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Na krízu s optimizmom

Jacovčania blahoželajú Miroslavovi
Šatanovi k získaniu Stanley Cupu

Kultúrna komisia pri Ocú Jacovce
a TJ Družstevník Jacovce
Vás pozývajú na
hodovú COUNTRY zábavu
sobota 4. júl 2009 - 20:00 hod.
areál TJ
Hudba: Pohoda
Vstup voľný
Občerstvenie a tombola
sú pripravené

Návrh rozpočtu pre rok 2009 podľa priebehu Ocz prešiel
hladko, ale tomuto predchádzalo podrobné zhodnotenie
všetkých predložených požiadaviek jednak v odborných
útvaroch Ocú a v komisiách Ocz.
Obec Jacovce by mala hospodáriť v tomto roku s
príjmami necelých 952-tisíc eur (28,7 milióna korún). Vo
fáze hroziaceho hospodárskeho úpadku stojí osobitne
za povšimnutie optimistické očakávanie výnosov dane
z príjmov 417-tisíc eur (12,6 milióna Sk), ktoré by mali
byť asi o 80-tisíc eur (takmer 2 a pol milióna korún)
vyššie než vlani. Také číslo vychádza z usmernenia
ministerstva ﬁnancií pre samosprávu. Či to tak bude
naozaj, závisí od skutočného vývoja príjmov štátneho
rozpočtu, teda výkonnosti národnej ekonomiky. Na
druhej strane budú o sumu 89-tisíc eur (2,7 milióna
Sk) nižšie tzv. transfery, čiže dotácie zo štátneho
rozpočtu a účelových fondov určené na ﬁnancovanie
samosprávnych tzv. prenesených právomocí.
Zrejme zaujímavejšie než veľkosť príjmov je
ich rozdelenie na výdavkové položky. Ak odrátame
466-tisíc eur (14 miliónov Sk) v kapitole vzdelávanie,
ktoré prislúchajú našej základnej i materskej škole,
školskému klubu a školskej jedálni, zostávajúci koláč
poslanci rozkrájali takto:
Na mzdy a platy zamestnancov obce a s nimi súvisiace
odvody poistného vo výške 132-tisíc eur (4 milióny
Sk) a o niečo viac ako 70-tisíc eur (2,1 milióny Sk) na
nákup tovarov a služieb, ktoré sú spojené s prácou
a prevádzkou obecného úradu – dovedna 6 miliónov
korún, teda 201 tisíc eur. Je to o 11 percent viac ako
v predchádzajúcom roku.
Na zber a manipuláciu s odpadom je určených viac
ako 26-tisíc eur (786-tisíc Sk), pričom na poplatkoch
za túto službu má úrad vybrať od občanov a ﬁriem
o čosi viac ako 20-tisíc eur (613-tisíc Sk). Na údržbu
a zveľadenie „prostredia pre život“ sa má podľa
poslancov vynaložiť 51,5-tisíca eur (1,5 milióna korún),
to znamená na kosenie trávy a údržbu ciest 12,5-tisíca,
na verejné osvetlenie 19-tisíc, na pohrebné služby
6,2-tisíca a 2-tisíc eur na rozhlas. Kultúra a šport má vo
výdavkovej rubrike zapísaných 31,5-tisíca eur (948-tisíc
Sk). Rekreácia, kultúrne podujatia a náboženské aktivity
z nich vyčerpajú asi jednu šestinu a zvyšok – 25,4-tisíca
eur (765-tisíc korún) si vyžiada prevádzka športového
areálu a dotácia pre futbalové družstvá.
Sociálnym službám pripadla v rozpočte suma
24,6-tisíca eur (necelé tri štvrtiny milióna Sk), z ktorých
je viac ako 20-tisíc určených na opatrovateľskú službu.
Osobitnou a nemalou výdavkovou položkou sú splátky
úverov a úrokov z úverov, ktoré v tomto roku mierne
prekročia 65-tisíc eur čiže sa priblížia k 2 miliónom

korún.
Pohľad na poslednú, sumarizujúcu
stranu
podrobného rozpočtového dokumentu informuje
o tom, že rozpočtové príjmy obce Jacovce by mali byť
951,77-tisíc eur (28 673 000 Sk) a výdavky 950,94-tisíc
eur (28 648 000 Sk), čo znamená, že rozpočet obce
na rozdiel od štátneho bude mierne prebytkový – o 830
eur, teda o 25-tisíc Sk.
Kto sa nad rozpočtom zamyslí, zistí že nieto v ňom
ani jedného eura na rozvojové investície (suma 2 000
000 sk je už iba informáciou o vlani ﬁnancovanej ďalšej
časti kanalizácie). Obec je teda odkázaná na európske
peniaze. S tým aj naďalej počíta. V prípade úspešných
projektov (čo sa zatiaľ povedať nedá) bude obec
spoluﬁnancovane operatývne riešiť aj prostredníctvom
úverových zdrojov.
(vš)

Víťazi nebrali všetko
Iba každý šiesty Jacovčan, ktorý má volebné
právo, prišiel odovzdať v júnových voľbách svoj
hlas niektorému z uchádzačov o poslanecký post
v Európskom parlamente. Najviac – 92, sa ich
ušlo podľa všeobecného očakávania nominantom
sociálneho a demokratického Smeru, za ľudákov z
HZDS hlasovalo 25 a za národniarov 13 voličov.
Ponuka kresťanských demokratov sa najviac
pozdávala 57 občanom, tridsiati Jacovčania
volili SDKU – DS a kresťanských konzervatívcov
vystupujúcich
spolu
s
neparlamentnými
občianskymi konzervatívcami si vybralo 11 voličov.
Stranám, ktoré nie sú v národnom parlamente,
sa dostalo celkom slušnej nádielky, keď agrárnici
získali priazeň 10, komunisti 6 a liberáli z novej
SaS 5 voličov. Pod hlavičkou Slobodného fóra sa
uchádzajúci o „Brusel“ získali 4 hlasy a po jednom
hlase sa ušlo liberálom z Ligy a zo Strany zelených.
Tento výpočet svedčí o príkladnej demokratickosti
jacovských voličov. Svoju priazeň priam rovnovážne
rozdelili medzi kandidátov z radov vládnej
koalície – 130 a parlamentnú opozíciu „posilnenú“
o uchádzačov z mimoparlamentných strán – 125
hlasov.
Jacovčania prispeli svoju voličskou skúposťou
k neslávne nízkemu počtu voliacich Slovákov, keď
ich prišlo do volebnej miestnosti 271, čiže17,9
percenta z celkovo oprávnených 1517. Neplatných
hlasovaní bolo 16.
(vš)
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A harmonikou a spevom až na druhý svet
poďho do kola! Akože inak, veď bol koniec fašiangu.
Roztatárenú kompániu však nemilosrdne zarazila
správa: chudinka basa leží na márach, ani tento rok
neprežila fašiangovú roztopaš. A slzy tiekli potokom,
niekto by si mohol pomyslieť, že to nad vyplienenými
brehmi Chociny, ale bola to žalosť nad odchodom
vernej družky. Aká dlhá, taká široká, vystretá v
blikote sviečok a mraze nedbala lamentácií svojich
kamarátov z mokrej štvrte srdcervúce vzlyky svojich
ľahkonohých družiek.
Rozlúčka to bola dojímavá a dôstojná. Správa o nej
sa rozniesla vďaka hosťom z rôznych kútov sveta.
Kondolencie telefonické, e-mailové i písomné poštové
zahltili v nasledujúcich dňoch obecný úrad až tak, že
musel začať pracovať na dve zmeny.
(šč)
Ani najstarší Jacovčania si nepamätajú, kedy
sa naposledy zišla v dedine taká noblesná
spoločnosť ako v predvečer tohtoročnej Popolcovej
stredy. Z arabských púštnych končín prišli hneď
dvaja príbuzní saudského kráľa, chrabrému
d´Artagnanovi a jeho tajomnej dáme sa k nám
neťažilo z Paríža, zlietli sa aj borsorky a niekoľko
spolužiakov Harryho Pottera, z južných morí
priplával jednooký pirát, ktorý mal možno aj
drevenú nohu. Okolo cudzincov sa obšmietal
kveštársky mních, bodrá cigánka, neodbytný
žobrák a aj tá zubatá s kosou. Kde sa vzali, tu sa
vzali vykračovali si po ulici ako po korze elegantné
meštianky. Domáci parobci v seniorskom veku
sa správali tak bujaro, ako keď pred pol storočím
navracali z fašiangovej zábavy z Tvrdomestíc.
Haravara a huncútstva napodiv nikoho nevyrušovali.
Naopak, tu pagáčiky, tam kus klobásy, tu štamperlík
borovičky, tam stupčička slivovičky – a gazdinka,

19. 12. 2008
OcZ vzalo na vedomie:
- správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- návrh zmluvy na zabezpečenie likvidácie TKO,
vrátane separovaného zberu od 1. 1. 2009
- informáciu o vrátení dotácie TJ Družstevník
Jacovce
OcZ schválilo:
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- doplnenie Pracovného poriadku o nový
organizačný poriadok a pracovné náplne
- zmluvu o dielo č. 9/2008 na spracovanie
projektovej dokumentácie akcie Jacovce –
obecná infraštruktúra“ s pripomienkami
- zmenu ÚP obce Jacovce o rozšírenie a určenie
hraníc centrálnej zóny obce
- odmenu pre hlavnú kontrolórku podľa návrhu Ing.
J. Pavloviča
- odmenu pre predsedníčku kultúrnej komisie
podľa priloženého návrhu
19. 1. 2009
OcZ schválilo:
- návrh VZN č. 1/2009 o určení miesta a času
zápisu detí do l. ročníka Základnej školy
s materskou školou, Školská 5, Jacovce v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce

V škôlke je nám veselo....
Okrem prípravy na úspešný vstup do školy, ktorá patrí
medzi prvoradé úlohy našej MŠ, žijeme naozaj pestrým
životom. Keď sa obzrieme späť, máme od septembra za
sebou kopec vydarených akcií, usporiadaných aj nad
rámec našich povinností. Nie je nám však ľúto času, ani
práce navyše, keď vidíme rozžiarené detské očká. Naša
práca je tímová, a možno preto aj úspešná.
Hneď v septembri sme rozbehli akciu „Jeseň pani bohatá“.
Škôlka sa vďaka darom jesene premenila na krásnu
rozprávkovú krajinu, plnú výtvorov, ktoré vznikali pod
šikovnými rukami učiteliek i detí. V októbri deti zdolávali v
rámci „jesennej brannej vychádzky“ prírodné prekážky, a až
tu sme zistili, aké sú naše deti naozaj „zdatné“. Usporiadali
sme aj prvý ročník „Šarkaniády“. Vietor nám prial, a tak
naši draci lietali „ostošesť“. Už teraz sa deti tešia na jej
druhý ročník. V novembri sme dúfam, že potešili našich
„starkých“ programom k mesiacu úcty k starším. December
je vždy výnimočný nielen pre deti, ale aj dospelých.
Nenechali sme si ujsť „dedinského“ Mikuláša, ale ani
naše tradičné vianočné pečenie a zdobenie medovníkov,
tvorenie darčekov pre našich blízkych, či posedenie pod
stromčekom s programom pre rodičov. Nielen v januári,
ale celú zimu sme sa starali o naše vtáčiky pripravovaním
rôznych dobrôt zo sušeného ovocia, tuku, či semienok, aby
v krutej zime nezahynuli, a mohli nám na jar pekne spievať
a starať sa, o čo treba.
Február bol bohatý na sneh. Okrem zimných radovánok
sme pre deti zorganizovali súťaž v stavaní snehuliakov.
Vytvorili sme „Jacovský rekord“- 62 snehuliakov. O rok
vyzývame všetkých, ktorí sa chcú podieľať na prekonaní
rekordu. Môže sa z toho stať tradícia a spolu s obcou
a školou sa nám toho podarí iste viac. Neodmysliteľnou
súčasťou februára je karneval. Keďže naše deti sú ešte
malé na účasť v dedinskom sprievode masiek, v škôlke
sa „premenili“ na čarodejnice, víly, lienky, princezné,
zvieratká...Veselá diskotéka bola peknou bodkou za
touto akciou. Že žijeme aj kultúrou, svedčí fakt, že sme
navštívili s deťmi divadlo A. Bagara v Nitre. Muzikál
Veveričky bol naozaj krásnym zážitkom nielen obsahom,

Z uznesení obecného
zastupiteľstva:

ale aj prostredím krásnych vynovených priestorov divadla,
pohyblivou scénou, krásnymi kulisami a ešte krajšími
kostýmami naozajstných hercov. Teraz nás čaká jedna
milá udalosť. V rámci starostlivosti o zdravý vývin detských
chrbátikov a boju proti plochým nôžkam sme boli úspešní
s naším projektom V zdravom tele zdravý duch. Veľké
lopty, tzv. pushbally, určené na cvičenie chrániace pred
poruchami chrbtice, ako aj „rehabilitačných ježkov“ nám
prídu odovzdať zástupcovia poisťovne APOLLO.
V apríli v rámci ochrany prírody sme sa zabávali v akcii „Čisté
prostredie pre nás i naše zvieratká“, s následnou výstavou
výtvarných prác s touto témou. Pripravili sme tiež naše
tradičné „veľkonočné zdobenie“ . V máji sme potešili naše
maminy programom a darčekmi k ich sviatku so sľubom,
že im budeme robiť len radosť. V júni sme nevynechali
tradičný „Deň detí“ a rozlúčku so školou spojenú tento
krát so slávnostným odovzdávaním osvedčení o ukončení
predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré odchádzajú
do prvého ročníka. Podľa nového školského zákona totiž
práve toto osvedčenie dáva oprávnenie nastúpiť dieťaťu do
prvého ročníka základnej školy. Želáme všetkým, ktorých
to čaká „šťastný krok“!
(da)

5. 3. 2009
OcZ vzalo na vedomie:
- správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Jacovce za rok 2008
- správu knižnice za rok 2008
- prerokovanie anonymného listu adresovaného
poslancom OcZ
- informáciu o priebehu prác na výrube drevín v
potoku Chocina
OcZ schválilo:
- návrh rozpočtu pre r. 2009 s pripomienkami
- návrh na zmenu vnútorného predpisu Pracovný
poriadok obce
- návrh na zmeny vnútornej normy obce Smernica
pre vedenie účtovníctva
- postup obce Jacovce pri uplatňovaní Zákona o
slobodnom prístupe k informáciám
- návrh zmeny VZN č. 1/2009 Štatút obce Jacovce
- návrh zmeny VZN č. 2/2009 o určení miesta na
vylepovanie plagátov na území obce Jacovce
počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb,
referend a hlasovaní
- plán práce knižnice na r. 2009
- návrh na zvýšenie nájomného za používanie
miestnej komunikácie Pekárenská v zmysle
návrhu ekonomickej komisie
- odpredaj píly na rezanie plechu v zmysle žiadosti
č. 996/2009
- smernicu obce Jacovce o postupe pri verejnom
obstarávaní podľa Zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní
- vstup Obce Jacovce do spoločného obecného
úradu na zabezpečenie výkonu samosprávnej
pôsobnosti obce pre účely poskytovania
opatrovateľskej služby tak, ako je to deﬁnované
v zákone č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
OcZ uložilo:
- obecnému úradu vykonať nevyhnutné úkony
na registráciu knižnice do zoznamu knižníc
Ministerstva kultúry SR ako Obecnú verejnú
knižnicu
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uzavrieť zmluvu o odvoze komunálneho odpadu
s ﬁrmou, ktorá bude mať najvýhodnejšiu ponuku
16. 4. 2009
OcZ vzalo na vedomie:
- informáciu o uprázdnení mandátu poslanca OcZ
v Jacovciach dňom 15. 4. 2009 a o nástupcovi
poslanca OcZ ako náhradného kandidáta,
ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol
zvolený za poslanca OcZ
- zloženie sľubu poslanca OcZ Juraja Laciku
- informáciu o výsledkoch verejného obstarávania
a/ externý manažment projektu Renovácia a rozvoj
obce Jacovce
b/ externý manažment projektu Rekonštrukcia ZŠ a
MŠ Jacovce
c/ projektová dokumentácia Územného plánu obce
Jacovce
-

-

upozornenie prokurátora zo dňa 2. 4. 2009 pod
č. Pd 40/2009 vydaného Okresnou prokuratúrou
v Topoľčanoch vo veci postupu Obce Jacovce v
konaní o pripomienkach k návrhu VZN č.2/2008
žiadosť o prenájom plochy pred reštauráciou na
zriadenie záhradného sedenia podľa žiadosti č.
1086/2009

OcZ vyhlásilo:
- nastúpenie náhradníka Juraja Laciku za poslanca
Obecného zastupiteľstva Jacovce
OcZ vyhovelo:
- protestu prokurátora zo dňa 1. 4 .2009 pod č.
Pd 17/2009 vydaného Okresnou
prokuratúrou v Topoľčanoch k VZN Obce
Jacovce č. 2/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 27. 11. 2008
OcZ uložilo:
- obecnému úradu prerokovať upozornenie
prokurátora zo dňa 2. 4. 2009 č. Pd 40/2009
vydaného
Okresnou
prokuratúrou
v
Topoľčanoch na pracovnej porade starostu
obce so zamestnancami obce s cieľom, aby pri
prejednávaní pripomienok k návrhom VZN
v budúcnosti postupovala obec v súlade s § 6
ods. 3,4,6,7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel. O vykonaných
opatreniach informovať Okresného prokurátora.
Termín: do 7. 5. 2009.
- obecnému úradu pripraviť zmenu VZN č. 2/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa
27. 11. 2008 tak, aby toto VZN bolo v súlade
so zákonom č.582/2004 Z. z. v znení noviel. O
vykonaných opatreniach informovať Okresného
prokurátora.
Termín: do 7. 7. 2009
OcZ neschálilo:
- ponuku na rozsah prác a cenovú kalkuláciu pre
digitálnu pasportizáciu hrobových miest
7. 5. 2009
OcZ vzalo na vedomie:
- informáciu o pripravovanom projekte Skvalitnenie
separovaného zberu v obci Jacovce
OcZ schválilo:
- spoluﬁnancovanie
projektu
„Skvalitnenie
separovaného zberu v obci Jacovce“ vo výške 5
% z celkových nákladov projektu. Predpokladané
celkové náklady projektu budú max. 300-tisíc €

Sme uznávaní partneri, alebo nie?
Slovenské poľnohospodárstvo od r. 1989 prežilo a
zrealizovalo niekoľko rozhodujúcich etáp zásadných
zmien, ktoré pre nás i vlastníkov pôdy, podielníkov
znamenali dobro, ale i zlo. Tak tomu bolo s liberalizáciou
cien potravín v r. 1991 a vznikom SR, transformáciou
družstva v r. 1993, zmenou transformácie v r. 1996
a posledným historickým medzníkom bol rok 2004, keď
sa Slovensko stalo členom Európskej únie.
Prečo to takto staviame? Reštrukturalizačné zmeny
v poľnohospodárstve SR, ale i produktoch nášho
družstva za ostatných 19 rokov znamenali jednoznačný
pokrok. Na druhej strane obdobie od r. 2004 ukazuje, že
nie je všetko také, ako sa to deklarovalo pred vstupom,
teda že do EÚ ideme ako rovnocenní partneri „starých“
členov.
Nemuseli by sme to takto jednoznačne konštatovať,
pretože naše družstvo sa upevnilo majetkovo,
personálne, ale i ekonomicky a dnes je stabilným
partnerom samosprávy, štátnej správy, ﬁnančných
inštitúcií i obchodných ﬁriem. Vedú nás však k tomu
skutočnosti, ktoré sa odohrávajú najmä v poslednom
roku, keď sa začali prejavovať prvé náznaky krízy, najprv
začiatkom roka 2008 v USA, následne v polroku 2008 i v
EÚ a dnes i v SR a aj v našej ﬁrme.
Odrazom toho je najmä vývoj na mliečnom trhu od
polroka 2008. Podstata je v tom, že predajná cena
3,7-percentného mlieka poklesla z 12 korún na 5,50 za
liter.
Dnes teda tratíme na tržbách mesačne v porovnaní s
rokom 2008 asi 69 000 €. (2,1 mil. Sk). Na druhej strane
v obchodných systémoch, napr. TESCO, kde sa predáva
mlieko nášho odberateľa Rajo Bratislava, je cena od
septembra 2008 stále rovnaká - odtučneného mlieka
okolo 0,63 € ( 19 Sk), polotučného 0,81 € (24,50 Sk)
a plnotučného 0,98 €. ( 29,50 Sk). Ceny sa nastavovali
ako krok k prechodu na euro od 1. 1. 2009.
A tu je kameň úrazu nášho nie „plnohodnotného“
členstva v EÚ. Analýzy nám ukazujú, že v súčasnej
dobe nie je v obchodnom systéme vždy prioritou
primerané uspokojovanie občana, ale za každú cenu

dosiahnuť maximálny zisk. Absentuje rovnaká politika
EÚ pre všetky členské krajiny. Keď by to tak bolo, tak by
EÚ nezrušila povinné uhorovanie pôdy v EÚ 15 od 1.
7. 2007, nezaviedla by medziročný nárast kvóty mlieka
v EÚ o 1 percento ročne (SR – 1,212 mld. kg mlieka,
SRN – 28 mld. mlieka, Francúzsko – 32 mld. mlieka,
...), nepredávalo by sa dnes v Slovenskej republike 60
percent potravinárskych výrobkov z vlastnej výroby a v
Rakúsku 85 percent.
A to je iba časť faktorov, ktoré majú vplyv i na tvorbe
spotrebiteľskej ceny mlieka. Podľa nás sú to všetko
kroky, ktoré sú cielene smerované k tomu, aby sa v
SR nevyrábali rozhodujúce potraviny, ale sa dovážali.
Samozrejme však bez pridanej hodnoty SR, t. j. bez
práce nášho občana, nášho umu.
A tomu sa musíme spoločne brániť, hľadať východiská.
Poľnohospodárstvo, to nie je len výroba. To je krajina,
obec, životné prostredie, zamestnanosť a následne
zhodnotenie majetkového vlastníctva pôdy, majetkovej
účasti a potrieb občana.
Že to vieme a chceme, dokazuje posledná protestná
akcia poľnohospodárov riešiaca katastrofálny stav v
mlieku, formou petičnej akcie v prvej polovici marca
2009. I my chceme, aby občan SR konzumoval v
rámci racionálnej výživy nie 160 kg mlieka a mliečnych
výrobkov (do r. 1990 bol stav 260 kg), ale 300 kg ako
je spotreba pôvodnej EÚ. Že máme zdravé požiadavky,
t. j. minimálna cena mlieka v EÚ 27, zrovnoprávnenie
podmienok v reťazci výrobca, spracovateľ a obchod,
zachovanie zdravého poľnohospodárstva SR dokázali
výsledky petície. Podporilo nás viac ako 64 tisíc
občanov SR, 6 700 občanov okresu Topoľčany a 2 700
pracovníkov PPD a občanov spádových obcí. Za to sa
chceme poďakovať a súčasne vysloviť presvedčenie, že
poľnohospodárstvo, jeho bytie a nebytie, to sú nie je iba
družstvá, súkromne hospodáriaci roľníci, spoločnosti
s ručením obmedzeným, akciové spoločnosť, ale celý
vidiek a jeho komplexné fungovanie.
Urminský Jozef, predseda PPD

Čo mať a čo nemať
Keď sme v septembri začínali školský rok, mali sme
v predstavách množstvo povinností, ktoré budeme
musieť splniť, a plnú hlavu nápadov, ako to čo najlepšie
a najpútavejšie urobiť. O tom, že práca s deťmi je z roka
na rok namáhavejšia, nemusím nikoho presviedčať, lebo
kto má deti doma, vie, že často si nevie poradiť so svojimi
dvoma, či tromi. Moderná doba totiž so sebou prináša aj
„moderné“ správanie sa našich detí, ktoré sú občas naozaj
ťažko ovládateľné. Všetci dobre vieme, že demokracia má
svoje pozitíva, keď sa používa rozumne, ale aj negatíva,
keď sa niekto na demokraciu chce len hrať. Vieme
odhadnúť tú hranicu?
Mnohí si povedia, že na to je tu škola, aby deti
všetkému naučila. Väčšina z nich však zabúda, že ruka
v ruke so školou musí kráčať aj rodina. Učiteľ sa môže
aj „roztrhať“, keď nemá dieťa základ z rodiny. Uvediem
príklad: Rodič vedie dieťa do školy, stretnú učiteľa, a keď
prejdú okolo, rodič karhá svoje dieťa: „To nevieš pozdraviť!“
Pritom si neuvedomí, že ani on nepozdravil. Dieťa sa učí
aj „vzorom“. Sme dobré „vzory“ pre naše deti? Nemyslím
len v tomto príklade, ale všeobecne. Uvedomujeme si
aspoň občas, k čomu vedieme naše deti? Snažíme sa ich
aspoň trošku chrániť pred negatívami striehnucimi pomaly
na každom kroku? Nie je to už len o pozeraní televízie, v
ktorom deťom vôbec nevyberáme, čo je pre ne vhodné,
alebo nie, ale vulgárnosť a hrubosť podporujeme často

aj sami kúpou podľa mňa „hlúpych hračiek“. Uvediem
opäť príklad: V hračkárstve dieťa dupe, že chce a chce
pištoľ, meče, bojovníkov... Rodič chce mať pokoj, tak
kúpi. Častokrát si ani neuvedomí, čo to vlastne dieťaťu
kúpil, a čo s tým bude robiť. Bude strieľať, zabíjať, bojovať
a doteraz som na to neprišla, čo to bude vlastne u detí
rozvíjať... Tuším, a dúfam, že aj vy!
Takže, vyberajme s rozumom a vedomím, že nemusí
mať všetko, o čo si povie, ale môže mať všetko, čo je
rozumné a slúži jeho dobru.
(ad)
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MDD ako ochutnávka prázdnin

Do posledného miesta zaplnená tribúna na jacovskom futbalovom ihrisku sa mrvila
nedočkavosťou. Nechystalo sa žiadne osudové derby s guľatou a nešlo ani o ligové body.
Lavice obsadili školáci a ich učitelia, veď bol Medzinárodný deň detí, mladí prašickí psovodi
– kynológovia prišli ukázať rovesníkom, čo dokážu so svojimi štvornohými zverencami. A bolo
sa na čo dívať, sem – tam aj s
FLORBALL
otvorenou pusou.
Psi si poslušne sadali, líhali,
Pri príležitosti dňa detí uskutočnil sa aj ﬂorbalový turnaj chlapcov ba aj sa plazili, prinášali „aport“
s podporou OcÚ Jacovce a ŠK Rebels 91 Topoľčany. Na turnaji sa a keď im cvičitelia prikázali,
zúčastnilo päť družstiev vytvorených podľa tried ZŠ. Turnaj vyhrali pozdravili divákov štekaním.
najstarší - deviataci. Popri turnaji sa uskutočnili aj rôzne súťaže a Deťom na chvíľu vyrazili dych
ﬂorbal si vyskúšali aj dievčatá. Všetkých ﬂorbalových nadšencov ukážky rozhodných a obratných
pozývame trénovať k nám - Rebelom v utorok a štvrtok od 15. na zásahov silných, ale dobre
SOŠ na Pilskej Topoľčany.
vycvičených psov proti zlodejom
Emil Šatan či iným nehodným ľuďom. Diváci
manažér ŠK Rebels 91
sa tiež dozvedeli, že pes starne

sedemkrát „rýchlejšie“ ako človek, že pred psom nie je radno utekať, ale že už vôbec nie je
múdre ho dráždiť.
Športová kynológia má v Prašiciach pevne zapustené korene a vitríny viacerých členov klubu
zdobia celé série diplomov a pohárov za dobré umiestnenia a víťazstvá v mnohých domácich,
ba aj zahraničných súťažiach. Peter Detko a Ľubomír Kováčik, tréneri a organizátori, mohli
byť na svojich mladých zverencov pyšní aj za vystúpenie v Jacovciach. A ako je už u nich
pravidlom, nezabudli jacovských chlapcov či dievčatá pozvať na prašický futbalový štadión, aby
si zatrénovali s tými, ktorí ich tak dobre zabávali. A ich pes nemusí byť žiaden čistokrvný „vlčiak“.
Psovodov vzápätí vystriedali na trávnatom javisku sokoliari. Tým síce na úvod uletel výr
skalný, ktorého asi zarazilo plné hľadisko. Kaňúr okrúhlochvostý zasa trucoval, ale orol skalný
i sokol rároh sa predviedli jacovským deťom v nekaždodennom divadle. S chuťou si zalietali
a majster sokoliarskeho cechu ich poctivo odmeňoval jednodňovými uhynutými kuriatkami.
Krúženie vtákov dopĺňal zaujímavou sokoliarskou osvetou. Decká sa dozvedeli, akú najväčšiu
rýchlosť dokáže vyvinúť najrýchlejší sokol, čo môžu a čo nie dravce žrať, ako lovia a akú silu
a vynachádzavosť vedia pri tom uplatniť. Zatúlaný výr sa usadil hneď za cestou na Žaťkových
orechu, takže ho jeho majitelia ľahko našli a vrátili na bidielko, aby si ho i s ostatnými dravcami
mohli deti obzrieť zblízka. To už v plnom prúde prebiehal populárny facepainting. Spod šikovných
rúk dobrovoľníkov z topoľčianskeho informačného centra mladých vychádzali rôzne „šelmy i
rozkvitnuté kvietky“, ktoré sa túlali po futbalovom trávniku i po jacovských uliciach. Po toľkej
diváckej námahe sa prihlásil aj hlad. Na tú chvíľu boli pripravení kuchári a ich guláš. Niekedy je
skutočne výhodnejšie byť dieťaťom než dospelákom. Najmä, keď je emdédé.
(vš)

Otázky pre pána prednostu
Rozrastajúca a meniaca sa agenda správy obce si podľa zastupiteľského zboru žiadala
zmeny, a tak bola vytvorená funkcia prednostu – manažéra obecného úradu. Už niekoľko
týždňov ju vykonáva Mgr. Jozef Kajan, bývalý poslanec. O jeho krátkej skúsenosti sme s ním
hovorili.
1.

Z navrhovateľa a „ukladateľa“ úloh starostovi, resp. obecnému úradu, ste sa stali ich
vykonávateľom. Nesklamali ste sa vo svojom rozhodnutí?

Nie nesklamal. Som rád, že poradný orgán doporučil práve mňa. Naopak, cítim
to ako česť a určite urobím všetko preto, aby ciele, ktoré si toto OcZ vytýčilo, boli v
maximálnej miere naplnené.
2.

V kuloároch i verejných diskusiách sa ozývali pochybnosti o opodstatnenosti ďalšieho
„úradníka“ v jacovskom úrade. Ako to vidíte vy?

Nie je to o ďalšom úradníkovi, ale náhrade za referenta na stavebných
investíciách, ktorého zastupoval pracovník – dôchodca, ktorý agendu odovzdal a
čerpá RD. Okrem toho, schválením nového pracovného poriadku v decembri 2008 v
obecnom zastupiteľstve boli kompetencie jednotlivých „úradníkov“ prerozdelené, takže
sa stav zamestnancov nenavýšil. Možno to vyzerá inak, ale do administratívy úradu
sa zapájajú
aj vhodní uchádzači o zamestnanie prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch.
3. Zo všetkých strán počuť, ako treba šetriť, a tak sa prvé ponúkajú mzdové a s nimi
súvisiace náklady. Aj vy ste schválili rozpočet, v ktorom je – ak nerátame vzdelávanie detí –
skoro polovica výdavkov určená na činnosť obecného úradu. Tu je príležitosť uviesť, ako sa
prejaví v obecných účtoch nová funkcia.
O nákladoch na prevádzku OcÚ píšeme v inom článku týchto novín. Šetrenie je
na mieste a určite sa v druhom polroku poslanci budú zaoberať touto témou, pretože
očakávame zníženie podielových daní a metodický pokyn, ktorým Ministerstvo ﬁnancií
SR túto výšku určite upraví v termíne do konca júna.
Vyzerá to tak, že sa bude krátiť každá položka rozpočtu. Aj preto chceme ešte viac
zintenzívniť naše snaženie o získavanie ﬁnancií hlavne na investičné akcie cez dotačné
stimuly v súlade z dlhodobo prijatými progaramovými dokumentami obce Jacovce. K
Vašej otázke k indexu nárastu v mzdovej oblasti, kde je zohľadnená aj nová organizačná
štruktúra, oproti roku 2008 je to vo výške 12,5 %.

4. Predstavy občanov, ktorí nechodievajú na zasadnutia zastupiteľstva a v úrade sa ocitnú,
iba keď prídu platiť dane, o obsahu a rozsahu práce úradu sú veľmi zjednodušené. Pokúste
sa ich aspoň trochu zreálniť.
Rozsah a obsah práce úradu je zhrnutý na niekoľkých stranách formátu A4, preto
si dovolím naozaj len veľmi stručne vyšpeciﬁkovať oblasti, ktoré úrad zabezpečuje:
ekonomika a účtovníctvo, komplexné zabezpečenie referátu úradu, stavebný úrad,
vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, agenda európskych
fondov, agenda sťažností a podaní obyvateľov, referát daní, referát správy majetku
obce, miezd, sociálnych vecí, agenda informačného systému, agenda kultúry a športu,
pokladníčná práca, referát správy knižnice, upratovačka.
5. Mohli by ste vysvetliť vzájomné pozície starostu obce a prednostu úradu, či konkrétne
deľbu riadiacej práce a rozhodovania?
Verím, že mojou prítomnosťou sa zlepší ﬂexibilita pri štandardnom zabezpečení
úloh samosprávy a vo vzťahu k možnostiam využívania rôznych dotácii a pod. V
súčastnosti sa starosta obce takmer denne venuje príprave rôznych projektov tak, aby
sa nám podarilo zavŕšiť takmer trojročné snaženie. Opäť opakujem, že všetko ide v
súlade s programovými dokumentami, ktoré boli prijaté OcZ.
Delenie úloh? Prídite niekedy ráno, alebo neskoro popoludní na OcÚ a môžete
byť prítomní pri bilancovaní úloh dňa, respektíve rozdeľovaní úloh dní budúcich, ktoré
bilancovanie alebo plánovanie sa mení takmer denne. Vieme však presne kam táto obec
chce a má kráčať v súlade s cieľmi, ktoré máme jasné.
6. Ako poslanec ste mali informácie z prvej ruky. Možno teda predpokladať, že pri prijímaní
manažérskej zodpovednosti ste si stanovili nejaký cieľ a spôsob ako ho dosahovať. Stále
platia vaše očakávania a predstavy?
Áno platia, cieľ je vybudovať moderný, ﬂexibilný, občanom slúžiaci obecný úrad
tak, aby boli čo najefektívnejšie zosúladené úlohy súvisiace s nárastom agendy zo
strany štátu, mimochodom zatiaľ bez adekvátneho presunu ﬁnančných prostriedkov na
tieto agendy.
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Ďalší krôčik do sveta literatúry
Motýlia kráľovná, Handrová bábika, Žiarivý prameň... ako milo a príťažlivo znejú
tie slová. Nečudo, veď sú to všetko názvy knižiek, ktoré pre deti napísala Danica
Paulíčková. Prečo a ako sa rozhodovala a pripravovala pani Danica písať príbehy
pre deti, sa najmenší jacovskí školáci dozvedali na besede s ďalšou slovenskou
spisovateľkou. Besedu pripravila pani knihovníčka Mária Gulišová.
Svetaznalá dáma, ktorá je navyše aj maliarkou a svoje literárne práce si aj ilustruje,
pripomenula deťom, že najbohatším prameňom tých najkrajších rozprávok je
detstvo. Detstvo prežité s láskavými rodičmi, kamarátmi, s hračkami či obľúbeným
zvieratkom, do ktorého sa dodnes vracia po inšpiráciu. Tú obohacujú však aj
skúsenosti a zážitky z cudzích krajín, v ktorých pani Danica istý čas žila alebo ktoré
precestovala.
Už skúsení malí besedníci mali plno otázok a v odpovediach autorky prišla reč
aj na pripravovanú rozprávkovú knižku. Tá síce ešte nemá názov, ale už je jasné,
že v nej budú rozprávky zo všetkých krajín, ktoré tvoria Európsku úniu. To vôbec
neprekvapuje, pretože príbehy D. Paulíčkovej čítajú aj deti, ktorých materinským
jazykom je francúzština, nemčina či angličtina.
Besedy o knižkách s ich autormi si deti obľúbili, nielen preto, že sa „ulejú“
z vyučovania, ale aj preto, že väčšinu z tých knižiek čítali a majú sa čo opýtať jej
stvoriteľa. Nie je to stratený čas, lebo také stretnutia sú stupienkami k celoživotnej

obľube a úcte k poučnému i zábavnému písanému slovu.
(vič)

Z pierka eRka
V týždni od 25. - 31. mája 2009 prebiehala v Jacovciach aktivita VYPNI
TELKU, ZAPNI SEBA! Jej cieľom bolo ponúknuť deťom možnosť
zmysluplnejšie využiť svoj voľný čas. Na pripravený program denne
prichádzali mladšie i staršie deti.
A tu je krátky pohľad späť:
- Pondelok: športové popoludnie
zahrali sme si futbal v areáli ZŠ
- Utorok: pirátske dobrodružstvá
pomaľovaní ako piráti sme vytvárali lode, vyskúšali
si svoju „mušku“, bystrosť i rýchlosť
- Streda: špekáčková párty
pre nepriaznivé počasie bola nahradená hrami
- Štvrtok: kráľovská cyklotúra
na bicykloch sme sa vybrali do Tovarníckeho
parku, kde nás už čakala kráľovská rodina
s rôznymi úlohami a nechýbala ani zmrzlina
- Piatok: tvorivostník
malí i veľkí vyrábali zaujímavé darčeky
Nedeľa: oslávili sme 10. narodeniny eRka
Už desať rokov sa snažia mladí ľudia našej farnosti
spolu s vašimi deťmi napĺňať
motto eRka: „Radostnou cestou viery kráčame spolu
malí i veľkí“. A preto sme sa rozhodli toto jubileum osláviť
v širšom kruhu. Začali sme v kostole Slávnostnou
akadémiou, ktorú otvorili krásnym hudobným vstupom
D. a M. Tomanové spolu s T. Šuppovou. Potom sme
poďakovali všetkým tým, ktorí po celý čas s nami
spolupracovali - kňazom, predstaviteľom samosprávy,
vedúcim z táborov a koledníckych skupiniek či
sponzorom. Formou prezentácie sme si zaspomínali
na prvé koledovanie, prvý tábor, oslavy narodenín
a výlety. Pri pohľade na deti, ktoré začínali v eRku
ako šesť, sedem, osemročné bolo skutočne na čo
spomínať.
Akadémia potom pokračovala duchovným programom
a po jeho skončení sme sa presunuli do školskej
jedálne. Tam oslava pokračovala zábavou, na ktorej
nechýbala hudba, tanec, občerstvenie a samozrejme
narodeninová torta s konfetovým ohňostrojom.
Prekvapením bolo vystúpenie kúzelníka Meliesa, ktorý
pre každého vytvoril zvieratko z balónikov, čomu sa

tešili najmä najmladší účastníci. Vo večerných hodinách sme sa spokojní
rozišli domov a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

C\ril Mikát
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Jacovská gulášová sobota
Trinásť kuchárskych tímov, trinásť kotlov i kotlíkov a napokon trinásť
misiek gulášu sa predstavilo trinásteho júna prísnej odbornej porote
a dobre naladenému obecenstvu vo dvore Lacenových hostinca.
Kuchtil sa tam tretí ročník amatérskej kuchárskej súťaže o Jacovskú
varešku vo varení guláša.
Lákavá vôňa sa šírila dedinou celé popoludnie a keď sa už slnko
poberalo k moravskej zemi a porota k vyhláseniu víťaza, nebolo si
v improvizovanej aréne kde sadnúť.
Z trinástich receptov a výsledkov kuchárskeho umenia porota
najvyššie ocenila guláš družstva s trochu záhadným menom
Námjetojedno. Keď si jeho členovia vypočuli rozhodnutie odborníkova
a prevzali veľkú „varacu“ víťazov, spontánne prejavili, že im to vôbec
jedno nebolo. Hádam ani olympijské víťazstvo by ich tak nepotešilo.
Druhé bolo dámske družstvo Gulášteam z Bratislavy a pomyselný
bronz sa ušiel Kišacovcom. Tu je namieste poznamenať, že okolo
kotlín sa krútili väčšinou chlapi a ženy vykonávali skôr pomocné
práce.
Proti rozhodnutiam poroty sa neozvali žiadne námietky. Naopak,
každý, komu sa ušlo, sa pustil do svojej porcie guláša, výčapná pípa
neobschínala ani na minútu a sem-tam sa ozval aj „výstrel“. To sa
koštoval šumivý Hubert, lebo každé družstvo dostalo jeho fľašu ako
prémiu za účasť.
Okrem domácich boli medzi uchádzačmi o trofej zmiešané

– pohostinná vtáčia búdka – im bude príjemnou pripomienkou
gulášového zápolenia na Dolniakoch. Pozvanie na jacovskú
guláš párty neodmietol ani poslanec NR SR Pavol Goga. Nie je
teda vylúčené, že v budúcom ročníku kuchárskej súťaže si budú
prihrievať svoj predvolebný gulášik v Jacovciach aj ďalší uchádzači
nie o drevené, ale o zákonodarné varešky.
(ič)

dobšinsko-hodružskohámorsko-jacovské družstvo a reprezentanti
kysuckého Skalitého. Vavríny si síce neodnášali, ale vtipný suvenír

Niečo pre gazdinky
Malinové rezy

6 vajec,6 lyžíc práškového cukru, 6 lyžíc polohrubej múky, štipka
soli. Z bielkov a štipky soli vyšľaháme tuhý sneh a zapracujeme
doň cukor. Do hotového snehu zľahka varechou vmiešame žĺtky a
múku. Cesto rozotrieme na vymastený, múkou posypaný plech a
upečieme.
Krém: 3 vajcia, 160 g kryštálového cukru, 1 Zlatý klas 250 g masla,
šťava z malinového kompótu -300 ml. ( môže byť aj z čerstvých
Nepečený závin

200 gramov burizonov, 300 gramov kryštálového cukru, 80 g
Hery, 1 sladené kondenzované mlieko.
Postup: Z cukru urobíme karamel, prilejeme kondenzované
mlieko a miešame kým sa v ňom nerozpustí.
Potom pridáme pokrájaný tuk a spolu dohladka vymiešame.

malín).
Postup: Kompótovú šťavu, cukor, Zlatý klas a celé vajcia vyšľaháme
a za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Do vychladnutej kaše
vmiešame maslo a časť malín.
Vychladnutý korpus prekrojíme na polovice. Jednu časť natrieme
krémom, prikryjeme druhou a tiež ju natrieme krémom ( aj boky).
Hotový rez ozdobíme postrúhanou čokoládou a malinami.
Do krému pridáme burizony, dobre premiešame a necháme
vychladnúť.
Zo zmesi sformujeme valec, môžeme dať aj do formy na srnčí
chrbát, ktorý obalíme mikroténovým sáčkom.
Prajeme Vám dobrú chuť !
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Jednotky zo zemepisu
Učiteľka zemepisu a občianskej náuky Jozefína vstala z postele a
vyšla rovno na balkón. Jarné slnko sa jej zaliečavo smialo rovno
do očí. Jozefína urobila niekoľko pohybov, ktoré by niekto mohol
pokladať aj za rozcvičku, a bola by v nich pokračovala, ale vtedy jej
to napadlo: super, supermarket!
Jej siedmaci jej liezli niekedy riadne na nervy. Svoje pohŕdanie
zemepisom pred ňou vôbec neskrývali. Kto by sa dnes bifľoval
hlavné mestá, počty obyvateľov, názvy morí, ostrovov a iných
haluzí, keď stačí kliknúť myšou a vyguglovať aj tú najzapadnutejšiu
osadu v Papui – Guinei. Učiteľka Jozefína pripustila, že keď bola
vo veku svojich siedmakov, aj ona si to myslela súc na rozdiel
od svojich žiakov bez počítača a Googlu. Pri tom pomyslení sa
trochu začervenala, a tak sa radšej začala zaoberať projektom –
supermarket.
Našla a oprášila v kabinete niekoľko príručných máp z konca 20.
storočia. Že na nich chýbalo niekoľko štátov, že viaceré mali iné
mená ako dnes, to jej neprekážalo. Rozhodla sa dokonca, že sa
môže hodiť aj glóbus so žiarovkou zabudovanou v zemskom jadre.
Minul sa týždeň a slniečko sa smialo ešte o čosi zaliečavejšie
a horlivejšie. Dva tucty siedmákov kráčali za učiteľkou Jozefínou
dosť disciplinovane, pretože nevedeli, kam smerujú. Dopochodovali
pred supermarket. Tu sa pani učiteľka zastavila a vyzvala školákov,
aby ju obkolesili.
„Rozdelíme sa na tri skupiny,“ povedala svojim siedmakom, ktorí

čoraz zmätenejší viseli očami i ušami na jej perách ako už dávno
nie. „Prvá skupina,“ vymenovala sedem mien, „ bude označovať
do tejto mapy,“ vybrala z tašky jeden zo zastaraných exemplárov,
„krajiny, z ktorých sú tovary v supermarkete v sektore ovocia
a zeleniny, druhá,“ zaznelo ďalších sedem mien, „bude robiť to isté
v oddelení vín a tretia bude mať mapu Slovenska, Česka, Poľska
a Maďarska. Budete v nej označovať mestá, v ktorých sa vyrábajú
mliečne a mäsové výrobky uložené v policiach a chladiacich
boxoch.“
Niektorí siedmaci pootvorili od údivu ústa, zabudli do seba žďuchať
a inak prejavovať pohŕdanie učiteľkinými rečami. Proti ich vlastnej
vôli sa zodvihlo omnoho viac rúk siahajúcich po mapách, než bolo
treba.
„Je deväť hodín, o pol desiatej vás budem čakať na tomto mieste,“
dokončila učiteľka Jozefína inštruktáž, „a verím, že vás neprivedie
strážna služba,“ dodala pre istotu, lebo v duchu sa obávala, že to
na sto percent nie je vylúčené.
Siedmakov pohltil fotobunkový vchod, učiteľka Jozefína zastrčila
mincu do zámku vozíka a vošla za svojimi zverencami. Na nákup
sa však nedokázala sústrediť...
Keď po skončení vyučovania sedela nad tromi počmáranými
mapami, rozhodla sa všetkým svojim siedmakom zapísať jednotku.
A v tichosti zapísala jednotku aj samej sebe.
(vič)

Dosť bolo jelší a vŕb!
Vyzeralo to ako na Slavkovskom poli. V snehu popri potoku ležali
stovky mŕtvol, do studeného ranného šera svietili krvavočervené
rany jelšových pňov. Medzi kmeňmi storočných stromov sa však
neprechádzal Napoleon ani knieža Bolkonskij, iba mrzutí chlapi
sa mocovali s ťažkým drevom nasiaknutým jarnou nedočkavosťou.
Prizeral sa im maršalov pomocník zvierajúci rukoväť motorovej píly
namiesto rukoväte šable...
Stromy odjakživa prekážali ľuďom. Cesta za živobytím viedla cez
žiaroviská, krvopotné klčovanie zvyškov požiaru až po namáhavé
oranie prírode vyrvanej mýtiny. Ľudia boli odhodlaní, a preto
v zápase so stromami víťazili a zvíťazili. Na úrodných rovinách
a pahorkatinách ich vytlačili na brehy riek, potokov a výmoľov.
A stromy pochopili, že tam je ich miesto. Svojimi koreňmi pretkali
poddajnú, vlhkú pôdu, košateli. Sem – tam sa v súboji s vetrom
či snehom odlomil vršiak alebo kus koruny. To však stromy iba
povzbudzovalo k energickejšiemu rastu, až si začali namýšľať, že
vyrastú do neba. V pýche ich povzbudzovala živá voda zvlažujúca
ich korene, huckal ich aj spev vtáčikov – letáčikov šikovne sa
ukrývajúcich pred ľuďmi v lístí. A hecovali ich dokonca aj všelijaké
chrobáky a húsenice, ku ktorým sa pridali, čuduj sa svete, aj
veveričky roztopašne v svadobnom tanci skáčuce z koruny do

koruny.
Ľuďom sa to prestávalo páčiť. Začali k ich koreňom kydať betónové
balvany, zbúrané steny, roztlčené okenné tabule, nepotrebné
plechovice, ale to mohli rovno hádzať hrach na stenu. Stromy boli z
roka na rok vyššie a hrubšie v páse.
Tak to teda nie!" povedali si jedného dňa ľudia. Tie stromiská
"
"
sa nám nebudú rozťahovať rovno pred našimi očami!" Či to bolo
osvietenie alebo čertovo kopýtko, nevedno, ale ľudia sa zhodli na
tom, že stromy sa sprisahali s vodou a chcú ich vytopiť. A vtedy sa
takmer ako náhodou objavili žoldnieri. Ich zbrane boli zo švédskej
ocele a ich kone fŕkali a páchli naftou. Ľudia sa aj trochu zháčili
zoči-voči ich rozhodnosti, ale vzápätí si povedali: dobre tým
stromom tak, nemali sa tak drzo rozpínať!
Bežali predjarné dni, dedina sa scvrkávala, až zostala v tichom
úžase ugniavená a nahá, ako ten samoľúby kráľ, ktorému Hans
Christian Andersen ušil nové šaty z hlúposti a hanby. Žoldnieri
odtiahli, ale možno sa oni o rok vrátia, aby oslobodili ľudí aj od
zvyšku zelenej neslobody.
Už len treba veriť, že naozaj Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Správa povodia Hornej nitry Topoľčany bude reagovať tak ako
sme ich oslovili.
(vič)
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Ako sa darí našim futbalovým oddielom
Jarná časť futbalovej súťaže sa skončila. O celkovom postavení našich mužstiev
v tabuľke je rozhodnuté. To je však dobrý dôvod, aby sme si v krátkosti zhrnuli
doterajšie športové úspechy či neúspechy, ktoré dosiahli jednotlivé oddiely.
Po odchode D. Križmu, D. Bajzíka a M. Lacenu sa naše A-mužstvo v jarnej časti
objavilo na trávniku pod vedením trénera Jozefa Naštického v novej zostave s
topoľčianskymi odchovancami T. Junasom, M. Jančovičom a M. Oravcom posilnení
o našich dorastencov K. Beňu, M. Lacenu, L. Ziga, J. Bukvaya, M. Jamricha.
Výsledky A-mužstvo:
Holíč – Jacovce 2:2
Jacovce – Prašice 0:1
Moravský Sv. Ján – Jacovce 3:2
Jacovce – Petrova Ves 1:0
Senica "B" – Jacovce 4:1
Jacovce – Smolenice 3:1
Kúty – Jacovce 1:0
Jacovce – V. Kostoľany 1:1
Trebatice – Jacovce 5:0
Jacovce – Dvorníky 6:2
Gbely – Jacovce 4:0
Jacovce – Krakovany 3:1
Radošina – Jacovce 2:1
Hlohovec – Jacovce 0:2
Jacovce – Borský Mikuláš 0:3
Ako vidno z výsledkov mužstva, z jarných zápasov, odohraných na súperovom
ihrisku sme priniesli len jeden jediný bod. To sa ukázalo aj v tabuľke, keď sme
skončili po 30. kole na 10. mieste.
Na mužstve sa prejavil odchod skúsených hráčov a prílev mladých perspektívnych
hráčov, ktorých čas ešte len príde.

Dorast trénuje Peter Okša. V V. lige západ po 30. kole na 13. mieste.
Výsledky dorast:
Holíč – Jacovce 5:2
Jacovce – Tovarníky 2:2
Moravský Sv.Ján – Jacovce 2:0
Jacovce – Šaštín 1:2
Senica "B" – Jacovce 2:2
Jacovce – D. Krupá 2:4

Hlboké – Jacovce 0:1
Jacovce – V. Kostoľany 2:4
Trebatice – Jacovce 1:0
Jacovce – Bojná 3:1
Gbely – Jacovce 6:1
Jacovce – Chtelnica 2:3
Preseľany – Jacovce 1:6
Radošina – Jacovce 3:1
Jacovce – Veľké Orvište 6:0
Jarná časť súťaže dorast je pre naše družstvo poznačená odchodom alebo
pendlovaním hráčov medzi A – mužstvom a drastom. Dorast nedokázal zopakovať
vynikajúce výsledky začiatku jesennej súťaže. Odhlásením z V. ligy západ sa dorast
znovu vráti od súťažného ročník 2009/2010 do okresnej súťaže.
Oddiel žiakov trénuje od mája Jozef Kšinant, ktorý to nemal ľahké, pretože mužstvo
bolo oslabené a zápasy hrali iba 8 hráči, a tak sa snažil a naďalej aj snaží doplniť
oddiel a vzbudiť v jednotlivcoch záujem o tento šport. V okresnej súťaži skončili
na 8. mieste so 4 bodmi. Oddiel žiakov posilnia aj hráči, ktorí sa vrátia z Tesár zo
zrušenej prípravky. Preto chceme poprosiť rodičov, aby vo svojich deťoch upevňovali
športového ducha a viedli ich k zodpovednému prístupu k tréningom, lebo len tak sa
môžu vypracovať na vynikajúcich futbalistov a rozvíjať svoj talent.
Dňa 27. apríla 2009 sa u nás odohral medzinárodný zápas hráčov do 18. rokov
Slovakia Cup 2009. Na našom ihrisku sa v súboji stretli hráči Ukrajiny a Turecka.
S bezgólovým výsledkom 0:0 však určite nemohli byť spokojní jedni ani druhí.
Celkovým víťazom turnaja sa stali hráči Talianska, na 2. mieste skončilo Chorvátsko
a na 3. mieste Ukrajina.
Aj v čase ﬁnančnej krízy môžeme konštatovať, že ﬁnančnú podporu klubom najviac
zabezpečuje obec svojimi dotáciami na činnosť, za čo chceme poďakovať obecnému
zastupiteľstvu aj pánu starostovi obce.
Zároveň patrí vďaka všetkým členom TJ a j ostaným dobrovoľným darcom, ktorí
podporili našu organizáciu darovaním 2 percent dane z príjmu. Tiež ďakujeme
našim ďalším sponzorom, ktorí zabezpečili sponzorským príspevkom možnosť
hosťovania našich nových hráčskych posíl ako sú: ﬁrma Ingpors, s.r.o. Dolné
Vestenice, ﬁrma Sigi Trade, s.r.o. Nové Zámky, predseda Peter Janček, Jozef
Golešényi, Alena Lacenová, Jaroslav Božik, Dalibor Bajzík a ďalší. Vďaka patrí
všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú pri organizovaní futbalových zápasov, pri
údržbe ihriska a jeho okolia a pri príprave občerstvenia pre hráčov.
Dňa 19. 6. 2009 sa uskutočnila v zasadačke TJ členská schôdza, na ktorej sa
uznieslo, že je potrebné vypracovať nové stanovy, nakoľko stará organizácia
TJ nemôže čerpať dotácie z úradu vlády. Nové občianske združenie by malo od
novej sezóny 2010/2011 združovať všetky naše futbalové oddiely, ale aj turistov,
posilňovňu, kolkárov a iné športové kluby, ktoré by mali záujem takto spolupracovať.
Pre verejnosť je určite zaujímavý fakt, že priestory zasadačky sú k dispozícií za
úhradu nájomného aj širokej verejnosti pre účely malých rodinných osláv a rôznych
spoločenských stretnutí.
Na záver chceme oceniť snahu našich futbalistov, ktorí dokázali na ihrisku prejaviť
bojovnosť a snahu za lepší výsledok.
Tiež im prajeme, aby načerpali nové sily do sezóny 2009/2010, a tak reprezentovali
našu obec a potešili oko futbalového fanúšika. Za výbor TJ môžem skonštatovať, že
sa budeme snažiť nesklamať a zmeny, ktoré nastanú v hráčskom kádri prispejú k
zlepšeniu hráčskej kvality v jednotlivých mužstvách.
Za výbor TJ Zuzana Zigová
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