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Nebojte sa!
Nebojte sa! Moc Kristovho kríža a vzkriesenia
je väčšia než všetko zlo, z ktorého by človek
mohol mať strach. Kristus po svojom zmŕtvychvstaní povedal apoštolom a ženám: „Nebojte, sa!“ Tieto slová potrebujeme snáď viacej
než kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sa
posilnila istota, že existuje ten, kto drží
v rukách osudy tohto pominuteľného
syna. A ten niekto je Láska... Len
on sa môže plne zaručiť za
slová: „Nebojte sa!“ (Ján
Pavol II.)
Áno, čas neúprosne beží. Len pred
nedávnom
sme
oslavovali radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša
a dnes kráčame
pôstom v ústrety
Veľkej noci. Veľkonočné sviatky sú
svojím pradávnym
pôvodom svia-tkami jari. Asi pred
3 500 rokmi dali tomuto kanaánskemu
sviatku jari celkom
nový význam Židia
svojim sviatkom Paschy.
Nakoniec pred dvoma tisíckami rokov dostali „sviatky jari“ Veľká noc nový, súčasný
význam Kristovým zmŕtvychvstaním
a odvtedy sa Veľká noc stala tým najvlastnejším stredobodom kresťanskej viery. Veď
vo veľkonočnom tajomstve si pripomíname
to, že nás Kristus svojou smrťou na kríži

oslobodil od hriechu a svojím vzkriesením
nám dáva prístup k novému životu a otvára
nám nebo. Preto je Ježišovo zmŕtvychvstanie vrcholom našej viery.
„Nebojme sa“ a oslávme spoločne tieto
„sviatky sviatkov“! Veď Kristus vstal
z mŕtvych a týka sa to každého jedného
z nás, pretože v Ježišovom vzkriesení sme aj my vzkriesení.
Máme nádej, že Boží život
v nás nikdy nevyhasne.
Máme istotu, že boh je
verný, a že to, čo sľúbil
a vykonal má večnú
platnosť.
„Nebojme
sa“!
Nech sme zviazaní akýmkoľvek
hriechom, vďaka
Veľkej noci môžeme
povedať:
„Víťazstvo je isté!”
Keď nám zomrie
niekto, koho máme
radi, a keď sa zdá,
že budúcnosť
je
temná, môžeme povedať: „Víťazstvo je
isté.“ Ráno, na Veľkú
noc učeníci zistili, že láska zvíťazila nad nenávisťou, priateľstvo nad zradou,
život nad smrťou. „Nebojme
sa“, veď „Víťazstvo je isté!“ (nazývame vás priateľmi – rozhovor s Timothy
Radcliffom).
Požehnanú Veľkú noc vám prajú vaši kňazi.
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Sviatok Božieho
milosrdenstva
V prvú nedeľu po Veľkej
noci slávime v Cirkvi vzácny
sviatok Božieho milosrdenstva.
Dôležitosť tohto sviatku možno
merať veľkosťou prisľúbení,
ktoré Pán Ježiš spojil s jeho
slávením. V tento deň možno
získať úplné odpustenie nielen
hriechov, ale aj vín a trestov
za ne. Je to čosi výnimočné.
Potrebné je, aby sme v tento
deň pristúpili k svätej spovedi
a prijali Eucharistiu. Sviatosť
zmierenia budeme vysluhovať
v kostole aj deň pred sviatkom, aby čím viacerí spĺňali
požadované podmienky, a to
v sobotu, 29. 3. od 18. do 19. h.
V nedeľu bude tiež možné prijať
túto sviatosť počas duchovného
programu.
Program:
7. 30 h – Sv. omša
10.30 h – Hodina Božieho milosrdenstva – poklona
Sviatosti oltárnej s litániami
a modlitbami k Božiemu milosrdenstvu - tichá adorácia
– záverečné požehnanie
17.00 h – Koncert Chrámového speváckeho zboru Gaudete
zo Serede
(r. k. f. ú. )

Pozvánka
Starosta obce Imrich Hermann a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetkých spoluobčanov na verejné stretnutie, ktoré
bude v nedeľu 27. apríla 2008 o 16.00 hod. v jedálni poľnohospodárskeho družstva.
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Keď nie je zoznam úplne spoľahlivý
Možno by sa to dalo prejsť strohým konštatovaním: nikto nie je neomylný, keby nešlo o peniaze.
Konkrétne o poplatky za komunálny odpad, resp.
o výber daní z nehnuteľností, teda o citlivú a dôležitú agendu obecného úradu.
Pri kontrole tejto zákonnej občianskej povinnosti
sa totiž ukázalo, že jacovské obecné účtovníctvo vykazuje v týchto položkách niekoľkotisícové
nedoplatky za roky 2003 a 2004. Vznikol teda
zoznam obyvateľov Jacoviec, ktorí si podľa evidencie obecného úradu nesplnili svoje záväzky,
a preto ich úrad vyzval, aby si svoje podlžnosti
vyrovnali.
Samozrejme, taká obsielka nikoho nepoteší a
toho, kto má doklad či pevné presvedčenie o tom,
že nič nedlhuje, aj rozčúli. Žiaľ, ukázalo sa – síce
vo veľmi ojedinelých prípadoch – že evidencia
obecného úradu nie je úplne spoľahlivá.
Týmto zahanbujúcim a nepríjemným „dedičstvom“
z nedávnych rokov sa zaoberal nielen starosta
obce s úradníkmi obecného úradu, ale aj poslanecký zbor. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, podľa
ktorého obecný úrad musí preveriť vo svojom
účtovníctve, či občania, ktorých mená sa ocitli v
spomínanom zozname dlžníkov, sú skutočne dlžníkmi.
Ak by sme chceli na všetkom zlom objaviť aj niečo

dobré, tak je to výstraha, že s dôverou občanov
voči zvoleným predstaviteľom obce i voči zamestnancom úradu neslobodno hazardovať. Je to zároveň výzva na budovanie spoľahlivého, moderného
informačného systému, ktorý vylučuje susedskú
či priateľskú blahosklonnosť alebo iné pochybenia
zodpovedných osôb. Obecná samospráva a jej administrovanie je dnes také rôznorodé a rozsiahle,
že aj zdanlivo drobná nedôslednosť môže plodiť
vážne chyby. A do budúcnosti možno na to vziať
jed, že bude ešte rozsiahlejšia a náročnejšia.
Nedostatky a účtovné chyby minulých období
nemožno „zrušiť“ nejakou hrubou čiarou, ani ich
zamiesť pod koberec. Našťastie aj vo veci nedoplatkov jestvuje cesta nápravy. Starosta obce Imrich Hermann vyslovil poľutovanie a touto cestou i
ospravedlnenie občanom, ktorých sa chyby v evidencii poplatkov dotkli.
Zároveň je však namieste pripomienka, aby sa
občania o svoje záväzky aj voči obci zaujímali,
aby požiadali o ich vysvetlenie, prípadne radu, a
aby konali čestne. A napokon ešte jedna praktická
rada – neodhadzujte doklady o zaplatení faktúr,
daní, poplatkov a iných výdavkoch do smetí. Človek nikdy nevie, kedy sa ukáže, že ten, kto čosi
robí, robí aj chyby.
(vič)

Poldruha tucta malých Jacovčanov
Výročná slávnostná chvíľa zavládla 17. februára 2008 na obecnom úradu – do zoznamu
Jacovčanov zapisovali jedenásť dievčatiek
a sedem chlapcov, ktorí sa narodili v roku
2007.
Matuškovú Naďju, Tomkovú Alžbetu, Štreicherovú Simonu, Štillerovú Pavlínu, Piknovú Sáru, Múdru Karolínu, Ölveckú Barboru,
Laudonovú Katarínu, Budajovú Timeu, Dikantovú Barboru, Livinskú Nelu.
Pristacha Michala, Hubačku Markusa, Kmeťa
Samuela Ota, Molnára Šimona, Domina Mar-

ca, Čulagu Sebastiána, Krošláka Adriána.
Malučkých a ich rodičov privítal starosta
obce, vyslovil potešenie nad povzbudzujúcim prírastkom v evidencii občanov, rodičom
i ratolestiam poprial pevné zdravie. Deti zo
základnej školy pozdravili slávnosť svojím
kultúrnym programom. A potom ako sa nové
meno ocitlo v obecnej pamätnej knihe, dostala každá rodina pamätný list, knihu a mamička ružu. Po slávnostnom zápise bolo pripravené pre každého malé pohostenie.
Alena Strižencová, kultúrna referentka

Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
20.12.2007
Poslanci vzali na vedomie:
- Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010
- Informáciu o postupe transformácie knižnice
- Informáciu o ponuke na opravu kolkárskej
dráhy
- Žiadosť Policajného zboru /dobrovoľný
strážca poriadku/
- Žiadosť p. Pecháča o obmedzenie pracovnej doby v prevádzke mäsa p. Macku
- Ponuku informačného systému pre Obecný úrad Jacovce
- Informáciu o pripravovaných zámeroch
obce k eurofondom
schválili:
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v bývalej prevádzkarni
- Žiadosť prevádzky Klub - Klub Jacovce
o jednorázovú zmenu otváracích hodín
- Návrh na odmenu pre predsedu komisie
obchodu a služieb Bc. Kajana
- Odmenu pre predsedu kultúrnej komisie
Mgr. Bošanskú
- Pre ﬁrmu Liporta, s.r.o., pracovnú dobu
v dňoch pondelok – sobota od 6 h do 14 h.
a od 14 h do do 18 h.
neschválili:
- Žiadosť o predĺžení nájomnej zmluvy podľa
žiadosti
31.1.2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Rozpočet pre roky 2009 – 2010
- Informáciu o stave prípravy projektu „školská infraštruktúra“
- Informáciu so spoločného stretnutia na
tému „Ďaľší rozvoj obce v rámci systému
„INTEREGIO“
- Zmenu odchodu autobusového spoja na
linke 406415
- Prehľad o opatrovaných a opatrovateľoch
schválili:
- Rozpočet pre rok 2008
- Dlhodobý bankový úver na spoluﬁnancovanie projektov, ﬁnancovanie projektových
dokumentácií, štúdií prostredníctvom
štrukturálnych fondov EU do výšky 6 mil.
Sk a ktorý bude zabezpečený vlastnou
zmenkou
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu: „Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra“
pre objekt Základnej školy s materskou
školou, Školská 5, Jacovce, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce a ktorý je
v súlade s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Obce Jacovce
- Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 4.750 tis. Sk
- Návrh zmluvy o spolupráci v oblasti verej-
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ného obstarávania
Harmonogram aktivít pre prípravu rozvojových
projektov obce Jacovce v zmysle rokovania zo dňa
10.1.2008 v rámci systému INTEREGIO
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Jacovce na r. 2007 – 2013
Návrh odmeny starostovi obce za II. polrok 2007
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

uložili:
- Obecnému úradu zrealizovať objednávku v zmysle
Zmluvy o spolupráci v oblasti verejného obstarávania podľa objednávky na zabezpečenie realizácie
verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexný integrovaný informačný systém pre obec
Jacovce“ do výšky 22 tis. Sk
12.2.2008
Poslanci vzali na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu
obce Jacovce a k záverečnému účtu obce Jacovce
za rok 2007
- Správu nezávislého auditora k hospodáreniu obce
Jacovce za rok 2007
- Zápis zo stretnutia v rámci systému INTEREGIO
- Návrh na členstvo v Klube starostov
- Ponuku na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
/BRO/ do kompostárne Topoľčany
- Žiadosť telesne postihnutých
- Informáciu školskej knižnice
- Žiadosť Ing. Tomana o vysporiadanie nehnuteľnosti
schválili:
- Záverečný účet obce Jacovce za rok 2007 bez výhrad s tým, že do rezervného fondu bude dané 10
% z prebytku hospodárenia
- Smernicu obce Jacovce o postupe pri verejnom
obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
- Integrovanú stratégiu rozvoja územia mikroregiónu
SVORNOSŤ, SOTDUM a ZÁPADNÝ TRIBEČ
- Rámcovu zmluvu o obstaraní veci pre rok 2008
- Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o obstaraní veci
pre rok 2008 /objekt starého KD/
- Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o obstaraní veci pre
rok 2008 /objekt Domu smútku a priľahlé plochy/
- Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve o obstaraní veci
pre rok 2008 / objekt starej kúrie – bývalá drobná
prevádzkareň – a priľahlý areál/
- Dodatok č. 4 k rámcovej zmluve o obstaraní veci
úre rok 2008 / objekt kolkárne priľahlé objekty/
- Zmena č. 1 k VZN č. 6/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb s pripomienkami
- Návrh zmluvy o sprostredkovaní na majetkoprávne
služby
- Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní na majetkoprávne služby – pozemok v starom Majeri
- Dodatok č. 2 k zmluve o sprostredkovaní na majetkoprávne služby – vysporiadanie ul. Školskej
- Správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2007
- Dotáciu vo výške 2000,- Sk pre Zväz telesne postihnutých
- Žiadosť o prenájom časti KD
- Žiadosť Klubu dôchodcov o prenájom nebyt. priestorov
- Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, uzatvorenej podľa § 20, písm. a, Zák. č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
neschválili:
- ponuku VPU DECO na geodetické zameranie

Veselý život v našej škôlke
Určite budete so
mnou súhlasiť, že deti
sú naším najväčším
pokladom.
Otázne
však je , ako s tým pokladom naložíme, ako
sa oň budeme starať,
ako ho budeme zveľaďovať a či nám na
ňom vôbec záleží. Ľudia sme rôzni, a preto aj názory na určité
skúsenosti sú rôzne.
Počas svoje 32-ročnej
praxe som sa stretla
so všeličím. Spolupracovala som s obetavými ľuďmi, ktorí boli
ochotní urobiť pre deti a škôlku maximum,
ale aj s takými, ktorým to bolo úplne ľahostajné, aj s takými, ktorí išli zlatou, strednou
cestou. Medzi ktorých patríte vy?
Šťastie som ale v každom smere mala v
tom, že som sa vždy ocitla v takom kolektíve, ktorý je ochotný urobiť pre deti maximum nehľadiac na prácu naviac. Som
vlastne pyšná, že môžem spolupracovať s
takými ľuďmi ako teraz, lebo bez nich by
som bola stratená a nedokázala by som
nič!
Vďaka nim sa nám darí práca tak, ako sa
darí. Vďaka nim má to, čo máme. Aj keď
pracovať a spolupracovať s ľuďmi je ťažké,
lebo nikdy nevyhoviete všetkým, ale verte
nám, že to robíme tak, ako najlepšie vieme.
Netvrdím, že sa nám darí, a preto prijímame aj všetky dobre myslené nápady a rady.
Sme radi, keď ste aj vy spolutvorcami našej
práce. Aby sme prispeli k lepšej informovanosti rodičov o našej práci, začali sme
vydávať vlastný časopis Predškoláčik.
O tom, že život majú deti u nás pestrý, dokazujú akcie, ktoré s deťmi poriadame, či už
s rodičmi, alebo bez rodičov. Deti majú
možnosť rozvíjať svoj talent a aktivity v
krúžkoch, ktoré vedú odborníci. Je to
tanečný a výtvarný krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom, a najnovšie
aj rozvoj počítačovej gramotnosti detí
v novozriadenej počítačovej miestnosti, kde si deti cibria svoje vedomosti z
angličtiny, matematiky a logických hier.
To, že máme deti naozaj šikovné, svedčí aj fakt, že sme sa zapojili do súťaží
– Žitnoostrovské pastelky a Dúhový
kolotoč, ako aj do vedomostnej súťaže
Bezpečná komunita v oblasti dopravnej
výchovy.
Za vydarenú akciu považujeme aj fašiangový karneval, keď sa naše deti
premenili na rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Zaujímavou bola aj branná

vychádzka do prírody so zdolávaním prírodných prekážok a akcia Žijeme zdravo.
Popri týchto aktivitách, samozrejme, nezabudneme na výchovno-vyučovací proces,
ktorý je pre nás prvoradý. Teší nás, keď sú
deti zo dňa na deň múdrejšie, slušnejšie,
pohotovejšie.
A čo plánujeme? Plánov máme veľa, no
závisia od mnohých faktorov, ktoré nevieme, ako sa budú vyvíjať. Želáme si, aby
bol úspešný náš projekt na rekonštrukciu
budovy, aby nám vyšiel projekt na zriadenie Eko-dvora s vybavením na trávenie voľného času pre vaše deti, aby nám vyšiel
projekt na zriadenie malej telocvične na
prízemí MŠ, aby...
Mala by som prestať, lebo si budete myslieť, že nie som reálne rozmýšľajúci človek.
Ale kto sa aspoň nepokúsi, nemôžeme potom povedať, že sa to nedá.
Takže ďakujem všetkým dobrým ľuďom,
ktorí nám pomohli a aj tým, ktorí sa rozhodli, že nám ešte len pomôžu. Veď kto z nás
by nechcel mať dieťa v takom prostredí,
kde má všetky predpoklady a podmienky
pre šťastný život?!
(ad)
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Fašiangy 2008
Tento rok sa fašiang naozaj poponáhľal, veď už 5. februára vypršal
jeho čas. Od rána sa v areáli KKS pripravovali rôzne zabíjačkové
špeciality.
Popoludní sa vydal od obecného úradu fašiangový sprievod masiek. Okolo bývajúci občania ponúkali všetkých rôznymi fašiangovými dobrotami, nechýbali šišky, fánky, klobása, ba ani pohárik na
zahriatie. Sprievod prešiel až na parkovisko pred nový kostol, kde
začala rozlúčka „Pochovanie basy“. „Farár” Dominik Čerman, vo
svojej smútočnej reči nezabudol spomenúť všetkých, s ktorými sa
basa lúčila. Rozlúčili sa s ňou na dlhých 40 dní. Na smútočnom obrade sa zúčastnilo veľké množstvo obyvateľov obce ba aj z okolia.
Po smútočnom obrade sa všetci prítomní premiestnili do areálu
KKS, kde sa začalo pohostenie, ktoré bolo zo zabíjačky nachystané. V družnej debate a ochutnávke zabíjačkových špecialít, kde
nechýbala kapustnica, klobásy, krvavničky, ryžové hurky, zabíjač-

ková kaša, šišky, varené víno a pre deti čaj. Vo večerných hodinách
bola prítomným už riadna zima, tak pomaly odchádzali do svojich
domovov.
Výbor klubu dôchodcov pripravil večer pre svojich členov fašiangové posedenie, na ktorom sa podávala večera, nechýbali šišky,
fánky, dobre víno, káva, čaj. Do tanca hrala hudobná skupina Heligónka z Palárikova. Medzi nás zavítal správca fary, starosta obce
s manželkou, a tiež riaditeľ mestského kultúrneho strediska Rudolf
Chovanec s manželkou, ktorý medzi prítomnými rozprúdil veselú
náladu. Posedenie trvalo do polnoci, keď sa všetci prítomní rozchádzali ešte vo veselej nálade domov.
Toto posedenie bola posledné v KKS. Nové priestory, ktoré budeme obývať, sú v dome služieb v bývalej knižnici.
klub dôchodcov

Ako hospodárila jacovská obec?
Nielen preto, že to prikazuje zákon, ale najmä preto, aby predstavitelia obce
vedeli, ako gazdujú a jej obyvatelia vedeli, či si vybrali dobrých hospodárov,
obecný úrad zostavuje a predkladá záverečný účet. Na prvý pohľad môže
taký dokument – samá tabuľka, číslo a percento – pôsobiť nudne, ale je
spoľahlivým zrkadlom uplynulého roka.
Nazrime do jacovského záverečného účtu za rok 2007. Prvá informácia
je povzbudivá, svedčiaca o rozvážnosti a rozpočtovej disciplíne – celkové
príjmy obce boli o 800-tisíc korún vyššie než výdavky. Pripomeňme si, že
obec mala k dispozícii necelých 37, 4 milióna Sk, o niečo menej ako predpokladal rozpočet.
Z čoho pozostávajú príjmy obecného rozpočtu? Z výnosu daní, dotácií,
grantov, nájomného, administratívnych a správnych poplatkov. Viaceré z
týchto zdrojov sa ukázali výdatnejšie, než predpokladal rozpočet.
Do obecnej kasy prišlo vyše 9 a pol milióna korún z dane z príjmu, necelých
1,3 milióna z daní z pozemkov a stavieb, pričom niektorí ich majitelia dlhujú
obci dovedna16-tisíc Sk, poplatky za zber a likvidáciu odpadu presiahli 400tisíc korún, pričom ešte 63-tisíc Sk niektorí občania do konca roka 2007
nestihli zaplatiť. Platby za prenájom vyniesli obci takmer 1 a pol milióna
korún, poplatky za hracie automaty, overovanie listín, úhrady do škôlky
a družiny vyše 770-tisíc Sk. Bolo to viac ako zapísaná v rozpočte.
Významným zdrojom ﬁnancovania života v obci je tzv. transfer z krajského školského rozpočtu na prevádzku základnej školy. Vlani predstavoval
7 miliónov korún a do školy tiež smerovalo vyše 150-tisíc „krajských“ Sk
na vzdelávacie poukazy. Z rozpočtu sociálneho a pracovného úradu prišli

dotácie pre deti v hmotnej núdzi v sume presahujúcej 100-tisíc Sk a na tzv.
aktivačné práce dostala obec 85-tisíc korún.
A na čo sa tieto peniaze vydávali? Na hladký beh života v obci, účtovnícky
povedané – na bežné výdavky. Na fungovanie obecného úradu 4,4 milióna Sk (o 260-tisíc menej než predpokladal rozpočet), na zber a likvidáciu
komunálneho odpadu 737-tisíc Sk (o viac ako 300-tisíc korún než sa vybralo na poplatkoch od producentov odpadu), na verejné osvetlenie 254-tisíc
Sk, na kultúru a náboženstvo 997-tisíc Sk (485-tisíc na činnosť futbalového
oddielu, 133-tisíc na kultúru, náboženské a spoločenské služby 133-tisíc,
190-tisíc na údržbu domu služieb a iné). O niečo vyššie ako rozpočtované
boli výdavky na nákupy pre základnú školu – 190-tisíc Sk. Na platy a poistné opatrovateliek vynaložila obec 452-tisíc korún, o čosi menej než rátal
rozpočet.
Bežné výdavky základnej školy – 7, 2 milióna Sk a materskej školy, školskej
jedálne a družiny 3,3 milióna Sk zodpovedali výške, s akou počítal rozpočet
obce.
Rozvoj obce formou investícií nemožno robiť inak než s využitím boniﬁkovaných a štandardných bankových úverov. Na splácanie úrokov z týchto
úverov (na výstavbu kanalizácie a nájomného bytového domu) obec vynaložila 467-tisíc Sk. Splácať treba však aj istinu, čo si vyžiadalo za rok 2007
platby v sume o niečo viac ako 1 milióna korún. Tu možno ešte dodať, že
voči Štátnemu fondu rozvoja bývania má obec ku konca vlaňajška záväzok
19, 9 milióna Sk a voči bankám 6,7 milióna Sk.
(ič)
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Rekolekcie
Trinásteho februára zavítal do našej
farnosti otec arcibiskup Mons. Ján
Sokol, aby bol spolu s kňazmi Topoľčianskeho dekanátu účastný kňazských rekolekcií.
Pojem „rekolekcie“ je nám zbežne
známy. Ale čo znamená presne? Pochádza z latinského slova „recolligere“, čo v preklade znamená „opäť
zhromažďovať.“ Rekolekcie sú teda
pravidelné zhromaždenia kňazov, zvyčajne raz do mesiaca, za účelom duchovnej obnovy a vzájomného informovania sa o dôležitých pastoračných
záležitostiach. Rekolekcie sa spravidla začínajú svätou omšou, ktorú
koncelebrujú všetci kňazi za účasti
veriacich. Potom
nasleduje pracovné stretnutie na
záver je spoločný
obed.
Tie jacovské rekolekcie boli aj
niečím výnimočné.
Boli totiž posledné
v bývalej Brati-

slavsko-Trnavskej arcidiecéze. Veď na
druhý deň 14. februára došlo k historickej zmene hraníc našich diecéz a
Topoľčiansky dekanát bol pričlenený
do Nitrianskej diecézy.
My, kňazi, cítime vďaku voči Pánovi,
že sme mohli v tento deň sláviť svätú
omšu naposledy s otcom arcibiskupom
ako so svojím diecéznym biskupom
a že to bolo práve v jeho rodnej obci.
Tak sa vlastne z týchto rekolekcií stala
milá slávnosť, ktorá zostane v našich
pamätiach.
(ľm)

Ďuranová Mária – Nikdy nie je neskoro
Je príbehom ženy, ktorá cíti, že jej život uteká pomedzi
prsty a ona je len jeho nemým divákom.
Po nečakanom výlete za priateľkou do Londýna, počas
ktorého s nadšením nasáva atmosféru veľkomesta, naberie odvahu a chytí svoj osud pevne do rúk. Postupne
spoznáva zaujímavých ľudí, s ktorými si vytvára pevné priateľstvá. S ich pomocou napĺňa svoje sny a predstavy. Jej
život sa stáva rýchlejším, ale i bohatším a pestrejším.
Podolský Peter - Slobodomurárstvo – nešťastie našej
doby
Slobodomurárstvo je významným a mocenským činiteľom
súčasného sveta. Jeho vplyv sa prejavuje všade, no najmä v tých krajinách, ktoré boli vo väčšej miere ovplyvnené
nekresťanstvom. V nich sa výrazne podieľa na ich odkresťančením a demoralizáciou. Namiesto Boha im podsúva
náhradné životné ciele: materiálnu hojnosť, telesnú neviazanosť a moc.
Nagyová – Džerengová P. – Pozri sa na seba
Lýdia – mladá mamička na materskej dovolene prežíva
v starej vile na Palisádach hotové peklo. Nechápe, čo
spôsobilo, že sa z nej uhladeného manžela doma stáva
zlostný, nervózny muž, ktorému spôsobuje radosť ponižovať ju. Kde robí chybu? Je na vine jej vek, nestačí manželovi intelektuálne, zle vychováva svoje dcérky? Na vlastné
otázky nenachádza odpoveď a jej život sa ešte väčšmi
zamotáva.

Kto sú Ježiškovi priatelia?
„Som šťastná a veľmi si prajem, aby si
moje rozprávky prečítali deti i dospelí,
prosto čo najviac ľudí. Niektorým z nich
možno pomôžu nájsť cestu k bohu. To
je moje vrúcne želanie. Ďakujem pánu
Bohu za to, že som stretla dobrých ľudí.
Nech je na svete veľa lásky a dobroty“.
Takým vyznaním sa rozlúčila Edita Riháriová, autorka knižky O Ježiškovi
a jeho priateľoch, so svojimi pozornými poslucháčmi a besedníkmi – žiakmi
z prvého stupňa jacovskej základnej
školy. Beseda, ktorú pripravila knihovníčka Mária Gulišová, sa
uskutočnila ešte vlani, deň
pred Luciou, ale deti si ešte
aj teraz na ňu občas spomenú, veď si mnohé z nich
knižku kúpili. E. Riháriová sa
vie totiž deťom majstrovsky
prihovoriť a premeniť besedu
na obohacujúcu hru. Najprv
deťom prečítala úryvok z
jednej svojej poviedky a deti
mali uhádnuť jej názov. Kto
uhádol, dostal čokoládový
dukát od rozprávkovej po-

Nové knihy v knižnici

stavičky – maňušky. Spisovateľka žijúca
v Partizánskom je talentovaná žena,
ktorá si knižku sama ilustrovala. Je tiež
dobrovoľnou aktivistkou usilujúcou sa
o povznesenie rómskej komunity.
Dobrý pocit, ktorý si E. Riháriová odniesla z Jacoviec, sa možno skoro rozšíri
o divadelnú spoluprácu spisovateľky so
školákmi. Pred pár týždňami totiž vyšla
pani Riháriovej ďalšia knižočka pre deti
a jej hrdinovia by mali ožiť na jacovskom
školskom javisku.
(ag)

Kaban S. V. – Maminkine žiale
Autor napísal román na základe rozprávania a spomienok svojej matky Slovenky, ktorá sa vysťahovala do USA
v prvých rokoch 20. storočia z východného Slovenska.
Približuje osudy našich ľudí v ďalekom svete, v ktorom sa
uchytili svojou pracovitosťou, ale aj tým, že za svoj život v
Novom svete museli platiť životmi, nostalgiou a utrpením,
kým sa z nich stali rovnoprávni občania „novej chlebovej
vlasti“.
Mária Gulišová

Na modernizáciu knižnice
Jacovská knižnica čiastočne uspela so žiadosťou o ﬁnančnú
podporu Ministerstva kultúry SR pre projekt digitalizácie
knižničného fondu a modernizácie informačnej základne. Ak
sa k pridelenej sume 25-tisíc Sk pripoja ﬁnančné prostriedky
plánované v tohtoročnom obecnom rozpočte na budovanie
informačného systému, zaradí sa jacovská knižnica medzi
moderné informačno-vzdelávacie inštitúcie vo svojej kategórii. Najmä potom, keby stala miestom verejného prístupu
k internetu aj pre tých občanov, ktorí zatiaľ nemajú vlastné
pripojenie na sieť.
O možnosť rozvíjania informatických zručností, najmä o spomínaný internet prejavili záujem aj členovia Klubu dôchodcov v Jacovciach. Tlmočil ho predseda klubu Dominik Čerman. Zároveň prišiel s návrhom, že na pôde knižnice by sa
mohli uskutočňovať odborno-osvetové prednášky, napríklad
o správnej výžive, o pestovaní stromov a zeleniny, chovateľstve a pod.
Knižničný internet by bol samozrejme k dispozícii školákom,
ktorí sú najčastejšími návštevníkmi knižnice. Žiadosť o grant
na nákup kníh bola tento krát neúspešná.
(má)
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Hľadanie skrytých pokladov...
Základná škola s materskou školou v Jacovciach už dávno otvorila dvere druhému polroku. Jeho návšteve predchádzali zimné mesiace, ktoré boli naplnené zaujímavými akciami.
Mnohí z vás si určite všimli nástenku pri Obecnom úrade v Jacovciach, kde ste si mohli pozrieť fotograﬁe zo školského albumu.
V rámci literárnej výchovy, v spolupráci s knižnicou, sa konala beseda s významným slovenským spisovateľom Milanom Húževkom, ktorý
je známy svojimi slovenskými povesťami a rozprávkami.
Pre menších žiakov sme pripravili
besedu s detskou
spisovateľkou Editou
Rihariovou,
ktorá vniesla do
svojich zvieracích
knižiek hĺbku a cit.
Zimné
mesiace
roku 2007 sme
ukončili akciou Jacovský kolovrátok,
ktorého
cieľom
bolo
prinavrátiť
deti k remeslu a
tvorivej práci. Výsledkom tejto akcie boli detské vianočné výtvory, ktoré ste si mohli zakúpiť
v obchode u pani Lacenovej. Ak ste nestihli,
pripravujeme Jacovský kolovrátok zameraný
na výrobky s jarnou tematikou. Veríme, že sa
radi prídete pozrieť na práce našich šikovných
detí.
To, že máme talentovaných žiakov, sme využili
v prvých týždňoch roka 2008, keď sme uspo-

riadali Superstar školy pre I. stupeň. Všetky
deti boli úžasné a prvé miesta obsadili pre 1.
a 2. ročník Viktória Herpayová, a pre 3. a 4.
ročník Simona Bajzíková.
V súťažiach a vo výchovných, či tvorivých akciách chceme pokračovať aj v nasledujúcich
mesiacoch.
Nastáva obdobie olympiád, talentových či
športových súťaží. Jednotlivé školy posielajú
svojich malých „géniov“, aby si zmerali sily, vedomosti a talent s inými žiakmi. Aj naša škola
sa zapája do športových súťaží v
stolnom tenise, vo
volejbale, vo futbale či v gymnastike. Svoje logické
schopnosti si žiaci
môžu vyskúšať v
matematickej pytagoriáde či v chemickej olympiáde.
Umelecky orientovaní žiaci sa môžu
literárne prejaviť
v súťaži Európa v
škole alebo prednesom v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.
Držte našim deťom palce, aby mohli tento
školský rok ukončiť úspešne a s pocitom spokojnosti z dobre vykonanej práce. My sa im v
tom budeme snažiť pomáhať, aby tak objavili v
sebe to, čo má neopakovateľnú cenu pre nich
a aj pre ostatných.
ZŠ s MŠ Jacovce

Niečo pre gazdinky
Burizónové guľky
300 g kryštálového cukru, 125 g Helie, Salko, 2
balíčky burizónov.
Cukor upálime na karamel, odstavíme z ohňa a za
stáleho miešania pridávame tuk Heliu a Salko.
Do odstaveného prisypeme burizóny a dobre vymiešame. Necháme trochu vychladnúť. Potom rukou tvarujeme guľky, ktoré vkladáme do papierových košíkov.
Medové rezy
500 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2
celé vajcia, 2 žĺtky, 1 ČL sódy bikarbóny, 100 g
Hery, 2 PL riedkeho medu.
Všetky suroviny zmiesime na doske, vypracujeme
cesto, rozdelíme ho na 4 časti.
Každý diel vyvaľkáme a upečieme do ružova.
Plnka: 0,5 l mlieka, 150 g cukru, 1 Zlatý klas
uvaríme kašu. Necháme vychladnúť.
Primiešame 250g masla. Plát plníme plnkou na

ďalší dáme slivkový lekvár a znovu plnku.
Posledný plát zaťažíme. Polejeme čokoládovou
polevou.
Londýnske orechové rezy
280 g hladkej múky, 200 g masla, 150 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 6 žĺtkov, prášok do
pečiva, pikantný džem.
Plnka: 6 bielkov, 200 g práškového cukru, 100
- 150 g orechov.
Z múky, masla, cukru, vanilkového cukru, žĺtkov a
prášku do pečiva vymiesime hladké krehké cesto,
rozvaľkáme a dáme ho na vymastený plech. Cesto
potrieme pikantným džemom na vrch rozotrieme
sneh vyšľahaný z bielkov s cukrom a primiešanými zomletými orechmi.
Pečieme v predhriatej rúre pri 220- 250 stupňov
15 – 20 minút.

Ako sa rodia
milionári?

Sú hazardné hry útočiskom chudobných ľudí, v
ktorom môžu získať chýbajúce peniaze, alebo
poskytujú boháčom potešenie z rozhadzovania
peňazí? Taká otázka je
vďačným námetom na sociologický prieskum. Sotva však niekto vie, ktorá
odpoveď je bližšia pravde.
Obráťme sa preto na štatistiku, ktorá hovorí, že
každý Slovák od batoľaťa
až po nevládneho starca
vlani minul na hazard v
rôznych zberniach a pri
pouličných stolíkoch 1
400 Sk a ako výhru si strčil do vrecka 927 korún.
Za zmienku stojí tiež to,
že naše vlaňajšie pokúšanie Šťasteny bolo o polovicu väčšie a nákladnejšie
než v roku 2006 a na jeho
ukojenie sme vynaložili 7,7 miliardy Sk. Vidíte,
opäť tá otázka. Spôsobila
taký rast hazardu bieda
alebo roztopaš?
Jedno je však isté. Táto
celonárodná hravosť občas unavila bohyňu šťastia (alebo dojala?) a tá zo
svojho bezodného kornúta nasypala tuctu hráčov
milióny. Deviatim z tých
dvanástich viac než desať.
A najvyššiu výhru – 102
miliónov korún – si pripísal na svoj účet obyvateľ
Prešovského kraja, ktorého stál ten špás rovných
140 korún! Tomu sa povie
rentabilná investícia.
Či už budete vypĺňať tikety
a stierať žreby kvôli tomu,
že nemáte na chlieb, alebo preto, že neviete čo
s peniazmi, nech vedie
vašu ruku Fortúna, lebo
milionárov nie je nikdy
dosť.
(ič)
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Podnikatelia
Na čašu vína pozval starosta Imrich Hermann
všetkých
jacovských
podnikateľov v posledný januárový piatok na
poludnie. Od svojich povinností si odskočilo asi
päťdesiat zaneprázdnených dám a pánov, aby
si s hlavou obce štrngli
na úspešný a plodný
rok 2008. Popri štrnganí
prišla, samozrejme, reč
na starosti a radosti rozbehnutého kapitalizmu i
živnostníckeho podnikania. Všetci prítomní pozvanie ocenili a aby sa
ich nabudúce zišlo viac,
odporučili vybrať vhodnejší deň a hodinu.

Z pierka eRka
Začnem slovami Benedikta
XVI:
„Denne
si
u ve d o mu j e me, ako veľa
je vo svete
utrpenia zapr íčineného
rôznymi formami biedy,
tak hmotnej, ako aj duchovnej napriek
veľkému pokroku v oblasti vedy a techniky. Dnešná situácia si teda vyžaduje
novú ochotu pomôcť blížnemu, ktorý je
v núdzi.“
Ďakujem všetkým, ktorí túto výzvu pochopili a mohli sme tak Dobrú novinu
priniesť do 91 rodín. Vďaka za 48 mladých ľudí a detí ochotných okrem šírenia
radostnej správy o narodení P. Ježiša aj
zbierať peniaze, ktoré i tentokrát smerujú
k ľuďom v Afrike, ktorí trpia krajnou núdzou a zároveň nedostatočným prístupom
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám.
Ťažiskovú tému 13. ročníka „Výnimočný
život s postihnutím“ sme v Jacovciach
podporili sumou 34 932 Sk a celková
suma za celé Slovensko činí
21 171 220 Sk.
Tento rok bol pre nás zaujímavý aj tým, že
v Jacovciach sme koledovali už desiaty
raz. Teda celých desať rokov, rok po roku
vychádzame do ulíc s radostným posolstvom, čo sme si špeciálne pripomenu-

li v sv. omši obetnými darmi ako tortou
s číslom 10, pokladničkou, hviezdou alebo dlhým menným zoznamom ľudí, ktorí
prijímali koledníkov počas všetkých tých
rokov. Sú to tí ľudia, ktorí, ako citát hovorí, „dnešnú situáciu pochopili“ a skutočne naplnili aj skutkami.
A keď sa pozrieme smerom vpred,
v marci už každoročne prebieha kampaň
Deň počatého dieťaťa , ktorá vrcholí 25.
marca . Jej cieľom šíriť myšlienku úcty ku
každému počatému nenarodenému dieťaťu nosemním bielej stužky.
(jb)

Oznam SNS
Výbor miestnej organizácie Slovenskej
národnej strany sa obracia na občanov
obce, ktorým ide o záujmy Slovenska,
o zachovanie a rozvoj demokratického, ekonomicky silného, územného a
nezávislého slovenského štátu, ktorí
zdieľajú a budú šíriť vo svojom okolí
ducha národných, mravných a demokratických hodnôt k humanizmu,
láske k vlasti, čestnosti, udržiavania,
rozvíjania a ochraňovania národného
dedičstva, národnej identity a všeľudských hodnôt. Tí majú možnosť stať sa
riadnymi členmi SNS v našej miestnej
organizácie, prípadne sa stať členom
Klubu priaznivcov SNS. Bližšie informácie vám podá predseda SNS Ing.
Jozef Toman, bývajúci na Potočnej ul.
č. 5 a podpredseda Otto Marián Detko,
bývajúci na Zemianskej ul. č. 567/5 v
termíne do 20. apríla 2008. Následne
by bola zvolaná členská schôdza. Samozrejme i po tomto termíne, kto si
bude myslieť, že zdieľa rovnaké vyššie
uvedené hodnoty bude mať vždy možnosť pracovať pre Slovensko.
Ing. Jozef Toman
predseda MO SNS

O vysokých cenách ...
Žiadna cena tovaru nie je taká nízka, aby sme si
nevedeli predstaviť nižšiu. Žiadna výplata ani žiaden zisk nie sú dosť vysoké, aby sme si nedokázali
predstaviť vyššie. Tieto pravdy si denne potvrdzujeme pri pohľade na obchodné police. A osobitne
na tie v obchode plnom života.
Konkurencia sem, konkurencia tam, obchodný reťazec s najväčším počtom predajní si môže dovoliť
mať najvyššie ceny. Nie každý chodí na nákupy s
kalkulačkou a okuliarmi, a tak ani možno nevie, že
kilo zemiakového chleba stojí v jacovskej predajni
42,70 Sk, ražný nám ponúkajú za 45 a superexkluzívny pšeničný za 49,20 Sk za kilogram. V konkurenčných marketoch sa ceny týchto štandardných
druhov chleba pohybujú okolo 30 Sk za kilo. Nie až
taký veľký je nepriaznivý rozdiel v cenách mlieka
a mliečnych výrobkov, ale dal by sa vyratúvať celý
rad potravín, ktorých ceny sú v Jednote výrazne
vyššie ako u konkurencie. K tejto hladine cien sa,
pochopiteľne, priblížili aj menší predajcovia v obci.
Sú dve laické vysvetlenia tejto stratégie. Buď manažéri Jednoty nakupujú drahšie od výrobcov ako
ich kolegovia z iných obchodných ﬁriem, alebo rátajú s tým, že vidiecki zákazníci – predovšetkým
penzisti – sa nebudú terigať kvôli niekoľkým korunám do Topoľčian.
Nech je to akokoľvek, musí sa taký zákazník čudovať odvolávajúc sa na sedliacky zdravý rozum.
Všade okolo seba má už roky lány obilia a repky
s nadpriemernými výnosmi, počúva aké sú denné
pôdoje i rast hrubého domáceho produktu a krúti
hlavou i korunou v dlani. Čuduje sa, ale to už iba
zo zotrvačnosti, lebo dobre vie, že sedliacky rozum
je na globalizovaný blahobyt krátky.
(vič)
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Keď trucujú bociany,
pomáha štát

Lazár
I do Betánie prišla zvesť o tom, že Gelilejský
bol zajatý a odvedený do väzenia. Keď sa to
dozvedela Marta, zopäla ruky a z očí jej vyhŕkli slzy. „Vidíte,“ povedala, „ja som to hovorila! Prečo šiel do toho Jeruzalema, prečo nezostal tu? Tu by nikto o ňom nevedel, mohol
by si tu pokojne tesárčiť, u nás na dvorčeku
by si zariadil dielňu“.
Lazár bol bledý a oči mu vzrušene planuli. „To
sú hlúpe reči, Marta,“ povedal. „Musel ísť do
Jeruzalema. Musel sa postaviť tým... tým farizejom a publikánom, musel im do očí povedať, a ako! Tomu vy ženské nerozumiete.“
„Ja tomu rozumiem,“ prehovorila Mária ticho
a unavene. „A aby ste vedeli, ja viem, čo sa
stane. Stane sa zázrak. Pokynie prstom a
steny väzenia sa otvoria – a všetci Ho poznajú, padnú pred ním na kolená a budú volať
„Zázrak“!
To si počkáš, riekla Marta stiesnene. „On sa
o seba nikdy nevedel starať. Nič pre seba
neurobí, ničím si nepomôže, iba – dodávala s
rozšírenými očami – „iba žeby Mu iní pomohli.
Trebárs čaká, že mu prídu na pomoc všetci tí,
ktorí Ho počuli, všetci, ktorým pomáhal ... že
sa opášu a pribehnú.“
„To si myslím,“ vyhlásil Lazár. „Len sa nebojte,
dievčatá, má za sebou celú Judeu. To by tak
bolo, aby – to by som sa na to pozrel – Marta
priprav veci na cestu. Ide sa do Jeruzalema.“
Maria sa zodvihla. „Ja idem tiež. Aby som videla ako sa otvoria steny väzenia a On sa zjaví v nebeskej žiare – Marta, to bude úžasné!“
Marta chcela niečo povedať, ale prehltla to.
„Len choďte, deti,“ povedala. „Niekto tu musí
strážiť, nakŕmiť hydinu a kozy. Ja vám hneď
pripravím šaty a nejaké placky. Taká som
rada, že tam budete!“
Keď sa vrátila červená od žiaru pece, bol Lazár sinavý a nepokojný. „Nie je mi dobre, Martuška,“ mrmlal. „Ako je vonku?“
„Krásne, teplo,“ riekla Marta. „Dobre sa vám
pôjde.“
„Teplo, teplo,“ namietal Lazár. „Ale hore v Jeruzaleme vždy fúka taký studený vietor.“
„Ja som ti pripravila teplý plášť,“ hlásila Marta.
„Teplý plášť,“ reptal Lazár nespokojne. „Človek sa v ňom zapotí, potom ho ofúkne chlad a
tu to máme! Skús, nemám už teraz horúčku?
To vieš, nerád by som po ceste prechorel. Na
Máriu sa nedá spoľahnúť. Čo by som mu bol
platný, keby som napríklad onezdravel.“
„Nemáš horúčku ,“ chlácholila ho Marta a pomyslela si: Bože, ten Lazár je taký divný od tej
doby – odvtedy čo bol vzkriesený z mŕtvych.
„Vtedy som tiež chytil zlý vietor, keď – keď
som tak onemocnel,“ riekol Lazár starostlivo.
Nerád sa totiž zmieňoval o svojej niekdajšej
smrti. “To vieš, Martuška, od tej doby nie som

akosi vo svojej koži. To pre mňa nie je tá cesta
a to rozčuľovanie. Ale to sa rozumie, ja pôjdem, len čo mi prejde tá zimnica.“
„Ja viem, že pôjdeš,“ povedala Marta s ťažkým srdcom. „Niekto mu musí bežať na pomoc, to vieš, teba On vyhojil,“ dodávala váhavo, lebo aj jej pripadalo voľáko nešetrné
hovoriť o vzkriesení z mŕtvych. „Pozri, Lazár,
až Ho vyslobodíte, môžeš ho aspoň poprosiť,
aby ti pomohol, keby ti snáď nebolo dobre.“
„To je pravda,“ vydýchol Lazár. „Ale čo keby
som tam nedošiel? Čo keby sme tam prišli už
neskoro. Musíš zvážiť všetky možnosti. A čo
keď sa to v Jeruzaleme nejako zomelie. Dievča, to nepoznáš rímskych vojakov. Ach, bože,
keby som ja bol zdravý!“
„Veď si zdravý, Lazár,“ vypravila zo seba Marta. „Musíš byť zdravý, keď ťa On uzdravil!“
„Zdravý,“ povedal Lazár trpko. „To hádam viem
ja, či som zdravý alebo nie. Poviem ti iba, že
od tej doby mi ani na chvíľočku nebolo ľahko.
Nie že by som nebol strašne vďačný za to že
ma... postavil na nohy. To si o mne, Marta, nemysli, ale kto to raz poznal ako ja, ten... ten...“
Lazár sa otriasol a zakryl si tvár. „Prosím ťa,
Marta, nechaj ma teraz, ja sa vzchopím, ja
iba nachvíľku, to iste prejde.“
Marta si potichu sadla na dvore, pozerala
sa pred seba suchými, upretými očami, ruky
zopnuté, ale nemodlila sa. Čierne sliepky sa
zastavovali, aby na ňu pozreli jedným okom.
Keď im nehodila zrna, išli si zdriemnuť do poludňajšieho tieňa.
Tu sa vymotal Lazár z chodby, smrteľne bledý a drkotal zubami: „Ja, ja teraz nemôžem,
Marta,“ koktal, „ja by som tak rád išiel – snáď
až zajtra.“
Marte sa zovrelo hrdlo. „Choď si ľahnúť, Lazár,“ dostala zo seba. „Ty nemôžeš ísť!“
„Ja by som išiel,“ drmolil Lazár, „ale keď ty
myslíš, Martuška... trebárs zajtra. Ale nenecháš ma doma samotného, však? Čo by som
si tu počal sám!“
Marta sa zodvihla. „Len si choď ľahnúť,“ povedala svojím obvyklým drsným hlasom. „Ja pri
tebe zostanem.“
V tej chvíli vstúpila do dvora Mária, pripravená na cestu.
„Tak, Lazár, pôjdeme.“
„Lazár nikde nesmie,“ odpovedala Marta sucho, „Nie je mu dobre“.“
„Idem teda sama,“ vzdychla Mária. „Vidieť zázrak.“
Z očí Lazárových pomaly stekali slzy. „Ja by
som išiel tak rád s ňou, Marta, keby som sa
tak nebál... ešte raz umrieť!“

Sú vraj také deti, ktoré
priniesla vrana. Ale tomu
málokto z nás verí, pretože my dobre vieme, že deti
nosí bocian. Táto pravda sa
v ostatných rokoch potvrdzuje aj u nás. Odvtedy, čo
naše bociany ohrdli svojím
hniezdom, začali aj v Jacovciach počty pohrebov
prevyšovať nad krstinami.
Bociany sa prosto stali
úzkym proﬁlom. Možno aj
preto, že nedostatkovými
sa stávajú tiež žaby. A my
sme sa predsa už v škôlke
naučili, že bociaňou lahôdkou sú okaté zelenožlté
žabky. A treba dodať, že
vzácnymi vtákmi sa stali aj
vrany. Urazili sa, že ubúda
topoľov a iných vysokých
stromov, na ktorých si vrany stavali svoje strapaté
hniezda.
Nemožno sa teda čudovať,
že aj v našej dedine bolo
tých, čo prišli na tento svet
menej, než tých, ktorí sa s
ním rozlúčili. Ale vlani sa
tajomné vtáčie dodávky
predsa len zvýšili a nedočkavá teta Štatistika Demograﬁcká mohla zaznamenať, že sa do Jacoviec
prihlásilo o jedného človiečika viac ako mužov a žien,
ktorých musela zo svojho
zoznamu vygumovať.
Hniezdo nad rušnou cestou a nad nezrozumiteľne
rozľahlým dvorom bude
asi aj tento rok zarastať
burinou. Vzácne vrany šedivky odleteli s havranmi niekam do Bielovežského pralesa. Uvidíme, čo
ukáže najbližší Starý rok.
Verme, že vtáčie trucovanie nahradí vládne a parlamentné rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku
vyplácaného pri narodení
prvého dieťaťa a pani Štatistika sa bude tešiť z prírastkov do rodín skoro tak
ako šťastní rodičia.
(vč)

Karel Čapek, 1932
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Filiálka Palandy a Lunika IX?
„Pokutovať, pokutovať a pokutovať!“ vraví sympatický mladý muž, ktorý rozhorčene, ale pokojne ukazuje na brehy pri lávke spájajúcej ulice Potočnú s
Poľnou. Ten, kto občas po tej lávke prechádza, sa už dovtípil, že pokuty by
mali platiť tí, ktorí tvrdohlavo a bezohľadne odhadzujú odpad do riečky a na
jej brehy. „Páni poslanci by sa mohli teraz, keď sú brehy a voda obnažené,
stromy a kríky bez lístia, prejsť popri potoku,“ dodáva muž, ktorý je pripravený postarať sa o čistotu svojho okolia sám, nestojí o „pomoc“ aktivovaných
nezamestnaných.
Navrhované a veľmi opodstatnené riešenie má jeden háčik – ako zistiť, kto sú
„producenti a dodávatelia“ toho odpadu. Všetci Jacovčania si v predchádzajúcich dňoch, niektorí so zaťatými zubami, poctivo predplatili odvoz odpadu,
pri domoch majú smetiaky, na ktoré každých štrnásť dní starostlivo vešajú

Jarné upratovanie
Veľké kontajnery na domový odpad budú v obci pristavené
a odvážané podľa nasledujúceho harmonogramu:
Ulica:
-

Májová - zvonička pri mlyne 7. apríla a 14. apríla
Májová - parčík pri AB PPD 9. apríla a 16. apríla
Májová - PPD autobusová zastávka smer Tesáre
7.apríla. a 14. apríla
Májová - pri lavičke oproti nového kostola 11. apríla
Hlboká - koniec ul. Pekárenskej 7. apríla
Hlboká - koniec ulice pri Hôrke 9. apríla
Farská - pri starom kostole 11. apríla
Farská - pri dome p. Uherikovej č. 25, 16. apríla
Pod Hôrkou - pri dome p. L. Bajzíka č.14, 7. apríla
Farská na konci - pri lavičke (p.Adamec) č.90, 14. apríla
Zemianska - pri cintoríne 9. apríla
Zemianska - pri p. Mikušovi č.57, 16. apríla
Potočná - pri MŠ ( k lavičke) 16. apríla
Kuzmická - pri dome p. Minárika č.39, 11. apríla
Poľná - pri dome p. Psotného č.4, 16. apríla
Slobody - pri dome p. Babulica č.26, 9. apríla
Školská - hneď po odbočení z ul. Kuzmickej, 9. apríla
Družstevná štvrť - koniec ulice pri potoku dome pána
Mareka č.7, 14. apríla
Družstevná štvrť - predajňa p. Šatana,11. apríla
Záplotie - hneď po odbočení z ulice Kuzmickej, 16. apríla

lístky s číslom svojho domu. Kupujú si na obecnom úrade modré vrecia, aby
ich raz za mesiac bachraté od limonádových ﬂiaš pyšne vystavili pred bránu.
Tí nepotrebujú vláčiť špinu po dedine a kydať ju z lávky do potoka.
A tak je tu iba jedno vysvetlenie. V akomsi čase – nečase sa vkrádajú do našej
dediny neviditeľní obyvatelia neslávne známej topoľčianskej Palandy a ešte
známejšieho košického Lunika IX. Zakrádajú sa ovešaní vrecami naplnenými
plastovými obalmi, kusmi nábytku, otrhanými kobercami, sklom, stavebnou
sutinou, aby ich vyprázdnili na vykosené a vzorne upratané brehy Chociny.
Možno ich raz niekto z Jacovčanov pri tom pristihne a obecný úrad im nasolí
poriadnu pokutu. Kde však tí tieňoví ľudkovia zoberú peniaze na jej zaplatenie? Nezostane iné, len aby sme si za odpratanie toho svinstva zaplatili my
– poriadkumilovní Jacovčania.
(vč)

Kontajnery budú po naplnení po 2 dňoch odvezené. Prosíme občanov, aby do odpadových nádob neodkladali konáre,
elektronický odpad, pneumatiky, textil a plastové predmety,
ktorých zber a odvoz bude organizovaný osobitne v termínoch, ktoré obecný úrad včas oznámi.
Poznámka: drevná hmota (konáre) bude zvážaná v osobitnom termíne. Ak niektorí občania počas roka vyprodukujú stavebnú suť, požiadavku na jej odvoz treba ohlásiť na
obecnom úrade.
(OcÚ)

Vladimír Rešetka pri pílení jedného z topoľov, ktoré na futbalovom štadióne
občas komplikovali život fanúšikom a hlavne energetikom, ktorí boli prítomní
pri výrube stromov.
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Zo stretnutia futbalových priaznivcov...
Taká schôdza už dávno v Jacovciach nebola. Možno ju označiť aj za chlapskú, pretože bola o futbale a v druhý februárový štvrtok sa na nej stretlo
hádam do sto chlapov a jedna žena. Okrem funkcionárov TJ Družstevník Jacovce, hráčov, starostu obce, niekoľkých poslancov obecného zastupiteľstva
prišli aj fanúšikovia guľatej lopty a zelených trávnikov, ktorí sledujú futbalové
dianie v obci nielen spoza bariér na štadióne. Vzrušená atmosféra a vrava
bola hneď od začiatku, keď zaznela otázka, prečo sa taká schôdza koná. Bol
to skôr rečnícky vstup, lebo hádam všetci prítomní vedeli, že predseda výboru TJ Družstevník Jacovce Jaroslav Božik oznámil kuloárne aj oﬁciálne, že
sa zo zdravotných dôvodov vzdáva svojej funkcie. Mnohým bolo tiež známe,
že hráči protestovali proti vedeniu klubu neúčasťou na tréningu, skrátka, že
vo futbalových šatniach i iných miestnostiach je dusno. Všetci cítili, že ak
sa má dôstojne pokračovať v blížiacej sa jarnej časti ligovej súťaže, treba
poriadne vyvetrať.
Priebeh
dvojhodinovej
schôdze ukázal, že čas naozaj dozrel. Aj tréner Ladislav Oravec vyslovil svoje
presvedčenie , že tak ako
je organizovaná činnosť futbalového oddielu, nezodpovedá ambíciám jednotlivých
družstiev.
Ján Pavlovič, predseda ekonomickej komisie obecného
zastupiteľstva, rozvážny a
zasvätený znalec pomerov,
informoval, že objekt šatní
v hodnote 4,6 milióna korún vybudovala z vlastných
prostriedkov obec, takže za
ostatných päť rokov sa vyna-

ložilo z obecného verejného rozpočtu na činnosť futbalového oddielu osem
miliónov korún. Tieto výdavky sú pod kontrolou obecného zastupiteľstva a
obecného úradu.
Starosta, ktorý sa stretol s futbalistami po prvý krát ,oznámil funkcionárom i
fanúšikom, že jemu aj poslancom na jacovskom futbale záleží, a preto chcú,
aby sa vzťahy v ňom a okolo neho vyčistili a vyjasnili. Vysvetlil tiež poslucháčom, že v prípade odstúpenia pána Božika z funkcie predsedu oddielu bude
musieť zastaviť transfer, čiže presun schválených súm na účet občianskeho
združenia, ktorého štatutárnym orgánom je J. Božik a P. Petráš. Pripomenul tiež, že vynakladanie iných než obecných peňazí je plne v právomoci
vedenia klubu a dodal, že verí v jeho serióznosť a počestnosť. Ubezpečil,
že vzťah medzi obecným rozpočtom a futbalovým oddielom je v úplnom
poriadku. Schôdzu starosta privítal – podobne ako väčšina prítomných
– lebo mala podľa neho význam pre budúcnosť obecného futbalu. Po ďalšej
bohatej diskusii sa na záver
vedenie klubu zaviazalo, že
s pomocou a podporou
ďalších priaznivcov futbalu pripraví do 31. marca
stanovy, osloví jacovských
občanov, aby sa stali členmi športovej organizácie a
potom zvolá zakladajúcu
schôdzu – ako prvý krok
na ceste k dôveryhodnej,
zrozumiteľnej, podozrení
zbavenej obecnej a v čistom povetrí pracujúcej záujmovej ustanovizne. Optimista má dôvody tešiť sa,
realista si počká na skutky.
(vš)

Vyhodnotenie jesennej časti futbalovej súťaže ročníka 2007/2008
Rok 2007 bol pre športový klub futbalového oddielu veľmi náročný na dosahovanie výsledkov, ktoré vďaka profesionálnej angažovanosti trénerov a organizačných
pracovníkov, zaradili náš športový klub vo futbale na vyššiu úroveň. Po uplynutí
21-ročného obdobia sa A-mužstvo dostalo v rámci športových súťaží do 5-ligy. Je
to zásluha vysokej tréningovej morálky a disciplíny nielen trénera Ladislava Oravce, ale najmä jednotlivých hráčov. Na jeseň 2007 náš klub skončil na 10. mieste.
Žiaľ, s horším skóre, mohli byť dosiahnuté aj lepšie výsledky. Treba však i napriek
tomu, oceniť snahu jednotlivých hráčov a celého kolektívu, ktorí sami túžili po lepšom umiestnení. Náš dorast začal trénovať na jeseň 2007 Jozef Naštický, tým sme
očakávali zlepšenie kvality hráčov a snahu k postupnému umiesteniu na vyššom
piedestály. Vďaka zodpovednému prístupu sa im vynaložené úsilie vrátilo v podobe
umiestnenia na 1. mieste s náskokom 6 bodov, za čo im patrí vďaka v mene celého
výboru TJ. Vďaka patrí aj ich rodičom, za ich morálnu pomoc a pochopenie počas
tréningového procesu. S takýmto vynikajúcim umiestnením sa naši dorastenci pokúsia postúpiť do V. ligy. Držíme im v tom palce a očakávme, že budú úspešní. My
tomu veríme.
Pokiaľ ide o žiakov TJ, tí skončili na 6. mieste, čo možno pokladať za úspech v
súťaži, už i preto, že ich bývalí tréner Marek Adamkovič mal tiež svoj podiel na
tomto umiestnení, aj keď už skončil svoju trénerskú činnosť a venuje sa štúdiu. V
trénovaní pokračoval Mário Mokoš. Tréner prípravky Miroslav Caránek sa venoval
trénovaniu zodpovedne, o čom svedčí aj umiestnenie na 3. mieste. Možno to pokladať za úspech trénera, ale aj našich malých nádejných hráčov. Z činnosti TJ by sme
mohli spomenúť okrem iného aj účasť na organizovaní medzinárodného turnaja
V 4 mládeže do 18 rokov. V máji 2007 sa odhral na futbalovom ihrisku TJ priateľský
zápas medzi hráčmi Maďarska a Ruska. Organizátormi tohto medzinárodného turnaja budeme aj tento rok.

Chcem poďakovať všetkým funkcionárom TJ – predsedovi Jaroslavovi Božikovi,
tajomníkovi Pavlovi Petrášovi, obecnému zastupiteľstvu, poslancom a starostovi obce Imrichovi Hermannovi, ktorí podporujú činnosť TJ a rozvoj nášho futbalu.
Zároveň treba vyjadriť slovo vďaky za dobrú spoluprácu ostatným organizačným
pracovníkom TJ, ako sú tréneri Ladislav Oravec, Jozef Naštický, vedúci oddielov
Jozef Golešenyi, Milan Svitač, zdravotníci MUDr. Miroslav Čáčik, Miroslav Krajčír,
masér Peter Mihálik, Ivete Majerskej, ktorá sa stará o pranie dresov a čistotu kabín,
Mgr. Zuzane Zigovej, Jozefovi Čimborovi, Zdenkovi Zigovi, Jozefovi Tlstému, Jánovi
Sakovi, Františkovi Bošanskému, Ivanovi Handrkovi, Jánovi Jánošovi, Petrovi Štillerovi, Oľge Štillerovej. Budeme radi, ak medzi nás pribudnú ďalší členovia a podporia
tak naše občianske združenie, ktoré musí vynakladať veľké úsilie pri prekonávaní
rôznych prekážok. Veríme, že naši noví členovia, ktorí sa zaregistrovali v roku 2008
a obdržali preukaz člena, podporia činnosť futbalových oddielov, a tak znovu obnovia tradíciu členských a výročných schôdzí. V sobotu 12. 4. 2008 sa o 18.00
hod. sa v zasadačke TJ uskutoční 1. členská schôdza. Našim novým členom
budú odovzdané členské preukazy a programom schôdze bude aj voľba nového
výboru. Svoju podporu môžete vyjadriť aj venovaním 2 % z dane z príjmov do
konca apríla 2008 na bankový účet našej organizácie 38520116/0900, za čo
vám vopred ďakujeme. Taktiež netreba zabudnúť aj na sponzorov, ktorí ﬁnančne
a materiálne podporujú našu činnosť, ako je Igor Pirťan, Alena Lacenová, Peter
Janček a ďalší. Záverom chceme zaželať všetkým našim oddielom na prahu jarnej
časti súťaže 2007/2008, aby vydržali vo svojom úsilí, a tak napredovali vo svojom
úspechu, čím budú reprezentovať našu obec. Prajeme veľa úspešných zápasov,
športu zdar a futbalu zvlášť.
Jaroslav Božik, predseda TJ
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