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Zmŕtvychvstanie a dnešný človek
Naša
moderná
vyspelá
spoločnosť, ktorá priniesla
a prináša stále nové objavy,
vynálezy, technické zázraky
ako mobil, počítač, internet
nám spôsobila aj veľmi smutnú
realitu života – stratu jeho
zmyslu.
Načo žiť, keď sú okolo nás samé
vraždy, násilie, strach, keď moc
majú len tí, ktorí ju využívajú iba
pre svoj prospech. Mnohí ľudia
sú i na pokraji prežitia, nevedia
zabezpečiť budúcnosť vlastným
deťom. Zvláštny paradox, na
jednej strane technický pokrok,
rast inteligencie, neustále zmeny
dopredu a na druhej strane
strach, neistota, egoizmus. Ako
ďalej? Existuje cesta zmeny
k lepšiemu? Kresťanstvo nám
odpovedá
tým
najväčším
sviatkom, bez ktorého by
nemalo zmysel veriť, dúfať,
milovať Boha – Veľkou nocou.
Každý kňaz na Bielu sobotu
spieva Veľkonočný chválospev
na oslavu nášho Vzkrieseného
Pána, v ktorom zaznievajú tieto
slová: „ Toto je noc, ktorá dnes
na celej Zemi veriacich v Krista
vymaňuje z neprávosti sveta
a z otroctva hriechu, vracia im
Božiu milosť a vovádza ich do
spoločenstva svätých. Toto

je noc, v ktorej
Kristus rozlámal
okovy smrti a
víťazne
vstal
z hrobu. Naozaj
požehnaná
noc,
ktorá
spája nebo so
zemou a človeka
s Bohom.“ Je
to
noc,
ktorá
zmenila beznádej
na
vykúpenie,
bolesť a utrpenie
na cestu zmyslu,
umieranie
na
zmŕtvychvstanie
a smrť na život.
Toto všetko nám
prináša
Ježiš
Kristus, jeho obeta
a zmŕtvychvsta
nie. On jediný
má tú moc premeniť aj naše
bolesti, trápenia a smútok na
cestu zmyslu, na cestu osobnej
skúsenosti a radosti. Pomáha
nám všetkým nájsť zmysel
života. Preto jedine s ním
môžeme v živote vytvoriť čosi
hodnotné. Veľakrát sme možno
znechutení, pýtame sa, či to má
zmysel.
Možno si povieme: „Načo sa
trápiť, nemá to zmysel, radšej

to vzdám.“ Aj
to
môže
byť
riešenie.
Ale
v ktorej životnej
situácii to bude
ideálne?
Kde
sú ľudia, človek
vždy naráža i na
nepochopenie,
výsmech, oso
čovanie i podrazy.
Ak
nosíme
Krista vo svojom
srdci, vieme, že
nás čaká čosi
nádherné i keď
ťažké. Postupne
však
možno
p o c h o p í m e , ž e
takouto cestou
si
nás
Boh
pripravuje
a
vychováva.
Ježišove oslávené rany sú
toho dôkazom. Stávajú sa
presvedčivým argumentom, že
dobro je silnejšie než zlo a láska
mocnejšia než smrť. Mnohí
dokážu rany na ňom spočítať,
pomenovať a obviňovať za
ne tých druhých. Akoby sme
zabudli, že práve tieto rany sa
majú stať znakom viery pre
maloverných, aj pre tých, čo
neveria. Ani my sa nebojme

spoznávať ich, pomenovať
a premieňať na svedectvo života.
Zmŕtvychvstalý Kristus prináša
evanjelium života. Je to ten istý
Kristus, ktorý nás zjednocuje
okolo svojho slova. Dovoľme
mu, aby hlbočinu a priepasť
našich sŕdc naplnil tým istým
dobrom a odpustením, ktoré
by sme potom mohli prinášať
do tohto rozdeleného sveta
ako viditeľný znak nádeje
a pravdivosti evanjelia.
Preto vám všetkým prajem,
aby i pre vás Veľká noc bola
cestou osobnej zrelosti, cestou
radosti a vďačnosti, že Boh je
vždy s nami a že jedine s ním
môžeme nájsť pravý zmysel
života, chuť ísť ďalej a stať sa
ľuďmi s pevnými zásadami,
zdravou zbožnosťou a čistou
radosťou.
Všetkým čitateľom Jacovského
hlásnika prajem, nech Ježišovo
víťazstvo nad smrťou a hriechom
napĺňajú váš život veľkou
radosťou a pokojom – veď
sme vykúpení a Jeho prázdny
hrob nech vás napĺňa odvahou
kráčať vpred aj v ťažkých dňoch
a hovoriť ľuďom o Božej láske.
Veľa milostí a požehnania
Mgr. Daniel Vachan, kaplán

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky praje občanom
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Starostovská mozaika starostí a potešení
1/ Pán starosta, pomaly uplynie sto dní vášho pôsobenia vo
funkcii. Ak by boli voľby ešte len teraz pred nami, uchádzali by
ste sa o starostovský post?
Sto dní, alebo nie sto dní, určite by som sa o post jacovského
starostu uchádzal aj napriek tomu, čo po tých sto dňoch už naisto
viem. Totiž, že inventúra prebranej a dodatočne sa vynárajúcej
agendy bude trvať dlhšie než sto dní, ako som v prvých dňoch
optimisticky predpokladal.
2/ Máte niekoľkoročné a pestré skúsenosti s pôsobením vo
verejnej správe, len tak vás niečo asi nezaskočí. A predsa,
prekvapilo vás niečo – milo či nemilo – po vstupe do jacovskej
starostovskej pracovne či inej v obecnom úrade?
Prekvapilo. Milo ochota ľudí. Myslím tým, samozrejme, občanov
Jacoviec, nielen platených zamestnancov obce, ochotných niečo pre
obec urobiť. Som rád, že v tomto sa moje optimistické očakávania skôr
plnia než naopak. Na druhej strane nemilé prekvapenie mi pripravil
starostlivejší, teda starostovský záujem o Chocinu. Chodím okolo
nej roky, ale teraz ma jej totálna devastácia, predovšetkým brehy,
naozaj zaskočila. A všeobecne musím vysloviť nie prekvapenie,
ale zarmucujúce konštatovanie, že odpad a manipulovanie s ním
je v našej obci zahanbujúce. Nielen že nekrášlí krajinu, ale akoby
pomaly zadúšala náš cit pre poriadok, čistotu a peknotu verejných
miest, našich verejných miest. Isteže, všetko som si to všímal aj
ako nestarosta, ale dnes pri pohľade na tie nešikovne zatajované
hromádky ma premkýna zahanbenie a pocit zodpovednosti.
3/ Čo sa však dá proti tomuto konaniu okrem výziev občanom
urobiť?
Spomeniem ešte jedno prekvapenie. Videl som stavebný odpad
zosypaný do vriec a nie v potoku, ale pekne pred domom. Zrejme
ten náš občan čaká na veľký kontajner, aby tam tie vrecia odniesol.
Svitlo mi, to je riešenie, ktoré ponúkam občanom. Vyložte svoj
stavebný odpad pred bránu a príďte na obecný úrad požiadať o jeho
odvezenie alebo ho rovno dovezte pred úrad a zložte ho tu. Len ho,
prosím, nesypte potajomky do potoka, alebo za dedinu! Ešte dodám,
že pracujeme na tom, aby sme rozšírili zber komunálneho odpadu
o bioodpad, lebo ako sa dívam okolo seba, už málokto zakladá
kompost vo svojej záhrade.
4/ Mohli by ste stručne naznačiť čím všetkým ste sa za uplynulý
štvrťrok museli a mohli zaoberať?
Štyrikrát rokovalo obecné zastupiteľstvo, formovali sa jeho vlastné
i poradné orgány, ale hlavne každodenný život bežal so svojimi
starosťami i radosťami. V rámci spomínanej „inventúry“ som sa snažil
urobiť si reálny obraz o stave obecného majetku. Materská škola je
v žalostnom stave. Zateká strecha, treba vymeniť okná, v havarijnom
stave je žumpa, ani základná škola nie je na tom omnoho lepšie
a budova, v ktorej sídli pošta, kaderníctvo a iné služby tiež potrebuje
generálku. Kotol ústredného kúrenia, kanalizácia i elektroinštalácia
dosluhujú. Stav kultúrneho domu je všeobecne známy. Vyšiel som
na povalu a zdá sa, že možno výmena niekoľkých desiatok škridiel
by mohla zabrániť zatekaniu. Napokon, ohlásili sa záujemcovia –
podnikatelia, ktorí by si chceli budovu prenajať na logistické centrum.
Obecná budova, v ktorej sú lekári, potrebuje tiež opraviť strechu,
bolo by treba ju zatepliť..., skrátka ako správcovia obecného majetku
a jeho prenajímatelia máme čo naprávať. Ak teraz spomeniem
kúpu auta pre účely obecného úradu, možno si niekto povie, že
uvádzané nedostatky mohli dostať prednosť. Iste, je to vec názoru,
ale bez spoľahlivého auta nemôže dnes ani obecný úrad fungovať.
Poslanci súhlasili s finančným limitom na jeho kúpu 563-tisíc korún.
Po starostlivom výbere sme kúpili Ford Focus za 514-tisíc Sk. Je
to moderné, dobre vybavené auto s bonusom zimných pneumatík
s diskami. Zaplatíme ho v dvoch splátkach, prvá, už zaplatená, bola
257-tisíc Sk a druhá (spolu s úrokmi) bude 295-tisíc. Staré auto je už
opravené a za symbolickú korunu odovzdané do užívania ZŠ s MŠ.
Na dobrej ceste je aj rýchly internet. Podľa najčerstvejších informácií

by mohol byť Jacovčanom k dispozícií do konca mája.
5/ Je niečo, čo si v tejto chvíli zasluhuje podrobnejšie vyjadrenie,
či odkaz občanom?
Chcel by som poďakovať členom klubu dôchodcov, ktorí nás pobavili
svojou veselou fašiangovou obchôdzkou. Osobitne si cením autorský
i interpretačný vtip pána Čermana i manažérsku aktivitu pána
Kšinanta. A mal som jednu návštevu. Pán Ján Klinčuch navrhuje
zriadiť účelový fond na podporu mladých rodín, konkrétne tých,
ktorým sa narodí dieťa. Sám je pripravený vložiť štartovací vklad 20tisíc korún a získavať ďalších donátorov. Pod patronátom obecného
zastupiteľstva by sa mala podľa predstáv zakladateľa vytvoriť správna
komisia fondu. Takýto návrh pokladám za šľachetný a dúfam, že
nezostane iba pri zámere. A ešte je tu eRko, Janka Bošanská a jej
tím, ktorí ponúka deťom zábavu i poučenie a nenápadne im vštepuje
vzťah k svojej obci.
6/ Kľúčovým dokumentom obecného zastupiteľstva je rozpočet
obce. Je už ten jacovský tak pripravený, že ho môžu poslanci
odsúhlasiť?
Samozrejme, obecný rozpočet je fundament a zároveň limit,
v ktorom sa môže jacovská samospráva pohybovať. Zhodli sme sa
s poslancami, že nebudeme konať unáhlene. Návrh, ktorý vznikal
zohľadňovaním predstáv všetkých zložiek verejného obecného
života, bol na obecnej informačnej tabuli, ale pred jeho definitívnym
prijatím sme si museli vyjasniť ešte niektoré súvislosti – nájomné
zmluvy, záväzky obce a pod. ovplyvňujúce čísla na príjmovej
i výdavkovej strane rozpočtu. Dnes už je na tabuli ako schválený OcZ
22. 3. 2007.
7/ Kto pozorne počúval na vašich predvolebných stretnutiach
s občanmi, asi si zapamätal vaše hlavné zámery a predstavy.
Netreba ich odkladať kvôli naliehavejším, operatívnym úlohám
či problémom?
Nie, nie je v tejto chvíli dôvod niečo meniť, uprednostňovať.
Musím však pripomenúť možno frázu: vydali sme sa na dlhú trať.
Územný plán obce pokladám za seriózny dokument a sú v ňom
zakomponované aktuálne rozvojové projekty. Ich realizovateľnosť je,
samozrejme, podmienená peniazmi, ich nemalými sumami. Teraz
je už na rade naša – teda moja, poslancov i ostatných ochotných
pomôcť – pripravenosť a schopnosti získavať finančné zdroje.
Musíme byť šikovní a zapájať do svojej taktiky ľudí, ktorí nám budú
naklonení a sú pritom vierohodní a odborne kompetentní. Budeme
postupovať otvorene a korektne, bez politikárčenia. Som optimista
a verím, že ak sa dobre pripravíme, tie vždy nedostatkové peniaze
na rekonštrukciu Májovej ulice, Záhradkárskej i Potočnej a postupne
i ďalšie plány získame. Aktuálny je aj dom sociálnych služieb, zberný
dvor bioodpadu. Súčasťou tohto procesu je tiež modernizácia práce
obecného úradu, jej prispôsobovanie rytmu nášho života. Napríklad
v termínoch platieb obecných poplatkov, resp. daní bude úrad
pracovať aj v sobotu od 8.00 h do 12.00 h.Najbližšie v termíne od 14.
apríla do 12. mája 2007.
8/ Je tu jar, Veľká noc, Deň Zeme a iné príležitosti prejaviť svoj
vzťah k prírode a ku krajine – Hôrke, Chocine, chodníkom,
parčíkom a rôznym zákutiam. Možno očakávať z obecného úradu
nejakú inšpiráciu?
Najprv spomeniem jarné upratovanie, potešilo by ma, keby neskončilo
iba zaplnením pristavených veľkých kontajnerov. Napríklad si viem
predstaviť školácky útok s vrecami na plastové fľaše na niektoré kóty
v Hôrke v rámci environmentálnej výchovy. Zároveň chcem pochváliť
„Jarné prebúdzanie“, ktorým nás potešili žiaci a ich panie učiteľky.
Ak budeme na takéto príbehy nadväzovať, bude našej radosti iba
pribúdať. Najbližšie sa môžeme stretnúť na podobnej milej slávnosti
v nedeľu 15. apríla. No a predovšetkým chcem popriať nám všetkým
milostiplné a radostné veľkonočné sviatky.
Ďakujem za rozhovor
(vič)
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Kultúra v obci
V januári
pokračovali
ženy v cvičení v telocvični
v Jacovciach pod dohľadom
odbornej cvičiteľky Dagmar
Štricovej.
Vo februári sa začal
tanečný kurz, ktorý vedie
pán Jaroslav Toman v ZŠ
v Jacovciach.
Do
tanečného
kurzu
chodia chlapci a dievčatá
ôsmych, deviatych ročníkov a stredoškoláci.
V utorok 20. februára sa konala v obci rozlúčka s fašiangom.

narodilo 9.
Sú to: Terézia Babulicová, Daniel Figur, Katarína Habajová, Stella
Chrenková, Martin Manina, Semir Snop, Simona Šatanová, Timea
Tomanová, Alexander Tomka
Všetkým deťom, ako aj rodičom prajeme do ďalších rokov veľa
zdravia.
V nedeľu 25. marca sme pripravili pred areálom Kostola Božieho
milosrdenstva slávnosť Jarné prebúdzanie. Bolo to vystúpenie
spevácko-dramatickej skupiny JESEŇ z Partizánskeho pod
vedením Pavla Kopala.

Pozývame vás

Na parkovisku pred predajňou Jednoty sa zišli občania obce, ktorí
boli svedkami pochovávania basy, ktoré pripravil Klub dôchodcov.
Obec pripravila na občerstvenie šišky, víno a malinovky. Krojovaný
sprievod pripravil veselú zábavu pre prítomných občanov.
Večer mali členovia klubu dôchodcov posedenie v KKS, na ktorom
nechýbala dobrá hudba, občerstvenie, a hlavne veselá nálada.
Rôznymi úsmevnými scénkami a tancom si spríjemnili fašiangové
posedenie, ktoré ukončili pochovaním basy.
V nedeľu 25. februára sme pripravili na Obecnom úrade slávnosť
„Vítanie deti do života“ narodených v roku 2006, ktorých sa

• druhú Veľkonočnú nedeľu do Kostola Božieho milosrdenstva na
chrámový koncert
• v pondelok 30. apríla do areálu nového kostola na slávnosť
„Stavania mája.“
• druhú májovú nedeľu na oslavu Dňa matiek
• v sobotu 19. mája na návštevu divadla Andreja Bagara v Nitre
na muzikál Divotvorný hrniec. Záujemcovia sa môžu hlásiť
u kultúrnej referentky na obecnom úrade. Vstupné je 300.- Sk na
osobu + 70.- Sk cestovné.
• v stredu 23. mája na nákupný zájazd do Poľska – Jablonky.
Cestovné činí na osobu 300.- Sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
u kultúrnej referentky.
O všetkých kultúrnych akciách budeme ešte informovať obecným
rozhlasom.
Alena Strižencová
kultúrna referentka

Niečo pre gazdinky na slávnostné chvíle
Nepečená roláda z tortových oblátok
Rozpustíme nad parou 1 Ceru, pridáme 200 g cukru, 3 celé vajcia,
pridáme 4 polámané tortové oblátky. Pridáme 100 g hrozienok,
100 g orechov (50 g posekaných, 50 g pomletých), 100 g žele
cukríkov , 2 PL kakaa.
Všetko nad parou dobre premiešame. Necháme trochu vychladnúť.
Potom hmotu vylejeme na papier na pečenie, ktorý vysypeme
kokosom alebo orechami. Zvinieme ako roládu necháme stuhnúť
a krájame na rezy.
Orechové šuhajdy
Potrebujeme 300 g práškového cukru, 1dl mlieka, 50g zomletých
orechov, 50g kakaa, 100g čokolády na varenie,1 vanilkový cukor,
250 g masla.
Cukor s mliekom uvaríme, postupne pridávame orechy, kakao,
polámanú čokoládu, a miešame, kým sa čokoláda nerozpustí.
Necháme vychladnúť, pridáme maslo a dobre vymiešame. Ak
by masa tuhla, dáme ju do vodného kúpeľa. Lyžičkou plníme
papierové košíčky. Na to môžeme dať višňu, prípadne lieskový
orech. Znovu zalejeme čokoládovou hmotou. Necháme stuhnúť.
Z jednej dávky spravíme 45 - 50 kúskov.

Zamatová roláda
Cesto: 6 vajec, 5 PL kryštálového cukru, 1/2 kávovej lyžičky
sódy bikarbóny, 3 PL kakaa,
Plnka: 2dl mlieka, 1 žĺtok, 3 PL hrubej múky, 250g masla, 7 PL
práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 2 PL kakaa.
Bielky vyšľaháme, postupne pridáme cukor, vyšľaháme
tuhý sneh, postupne vvšľaháme žĺtky, a primiešame kakao
rozmiešané so sódou bikarbónou. Pečieme v dobre vyhriatej
rúre na papieri 5 minút. Po vytiahnutí z rúry roládu stočíme.
Necháme vychladnúť.
Plnka: mlieko, žĺtok, múku, vanilkový cukor dáme uvariť kašu.
Necháme vychladnúť. vymiešame maslo s cukrom, primiešame
vychladnutú kašu. Dobre vymiešame. rozdelíme na 2 časti,
do prvej dáme kakao. Rozvinieme plat, ktorý je veľmi tenký
a jemný, natrieme naň bielu plnku, na ktorú dáme hnedú plnku.
Opatrne zvinieme. Necháme stuhnúť polejeme čokoládovou
polevou.

Redakcia praje pri pečení veľa zdaru a dobrú chuť!
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Zo života ZŠ a MŠ
Jarná príroda sa budí, všetko ožíva, stromy a kvietky pučia, potôčik
spieva svoju jarnú pieseň. Aj život v našej škole pripomína bezbrehé
lolotanie takéhoto potôčika. Potôčika, ktorý tečie stredom dediny,
okolo ktorého prúdi život a je súčasťou života dediny. Naša škola
je tiež súčasťou života Jacoviec, a tu sa život nezastaví počas
nijakého ročného obdobia. Snažíme sa svojou prácou byť osožní
sami sebe, našim žiakom i všetkým občanom našej obce.
V spolupráci s obecným úradom sme na základe vypracovaných
projektov, ktoré boli financované z Európského sociálneho fondu,
zriadili a sprevádzkovali dve nové moderné učebne – jazykovú
a počítačovú. Keďže dnešná doba si žiada ľudí moderných,
jazykovo vzdelaných, chceli sme aj my poskytnúť deťom ďalšie
vzdelávanie práve v týchto oblastiach a dnes už žneme prvé
ovocie našej snahy. Dňa 29. 3. 2007 sa uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie certifikátov prvým absolventom kurzov z anglického
jazyka, nemeckého jazyka, psychológie a informatiky, ktoré sa
uskutočňujú v rámci programového dokumentu SOP – ľudské
zdroje. Jeho prioritným cieľom je zvýšenie kvalifikačného
potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh
práce. Program prispôsobuje prípravu a vzdelanie požiadavkám

spoločnosti založenej na vedomostiach.
Naša škola je súčasťou obce už dlhé roky. Snažíme sa, aby sa nám
v nej dobre učilo, aby sme odovzdali deťom čo najviac a deti získali
množstvo vedomostí, zručností a skúseností. Jednou z podmienok
úspešnej práce je upravené a pekné prostredie. Škola mení svoj
šat, skrášľuje sa, modernizuje. V súčasnosti prebieha maľovanie
priestorov družiny a obnova nábytku v jednotlivých triedach
družiny.
Súčasťou života v našej škole sú mnohé akcie pre deti, napr.
matematické popoludnie, tvorivá dielňa, činnosť krúžkov, vydávanie
školského časopisu Spod lavice, prípravy na rôzne súťaže
a olympiády, rozhlasové relácie...
Od 15. 3 do 15. 4. 2007 prebieha na škole zber papiera. Úlohou
tejto tradičnej akcie je vzbudiť v deťoch súťaživosť, záujem
o životné prostredie. Výsledkom našej snahy sú upratané pivnice
a spokojnosť detí, ktoré sa budú tešiť z dosiahnutého úspechu
a počtu kilogramov. Preto Vás, milí občania, prosíme, aby ste
si pripravili starý papier a pomohli nám urobiť niečo pre životné
prostredie a radosť našich detí.
ZŠ s MŠ Jacovce

Jeseň prebúdzala jar
Prvá jarná nedeľa v Jacovciach sa ani nemohla lepšie vydariť.
Vošla do dediny nielen žiarivo slnečná a príjemne hrejivá, ale aj

so spevom. S piesňami a básničkami v podaní seniorského súboru
Jeseň z Partizánskeho. Na zatiaľ netradičnom, ale neobyčajne
vďačnom „pódiu“ na schodoch pred Kostolom Božieho milosrdenstva
predviedol 16-členný zbor svoje pásmo Prebúdzanie jari. Znalecky
vybranými neobohranými ľudovými piesňami a jarnými veršami
potešili elegantní Partizánčania možno aj do dvesto Jacovčanov,
ktorí s chuťou tlieskali.
Vábivým spestrením sviatočného popoludnia uprostred
vyzametanej obce bol malý jarmok. Hádam nikto z prítomných
sa nezabudol pristaviť pri milých výtvarných dielkach jacovských
školákov. Zdobené medovníčky, kraslice, kuriatka, kačičky,
sliepočky i zajačiky a ďalšie symboly ohlasujúce príchod jari,
ktoré v tvorivých dielňach pripravili žiaci a učiteľky základnej
a materskej školy. Mnohé staré i mladé mamy si ich po koncerte
odnášali domov. A nechýbali ani korbáče z čerstvého vŕbového
prútia, ktoré vo svojom „stánku“ plietol na počkanie pán Dominik
Čerman. Slovom, s letným časom na spevavých krídlach Jesene
prišla do Jacoviec definitívne jar.
(vič)

5

Z pierka jacovského eRka
Vo februári, presne 17. 2. 2007, sme spoločne s deťmi oslavovali
osem rokov fungovania eRka v obci.
Stretli sme sa malí i veľkí, aby sme naplnili motto dňa: „Tvoje
slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“skrátene – POSVIEŤME SI.
A načo sme si posvietili? Na hodnoty, ako sú živá viera, otvorené
spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť, či radostná služba.
Napriek chrípkovým ochoreniam sme sa zišli a na jednotlivých
stanovištiach, ktoré si pripravili pre deti naši mladí, sa spievalo,
tancovalo, zamýšľali
sme sa nad telesným
postihnutím, zahrali
sme sa biblickú hru
a taktiež si v tvorivej
dielni každý mohol
vyrobiť srdiečkový
košíček.
Vyvrcholením akcie
bola, ako sa na
narodeninovú oslavu
patrí, torta, ktorej
sviečku sfúkla p.

riaditeľka ZŠ. Touto cestou jej zároveň ďakujeme za poskytnutie
priestorov školskej družiny.
No a ako môžete na fotke vidieť, tortu slávnostne rozkrojili p. kaplán
a p. starosta.
Po občerstvení sme pokračovali v zábave až do večerných hodín.
Celú akciu sme ukončili krátkym zamyslením sa nad hodnotami, na
ktoré sme si v tento deň „posvietili“ a so symbolickými – cukríkovými
lampášikmi sme sa spokojní rozišli do svojich domovov.
(jb)

Očistíme si nielen telo, ale aj dušu
Na jar, keď pochmúrne a studené dni vystriedajú slnečné, každý
sa snaží vyupratovať a vyčistiť svoje príbytky, aby sa všetko lesklo
a dýchalo čistotou.
Muži leštia svoje autá, zháňajú do nich kvalitné oleje a prípravky,
aby boli čo najvýkonnejšie. Ale ruku na srdce! Staráme sa tak
perfektne aj o svoje telo? Rozmýšľame nad tým, že aj naše telo je
treba po zime „ vyčistiť“?, a nemyslím tým len telo, ale aj dušu.
V dnešnom uponáhľanom svete každý kričí, že nemá čas.
V tomto víre života zabúdame jeden na druhého a zabúdame
sami na seba, aj na svojich blízkych. Priznajme si, že mnohí sa
správame ako slepí a hluchí. Prichádzame na svet a nevieme
ODKIAĽ, žijeme v ňom a nevieme PREČO, odchádzame z neho
a nevieme KAM. Potácame sa od jednej márnosti k druhej, až
nakoniec márnosti aj sami prepadneme. Nenamáhame sa pre
spoločné dobro, ale každý sám pre seba.
Skúsme sa na seba začať pozerať s láskou a pokorou, usmievajme
sa viac, hľadajme vo všetkých ľuďoch nielen negatíva, ale aj
dobro.
Položili ste si niekedy otázku, prečo ste sa vo svojom živote stretli
práve s tým či oným človekom? Akosi sme si ešte neuvedomili, že
každý, koho stretneme, vstúpil do nášho života preto, aby sme sa
jeho prostredníctvom niečo naučili.
Naučme sa prijímať všetky naše stretnutia, či už kladné alebo
záporné, ako užitočné lekcie života, ktoré nám majú pomôcť
v duchovnom raste.
A tak udržujme našu telesnú a duševnú schránku v takom stave,
aby sme okolo seba šírili dobro a lásku. Len vtedy môžeme byť
šťastní...

Aby sme mali pekné muškáty
Každý rok mi hovoria známi, že mám najkrajšie muškáty a pýtajú
sa, čo s nimi robím, keď sú také krásne. Dokonca niektorí hovoria,
že im to nechcem prezradiť. Nie je to pravda a tu je môj „ recept“.
Podľa mojich skúsenosti sú ťahavé muškáty najkrajšie v druhom

a treťom roku (ak sa vám ich podarí prezimovať).
Na jar im prekyprím pôdu, prípadne dosypem zeminu, a začnem
prihnojovať. Ale pozor!
Nie hnojivo na kvet, ale na list. Ak by sa aj nejaký kvet objavil,
vždy ho odstránim, aby sa rastlina zbytočne nevysilovala. Takto
pokračujem až do mája, a nedovolím, aby ani jeden muškát
nezakvitol. Od mája začínam hnojiť na kvet. Hnojivo však
používam pri každej zálievke, ale v nižšej dávke, ako je uvedené
v návode. Mne sa osvedčilo hnojivo „ENGO“.
Veľmi dobre je medzi muškáty zasadiť jednu rastlinku s názvom
„PLEKTRANT“, ktorá svojím pachom odpudzuje škodcov.
Pozor, ťahavý muškát neznáša premokrenie! Netvrdím, že tento
spôsob pestovania je ten pravý, ale mne sa darí už veľa rokov.
Keď k pestovaniu pridáte veľa lásky a pár pekných slov rastlinkám
každý deň, odvďačia sa vám nádhernou záplavou kvetov.

Zázvorový čaj na jarnú očistu
Jeden a pol litra vody povaríme s 3 – 4 klinčekmi a kúskom
škorice, očistíme malú hrudku čerstvého zázvoru (dostanete
ho kúpiť v Kauflande alebo TESCU) podrhneme na drháčiku
a zalejeme rozvarenou vodou. Necháme lúhovať 10 minút
a precedíme. Môžeme pridať citrón aj med. Pijeme 3x denne po
dobu 2 týždňov.
Veľmi dobre pomáha pri jarnej očiste, ale posilňuje aj imunitu.

Jarná očista
Otrháme prvé lístky žihľavy, prevaríme 1 liter vody a necháme
vychladnúť. Potom rozmixujeme so žihľavou.
Užívame 3x denne 1 ČL, pri nedostatku železa, prípadne silnej
menštruácii až 5 ČL denne. Po 2 – 3 týždňoch pauza.
Uschovajte v chlade, aby elixír neskysol
A. D.
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Zo zápisníc obecného zastupiteľstva
Kto si nestihol prečítať uznesenia obecného zastupiteľstva,
keď boli na oznamovacej tabuli, môže sa s niektorými z nich
zoznámiť teraz.

pri pohreboch z vykalkulovanej ceny pre občanov s
trvalým bydliskom v obci Jacovce vo výške 50% zo
stanovenej ceny.

Z rokovania OcZ z 1. januára 2007
Poslanci rozhodli zriadiť päť štandardných poradných
komisií:
- ekonomickú a správy majetku, predsedom je Ján
Pavlovič,
- životného prostredia a výstavby, predsedom je
Miroslav Čačík,
- obchodu, služieb a verejného poriadku, predsedom
je Jozef Kajan,
- cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
predsedom je Ľubomír Bošanský,
- vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych
služieb, predsedníčkou je Janka Bošanská a tri
osobitné:
- povodňovú, predsedom je Imrich Hermann,
- na prešetrovanie sťažností, predseda je Imrich
Hermann,
- pre ochranu verejného záujmu, predsedom je Jozef
Kajan.
Zákonom NR SR č. 253/94 Z.z. je určené, že plat starostu
obce je 2,20 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok, čo je za rok 2006 Sk 18.761, čo predstavuje sumu
Sk 41.300. Plat starostu obce v zmysle vyššie citovaného
zákona nemôže byť nižší. Naopak obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
OcZ Jacovce však rozhodlo, o zvýšení takto určeného platu
koeficientom 0,2, čo predstavuje sumu Sk 8.260.

Z rokovania OcZ 15. februára 2007
Poslanci schválili a uložili
- prenájom nebytových priestorov podľa žiadosti č.
770/2006, predmet nájmu záhradkárske potreby.
Žiadosti č. 84/2007, predmet nájmu domáce
potreby,
- zmluvu s mestom Topoľčany na zabezpečenie
agendy opatrovateľskej služby,
- sumu 108-tisíc Sk na spolufinancovanie podaných
rozvojových projektov,
- finančný limit na kúpu osobného auta 563-tisíc Sk,
- rokovať s vlastníkmi pozemku pod „kolkárňou“
o možnosti predaja alebo dlhodobého prenájmu,
- urobiť právnu analýzu umožňujúcu usporiadať
nájomný vzťah prevádzky „kolkáreň“,
- uplatniť výpoveď z nájomnej zmluvy na pozemok za
OcÚ,
- rokovať so zbernými surovinami o ukončení
zmluvného vzťahu.
OcZ neschválilo poskytnutie preddavku na činnosť TJ
Družstevník Jacovce.

Z rokovania OcZ 26. januára 2007
Poslanci uložili obecnému úradu a starostovi obce okrem
iného:
- rokovať so Slovenským vodohospodárskym
podnikom o spolupráci s obcou pri čistení a regulácii
potoka Chocina,
- vyžiadať
ponuky
firiem
zaoberajúce
sa
spracovaním rozvojových projektov a nadväzujúcim
poradenstvom,
- získať ponuky od dodávateľov komplexných služieb
spojených s likvidáciou odpadu,
- spracovať dohodu s firmou Šatan o likvidácii
akumulátorov,
- vykonať výber ponúk právnej pomoci pre obec
Jacovce, preveriť obsah zmluvy s firmou Amtel
Slovensko z roku 2003 a preveriť limity na mobilné
telefóny predchádzajúceho starostu Jozefa
Tomana,
- a schválili príspevok obce na výkop jamy na cintoríne

Z rokovania OcZ z 22. marca 2007
Poslanci schváli
- VZN č. 2/2007 „Prevádzkový poriadok pohrebiská
a domu smútku“ s pripomienkami,
- odpredaj motorového vozidla Škoda Favorit do ZŠ
s MŠ ako neupotrebiteľný majetok za 1 Sk,
- záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2006 bez výhrad,
- záverečný účet obce Jacovce za rok 2006 s výhradou
s tým, že opatrenia na odstránenie nedostatkov boli
prijaté na porade starostu,
- návrh rozpočtu obce Jacovce na rok 2007,
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 10% t. j. 82.000
Sk,
- žiadosť lekárov obce Jacovce zo dňa 22.11.2006
o odpustenie prenájmu za neambulantné priestory
s platnosťou do konca roka 2007,
- zámer vybudovania viacúčelového športového
ihriska s umelým trávnatým povrchom na parcele
č. 718/15 LV č. 793 v k. u. Jacovce,
- prenájom nebytového priestoru podľa žiadosti
č. 182/2007 - predmet nájmu zriadenie kozmetického
salónu,
- prenájom nebytového priestoru podľa žiadosti
č. 280 /2007 predmet - nájmu vybudovanie
logistického centra a montáže zabezpečovacích
zariadení do automobilov.
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Slávnostné odovzdávanie
certifikátov ESF

Obecná knižnica ponúka
Zdravie a sila v potrave

Kniha o správnom a nesprávnom výbere toho, čo jeme.
Poskytuje jasné a užitočné informácie o zložení, nutričných
a terapeutických vlastnostiach rôznych pokrmov. Čitateľa
vedie k rozumnému výberu produktov na jeho celodenné
stravovanie.

Gillerová, Katarína Ráno neplačem

Tridsaťročná výtvarníčka Martina, ktorá žije s dcérou
v bratislavskej Petržalke, svoju rodinu nevidela niekoľko
rokov . Pozvanie na svadbu, ktoré jedného dňa vypadne
z poštovej schránky, rozkrúti kolotoč spomienok. Pred
hrdinkiným vnútorným zrakom defiluje detstvo na strednom
Slovensku, poznačené vážnymi chorobami brata a starej
matky , prvá láska, zrada najbližšej priateľky, manželstvo
s nemilovaným mužom a vášnivý zakázaný vzťah. Má
alebo nemá ísť na svadbu v rodnom meste? Čo ak sa
stretne s mužom, ktorého kedysi milovala?

Slávnostné odovzdávanie certifikátov žiakom, ktorí absolvovali kurzy z anglického jazyka, nemeckého jazyka, informatiky a psychológie sa uskutočnilo v
Základnej škole s Materskou školou v Jacovciach v stredu 29. 03. 2007.
Cieľom týchto kurzov bolo zvýšenie úrovne vzdelania, príprava žiakov a študentov na budúce požiadavky spoločnosti založenej na vedomostiach a so
ciálnej inklúzie. Prioritou bolo zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce.
Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili všetci predstavitelia projektu, učitelia, ktorí tieto kurzy vedú a žiaci, ktorí absolvovali všetky kurzy v priebehu
polroka. Spočiatku sme neverili, že bude o tieto kurzy takýto záujem, ale boli
sme milo prekvapení opakom nášho očakávania. Oceňujeme snahu každého
študenta, ktorý sa podujal učiť dôležité veci.
Obohatením slávnostnej chvíle bolo vystúpenie študentov zo Súkromného
konzervatória Dezidera Kardoša z Topoľčian, z hudobno-dramatického odboru. Ich spev a hudba prispeli k sviatočnej atmosfére.
Mrzelo nás, že o túto slávnostnú ceremóniu neprejavilo záujem viac rodičov
absolventov. Myslíme si, že rodičia by pri všetkých významných udalostiach
mali stáť pri svojich deťoch.
Na záver by sme chceli ešte zaželať všetkým absolventom, aby tieto certifikáty
slúžili na dobrý štart do ďalšieho vzdelávania.
ZŠ s MŠ Jacovce

Kocián, Václav- Pán Ježiš aj dnes
uzdravuje celého človeka

Dnešné nemocné ľudstvo tiež veľmi potrebuje nielen
počuť nové ohlasovanie radostnej zvesti, ale sa aj stretnúť
s Božou oslobodzujúcou a ozdravujúcou láskou a mocou.
A preto každý opravdivý veriaci je pozvaný zakúsiť ju
a potom sa stať aj jej svedkom a nástrojom Pána Ježiša
a Ducha Svätého pre túto službu.
Ale ako? Na to nám dáva odpoveď táto príručka.
Mária Gulišová, vedúca knižnice

Učitelia mali sviatok
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Nespaľujme odpady
Neraz sa s nedôverou a tak trochu s obavami pozeráme na
dymiace komíny domov alebo
ohniská na záhrade, ktoré zamorujú naše ovzdušie a často
oprávnene. O tom aké škodlivé látky vznikajú pri pálení
odpadov vás budeme informovať v tomto článku
Pri spaľovaní napr. v peci, kotli alebo na ohnisku môže vznikať
viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovaní
komunálnych odpadov.
Hlavné príčiny sú dve:
teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke - palivo
je nedokonale okysličované.
Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do
ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty... Tieto látky
nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice horných dýchacích
ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.
Polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch sú dokonca
prvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné
účinky. Veľmi nebezpečnými produktmi spaľovania sú tzv.
dioxíny (patria medzi najsilnejšie syntetické jedy). Emisné
limity odporúčané EÚ na dioxiny pre spaľovne odpadov sú
práve pri spaľovaní v domácnostiach alebo na ohniskách
často prekročené.
Aké škodlivé látky teda vznikajú pri pálení jednotlivých
druhov odpadov?

Plasty

Plasty sú obohatené rôznymi zmäkčovadlami, farbivami,
stabilizátormi...Tie môžu obsahovať ťažké kovy - hlavne
kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia
alebo zostávajú v popole.
Pri nedokonalom horení plastov vzniká veľa oxidu uhoľnatého
(CO). Tento plyn je jedovatý. Je schopný viazať sa na krvné
farbivo- hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou.
Môže to vzniesť k vnútornému uduseniu.
Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú
ku vzniku fotochemického smogu.
Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov. Ktoré majú
schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele. Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO) ich označila za ešte škodlivejšie ako
obávané polychlórované bifenyly .
Spaľovaním plastov môžu vzniknúť aj monoméry príslušného
plastu . Sú to hlavne Etylén (vzniká spaľovaním PE, HDPE,
LDPE), propylén a styrén. Vo vysokých koncentráciách sú
jedovaté alebo majú na ľudské zdravie dlhodobé účinky (majú
narkotické účinky a pôsobia negatívne na krvný obeh).
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC - polyvinylchloridu!
Škodlivé je aj jeho dokonalé spaľovanie pri vysokých teplotách
v spaľovni. Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková
(HCL) ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty.
Napr. pri horení kusu inštalačnej trubky z PVC s dlžkou
0,5 m sa môže vyprodukovať dostatok plynného
chlorovodíka na to, aby usmrtil dospelého človeka. Pri
spaľovaní uniká do komína aj monomér PVC - vinylchlorid.
Je to veľmi jedovatá látka s rakovinotvorným účinkom. Ďalším
veľkým nebezpečenstvom sú aj už zmienené karcinogénne
dioxíny.
Spálením 1kg PVC sa môže vyprodukovať také množstvo
dioxínov, ktoré by postačilo na vyvolanie rakoviny

u 50 000 laboratórnych zvierat.
Uvoľňuje sa i plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén. Sú
to nebezpečné látky, ktoré sa používali v prvej svetovej vojne
ako bojové plyny. Vysoké koncentrácie majú za následok
poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam
dýchacích ciest.

Guma

Spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry, ktoré dráždia
dýchacie cesty a sadze. Tie obsahujú v úvode zmienené
polychlórované uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silne
jedy aj rakovinotvorné látky.

Drevotrieska a starý nábytok

Pri výrobe drevotriesky sa môžu ako tmeliaca látka používať
formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje sa
formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly
unikajú do ovzdušia. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy so
silným dráždivým účinkom.
Pri pálení starého nábytku môžu z použitých náterových hmôt
vznikať ďalšie škodlivé látky.

Polyamidy

Vyrábajú sa z nich textilné vlákna (silon, nylon). Pri ich
nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri nižších
koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje nevoľnosť
a bolesti hlavy.
V malom množstve uniká aj kyanovodík, ktorý i v malých
koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku, sčervenenie
spojiviek, prudké bolesti hlavy až závrate.

Organický odpad (bioodpad)

Spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale
hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý
dym stúpajúcich zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne oxid
uhoľnatý(CO), uhľovodíky a dechtové látky.
Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do
vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny.
Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom
z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny)
použiť na výrobu kompostu.
Ak máme nárazovo veľké množstvo organického odpadu
alebo materiál, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nechceme alebo
nevieme spracovať doma, odovzdajme ho na zbernom dvore,
priamo na najbližšiu kompostáreň alebo na iné miesto určené
obcou.
Doma do peci, kotla, ani do ohniska teda nepatria žiadne
plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Nepatrí sem
dokonca ani žiaden iný odpad.
Pre prírodu, pre zdravie naše, našich detí a našich susedov,
dokonca i pre našu peňaženku je najvhodnejšie na vykurovanie
použiť drevo, či ešte lepšie drevený odpad.
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Ak máme ústredné kúrenie, je výhodné a užitočné prikurovať
slnečnými kolektormi.
Drevo lepšie horí aj pri nižších teplotách a pri jeho pálení,
na rozdiel od uhlia, vzniká menej oxidu uhoľnatého (CO)
a oxidov síry.
V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok,
ktoré spaľovanie odpadov v domácnosti a na voľných
priestranstvách zakazujú.
Ak sa nechceme dostať do rozporu s týmito právnymi
predpismi, nemali by sme spaľovať žiaden odpad.
Žiaden spôsob zneškodňovania odpadov problém
rastúceho množstva a škodlivosti odpadov nevyrieši.
Vždy sa znovu objaví v nejakej inej forme (plynnej- dym
stúpajúci z komínov, alebo tuhej- škvara, popol skládka
odpadov atď..)

KOMPOSTOVANIE
Bývate v rodinnom dome, máte záhradku a chceli by ste si
znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujete do kontajnera,
získate kvalitné hnojivo a pomôžete tak prírode. Ponúkame
jedinečný, jednoduchý a overený spôsob ako to urobiť.
KOMPOSTOVAŤ!
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45%
z celkového množstva odpadu.
Konečný produkt kompost môže byť použitý pri pestovaní
rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky,
ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali.

Čo sa dá kompostovať?
V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické
materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade Pri
domácom kompostovaní môžu byť problémové len materiály,
ktoré sú čerstvo chemický ošetrené a potraviny živočíšneho
pôvodu. Zvyšky varených jedál a potraviny dávajte do
kompostu radšej iba v malých množstvách, pretože lákajú
rôzne zvieratá, skoro podliehajú skaze a potom nepríjemne
zapáchajú. To je možne odstrániť zmiešaním s väčším
množstvom suchého , savého materiálu. Ideálna je mnohoraká
zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne
upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť) a dobre premiešať.
Materiál vhodný na kompostovanie
odpad z kuchyne
zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny
zvyšky jedál
potraviny
čaj, kávový výluh
potravinami znečistený papier
odpad zo záhrad
kvety
pokosená tráva
konáre, lístie
zhnité ovocie
vypletá burina
zemina
iný organický odpad popol z dreva
hobliny
drevené piliny
hnoj a trus

vlasy, perie
papierové obrúsky a servítky
Materiál nevhodný na kompostovanie
druhotné suroviny kovy
plasty
sklo
textil
papier
problémové látky farby
staré lieky
staré oleje
batérie
chemické prostriedky
iné
prach zo smetí a vysávanie
časti rastlín napadnuté chorobami
kosti a mäso
mliečne výrobky

Pravidla správneho kompostovania
Kompostujeme iba upravené materiály (posekané, drvené,
nalámané).
Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo
vrstvách, ale ich navzájom zmiešame. Platí, že dusíkaté
látky (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský bioodpad
pozberové zvyšky zo záhrad), ktoré sú mäkké, šťavnaté
musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny,
hobliny, lístie, slama papier), ktoré sú zväčša tvrdé a suché.
Počas celého procesu kontrolujeme vlhkosť kompostu. Ak
stlačíme dobre premiešaný materiál v dlani, nemal by nám
s pomedzi prstov vytekať voda (max. 2 - 3 kvapky).
Kompostovaci proces je založený na aktivite mikroorganizmov
ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme
zabezpečiť dostatočne prevzdušnenie kompostovaného
materiálu.
Ak sme dobre založili kompostovaciu zakládku, mala by
nám do 1 - 3 dní vystúpiť teplota na 40 až 60 stupňov.
Táto teplota sa môže v komposte udržať niekoľko dni až
týždňov. Pri poklese teploty je vhodné kompost prekopať,
čím znovu naštartujeme proces rozkladu.
Kompostovaný materiál je vhodne premiešať malým
množstvom zeminy. Približne po 6 - 12 mesiacoch je
kompost vyzretý.

Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej
štruktúry, nezapácha ale vonia ako humus.

Čo získame kompostovaním?
Kvalitné hnojivo pre svoje záhradky, ušetríme peniaze za
drahé hnojivá, znížime množstvo a škodlivosť odpadov
a pomôžeme životnému prostrediu.
Spoločnosť priateľov Zeme
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Z Jacovskej miniligy

Víťaz ročníka 2006-2007 - mužstvo KLUB KLUB

Ocenenie za tretie miesto z rúk starostu preberá p. Meluš za PPD Prašice

Druhé miesto patrí POPO KLUB-u

Tretí skončili PPD Prašice

Uchytí sa v Jacovciach aj HOKEJBAL?

Otázka z titulku pre Luba Herpaya...

V prestávke novoročného turnaja
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