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Čas nič nedbá na naše povzdychy a údiv nad
rýchlosťou jeho plynutia. Toť pred 1460 dňami
sme držali volebné lístky s menami uchádzačov
o poslanecké stoličky a starostovské kreslo a už nás
zákon opäť volá k urnám s rovnakou úlohou. Toto
výročie je však aj dôvodom na kladenie otázok: čo
tí naši vyvolení počas svojho mandátu zo svojich
predsavzatí a sľubov na prospech obce urobili?
Položili sme ich predovšetkým starostovi Imrichovi
Hermannovi.
Predsavzatia a sľuby tohto druhu sú koncentrátom
osobných, možno skupinových želaní a očakávaní.
Úsilie o ich naplnenie sa však stretáva s realitou
každodennosti s vplyvmi a okolnosťami, ktoré ani
najpredvídavejší a najskúsenejší človek nedokáže
vopred odhaliť. Výsledky tohto úsilia sú preto
kombináciou výhier, remíz i prehier.
Skúsme ich zrátať.
Najprv treba pripomenúť, že obce, akou sú
Jacovce, sú vo všetkých, čo len trochu nákladnejších
investíciách, odkázané na cudzie zdroje – dotácie
a úvery. Vlastný rozpočet vymedzený daňovými
zákonmi je určený iba na zabezpečenie chodu
obce – na základnú školu a škôlku, administratívnu
správu, opatrovateľské služby, verejné osvetlenie,

Kandidáti na poslancov OcZ, volí sa deväť poslancov
1. Miriam Adamíková, 39 r., živnostníčka, KDH
2. Roman Beňo, 43 r., vodič, KDH
3. Janka Bošanská, Mgr., 32 r., učiteľka, KDH
4. Ľubomír Bošanský, Ing., 56 r., technik, KDH
5. Jaroslav Božik, 57 r., súkromný podnikateľ, SNS
6. Eva Božiková, 54 r., živnostníčka, SNS
7. Miroslav Čačik, MUDr.,  58 r., lekár, ĽS – HZDS
8. Otto Marián Detko,  63 r., dôchodca, SNS
9. Viliam Figúr, 39 r., finančný a realitný poradca, SaS
10. Margita Graciková, 61 r., dôchodkyňa, ĽS-HZDS
11. Ivan Handrk, 67 r., dôchodca, SNS
12. Pavol Hlista, Ing., 31 r., ekonóm, SDKÚ – DS
13. Peter Komačka, 41 r., živnostník, nezávislý kandidát
14. Róbert Krištof, 37 r., podnikateľ, ĽS - HZDS
15. Tibor Lacena, 48 r., servisný technik, SDKÚ – DS
16. Juraj Lacika, 36 r., živnostník, nezávislý kandidát
17. Peter Michalík, 23 r., študent práva, SDKÚ – DS
18. Peter Ölvecký, Ing., 36 r., privátny bankár, SDKÚ – DS
19. Andrea Pápaiová, Ing., 40 r., daňový poradca, SDKÚ – DS
20. Ján Pavlovič, Ing. 47 r., manažér, KDH
21. Igor Pirťan, 42 r., živnostník, SNS
22. Miroslav Sitár, 54 r., podnikateľ, ĽS – HZDS
23. Dušan Svitač, Ing., 49 r., štátny zamestnanec, KDH
24. Peter Šatan, Mgr., 35 r., manažér, KDH
25. Peter Ševčík, Mgr., 33 r., súdny úradník, SDKÚ – DS
26. Peter Švec, 51 r., technik, KDH
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stole ministra pôdohospodárstva čaká na podpis
náš už schválený   projekt revitalizácie verejných
priestranstiev, čiže chodníkov, lávky za kostolom,
námestíčka obce, zastávky pri pošte v hodnote
ďalších takmer 616-tisíc eur. Málo, veľa? Výhra,
prehra?
Ak máme pokračovať v hráčskom slovníku,
čo zostalo v talóne?
Ja to vyjadrím v programovacom slovníku. Zostal
klaster (cluster v originále), čiže súbor šestnástich
čiastkových projektov. Sú to ďalšie chodníky
a miestne komunikácie mimo centra obce, mosty,
voľnočasová plocha v školskom areáli, lávky cez
potok, autobusové zastávky, park pri cintoríne. Máme
štúdiu rekonštrukcie domu smútku. O realizáciu
týchto projektov, čiže o finančné prostriedky,
bude musieť zápasiť, aby som sa vrátil k športovej  
mluve, budúce vedenie obce. Dodám ešte, že na
ceste sú peniaze na zreštaurovanie sochy sv. Jána
Nepomuckého, ktorá je „zabudnutá“ na cintoríne a už
hľadáme pre túto pamiatku vhodné miesto tak, aby
do konca roka mohla byť premiestnená.
Nedá sa nič robiť, peniaze sú aj v bilancovaní
a plánovaní rozvoja Jacoviec „až“ na prvom mieste.
Ak by sme si pripomenuli vaše „predvolebné
sľuby“, čo by ste odpovedali?
Všetky programy a plány majú v sebe
„zabudované“ aj náhody, a preto platí,
že na ne treba byť pripravený. Vďaka
27. Peter Toman, Ing., 30 r., riaditeľ poisťovne, SDKÚ – DS
takému postrehu sme získali 30-tisíc
28. Michal Vičan, Ing., 37 r., stavebný inžinier, SDKÚ – DS
29. Zuzana Zigová, Mgr., 32 r., ekonómka, Zjednotená SNS
korún z recyklačného fondu, 10-tisíc Sk
od Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kandidáti na starostu
a 4-tisíc z ministerstva životného
1. Jaroslav Božik, 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
prostredia v roku 2007. O rok to už
2. Imrich Hermann, PhDr., 55 r., štátny zamestnanec, nezávislý   
boli granty vo výške 4 milióny Sk na
    kandidát
3. Pavol Hlista, Ing., 31 r., ekonóm, SDKÚ – DS
kanalizáciu, separovaný odpad, na
4. Marián Sitár, Ing., 46 r., SZČO, nezávislý kandidát
opravu strechy obecného úradu, na
kolkáreň, knižnicu.. A spomeniem aj
30-tisíc korún z NSK. Vlani sme už
rátali na eurá –   spolu 121-tisíc eur na
zateplenie budovy obecného úradu, na
ďalšiu časť kanalizácie a na nové kúrenie
vrátane výmeny kotla v zdravotnom
stredisku a dotácia z Úradu vlády   SR
na rozvoj športu. Tento rok sme mohli
za dotáciu 8 a pol tisíca eur opäť nakúpiť
športové vybavenie a potreby pre  oddiely
v rámci TJ...
... v čom tu spočíva pripravenosť na  
náhodu, ktorú ste zdôrazňovali?

nakladanie s komunálnym odpadom a na podporu
miestnej kultúry a športu. Tým sú prakticky vyčerpané
naše možnosti, a preto je nevyhnutné pracovať
s úverovými zdrojmi, alebo hľadať a uchádzať sa
o peniaze dotačné.
A tak uplynulé štyri roky boli predovšetkým
intenzívnou prípravou – teoretickou i praktickou – na
čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ. Bol to tvrdý a chvíľami dramatický tréning.
Na jednej strane príprava projektov s nemalými
nákladmi a zároveň s rizikom, že v súťaži o získanie
„európskych peňazí“ neuspejeme. Nejeden raz
som sa zobudil uprostred noci... Kľúčovou bola,
nazvem to administratívna fáza, poznamenaná
nielen slovenskou neskúsenosťou v tejto agende,
ale aj politickými tlakmi a povedané po jánošíkovsky,
slovenskou vybíjanosťou...
Dnes však máme k dispozícii takmer 613-tisíc
eur, čo je pre zaujímavosť viac ako päťnásobok
kapitálových príjmov obce, resp. o päť tisíc eur
viac ako všetky rozpočtové výdavky v roku 2009.
Vďaka tomu sa totálne prebuduje budova materskej
školy a zásadne zmodernizuje budova základnej
školy. Starosť o budúcnosť vzdelávania v našej obci
pokladáme spolu s poslancami OcZ za prioritnú. Na

pokračovanie na str. 2
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pokračovanie zo str.1
V tom, že jednotliví donori, teda hlavne ministerstvá,
nimi zriadené úrady i krajská samospráva občas, najmä
tesne pred koncom roka, „nájdu“ nejaké nevyčerpané
peniaze. A tu je šanca pre toho, kto má v „v šuflíku“
pripravený vhodný projekt, na získanie dotácie.
Ale aj tak je asi obecný rozpočet základným
zdrojom financovania aj povedzme nemateriálnych
akcií. Či nie?
Popri futbale, ktorý je tradične najväčším
poberateľom obecnej podpory, ožil v obci stolný
tenis, nielen pinkanie, ale aj súťažný, tiež kolky,
nové diely pre stavač kolkov sú v sklade pripravené
na inštaláciu, ujíma sa karate, v kráčaní pokračujú
turisti. Fašiangový sprievod je z roka na rok
pestrejší, dôchodcovia majú svoj klub, knižnica má
solídny počet čitateľov aj verejný internet, dobre sa
zapísala Jacovská vareška, rovnako hodové zábavy
a Silvestre na futbalovom ihrisku, deti z eRka chodia
pravidelne na letné tábory. To všetko financuje
a organizuje obecný rozpočet v kombinácii
s menšími finančnými podporami NSK. Možno som
nespomenul všetko....
... napríklad niekedy takú populárnu Jacovskú
20-tku či sľubovaný jacovský chlieb.
Krosové i cestné behy sú už dnes viac
profesionálne než amatérske, aspoň pokiaľ ide
o odmeny víťazom, ale aj o organizačné
nároky.
Ukazujesa,ženaša„dvadsiatka“vypadla
z „ligy“ a v obci nepanuje nálada dostať ju tam opäť.
Rovnako chlieb. Pri dnešnej ponuke pekárenských
firiem je viac než pravdepodobné, že by musel niekto
na také pečenie vysoko doplácať. Napokon, my máme
jednu veľmi dobre u zákazníkov zapísanú pekáreň
s adresou Jacovce.
A čo kultúrny dom, kanalizácia, doráňaná
Chocina?

To bola a aj je jedna z našich priorít v rámci
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Kultúrny dom - vybrané je jeho miesto, hotová je
architektonická štúdia rátajúca s polyfunkčnosťou
objektu. Nemusím osobitne vysvetľovať, čo chýba, ale
verím, že naša šanca je solídna, ak budúce vedenie
obce zužitkuje doteraz nazhromaždené skúsenosti
s manažovaním takého projektu. A kanalizácia?
Na svete je projekt na celkové dobudovanie
kanalizácie prostredníctvom Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti. Brehy a koryto potoka to
je osobitná agenda. Tu sa stretáva v konflikte štátny
podnik so samosprávou, s obecnými predstavami
a očakávaniami obyvateľov obce. V štátnom podniku
prebiehajú personálne zmeny, mám na stole štós
otázok, argumentov a požiadaviek, ktoré sa budem
usilovať v týchto dňoch obhájiť a žiadať o satisfakciu.
S akými pocitmi už pomaly uzatvárate svoje prvé
starostovské obdobie?
Musím sa priznať, že napriek svojej 15-ročnej
profesionálnej prítomnosti vo verejnej správe sa
ukázalo „starostovanie“ náročnejšie, konfliktnejšie,
ale najmä zaväzujúcejšie než som si v čase
uchádzania sa o post dokázal predstaviť. Z tohto
hľadiska boli uplynulé štyri roky pre mňa výdatnou
školou. Neraz  únavnou, vyčerpávajúcou, ale inokedy
i povzbudivou. Dostalo sa mi v nej nejednej lekcie
podpory a trpezlivosti, no aj vytriezvenia z ilúzie
o hladkosti priebehu vecí, keď   plány, programy,
zákony, vlastenecké proklamácie, morálne kréda
začnú vystupovať zo stránok vestníkov, uznesení,
zákonov, modlitebných knižiek a premieňať sa
na ľudské skutky. S týmito poznatkami sa mienim
uchádzať o príležitosť pokračovať v tom, čo je
v Jacovciach rozrobené a naštartované.
Ďakujem za rozhovor.
(vič)

Pred časom sme Vás na stránkach našich novín
informovali o aktuálnom dianí v projekte SOP –
ĽUDSKÉ ZDROJE, „Zvýšenie úrovne vzdelania,
príprava žiakov a študentov smerom k potrebám
spoločnosti založenej na vedomostiach a sociálnej
inklúzie“. Projekt bol realizovaný v miestnej
Základnej škole, kde okrem frekventantov – žiakov
boli aktívne zapojení učitelia ako lektori.   Keďže
projekt sprevádzali rôzne „zaručené informácie“,
konštatujeme, že tento bol riadne zúčtovaný
a zálohovo vyplatené výdavky boli obci Jacovce
v plnej výške zo strany Ministerstva školstva
refundované. Pre informáciu uvádzame, že celkové
náklady projektu predstavovali sumu v Sk 2.875.110,z čoho obec vynaložila 5 % vlastných zdrojov, ktoré
predstavovali sumu v Sk 143.750,- počas trvania
projektu od roku 2006 až do roku 2008.

Poďakovanie za odvedenú prácu patrí tak lektorom,
administratívnym pracovníkom, riaditeľke ZŠ
v Jacovciach, ale aj našim deťom – absolventom
projektu.  
(MP)

Zo zápisníc Obecného
zastupiteľstva

   Schválili:
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP4.1a-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu
„Renovácia a rozvoj obce Jacovce“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Separovaný zber
komunálneho odpadu v obci Jacovce, podávanej v rámci
kódu výzvy č, OPŽP-P014-140-1 zo dňa 1. 2. 2010
Uložili:
- Obecnému úradu zaslať list lekárovi Nitrianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Ľubomírovi Ševčíkovi
s nesúhlasným stanoviskom k preloženiu obvodu
detskej ambulancie v rámci Obvodného zdravotného

Z rokovania OcZ dňa 26. 2. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
- Stav rozpracovanosti Územnoplánovacej dokumentácie
v rámci dohodnutých nových rozvojových lokalít v rozsahu
katastrálneho územia Jacovce
Z rokovania OcZ dňa 22. 4. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o ponuke Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti na dofinancovanie kanalizácie v obci Jacovce

Spoločensko vedný ústav SAV vykoná v našej
obci anketu týkajúcu sa rôznych oblastí života
Slovenska. Informujeme Vás, že anketári Vás môžu
osloviť prostredníctvom firmy GfK Slovakia. Anketu
je možné i odmietnuť. Anketa sa bude realizovať
v mesiacoch  november 2010 až január 2011.
as.

strediska Jacovce do Topoľčian, resp. s jeho zrušením
v zmysle informácie MUDr. Patrície Mihálikovej
podanej dňa 22. 4. 2010 na 36. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Jacovciach. Zároveň
ukladá Obecnému úradu Jacovce opätovne požiadať
o pridelenie zdravotného obvodu detskej ambulancie
v obci Jacovce pediatrovi podľa dispozície Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Z rokovania OcZ dňa 25. 5. 2010
Poslanci schválili:
- Nájomnú zmluvu so Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s., č. ObÚ 36/2010 Jacovce a súhlas
s realizáciou stavby „ČOV Sever – Región Topoľčany –
odvedenie a čistenie odpadových vôd“
Z rokovania OcZ dňa 22. 6. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o financovaní nenávratného finančného
príspevku projektu „Školský areál Jacovce – školská
infraštruktúra“ v rámci výzvy ROP – 1.1 - 2009/01
a o výške poskytnutých celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu vo výške 613.976,58 na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finan-čného
príspevku č. Z 2211012045801 zo dňa 17. 3. 2010
- Informáciu o návrhu technického riešenia protipovodňovej ochrany Jacovce
Schválili:
- Prijatie úveru vo výške 235.000 € poskytnutého
zo strany DEXIA banka Slovensko a.s. so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina,   Slovenská republika,
IČO: 31575951, IČ DPH: SK 202 0372541, zapísané
v Obch. registri OS v Žiline, odd.: Sa, vložka č.: 148/L
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom,
v rátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný
úver na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu: Školský areál Jacovce – školská infraštruktúra
s kódom ITMS: 22110120458 v rámci výzvy č. ROP –
1.1 – 2009/01.
Uložili:
- Rokovať s dotknutými vlastníkmi a následne obstarať
projekt protipovodňovej ochrany
Z rokovania OcZ dňa 1.7. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej
závierky a hospodárenia obce
- Informáciu o nákladoch na odstraňovanie následkov
povodní, resp. záplav
- List z Úradu NSK, lekára samosprávneho kraja pod
č. 2135/2010
Schválili:
- Správu o vykonanej inventarizácii za rok 2009
- Záverečný účet obce Jacovce za rok 2009 bez výhrad
- Zmenu štatútu obce Jacovce
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jacovciach
- Zmenu VZN č. 2/2003 o niektorých podmienkach
držania psov s pripomienkami
Uložili:
Obecnému úradu
- odpovedať na list z Úradu NSK pod č. 2135/2010
- že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bude vo volebnom období 2011 až 2014 starosta obce
vykonávať funkciu v celom rozsahu
- pre volebné obdobie 2011 – 2014 vytvoriť jeden
volebný obvod a deväť poslancov Obecného zastupiteľstva
Z rokovania OcZ dňa 16. 9. 2010
Poslanci vzali na vedomie:
- Informáciu o vydaní organizačného poriadku,
pracovného poriadku a poriadku odmeňovania
zamestnancov obce
- Informáciu o povodniach v obci Jacovce
Schválili:
- Odpísanie pohľadávok nedoplatkov za TKO v roku
2004 k 31. 12. 2010
- Prenájom telocvične za 0,03 € pre oddiel:
stolnotenisový, karate GOJU-RYU, futbalový oddiel,
OcÚ, PPD podľa predloženého návrhu
Uložili:
- Obecnému úradu uskutočniť verejné zhromaždenie
občanov na deň 21.11.2010 o 16.h v školskej jedálni pri
Základnej škole v Jacovciach
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Zákon o obecnom zriadení upravuje okrem
iných aj činnosť hlavného kontrolóra. V Jacovciach
pracuje vo forme štvrtinového úväzku už siedmy rok
ako hlavná kontrolórka Zdenka Piknová. Požiadali
sme ju o podrobnejšie charakterizovanie povinností
a právomocí hlavného kontrolóra a jej skúsenosti
s praktickým výkonom kontroly v našej obci.
Čo to znamená byť hlavným kontrolórom obce?
Pracovná náplň hlavného kontrolóra vyplýva
zo zákona, jeho noviel a vykonávacích vyhlášok
a tiež to, že hlavný kontrolór sa zodpovedá za svoju
činnosť obecnému zastupiteľstvu. Mojou úlohou je
kontrolovať  zákonnosť, účinnosť, a hospodárnosť pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce. A tiež aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov. Kontrolujem príjmy,
výdavky a finančné operácie obce.
Vypracúvam   odborné stanoviská k návrhu  
rozpočtu, k záverečnému účtu, k rozpočtovým  
opatreniam, k poskytnutiu úveru z banky.
To znamená , že iba majetkové a finančné
záležitosti sú predmetom   odborného záujmu
hlavného kontrolóra?
Kdeže, je tu celý okruh správneho charakteru.
Kontrolujem dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane nariadení   obce
a dodržiavanie interných predpisov obce. Všeobecne
známych vézeteniek (VZN).
Kontrolujem tiež plnenie uznesení obecného
zastupiteľstva a plním ďalšie úlohy stanovené  
osobitnými
predpismi,
napríklad
zákonom
o rozpočtových pravidlách, zákonom o verejnom  
obstarávaní.
To je pôsobnosť predovšetkým poslancov. Aké sú
úlohy kontrolóra, ak nejaké sú, vo vzťahu k obecnému
úradu?
Kontrolná činnosť sa vzťahuje samozrejme aj
na obecný úrad, základnú školu so škôlkou, na
právnické osoby s majetkom obce alebo tie, ktorým
bol majetok obce prenechaný na užívanie. Ďalej  
na osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce
účelové dotácie alebo návratné  finančné výpomoci
v súlade s pravidlami.
Zúčastňujem   sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, kde mám poradný hlas, polročne
predkladám obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na ďalší
polrok.
Možno predpokladať, že kontrolné zistenia si
nenechávate pre seba.
To by sa mi poslanci rýchlo poďakovali. Najmenej
raz ročne predkladám správu o kontrolnej činnosti,
a to do šesťdesiatich dní po uplynutí kalendárneho
roka.
Správu o výsledkoch jednotlivých kontrol

Pracovná doba

predkladám priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí.
Bez dramatizovania môžem označiť prácu
kontrolóra za   veľmi náročnú, najmä na včasné
zachytenie informácií ohľadom zmeny zákonov,
nariadení a predpisov týkajúcich sa hore uvedenej
činnosti hlavného kontrolóra.
Rok sa blíži ku svojmu koncu, možno by bolo
zaujímavé spomenúť, aké výsledky ste v ňom
predkladali obecnému zastupiteľstvu?
Tradične prvou je kontrola príjmov a výdavkov
obce za I. štvrťrok. Tá obsahuje Konsolidovanú
účtovnú   závierku za rok 2009, uplatňovanie  
predbežnej   kontroly, prehľad o dodržiavaní zásad
správnosti, úplnosti   a preukaznosti   účtovníctva,
ďalej poznatky o dodržiavaní  rozpočtových pravidiel
a výsledky kontroly   pokladničnej   hotovosti.
Predmetom kontroly boli aj dotácie z obce pre
školské zariadenia a kontrola účtovníctva v ZŠ
a MŠ Jacovce.
Poslanci tiež dostali na stôl obraz o tom, ako sa
v obci prešetrovali sťažnosti došlé od 1. 8. 2009 do
30. 4. 2010.
Vašou úlohou zrejme nebola iba kontrola
finančných operácií.
Isteže, rovnako dôležitá bola aj kontrola
vnútorných noriem obce z hľadiska zmeny zákona
o obecnom zriadení, akými sú rokovací poriadok,
poriadok odmeňovania zamestnancov obce a
volených funkcionárov, štatút obce, pracovný poriadok
a všeobecne záväzné nariadenie   (VZN) o psoch
a podmienkach predaja v obci, Trhový poriadok
obce.
Výsledky   kontrolných zistení sú vždy prerokované
so starostom obce a so zamestnancami, ktorým je
príslušná agenda zverená. Ak sú zistené nedostatky,  
Obec Jacovce príjme opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.
Aké boli závery týchto kontrol?
Z uvedených kontrol boli prijaté nasledovné
opatrenia:
– odstrániť drobné nedostatky v účtovníctve –
odstránené.
– všetci zamestnanci budú oboznámení s novým
zákonom o vybavovaní sťažností – splnené.
– obec prijala, alebo pozmenila všetky VZN
a vnútorné normy vyplývajúce zo zmeny zákona
o obecnom zriadení.
– menšie nedostatky boli zistené vo VZN o trhovom
mieste a    trhovom poriadku, ako aj pri predaji
výrobkov na trhovom mieste. Problematika predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
bude riešená v budúcom roku, keď sa predpokladá
skončenie realizácie projektu „rekonštrukcie
námestia“ kde pravdepodobne zanikne doterajšie

Doba pre verejnosť

Pondelok

7,00 – 12,00

obed

13,00 – 16,00

8,00 – 16,00

Utorok

7,00 – 12,00

obed

13,00 – 16,00

Nestránkový deň

Streda

7,00 – 12,00

obed

13,00 – 17,00

8,00 – 16,00

Štvrtok

7,00 – 12,00

obed

13,00 – 16,00

Nestránkový deň

Piatok

7,00 – 11,30

8,00 – 11,30

trhové miesto a Obec Jacovce pre tento účel bude
hľadať nové priestory.
Do konca roku sú naplánované ešte 2 kontroly
a to kontrola účtovníctva a kontrola nedoplatkov na
miestnych daniach a poplatku za odpady.
Keďže pracujem ako hlavný kontrolór aj pre ďalšie
obce, mám možnosť porovnávať výsledky kontrol.
Obec Jacovce patrí medzi tie obce, kde je
najmenej zistených nedostatkov.
Je ešte niečo, čo by ste ako hlavná kontrolórka
pokladali za vhodné pripomenúť občanom, čitateľom
Jacovského hlásnika?
Rada by som poukázala na niektoré významné
zmeny základného zákona obce, zákona o obecnom
zriadení. Ide o tieto zmeny:
1. Spresnená právomoc medzi orgánmi obce, t.j.
starostom obce a obecným zastupiteľstvom.
V pracovno-právnych vzťahoch starosta obce
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Doterajšia úprava nebola jasná a obyčajne to
schvaľovalo obecné zastupiteľstvo.
2. Ak starosta na zasadnutí zastupiteľstva odmietne
dať hlasovať o návrhu programu, alebo jeho
zmene, alebo odmietne udeliť slovo poslancovi
obecného   zastupiteľstva,   stráca právo viesť
zasadnutie a vedie ho jeho zástupca, alebo ak
tam nie je, tak poverený poslanec.
3. Pri ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstvo po komunálnych voľbách je zmena
v tom, že ak starosta nezvolá toto zasadnutie,
najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb,
zvolá ho zástupca starostu alebo poverený
poslanec. Ak sa tak nestane, zasadnutie sa
uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
4. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace v obci v ktorej bolo zvolené. Doteraz to bolo jedenkrát za dva mesiace.
5. Zmena je aj vo zvolení zástupcu starostu: Doteraz
ho volilo zastupiteľstvo.
Po novom však starosta obce poverí zastupovaním poslanca, ktorého si vyberie. Ak
tak neurobí do šesťdesiatich dní od zloženia
sľubu, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
6. Novela zákona spresnila aj spôsob vykonania
miestneho referenda.
Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
Novelou zákona bolo prijaté veľa zmien, ale tieto
sa vo veľkej miere dotýkajú aj samotných občanov,
preto som považovala za potrebné ich uviesť.
Ďakujem za rozhovor
(vš)

Obecný úrad oznamuje nájomcom hrobových miest v súlade so zákonom
č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, že  začína vyberať poplatok  za hrobové
miesta na ďalších 15 rokov.
Nájomné zmluvy na nové obdobie obdrží každý nájomca hrobového
miesta  pri zaplatení.
Poplatok za miesto pre dvojhrob je 39,00 € , za miesto pre jednohrob je
19,50 €. Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu v čase úradných hodín.
Poplatok  treba uhradiť do konca novembra 2010.
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Na našu školu chodilo už veľmi veľa detí. Dnes však už mnohí tí, ktorí drali lavice v jacovskej škole nie sú deťmi, ale dospelí ľudia,
z ktorých mnohí stoja na významných pozíciách v našej spoločnosti.

Peter Mojžiš
Martina Jančeková
starosta obce Kuzmice redaktorka STV

Naša škola
Každý žiačik našej školy históriu rokmi tvoril,
História školy našej plná radosti i sĺz je.
Tí, čo sa skôr narodili, dnes si na to spomenuli.
A možno tu budú stáť a tiež takto ďakovať
raz ich deti, vnúčatá, lebo škola, veru tá,
hocimeníšatsvojrokmi,hocidobaidemíľovýmikrokmi,
Ľubomír Bošanský
Miroslav Šatan
vždybudemaťsrdcemladé,nikdyverunezostarne.
poslanec OcZ Jacovce, podnikateľVždy bude v nej detský krik, nezabudne na ňu nik.
reprezentant SR

Vladimír Faič Marcela Hrdá (Krištofová)
poslanec NR SR riaditeľka Českej pošty

Jozef Žembera

Libor Škriputa

Jozef Petráš

Jozef Bago

Marek Smatana

Ladislav Jurkemik

kňazi, ktorí navštevovali školu v Jacovciach
Škola je veľký dom a mnoho žiakov prešlo ňou.
Voľakedy do školičky chodili,
ceruzky a písanky so sebou si nosili.
Dnes smelo riadia podniky,
smejú sa na nás z telky i politiky.
Dnes je naša škola moderná inštitúcia, ktorú vedie
riaditeľka školy Mgr. Dagmar
Babčanová. Zriaďovateľom
školy je obec Jacovce na čele
so starostom PhDr. Imrichom
Hermannom.
                                               
Každú dušu veľmi hreje,
v ťažkých chvíľach beznádeje,
pomoc, starosť iného,
dobrého i prísneho.
V našej škole veru tak,
nebýva to naopak.
Vypisuje, rozdeľuje aj peniažky vybojuje.
Kto iný tú starosť má, no predsa pán starosta.
Prísnou rukou škole vládne,
preto nikdy nie sme na dne.
Ako správny kapitán neopustí svoju loď,
takajonanašuškoluvedievbúrkachzrozbúrenýchvôd.
Všetko dobre riadi,
máme ju za to radi.

Napísať malé zamyslenie o našej škole pri
príležitosti jej výročia beriem dosť osobne. Prečo?
Jacovská škola je veľmi úzko spojená s veľkou časťou
môjho života a verím, že veľmi dlho ešte bude.
Navštevovala som ju ako žiačka a som vďačná
svojim učiteľom, dnes svojim kolegom, za všetko, čo
ma naučili. Keď som sa ako študentka vysokej školy
vrátila do školy, videla som zmeny, ktorými škola
prešla za tie roky, ale aj to, že má stále svoje dobré
meno, šikovných žiakov i pedagógov.
Po skončení vysokej školy a svojho pôsobenia
na niekoľkých školách som sa znovu vrátila do

Dušan Herda

Peter Herda

reprezentanti SR vo futbale
jacovskej školy. Znovu som si sadla do triedy...Ale
už za katedru ako učiteľka. Som rada, že dnes aj ja
tvorím jej históriu, že aj ja mám podiel na výchove a
vzdelávaní detí tejto školy.
Som hrdá, že táto škola je aj m o j a.
            
Mgr. Emília Polonská
Mgr. Miloš Janík
Školská budova ako nevesta v novom, zatiaľ
iba v polystyrénovom šate, aby v nej bolo ešte
útulnejšie.
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To, že každý by mal mať podmienky na život a prácu
na zodpovedajúcej úrovni, by malo byť v dnešnej
dobe samozrejmosťou. Nie vždy je to však pravidlom
a my dospelí sa s tým moríme a vyrovnávame ako
vieme. O to ťažšia však pre nás je tá skutočnosť,
ak sa tento problém týka detí. Hľadáme možnosti
a spôsoby ako im vytvoriť podmienky hodné slova  
„na úrovni.“ To, že deti a zamestnanci našej materskej
školy mohli o zodpovedajúcej „úrovni“ podmienok na
prácu a pobyt iba snívať, bol holý fakt, ktorý roky
nevedel aj napriek mnohým snahám nikto zmeniť. Od
výstavby  objektu sa neinvestovalo okrem drobných
havarijných úprav do budovy  vôbec nič, a tak sa nám
naša škôlka začala pomaly a isto rozpadávať a dávať
najavo, že je naozaj najvyšší čas...
Keď sme sa cez prázdniny dozvedeli, že projekt na
rekonštrukciu konečne prešiel, tešili sme sa ako malé
deti. Vôbec sme neľutovali čas, ktorý sme obetovali

presťahúvaniu do družiny pri základnej
škole. Bolo to naozaj náročné, ale zvládli
sme to. Veľmi si ceníme pomoc všetkých,
ktorí nám pomáhali. Boli to nielen
naši zamestnanci, ale aj zamestnanci
základnej školy a obecného úradu.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Hoci sa obcou niesli ohlasy, že to nie je
prostredie vhodné pre malé deti, môžem
vás všetkých ubezpečiť, že po malých
úpravách máme dobré podmienky. Je
to vlastne najlepšie náhradné miesto
v našej dedine, aké sme mohli dostať...
iné neexistuje, tak buďme radi, že ho
máme. Družinárov nám je ľúto, že museli
opustiť svoje priestory, ale iné riešenie
tu naozaj nebolo. Spoločne to už nejako vydržíme
a budeme sa tešiť, až príde náš čas sťahovania sa
do nových priestorov. Veď kto by
sa netešil, keď vieme, že nová
strecha nedovolí, aby na nás
pršalo, že nové okná nedovolia,
aby na nás fúkalo, že v nových
umyvárkach a „záchodíkoch“
budeme mať aj sprchovací kút a
keď sa nám stane nehoda, tety
nás už nebudú musieť umývať
v „lavóriku“, že budeme mať nové
triedy a čerstvo vymaľované
priestory,
podlahy,
šatne,
bezpečnú elektrinu, zateplenú
budovu a ... už prestanem
menovať, lebo keď je toho tak
veľa, mohol by si niekto myslieť,
že si vymýšľam...
Na toto všetko sa môžeme tešiť
už na jar budúceho roku. Všetkým

Gratuláciou, kvetom i čokoládou vítal  starosta Imrich
Hermann mamičky prichádzajúce v druhú májovú
nedeľu – v Deň matiek – do školského vestibulu.

Vzápätí sa oslávenkyniam prihovoril. Po starostovom
príhovore vystúpili na pódium a pred mikrofóny
školáčikovia z materskej i školáci z veľkej školy a eRka,
aby babkám

zainteresovaným, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto
úžasného projektu patrí   poďakovanie, lebo len oni
vedia, aké to bolo ťažké. Môžu byť hrdí na to, že sú
tvorcami tohto malého kúska „raja na zemi“ pre naše
deti...
Alena Dubná

a maminám zaspievali, zatancovali a zarecitovali.
Poctu matkám vzdali svojím vystúpením aj členovia
jacovského klubu dôchodcov.   
as.
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Tento rok sa tábor začínal netradične v stredu
28. 7. 2010 a skončil v utorok  3. 8. 2010. Konal sa
v hoteli neďaleko obce Lazy pod Makytou a
nakoľko to bol náš dvanásty tábor dali sme mu
názov Dvanásti – ako dvanásti apoštoli. Každý
deň sme sa dozvedeli niečo o dvoch - troch z
nich.
V stredu   sme navštívili Lednický hrad,
vo štvrtok (apoštoli Judáš, Matúš – patrón
bankovníkov, účtovníkov) absolvovali aktivity
zamerané na peniaze - kvíz o eure, kurzový
lístok, jazykolam a zahrali si vodné pólo. Hoci
na večer naplánované opekanie nám pre búrku  
nevyšlo, bolo nahradené  inou „svetelnou“ hrou.
V piatok sme strávili dopoludnie zhotovovaním
výrobkov z bužírky, gorálok, plechu , či drôtikov,
nakoľko tento deň patril Filipovi, Jakubovi
a Bartolomejovi - patrónom klobučníkov a
kožiarov. Počas popoludnia sme navštívili
Vlastivedné múzeum   nachádzajúce sa v
Považskej Bystrici, kde sme mohli vidieť všetko

od „Kostenej ihly po šijacie stroje“. Pre chlapcov
bola okrem prírodnej expozície zaujímavá
zbierka motocyklov. Večer sme si spríjemnili
vlastnou improvizačnou show s názvom
Partička.
V sobotu riešili Problémové úlohy, pretože
Tadeáš je pomocníkom v problémoch, zasúťažili
v kvíze o Jacovciach – Veríš - neveríš (súvisel
s Tomášom), potom dohrali turnaj vo vodnom
póle a večer sme išli do Trenčína, kde vrcholili
Trenčianske hradné slávnosti.
Zaujímavé boli vystúpenia šermiarov,
remeselníkov, no najmä ohňová show a ohňostroj.
Nedeľu sme strávili v Zlíne - prehliadkou
zámku Lešná a  ZOO. Na večer bol pripravený
kvíz o prírode – pretože celodenný program
patril apoštolom Ondrejovi - patrónom
rybárov, Petrovi a Šimonovi ako patrónom
drevorúbačov.
V pondelok si všetci zasúťažili a zmerali sily vo
vodnej olympiáde, po obede zahrali „Plachtobal“

Panna Mária je patrónkou jacovskej rímsko-katolíckej farnosti,
Bohorodičke je v duchu tradície zasvätený aj pôvodný starý
Kostol Navštívenia Panny Márie. Táto patronácia  vyjadruje erb
farnosti. Pozostáva z modro-strieborného, deleného štítu. V jeho
hornom poli sú umiestnené dve zlaté ľalie ako symboly Panny
Márie a zároveň naznačujú väzbu na topoľčiansky dekanát,
v erbe ktorého sú rovnaké ľalie.
V dolnom poli je červená zeleno-kališná zlato-stredná ruža,
tiež symbol Panny Márie. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský
klobúk, na každej jeho strane je jeden čierny strapec na čiernej
stužke – symbol farára, farnosti.
Erb je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR v Heraldickom
registri pod číslom  W-179/2010.
Lm.

V piatok 30. apríla sme sa zišli v areáli nového
kostola,  kde sme usporiadali slávnosť stavania
mája. Po príhovore starostu obce a kultúrnom
programe, ktorý pripravili deti zo školského
klubu detí pri ZŠ v Jacovciach, detí z eRko klubu,

detí zo súboru Lipka z Topoľčian a Klub
dôchodcov, deti vyzdobili „máj“, ktorý nám
darovala rodina  Jozefa Kišaca z Farskej
ulice, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Muži ho za pomoci lán postavili. Jeho
pestrofarebné stuhy viali na každú stranu,
čo bolo z pohľadu okoloidúcich občanov
veľmi pekné.
Po kultúrnom programe sme podávali
malé občerstvenie – osúchy, po ktorých
sa len tak „zaprášilo“, víno, a pre deti
kofolu.
Ozvučenie programu robil Ján Ašverus,
ktorý do nálady púšťal rôzne piesne.
Alena Strižencová

a veľkému úspechu sa tešili aj súťaže s vodnými
pištoľami. Deň patril Jakubovi a Jánovi, ktorý je
patrónom teológov, a tak sme si spravili vlastnú
krížovú cestu. Večer nechýbala záverečná
diskotéka a na druhý deň sme sa pobalili,
zahrali poslednú hru, vyhodnotili celotýždňové
snaženie a odcestovali po chutnom obede
domov.
Cestou sme sa ešte zastavili na známom
pútnickom mieste - Skalka pri Trenčíne.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
čo nás materiálne, či finančne podporili:
eRku, MŠSR, OcÚ Jacovce, Ing. Ľubošovi
Jančekovi, LIPORTE - Jozefovi Chrkavému,
Ing.Petrovi Vičanovi s manželkou, Firme
FANG- Dent , RNDr. Eve Kasalovej z lekárne
Šalvia, firme RESWOD Jurajovi Lacikovi
a Vladimírovi Rešetkovi, firme VANČO
A KRAJČOVIČ a rodinám
Šuppovej,
Kudriovej a Beňovej.
jb.

7
Nové knihy v Obecnej
knižnici
Etnografka, cyklistka, divadelníčka, knihovníčka, ktorá sa rozhodla svojou fantáziou
a optimizmom tešiť deti, sa volá Betka Verešpejová
a žije v Prešove. Svoje životné posolstvo vložila
do svojich zatiaľ štyroch „trojknižiek“ a do svojich
stretávaní sa s ich čitateľmi. Jedno z nich mala
v prvý júnový piatok s najmenšími jacovskými
školákmi.
Vošla medzi nich, disciplinovane usadených
do polkruhu, ako sa na správnu besedu
s pani spisovateľku patrí. A po piatich minútach
„zrežírovala“ také divadelné predstavenie,
že decká zabudli na všetky otázky, ktoré si
s asistenciou panej knihovníčky Mária
Gulišovej pripravili. Zato sa len tak rojili návrhy,
o čom by mala pani spisovateľka písať budúce
knižky, zážitky z divadelného predstavenia
i bratislavských ulíc, ktoré si školáci priniesli
z výletu do hlavného  mesta. Deti si skákali do
reči jedna radosť, keď prišlo na príbehy troch
namyslených a lenivých sliepok – hrdiniek knižky
Triokotkodák, či na pekáče letiace do vesmíru
z Maškrtných rozprávok alebo na záhadné tvory
zo Šušlavých mušličiek.
Pani Betka prezradila deťom, že jej príbehy
sú trochu vymyslené a trochu skutočné.
Napríklad, taký šušlavý Jonáš je jej dnes už
osemnásťročný syn, ktorý zdedil meno po istom
Jonášovi Záborskom. Po tom, ktorého meno

Životné príbehy dvoch mužov – rovesníkov,
slovenských politikov a štátnikov, ktorí sa
veľmi výrazne zapísali do slovenskej histórie,
sa pokúsil v takmer dvojhodinovej besede
– pripravenej obecnou knižnicou –   priblížiť
jacovským ôsmakom a deviatakom Vladimír
Štefanovič. Tými dvoma mužmi boli Milan
Rastislav Štefánik a Jozef Tiso. Vhodnou
príležitosťou na debatu o nich bolo 130. výročie
narodenia M. R. Štefánika a neobyčajná
podobnosť ich osudov. Dnes sú ich mená a
historické udalosti, v ktorých zohrali kľúčovú
rolu niekoľkými vetami v učebniciach dejepisu
pre základné školy. Aj preto sa asi nie celkom
tradičná beseda rozbiehala trochu zadŕhavo.
Dievčatá a chlapci sa dozvedeli, že M. R.
Štefánik   bol nielen hvezdár a pilot, národný
hrdina, ktorý má mohylu na Bradle, že J. Tiso
bol nielen prezidentom republiky, hlavou štátu,
ktorý privolil na kruté prenasledovanie svojich
občanov – židov. Lektor priblížil školákom
dobové súvislosti, dramatickosť a tragiku
udalostí prvej, resp.
druhej svetovej vojny,
v ktorých sa obaja muži
usilujúci o dôstojné
miesto
slovenského
národa
v
Európe
museli
rozhodovať,
hľadať
politických
spojencov,
uplatňovať

nesie prešovského divadlo, jedna z lások pani
Verešpejovej, lebo v ňom pracovala veľa rokov
ako dramaturgička.
Až sa nechce veriť, čo sa za tú  rušnú hodinku
deti dopočuli. Napríklad, že pani spisovateľka  
pripravuje knižku o korytnačke Tilde, že keď bola
dieťaťom, bála sa tmy, a preto teraz píše príbehy
proti strachu, že je maniak na mejlovanie  a že jej
najobľúbenejšou maškrtou sú lekvárové buchty.
Nemožno sa potom čudovať, že stretnutie sa
skončilo – povedanú divadelníckym jazykom
– so standing ovation a obdarúvaním. Hŕbou
ilustrácií ku knižkám pani Betky, ktoré nakreslili
malí Jacovčania. Pravda, na oplátku nechýbala
ani neodmysliteľná autogramiáda.
(vič)

Prebiehavážnapolemikaotrochnevydarenýchsliepkach

diplomatickú vynaliezavosť a tak-tiku. Poukázal
na demagogické odsudky, ktorých sa obom
mužom dostávalo v období komunistického
režimu, ale aj na to, že ešte
vždy sú v histórii slovenskej
štátnosti
udalosti
a osobnosti opomínané a
zámerne obchá-dzané. M.
R. Štefánik bol o sedem
rokov starší ako J. Tiso.
Prvý bol evanjelik, druhý
katolík, čo zohrávalo na
prelome 19. a 20. storočia
v slovenskom prostredí dôležitú úlohu. Prvý bol
kozmopolita, svetobežník, vedec a obdivovateľ
technického pokroku, ktorý sníval o krajšej
budúcnosti Slovákov, ale bol stúpencom tzv.
čechoslovakizmu. Druhý bol klasicky a dôkladne
vzdelaný kňaz, skúsený a tvorivý komunálny
i parlamentný politik, ktorý cieľavedome
obhajoval národnú osobitosť Slovákov a ich
nárok na štátnu samostatnosť.
Títo dvaja muži sa pravdepodobne nikdy
nestretli, ale obaja zavŕšili svoje životné
poslanie neprirodzeným skonom. M. R. Štefánik
v troskách nespoľahlivého lietadla, J. Tiso na
popravisku z rozhodnutia Národného súdu.
Ktovie, čo by sa o týchto dvoch neobyčajných
osobnostiach dozvedali dnešní školáci, keby
voči obom mužom nebol osud taký krutý.
(mg)

Patrícia Shawová – Pierko a kameň
Sibell prežila stroskotanie lode, na ktorej
však zahynuli jej rodičia. Ocitne sa v neznámej
austrálskej krajine, kde sa musí sama postarať
o svoje živobytie. Uchádza sa o miesto spoločníčky,
aby prežila. Drsné prostredie izolovanej dobytčej
stanice je spočiatku pre Angličanku s jemnými
spôsobmi šokujúce . No hoci v sebe Sibell objaví
nečakanú silu, odvahu a húževnatosť, drsná
a nemilosrdná krajina pre ňu má ešte jednu ťažkú
skúšku. Až keď v nej obstojí, bude sa môcť v novej
vlasti cítiť skutočne doma.
William Paul Young - Chatrč
Missy, najmladšiu dcéru Mackenzieho Allena
Philipsa, unesú počas rodinného výletu, a v opustenej chatrči hlboko v oregonskej divočine sa nájde
dôkaz, že ju zrejme brutálne zavraždili. O štyri roky
neskôr, uprostred svojho Veľkého smútku, dostáva
Mack podozrivý odkaz, podľa všetkého od Boha,
v ktorom ho pozýva na víkendové stretnutie v tejto
chatrči. Navzdory zdravému úsudku prichádza
počas zimného popoludnia do chatrče a vracia
sa do svojej najtemnejšej nočnej mory. To, čo tam
Mack nájde, navždy zmení jeho svet.
V období, keď sa náboženstvo stáva čoraz
bezvýznamnejším, zápasí CHATRČ s nadčasovou otázkou: Kde je Boh vo svete, ktorý je
taký plný nevýslovnej bolesti? Odpoveď, ktorú
Mack dostáva, vás ohromí a azda zmení rovnako,
ako zmenila jeho.
Eva Bila Brndiarová - Sila lásky
Stačil okamih aby sa Martinov a Máriin šťastný
život ocitol v troskách. Martin sa s ťažkou
situáciou nedokáže vyrovnať a zanedbáva
všetko a všetkých, ktorých má rád, dokonca aj
vlastnú dcérku. Situáciu komplikujú spomienky
na minulosť a nenávisť Martinovej matky k Márii.
A akoby toho nebolo dosť, na povrch sa postupne
vynárajú dlho utajované tajomstvá z minulosti žien,
ktoré má rád... matkino, tetino, Máriino. Dokáže
ich stráviť? Dokáže sa vrátiť späť do života?
Receptár pátra Ferdy – Jak léčil páter Ferda
Receptár fenomenálneho českého liečiteľa
a jasnovidca. Šíril sa ručným opisovaním medzi
vďačnými pacientami. Praktická príručka s abecedným usporiadaním. Mnoho praktických rád
a odporúčaní o stravovaní a zdravej životospráve.
Nemala by chýbať vo vašej knižnici.
Záhradníčime s Lunou
Zdravá a nádherná záhrada vás nemusí stáť
veľa námahy. Autori knihy   vám ukážu, o čo
pri záhradníčení naozaj ide – predovšetkým
o umenie správneho načasovania a harmóniu
medzi človekom a prírodou. Stačí si zapamätať
zopár princípov a onedlho sa môžete aj vy radovať
z bujnej, živej záhrady. Keď záhradníčite v súlade
s Lunou, môžete vynechať hnojivá a pesticídy
a získate biologicky čistú úrodu, vychutnáte si
záplavu kvetov a zachováte citlivú rovnováhu
prírody.
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V živote každého z nás dochádza k rôznym
zmenám, bez ohľadu na to, či sa nám páčia, alebo
nie. Tak došlo aj k zmene v živote Telovýchovnej
jednoty Družstevník Jacovce. Dňa 23. 7. 2010 sa
konala členská schôdza, na ktorej  sa predseda Peter
Janček vzdal postu  aj predsedníctva správnej rady.
Za jeho dvojročné pôsobenie mu v mene výboru TJ
patrí srdečná vďaka.
Súčasne svoju činnosť ukončili aj členovia správnej
rady. Bolo však treba túto situáciu riešiť. Na návrh
prítomných členov TJ za predsedu Občianskeho
združenia TJ Družstevník Jacovce bol zvolený
starosta obce .
Podľa stanov patrí medzi základné úlohy TJ
nielen podporovať futbal detí, mládeže a dospelých,

Pohár za 2. miesto pre Hamas omega.

Áno, aj v našej obci máme zatiaľ trávu zelenú
a dlhoročnú futbalovú tradíciu. V rámci futbalového
oddielu máme tri súťažiace družstvá : žiakov,
dorast a A - mužstvo.V jesennej časti pre súťažný
ročník 2010/2011 hrajú naši žiaci Majstrovstvá
okresu v skupine B. Podľa súpisky máme 23 žiakov
- futbalistov. Medzi nimi je aj 5 mladých žiakov
z Práznoviec, ktorí sa spolu s našimi chlapcami snažia
pod vedením Jána Kšinanta naučiť sa futbalovým
grifom. Sú to mladí chlapci, v ktorých chce tréner
vzbudiť väčší záujem o futbal. Svojimi výsledkami sú
v strede  tabuľky, čo je pomerne slušné umiestnenie.  
Snažia sa hrať podľa pokynov trénera, udržať si
loptu, ale čo sa dá robiť, keď príde súper, ktorý
má hráčov nie o jednu, ale aj o dve hlavy vyšších
ako sú naši žiaci ? Sú mladí, draví, každý jeden
z nich by rád dával góly, ale nie vždy sa to aj podarí.
My im však veríme a držíme palce, aby obsadili
v konečnom hodnotení dobré miesto v tabuľke.

ale podporovať aj ďalšie druhy športu, podľa
záujmov občanov obce.
Keďže v našej obci aktívne pracovali
okrem futbalového oddielu aj iné oddiely, na
návrh predsedu sa všetky združili do jedinej
organizácie.
Konkrétne ide o:
oddiel stolného tenisu, oddiel turistický, oddiel
kolkársky, oddiel fitness a oddiel karate –
goju – ryu.
V období medzi členskými schôdzami bude
riadiť činnosť výbor TJ, ktorý tvoria: predseda TJ,
ktorým je starosta obce, a ďalší zvolení členovia,
a to vždy predseda oddielu, resp. delegovaný
zástupca príslušného oddielu.
Členstvo v TJ je dobrovoľné. Právom
každého člena TJ je aktívne sa zúčastňovať
na činnosti oddielu, byť informovaný o
hospodárení TJ, voliť a byť volený do
orgánov TJ, zúčastňovať sa na členských
schôdzach, dávať podnety, návrhy,
pripomienky, odvolania a požadovať od
výboru TJ na ne odpoveď.
Každý člen TJ má nielen práva, ale aj
povinnosti. Medzi základné povinnosti
patrí:
dodržiavanie vnútorných pred-pisov
a uznesení orgánov TJ, dodržiavať stanovy,
ale aj aktívne sa zapájať do činnosti
jednotlivých oddielov v rámci TJ, vystupovať
v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať

Možno by sa im hralo  lepšie, keby ich okrem rodičov
prišli povzbudiť aj iní fanúšikovia futbalu, ktorých je
ale veľmi málo.Dorast hrá Majstrovstvá okresu tiež
v skupine B. Máme 18 registrovaných dorastencov,
ktorí pod vedením trénera Jozefa Naštického idú
jasne za svojím cieľom. V súčasnej dobe sa  svojimi
výbornými výsledkami umiestňujú na horných
miestach v tabuľke. Na ich hre vidno, že tréner má
dlhoročné futbalové skúsenosti, ktoré sa im snaží
odovzdať.   Na ihrisku je z ich výkonov vidieť, že sú
partia. Počas tréningov majú snahu sa niečo naučiť
a všetko to futbalové umenie potom chcú predviesť
pred divákmi. Sú medzi nimi   talentovaní hráči,
z ktorých určite vyrastú kvalitní futbalisti. Ale aj im
chýba pravá divácka atmosféra, ktorá by ich určite
vyburcovala k ešte lepším výkonom. A – mužstvo hrá
v V. lige Západ. Po jarnej časti a po výsledkoch, ktoré
sme dosiahli, bolo potrebné doplniť káder. Prínosom
by mali byť šikovní dorastenci, ktorí postúpili

Zo súťažných zápasov futbalového áčka...

VíťaznémužstvoJacovskejminiligy–Kolkáreňpub
o dobré meno TJ a obce Jacovce, ale aj riadne
a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré
schválil výbor TJ.
Všetky navrhované zmeny v stanovách boli
zaslané na Ministerstvo vnútra SR a boli dňa 14. 9.
2010 zaregistrované. Týmto dňom sa rušia pôvodné
Stanovy, registrované na MV SR   dňa 1. 8. 2008
v znení neskorších zmien.
TJ má  75 členov, ale po zlúčení všetkých oddielov
očakávame, že sa naša členská základňa rozšíri
o nových členov, ktorí svojou aktívnou účasťou
v oddieloch budú vzorne reprezentovať nielen
telovýchovnú jednotu, ale aj celú našu obec Jacovce.
(zb)

medzi
hráčov
A - mužstva,
ale
to
ešte
bolo stále málo
a preto sme museli
mužstvo posilniť aj
o niekoľkých skúsených futbalistov z okolia.
A začala sa jesenná časť súťaže. Trénerom bol do
konca au-gusta 2010 Dušan Martinka. Za odvedenú
prácu a čas, ktorý venoval príprave nášho A –
mužstva, mu srdečne ďakujeme.   Novým trénerom
po jeho odchode sa stal Marián Novotný. Vieme,
že je veľmi ťažké zosúladiť pracovné alebo školské
povinnosti s časom tréningov a zápasov, ale futbaloví
fanúšikovia chcú vidieť na ihrisku hráčov, ktorí počas
celého zápasu podávajú vyrovnané výkony. To však
nie je možné bez poctivej prípravy na tréningoch.
Všetci si uvedomujeme, že hrať v V. lige je omnoho
ťažšie, ako hrať v okrese.
Zelená je tráva, futbal to je hra, ale iba ten, kto
góly dáva, len ten vyhráva. A našim futbalistom sa
to začína aj dariť. Dobrá spolupráca trénera s hráčmi
sa odráža aj vo  výsledkoch. Výhra, remíza. Celkom
pekne, už nie sme na dne tabuľky. A preto veríme,
že keď budeme dávať góly, diváci budú odchádzať
domov spokojní a pondelkové rána budú pre všetkých
futbalových fanúšikov v obci sviatkom, lebo sa bude
rozoberať, ako pekne naši hrali, ktorý hráč bol na
ihrisku najlepší, akí boli súperi dobrí a aj tak sme ich
porazili, atď. Alebo že by to bolo všetko inak ?
(zb)
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Hodový podvečer znel country melódiami.
Tie, okrem bezplatného vstupu, privábili na
jacovský futbalový štadión   hádam tisícku
poslucháčov a tanečníkov z obce i širokého
okolia. Zábava sa v dobrej nálade ponárala
postupne do tmy, ale nikto nemal domov
naponáhlo. Veď boli hody a tí, ktorým vyhladlo
si mohli objednať  tradičný guláš a ak im bolo
málo i pečenú klobásu.

Víťazi júnového turnaja v mariáši (zľava) Emil
Šatan, Peter Sedmák a Pavol Okša.

Hodiny vyhradené pre činnosť oddielov
TJ Družstevník Jacovce v telocvični ZŠ
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku ročného poplatku za prenájom telocvične - symbolické 0,03 eura.
Oddiel karate go – ju
utorok
od 16.00 - 18.00 h
PPD Prašice sídlo Jacovce
streda
od 20.00 -  22.00 h
Futbalový oddiel
utorok
od 20. 00 - 22. 00 h A- mužstvo

sobota
od 08. 00 - 12. 00 h žiaci a dorastenci
pondelok od 14. 00 - 16. 00 h
streda
od 16. 00 - 18. 00 h
piatok
od 16. 00 -  22. 00 h ( súťažné zápasy)
Kto by sa chcel zapojiť (malí, veľkí) - nech sa páči.
Stolnotenisový oddiel
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Občanov Jacoviec, ktorí sa tento rok dožili významných životných
jubileí – osemdesiatky až deväťdesiatky – Jozefa Štefkoviča,   Emila
Adamíka, Karola Pospíšila, Oľgu Štukovskú, Helenu Pospíšilovú, Máriu
Okšovú, Františka Okšu, manželov Emíliu a Ľudovíta Herdovcov, Pavlínu
Tomanovú, Annu Reckú, Annu Bajtalovú, Máriu Dubnú, Matildu Škerleovú,
Antona Jančeka, Dionýza Tomana navštívil starosta Imrich Hermann
s blahoželaním, malým darčekom a prianím optimizmu a zdravia na púti k ďalším
jubilejným dňom.

Pani Paulína Tomanová a starosta Imrich Hermann

Ovocný tunel

Na cesto potrebujeme: 3 vajcia, 60 g kryštálového cukru, 30g polohrubej múky, 30 g kakaa, kypriaci prášok.
Vajcia s cukrom šľaháme nad parou do zhustnutia. Potom pridáme kakao, múku,  prášok do pečiva. Cesto
rozotrieme na papier, upečieme v dobre vyhriatej  rúre. Rozdelíme ho na 2 časti, jednu časť dáme do srnčieho
chrbta, ktorý sme vyložili alobalom alebo mikroténovým sáčkom. Necháme vychladnúť.
Krém: 20g želatíny  necháme napučať, v 300 ml vody zohrejeme na 60 stupňov 3 dcl bieleho vína, 2 vajcia, 40g práškového cukru,
šľahačku. Víno, vajcia, cukor šľaháme vo vodnom kúpeli, kým zmes nestuhne. Vlažnú zmes zmiešame so želatínou. Nakoniec
primiešame tuhú šľahačku a ovocie podľa chuti, ( ananás, kivi, banán, ..) Pripravený krém natrieme na polovicu korpusu, ktorý  
je v srnčom chrbte, prikryjeme druhou polovicou. Formu dáme stuhnúť do chladničky, stuhnutý múčnik vyklopíme a polejeme
rozpustenou čokoládou.

Višňové guľky - nepečené

Čokoládový likér

Stolný tenis sa má v Jacovciach utešene k životu. Svoju životaschopnosť bude
demonštrovať v majstrovstve okresu v mužskej kategórii. Do súťaže, ktorá sa
odohrá v osemnástich kolách, sa prihlásili dve družstvá – Jacovce A a Jacovce
B. Hrať sa bude od 22. októbra 2010 do 11. marca 2011, vždy od 18.00 hodiny.
22. 10. – Jacovce A
– Jacovce B
29. 10. – Jacovce A
– voľno, H. Štitáre B
– Jacovce B
  5. 11. – Jacovce B
– Tovarníky C, H. Štitáre B
– Jacovce A
12. 11. – Tovarníky C – Jacovce A, Jacovce B
– M. Bedzany B
19. 11. –   N. Streda A – Jacovce B, Jacovce A
– M. Bedzany B
26. 11. –   N. Streda A – Jacovce A, Jacovce B
– M. Bedzany A
  3. 12. – Jacovce B
– Tovarníky B, M. Bedzany A
– Jacovce A
10. 12. – Jacovce  A – Tovarníky B, H. Štitáre A
– Jacovce B
17. 12. – Jacovce B
– voľno, Jacovce A
– H. Štitáre A
14.   1. –   Jacovce A
– Jacovce B,
21.   1. –   Jacovce A
– voľno, Jacovce B
– H. Štitáre B
28.   1. –   Tovarníky C – Jacovce B, Jacovce A
– H. Štitáre B
  4.   2. –   Jacovce A
– Tovarníky C, M. Bedzany B
– Jacovce B
11.   2. –   Jacovce B
– N. Streda A, M. Bedzany B
–  Jacovce A
18.   2. – Jacovce A
– N. Streda A, M. Bedzany A
– Jacovce B
25.   2. – Tovarníky B – Jacovce B, Jacovce A
– M. Bedzany A
  4.   3. – Tovarníky B – Jacovce A, Jacovce B
– H. Štitáre A
11.   3. – voľno
– Jacovce B, H. Štitáre A
– Jacovce A

1 balík BB pudingu, 200 g práškového cukru,100 g masla, 150g orechov, 50 g hrozienok, 4 lyžice rumu, 1 lyžica kakaa,
detské piškóty, višňový kompót, (kokos na obaľovanie). Všetky prísady spolu zmiesime, pridáme šťavu z višní. Z pripravenej
zmesi formujeme guľky, do ktorých vtláčame višne, obaľujeme v kokose, alebo v orechoch  a vkladáme do papierových košíčkov.

1 kg kryštálového cukru, ½ l čierneho piva, 1 vanilkový cukor, 150g kakaa, ½ litra rumu. Cukor s pivom dobre zmiešame a dáme do
väčšieho hrnca, Pridáme vanilkový cukor, kakao – ktoré zmiešame v troške vody. Pri zohrievaní dávame pozor, aby nám pivo nevykypelo.
Varíme ešte 7-10 minút. Zmes necháme vychladnúť  a potom primiešame rum. Hotový likér nalejeme do fliaš a dáme do chladu.

Pozvánka

Obec JacovceVás pozýva na verejné zhromaždenie občanov spojené s
predstavovanímkandidátovnastarostuobceaposlancovobecnéhozastupiteľstva
v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy, ktoré sa bude konať
21. novembra 2010 o 16. hodine v jedálni Základnej školy.
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