia jacovskej expedície na sviatočný Tribeč sa na pamiatku a do archívu odfotografovali aj s Pavlom Goldbergerom
skaliny, neúnavné riavy a potoky sa nemenia, už desiat(tretí zľava), svojím bývalým kaplánom.
ky rokov ich radi vyhľadávame. Obrodzujú dušu, spevňujú naše svaly a udržiavajú kĺby v pohybe, dodávajú chuť
V našej adrenalínovej prítomnosti možno prestáva byť pre niekoho putovanie
do
života.
Turistika
je
stále
športom navyše kombinovaným s neopakovateľnými
po turistických chodníkoch a cyklotrasách športom. Turistický ruch sa usadil za
estetickými
zážitkami.
Dovoľte
mi preto, milí mladí i starší Jacovčania, prizvať
volanty áut či v útrobách boeningov a airbusov premávajúcich na medzikontinentálnych linkách. Sú však v tejto krajine stále ľudia, ktorí svoje víkendy a vás na ich príjemné a osviežujúce prežívanie. ”
(vš)
iné voľné chvíle trávia objavovaním pôvabov slovenských dolín, kopcov, jaskýň,
starých hradov, múzeí a iných pozoruhodností. Podávajú pritom solídne športové výkony, prejavujú svoju pevnú vôľu, upevňujú si svoje zdravie. Patrí k nim
aj niekoľko Jacovčanov, ktorí so svojimi priateľmi z okolitých dedín i Topoľčian
pravidelne vyrážajú nielen do inoveckých, tribečských a strážovských lesov,
ale nevynechajú žiadnu príležitosť vystúpiť aj na vrcholce Veľkej či Malej Fatry,
prebrázdiť na dvoch kolesách oravské chotáre alebo iné slovenské končiny... O
tohtoročných výpravách sme hovorili s Ľudovítom - Ľudvíkom Ďuračkom, ich
neúnavným organizátorom a účastníkom.
„Už to nie je tá turistika spred dvadsiatich rokov. Najmä školáci a mladí ľudia
uprednostňujú iné zábavky pred obyčajnými výletmi do prírody a aj starší akosi stratili záujem alebo im už neslúži zdravie. Navyše i spoločenská podpora
najdostupnejšieho športovania je v podstate zanedbateľná, nastal prosto iný
čas než ten, keď Ľudovít Švec so svojím bratom Karolom zakladali v Jacovciach turistický oddiel,“ neubráni sa pamätníckemu porovnaniu nestor jacovskej turistiky.
„Zostalo nás zopár skalných a snažíme sa nabádať a pozývať aj ďalších, veď
Nového správcu jacovskej farnosti Ľuboša Martínyho privítal v mene obecného zastupinaše najbližšie okolie stále ponúka bohaté zážitky. Sú tu tiež akcie usporadúvateľstva starosta Imrich Hermann.
né Regionálnou radou turistiky v Topoľčanoch. Zima vylákala aj našich turistov
na Úhrad i na regionálny zimný zraz do Jasenskej doliny a na zimný zraz v
Martine. Za jarnou kvetenou sme sa vybrali na Holé brehy a potom na otvorenie
sezóny do Sklených Teplíc. Turistická šibačka bola tradične na Panskej Javorine, so žiakmi sme obdivovali úžasne zakvitnuté lúky na Hraškovej v Tríbeči a
aj tento rok sa nám vydarila túra k Rotunde sv. Juraja a na Marhát. Akí by sme
boli turisti, keby sme v máji nepomáhali prírode – zbavovať sa pohodených
odpadov. V júni bol regionálny letný zraz v Oponiciach, tiež hrebeňovka v Malej
Fatre a pravidelné víkendové výlety do Inovca a do Strážovských vrchov. V
auguste a septembri pokračovala víkendová séria cyklovrcholov v inoveckom
a tribečskom teréne. Ako vidno z prehľadu, náš turistický odbor sa zameriava
na rodinnú, menej náročnú turistiku pokiaľ ide o výkony i ﬁnančné náklady. Výberom trás sa snažíme vychádzať v ústrety čo najširšej jacovskej výletníckej
verejnosti. “
A tiež z neho vidno, komu sa nelení, tomu sa zelení slovenská krajina vo svojich
neopakovateľných podobách a pôvaboch, neubúda chuti do života. Dodajme
Pán dekan Ladislav Kuna (prvý zľava) ukončil svoje pôsobenie v Jacovciach 15. júla tohto
však ešte pár údajov o účasti veteránov, Ľ. Ďuračkovi a K. Švecovi na oravskoroka. Srdečne sa s ním rozlúčili okrem iných aj zamestnanci obecného úradu. Prítomný bol
liptovskom cykloputovaní, ktoré bolo nielen náročným športom, ale aj poznávaaj kaplán Michal Vlček.
snimky: Jozef Kajan
ním kultúrnych pamiatok a prírodných unikátov. Devätnásti cyklisti absolvovali
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Ohrozuje nás nová diagnóza?
Je taká choroba – pyrománia. Psychická porucha charakterizovaná ktorý si neželá byť menovaný, pre Jacovský hlásnik povedal: „Jacovtúžbou po zakladaní požiarov. V uplynulom lete si pyromani užili. Horelo čania sú rozvážni a praktickí ľudia, ktorí každý rok zaplatia takmer 240
v rôznych kútoch Ameriky i Ruska a horel skoro celý západný Balkán. korún za každého člena domácnosti za likvidáciu pevného domového
Vraj kvôli neobyčajným suodpadu. Preto všetky svoje odchám, ale minimálne v Grécku
padky kladú do smetných nádob
tomu suchu a horúčavám podľa
a plastových vriec, prípadne
všetkého a podozreniu gréckej
konajú podľa osobitných pokyvlády pomáhali aj podpaľači. Aj
nov obecného úradu. A preto
v našich končinách sa pohybuaj keby sa im chcelo terigať sa
jú „zatajení“ pyromani. Len čo
s nejakým starým televízorom
začne krajina na jar kopnieť,
či hnilými kalerábmi k Chocine,
siahajú po zápalkách a už aj
jednoducho nič také v dome neblčí lanská tráva... Dosť však
majú“.
ohňových viet.
Rovnako jednoznačné stanoNie je vylúčené, že sa v navisko zastáva aj starosta obce,
šich končinách usadila ďalktorý pri pohľade na hŕbku nie
šia
zatajovaná
diagnóza
celkom
identiﬁkovateľného
– deponománia (od latinmateriálu vyhlásil: „Áno, pripúského depónia – skládka).
šťam, že to môže byť domový
„Možno sa tak domnievať
odpad, ale som presvedčený,
podľa pozorovaní v Jacovže ho sem nocou doniesol niekciach,“ vyhlásil v týchto dňoch
to z inej obce. To by Jacovčan
nezávislý
psychohygienik
jednoducho neurobil.“
HyDr. Čistomil Štítivý, „kde sa
Rozhodné a sympatické vyhláv nedávno vyčistených kútoch
senia jacovských činovníkov
obce znovu objavujú sondážvšak nevylučujú, že človek (ľune úložky. Možno ich zazrieť
dia), ktorý odpadky roznáša po
Stavebný odpad pri jednej z jacovských lávok cez Chocinu.
na brehoch potoka, ale aj v
okolitých obciach, trpí deponopriliehajúcej Hôrke,“ tvrdí doktor Štítivý.
mániou. Veď tak ako pyroman nemá na čele napísané, že je podpaľač,
Predstavitelia obce však podozrenie nezávislého a samozvaného ex- nebude tam mať deponoman napísané, že je chorobný skládkovač.
perta spochybňujú, až odmietajú. Poslanec obecného zastupiteľstva,
(ič)

Stavbárska rozlúčka

Harmonogram vývozu veľkoobjemových kontajnerov
v obci od 1. do 15. októbra 2007
Miesto pristavenia

Možno aj neradi, ale museli sa stavbári ﬁrmy INGPORS rozlúčiť so stavbou
jacovskej bytovky. Maringotku stavbyvedúceho naložili na korbu nákladného
auta, aby ju usadili na ďalšom stavebnom pozemku. Ktovie, či sa o nejaký čas
do Jacoviec nevrátia.
Snímka: (ih)

Májova ulica - zvonička pri mlyne
- parčík pri AB PPD
- pri PPD autobusová zástavka smer na Tesáre
- pri lavičke oproti nového kostola

1. a 8. októbra
3. a 10. októbra
1. a 8. októbra
5.
októbra

Hlboká ulica a koniec Pekárenskej
koniec ulice pri Hôrke
Farská ulica pri starom kostole
Farská pri dome p. Uherikovej
Pod Hôrkou pri dome L. Bajzika
Farská na konci pri lavičke (Adamec)
Zemianska - pri cintoríne
Zemianska pri p. Mikušovi
Potočná pri MŠ ( k lavičke)
Kuzmická pri dome p. Minarika
Poľná pri dome p. Psotného
Slobody pri dome p. Babulica
Školská po odbočení z Kuzmickej
Družstevná štvrť koniec ulice pri dome pána Mareka
Družstevná štvrť predajňa p. Šatana
Záplotie po odbočení z ulice Kuzmickej

1. októbra
3. októbra
5. októbra
10. októbra
12. októbra
15. októbra
3. októbra
10. októbra
10. októbra
12. októbra
15. októbra
8. októbra
3. októbra
8. októbra
5. októbra
12. októbra

Kontajnery budú po naplnení po dvoch dňoch odvezené.

v
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Orechiáda

September milujú deti preto, že sa konečne ide zase do školy a že dozrievajú
orechy. Aj rodičia sa tešia na september preto, že ich ratolesti idú konečne do
školy a že dozrievajú orechy. Pravda, nie každý september sa tak vydarí ako
ten, čo sa práve pobral do histórie. Niežeby sa každý rok nezačala škola, ale
málokedy sa urodí v našej doline toľko orechov ako tento rok. Konáre obťažkané zelenými guličkami sa už od júla unavene skláňali k zemi, aby sa, keď príde
čas, dalo na škeriace sa oriešky ľahko dočiahnuť.
A čas mobilizácie nastal. Jej ohlasovateľmi sú osoby s nechutne žltozelenými
prstami a dlaňami, ktoré nemajú trpezlivosť čakať, kým sa orechom uráči padať
podľa zákona zemskej príťažlivosti. A to už mládež útočí palicami, kamením a
ostatnými predmetmi, ktoré jej prídu pod ruky na unavené stromy. Útlocitnému
pozorovateľovi môže prísť takého stromu aj ľúto, ale orechy sa odjakživa zrážali alebo otĺkali a stromom sa utešene darí. Sú odborníci, ktorí tvrdia, že čím
väčšmi sa taký orešiak vyobšíva, tým lepšiu úrodu vydá na budúci rok.
Tento rok sa však ušlo aj trpezlivým, pretože detiská veľmi rýchlo prestalo
drúzganie orechov baviť, a tak sa cupkajúce kamenné kapsičky, v ktorých
chutný chlebík býva, pomaly ocitali v lepenkových škatuliach a vzdušných vreciach, aby na poludňajšom slniečku šírili okolo seba horkasto-korenistú vôňu.
Tá je prísľubom budúcich dobrôt, veď vlašské orechy v narodeninovej torte, v
londýnskych rezoch, bratislavských rožkoch, poctivom štedráku, ale hlavne v
orechovníku, v ktorom je pomer medzi cestom a plnkou jedna ku jednej, nič
nemôže nahradiť.
A to už zaváňa sviatočnými očakávaniami, bilancovaním času plynúceho k
ďalšej čiaročke v našich životopisoch. Aby ich bolo pred nami ešte veľa, lúskajme orechy a pochutnávajme si na ich jadrách, lebo ako nás poúčajú odborníci, obsahujú látky, ktoré nás okrem iného chránia pred hromadením „zlého“
cholesterolu v našich mlsných telách.
(rč)

Topoľčianske dialyzačné stredisko
Dialyzačné stredisko v Topoľčanoch, jedno z deviatich, ktoré na Slovensku zriadila nemecká spoločnosť B. Braun Avitum, sa presťahovalo
z nemocničného areálu do vlastnej budovy na Krušovskej ulici. Svoje
služby bude poskytovať pacientom s nefrologickými ochoreniami na
najmodernejších technológiách v príjemnom prostredí vynovenej budovy. Okrem pacientov s ťažkým poškodením obličiek, odkázaným na
pomoc tzv. umelej obličky, bude stredisko poskytovať zdravotnú starostlivosť aj pacientom v nefrologickej ambulancii. V stredisku pracuje
šestnásťčlenný tím skúsených lekárov a sestier pod vedením primárky
Dagmar Radimákovej.
(RRA)

Sólo majú vidiečanky
Niekedy v súmraku slávy Medzinárodného dňa žien prišla ktorási pohotová
funkcionárka s nápadom zorganizovať Dni vidieckej ženy. Podarilo sa. Zostáva
iba odpovedať na otázku, kto je to vidiecka žena, kde ju hľadať a keď sa aj
nájde, čo ju robí vidieckou?
To, že ráno sadá do auta alebo nastupuje do prímestského autobusu, aby sa
na pracovisku posadila vedľa svojej nevidieckej kolegyne k monitoru počítača?
Alebo azda to, že sliedi v hypermarkete po akciovej kuracine, kladie si do vozíka zlacnené vajcia a odtučnené mlieko, aby to všetko uložila do 250-litrovej
chladničky vo svojej vidieckej vile s golfovým trávnikom?
Vidieckych žien bude podľa všetkého ešte menej než šafranu, z čoho sa niekde v komunistickom nebi (či pekle?) najviac teší V. I. Uljanov, zvaný Lenin,
ktorý vo svojom revolučnom programe vytýčil za jeden z najdôležitejších cieľov
odstránenie rozdielov medzi dedinou a mestom. Odstraňovanie bolo totiž jeho
najväčším potešením...
Vykašlime sa však na teóriu a potešme sa 25. októbra na stretnutí „vidieckych“
žien zo Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu v Nemečkách. Už vari po siedmy raz sa pochvália svojimi kuchárskymi a cukrárskymi
nápadmi a inými kuriozitami podľa zadania: Z každého rožka troška (a z prostriedku najviac?)
Milé Jacovčanky – vidiečanky, čítajte tieto riadky ako výzvu na ponúknutie a
ako sa dnes vraví, zviditeľnenie vášho osvedčeného receptu na studené či
varené jedlo, výtvarnej práce či iného vydareného výsledku vášho koníčka,
ktorý by potešil, alebo vzbudil žiarlivosť vo vidiečankách z celej doliny.
Pani Alena Strižencová vás rada privíta do 15. októbra na obecnom úrade.
(ou)

Niečo pre gazdinky
Kokosové ježe

Linecké kolieska

400 g hladkej múky, 2 vajcia, 2 dl mlieka,1 lyžička sódy bikarbóny, 4 PL medu,
300g práškového cukru, tuk a múka na plech.
Poleva: 350 g kryštálového cukru, 50 g kakaa, 250g Hery,
250 g kokosovej múčky.
Postup:
V múke rozmiešame sódu bikarbónu v mlieku rozpustíme med, pridáme ostatné prísady, vymiešame cesto a upečieme na veľkom plechu. Pečieme 15 - 20
minút pri 250 stupňoch. Nakrájame na tyčinky.
Poleva: cukor a kakao v mlieku rozpustíme vo vodnom kúpeli, pridáme maslo
a spolu zamiešame.
Ešte horúce tyčinky namáčame v poleve a potom obaľujeme v kokose. Necháme vychladnúť.

750 g hladkej múky, 2 Palmaríny, 250 g praškového cukrum,1 vajce, prášok do
pečiva. Všetky prísady spolu zamiesime. Rozvaľkáme a vykrajujeme kolieska.
Spájame džémom alebo ľubovoľnou plnkou.
Z tej hmoty môžeme robiť košíčky, truhlíky ako aj oriešky.
Slané zemiakové pečivo
250 Hery, 250 polohrubej múky, 250g varených zemiakov, 1 lyžička soli, vajce
na potretie a rasca.
Zo surovín vypracujeme cesto ktoré rozvaľkáme, vykrajujeme rôzne tvary, ktoré
na suchom plechu upečieme.
Dobrú chuť !
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Futbalisti podstupujú nováčikovskú lekciu
Postúpiť do vyššej súťaže je jednoduchšie než v nej dosahovať želané a optimisticky očakávané výsledky. Na tejto,
zrejme všeobecne platnej pravde sa zhodujú svorne tréner
Ladislav Oravec a vedúci mužstva Jozef Golešíni, keď hodnotia účinkovanie jacovských ligistov v prvej tretine súťaže.
„Je to niečo úplne iné ako majstrovstvá okresu,“ vravia unisono obaja skúsení futbaloví činovníci, „naši súperi sú skúsenejší, takticky i herne vyzretejší, naučení hrať celých deväťdesiat minút s plným nasadením, nič nedarovať súperovi.“

Bojovnosť v stretnutí s Veľkými Kostoľanmi priniesla víťazstvo 4:1.

preto musíme zaťať zuby, lebo viem, že máme na to, aby sme
boli dôstojnými účastníkmi súťaže,“ konštatuje L. Oravec
Jeho slová potvrdil ostatný duel s favorizovaným Čáčovom,
ktorý patrí medzi najlepšie mužstvá V. ligy. Ten bol dôležitou
rehabilitáciou za predchádzajúce nezdary v očiach fanúšikov
i vedenia klubu.
„Som rád, že sme svojim priaznivcom, z ktorých nás mnohí
chodia povzbudzovať aj na súperove štadióny, ukázali, že vieme hrať. Jednoducho si treba zvyknúť na nároky takej súťaže,
o ktorú sme veľmi stáli. Musíme hrať viac na výsledok, čo je
niekedy na úkor futbalovej krásy, ale taká je regula piatej ligy,
profesorský futbal sa v nej neuplatní,“ vecne hodnotí doterajšie skúsenosti Jozef Golešíni.
Tréner i vedúci mužstva sa zhodujú tiež v tom, že jacovskí tím
je po výraznom posilnení perspektívny. Dôležité je, aby bol
odhodlaný „šlapať“ obidva polčasy naplno, nedal sa znechutiť
okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť. Musí byť odolný aj proti
tomu, keď rozhodca má pokušenie odvádzať nejaké to percento súperovi. Pravda, pocit krivdy, nie je jednoduché preglgnúť. Aj skúsený a vecný L. Oravec, ktorý nemá sklon vyhovárať sa na druhých pri spomienke na nevydarené stretnutie
v Hlohovci sa neubráni výčitke na adresu rozhodcu. Žiaľ, aj to
patrí k boju o futbalové body.
Realizačný tím aj hráči sa netaja tým, že pred začiatkom súťaže pokukovali po vyššej priečke, než na ktorej sú teraz. Majú
za sebou splátku nováčikovskej dane niekoľkých nevydarených zápasov, ale pred sebou ďalších 22 zápasov. Spokojní
sú aj s materiálnym zabezpečením, s podporou fanúšikov a
predstaviteľov obce. To sú dôležité činitele, ktoré dávajú nádej, že umiestnenie v lepšom strede tabuľky nemusí byť nedosiahnuteľnou métou.

Sebavedomie je dôležitý predpoklad dobrého športového
výkonu, ale ak nejde ruka v ruke s istou pokorou, môže viesť k
zahanbujúcemu koncu. Jacovskí futbaloví atléti, ktorí v letnej
príprave porážali Bošany, Solčany a ďalších rozdielom šty(vš)
roch, piatich gólov, sa o tom presvedčili v nešťastnom zápase
v Petrovej Vsi.
„Chlapi boli ešte cestou na zápas presvedčení, že si ideme
po tri body, zastrájali sa tromi i piatimi gólmi, no nakoniec nedali ani jeden a odvážali sme si štyri. Bola to krutá a mrazivá sprcha,“ pripomína tréner ponižujúci debakel s jedným zo
slabších účastníkov súťaže. Pritom v ostatných siedmich zápasoch boli jacovskí reprezentanti podľa trénera dôstojnými
súpermi všetkým ostatným rivalom, minimálne jeden polčas.
„Chýba nám zatiaľ koncovka, nevieme premieňať šance, nemáme dosť skúseností v obrannej hre, zaskakuje nás dôraznosť súperových hráčov, ich taktická vyspelosť a neúnavné
atakovanie, ktoré rozrušuje našu snahu hrať ľúbivý futbal,“
vymenúva L. Oravec kvality, ktorými zatiaľ Jacovčania neohromujú.
V piatej lige nieto slabého súpera, o čom nováčika súťaže
presviedčalo všetkých osem doterajších ligových zápasov.
Hráči v tejto súťaži odchádzajú z ihriska vyšťavení, unavení.
Neexistuje 10 – 15 minút menej sústredenej hry, ktoré si moh- Dramatická situácia pre bránkou Jacoviec v zápase s vedúcim mužstvom tali niekedy vybrať suverénni Jacovčania v zápasoch okresného buľky – Farmou Jalšové. Jacovce prehrali 3:0.
majstrovstva.
Snímky: Zdenko Zigo
„Prvá tretina súťaže nás poučila o realite, dobrý futbal bolí, a
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