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Otvoril novú perspektívu pre človeka, utrpenie a smrť
postavil do úplne nového svetla, jeho prázdny hrob sa
stal majákom nádeje pre človeka a svet. Keby nevstal
z hrobu, nebol by našim Učiteľom, ani Spasiteľom sveta,
maximálne jedným z mnohých mysliteľov a reformátorov
sveta k lepšiemu. Ale ako hovorí ním vyvolený apoštol
národov – Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom
v 15. kapitole: „Odovzdal som vám predovšetkým to,
čo som aj sám prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy
podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa
vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom
dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz;
väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.“ A ďalej
v liste pokračuje: „Ak Kristus nevstal, vaša viera je márna
a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo
zosnuli v Kristovi sú stratení. Ak len v tomto živote máme
nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale
Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“
Kristus naozaj vstal z mŕtvych, svedkovia
zmŕtvychvstania nás o tom na stránkach Písma
presviedčajú a my im veríme, pretože ak Kristus nevstal,
potom naozaj platia Pavlove slová z 1. Kor 15,32: „Ak
mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.“
Vyprosujem vám požehnané Veľkonočné sviatky!

Každý z nás sa už s ním aspoň raz v živote stretol.
Alebo ešte nie?
Počuli sme, že Peter a Ján skontrolovali jeho hrob a jeho
telo tam nebolo. Čosi zvláštne, neuveriteľné. Prázdny
hrob ani u apoštolov, ani u nás nedáva ešte veľa nádeje.
Ľudský duch sa vzpiera skutočnosti prázdneho hrobu. Veď
aj prvá úradná správa z Jeruzalema znela, že učeníci prišli
a ukradli Ježišovo telo. Lenže mŕtvi sa nezvyknú kradnúť
a už vôbec nie v Palestíne. A keby ho skutočne ukradli,
niekde by musel existovať Ježišov druhý hrob. Ibaže
čosi také neexistovalo a neexistuje. Rozpaky, nedôvera,
pochybnosti, rozruch a strach. Žeby v týchto pocitoch a
náladách malo ľudstvo zostať až dodnes?
Túto obrovskú bariéru zmätku a strachu prelamuje
sám Ježiš. Vo svojom oslávenom tele sa zjavuje mužom
a ženám svojej doby: „Pokoj vám, ja som to, nebojte
sa!“ Neverili vlastným očiam a ušiam. Museli sa ho
dotknúť, museli sa zhlboka nadýchnuť. Bol to však
nádych nového života, novej epochy ľudstva. Stretnutie
so zmŕtvychvstalým Kristom bolo pre nich takým silným
a účinným zážitkom, že na to nikdy nezabudli, ako aj ľudia
všetkých kontinentov, ku ktorým s touto blahozvesťou
prišli a ktorí si na to doteraz spomínajú. Vzkriesený Kristus
sa stal pre nich čímsi úžasným, fantastickým, vrcholom,
niečím super, vrcholným zážitkom života, takou jasnou
pravdou, že pre ňu dokázali trpieť, ba aj položiť svoj život.

Tým, že Ježiš vstal z mŕtvych, dal overujúcu pečať
celému svojmu životu medzi nami aj svojej smrti na kríži.

Porovnanie jacovského obecného rozpočtu na rok 2011
s „predkrízovým“ spred dvoch rokov naznačuje, že sa v
dedine čosi dôležité hýbe. Celkové príjmy by mali v tomto
roku totiž dosiahnuť 1 479 610 eur, čo je o celých 50
percent viac než v spomenutom roku 2009.
Trochu zasvätení tušia, že toto zvýšenie predstavujú
takzvané kapitálové príjmy určené na investovanie
do modernizácie školských budov a do kanalizácie –
dovedna 525-tisíc eur.
Druhou najvyššou príjmovou položkou sú výnosy dane z
príjmu, na ktorých sa však výrazne prejavuje krízový vývoj
hospodárstva. Očakávaných 348,6-tisíca eur je výrazne
menej oproti roku 2009 – 417-tisíc eur. Túto sumu sotva
dosahujú celkové daňové výnosy. Podobná situácia je aj v
dotáciách zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu krajského
úradu. V tomto roku dosiahnu niečo vyše 302-tisíc eur, ale
pred dvoma rokmi bolo v tejto príjmovej položke 466-tisíc

eur. Tieto peniaze sú takmer všetky určené na fungovanie
základnej a materskej školy.
Keďže obecný rozpočet musí byť vyrovnaný, treba
očakávané príjmy rozdeliť tak, aby celkové výdavky za rok
2011 boli tiež 1 479 610 eur.
Prvá kapitola rozpočtového dokumentu sú výdavky
spojené s riadením obce, fungovaním obecného úradu
tvoriace 11 a pol percenta celkových výdavkov, čiže 170,6
–tisíca eur. Asi polovicu z tejto sumy predstavujú platy a
odmeny starostu a zamestnancov úradu.
Najväčšou výdavkovou položkou sú náklady na
rekonštrukciu školského areálu – 498-tisíc eur. Na mzdy
a prevádzku školských zariadení bude treba tento rok
410,5-tisíca eur.
Na investície do kanalizácie obce sa vynaloží 113-tisíc
eur. Na zvoz a manipulovaní s odpadom je určených
45-tisíc, teda skoro dvakrát toľko než je výnos dane za

František Bogdan, kaplán

komunálny odpad, ktorú platia obyvatelia obce – 24-tisíc
eur.
Na podporu kultúrnych podujatí poslanci vyčlenili 5 a pol
tisíca eur, na ﬁnančnú podporu telovýchovnej jednoty
a na náklady nutné na prevádzku športovísk sa ušlo
17-tisíc eur, čiže 1,5 percenta z celkových rozpočtových
výdavkov, ale je to o 40 percent menej ako v roku 2009.
Na rozpočtový program prostredie pre život, čo
predstavuje verejné osvetlenie, verejná zeleň, miestne
cesty a chodníky, cintorín, obecný rozhlas sa vynaloží
tento rok necelých 28-tisíc eur a na sociálne služby
44-tisíc, čo je skoro dvakrát toľko ako pred dvoma rokmi.
Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtových výdavkov je
„obsluha“ dlhu – konkrétne úverov na bytovú výstavbu a
na spoluﬁnancovanie školskej infraštruktúry – 77-tisíc eur.

Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.
Požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú:
starosta obce, poslanci OcZ a zamestnanci obecného úradu

(vič)
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Päťdesiat rokov v živote človeka je vhodný čas
bilancovať a ohliadnuť sa za minulosťou. Jubileum
našej školy nám poskytuje príležitosť spomínať , ako
to bolo pred niekoľkými desiatkami rokov „v našej
škole“. Koľko žiakov si za tých v priebehu tých piatich
desaťročí zasadlo do školských lavíc? Koľkí učitelia
sa za tie roky vystriedali za školskými katedrami, aby
vštepovali žiakom základné vedomosti zo všetkých
oblasti nášho života. Pripravovali ich a pripravujú tak,
aby po skončení našej ZŠ odchádzali dobre pripravení
rozvíjať svoje schopnosti a nadanie na stredných
a vysokých školách. Mnohí z nich robili a robia našej
škole dobré meno nielen doma, ale aj za hranicami
našej vlasti. A sme na nich právom hrdí. Naši bývalí
žiaci sa po rokoch radi vracajú do školy už ako rodičia,
starí rodičia, alebo na stretávkach spomínajú na staré
dobré časy strávené v jacovskej škole.
Dnes má budova našej školy „ nový šat“ vďaka
iniciatíve obecnému úradu Jacovce a ﬁnančnej
podpory Európskej únie. Zub času sa odrazil

Asi by sme neverili svojim ušiam a očiam, keby
sme sa jedného dňa dozvedeli z televízie či iného
informačného média, že sa na Slovensku nestala
žiadna nehoda či až tragédia, ktorú nezapríčinili ľudia.
Takého prekvapenia sa však asi naozaj nemusíme
obávať, veď len vlani sa v našej krajine každý deň
rozhorelo 27 požiarov. Spôsobili škodu vyše 69
miliónov eur, teda viac ako dve miliardy niekdajších
korún. Zomrelo pri nich 39 osôb a 241 bolo zranených.
Osobitnou kategóriou sú lesné požiare, ktorých
najčastejšou príčinou je stále sa opakujúce
nepovolené vypaľovanie trávy a suchých porastov.
Mohlo by nás potešiť, že v našej obci, ba aj v celom
Topoľčianskom okrese v roku 2010 žiaden lesný
požiar nevzplanul. To však neznamená, že je dôvod
brať hrozbu červeného kohúta na ľahkú váhu. Jarné
prebúdzanie prírody, žiaľ, často vzbudzuje pokušenie
„upratať“ priekopu či svah porastený suchou trávou
s pomocou ohňa.
Vážení občania, obecný úrad, ale aj zdravý rozum
nás všetkých vyzýva k zvýšenej opatrnosti pri pobyte
v prírode a pri vykonávaní jarných poľných prác.
- nevypaľujme akékoľvek porasty suchej trávy
a kroviská, pretože tým by sme sa dopúšťali podľa
zákona o požiarnej ochrane trestného skutku,
- nezakladajme žiadne ohne v lesoch a v ich blízkosti,
- venujme zvýšenú pozornosť tomu, aby sa naše deti

aj v budove školy. Zaslúžila si nové investície.
V školskom roku 2010 -2011 sa zrealizovalo
zateplenie budovy školy, nová fasáda a výmena okien.
Exteriér školy sa prispôsobil požiadavkám doby, a tak
bolo samozrejmosťou dať urobiť internetové rozvody,
nové elektronické rozvody, vymaľovať priestory,
nové šatne, nasťahovať nábytok do všetkých tried
a zborovne, nové vybavenie do špeciálnej fyzikálnochemickej učebne, zriadenie jazykovej a mediálnej
učebne. Vynovená je aj počítačová učebňa. Dnes má
prístup na internet každá trieda a učebňa. Kompletnú
rekonštrukciu má za sebou aj materská škola.
V súčasnosti sa prebiehajú posledné práce.
A čo nás čaká v nasledujúcich dňoch a týždňoch?
Žiaci 4. a 9. ročníka čaká ďalšie testovanie zo
slovenského jazyka a matematiky. A nás všetkých
oslava 50. výročia školy, ktorú sme pripravili na 25.
mája.
Gabriela Ašverusová

nehrali so zápalkami, lebo práve ony často
spôsobujú lesné požiare,
- nefajčime a nepoužívajme otvorený oheň v lesných
porastoch a pri pobyte v lese rešpektujme pokyny
zamestnancov a správcov lesa,
- podľa možnosti nespaľujme žiadne horľavé materiály
až do úplného obnovenia vegetácie, uprednostnime
pri ich likvidácii kompostovanie, zaorávanie a pod.
Ak je však spaľovanie nevyhnutné, je treba odstrániť
do bezpečnej vzdialenosti horľavý materiál, prípadne
oborať, zvlhčiť, alebo iným vhodným spôsobom
zabrániť prípadnému šíreniu ohňa do okolia. Na
takýchto miestach musíme zabezpečiť dozor
dospelých osôb až do úplného vyhorenia ohniska.
Tiež treba vedieť, že právnické a fyzické osoby podnikatelia môžu spaľovať odpady len s písomným
súhlasom Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranárskeho zboru SR. Samozrejme, nesmieme
si zamieňať pojmy „spaľovanie“ a „vypaľovanie“.
Spaľovanie je zapálenie horľavých látok, ktoré
umiestnime na jednu kopu a zabránime rozšíreniu
ohňa po povrchu terénu. Keď sa požiar šíri po povrchu
terénu po suchých častiach bylín, ide o vypaľovanie
porastu. Vypaľovanie striktne zakazujú predpisy
o ochrane pred požiarmi a ich porušenie môže byť
potrestané pokutou do výšky 331 eur.
(rh)

V novom volebnom období sa poslanci Obecného
zastupiteľstva Jacovce stretli zatiaľ na dvoch
zasadnutiach. Na rokovaní, ktoré sa konalo 21.
decembra 2010, bolo na programe zriaďovanie
odborných komisií, voľba ich predsedov a členov:
- Komisia ekonomická a správy majetku predseda Ing. Pavol Hlista
- Komisia životného prostredia - predseda I
ng. Michal Vičan
- Komisia obchodu, služieb, dopravy a verejného
poriadku - predseda Jaroslav Božik
- Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže
a sociálnych služieb - predseda Peter Komačka
- Komisia cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja predseda - Ing. Peter Toman
- Komisia povodňová - predseda
PhDr. Imrich Hermann
- Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností predseda PhDr. Imrich Hermann
- Osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu
- Komisia bytová – predseda Ing. Pavol Hlista
- Rada školy- predseda – Ing. Michal Vičan
Poslanci určili v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške 1 637,90 ¼.
Tento základný plat sa poslanci rozhodli zvýšiť
koeﬁcientom 1,001, čiže o sumu 1,64 ¼.
Na druhom zasadnutí, 28. 2. 2011, poslanci
schválili:
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok 2011,
- návrh rozpočtu na rok 2011 s pripomienkami,
- žiadosť č. 781/2011 - o výmenu okien a dverí na
kolkárni a kompenzáciu nájmu podľa žiadosti,
- zmenu poriadku odmeňovania starostu obce,
zástupcu starostu a poslancov OcZ v Jacovciach
podľa predloženého návrhu
Uložili obecnému úradu:
- rokovať s Ing. Jozefom Tomanom o vzájomnom
zápočte vo veci usporiadania dlhu,
- pripraviť personálny audit na Obecnom úrade
v Jacovciach,
- rokovať o podmienkach získania ﬁnančných
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
ohľadom výstavby a prístavby bytov.
Poverili:
- komisiu cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja sledovaním možností investičných
a neinvestičných akcií prostredníctvom eurofondov cez sprostredkovateľské agentúry,
- komisiu obchodu, služieb, dopravy a verejného
poriadku prípravou nového VZN o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.
Poslanci si tiež vypočuli informáciu o projekte
Prevencia kriminality.

Na medzinárodný futbalový zápas Belgicko –
Maďarsko nemusíte cestovať do Bruselu ani
do Budapešti. Futbalové sily si v ňom zmerajú
najmladší športovci 2. mája o 11. hodine na
futbalovom štadióne v Jacovciach. Slovenský
futbalový zväz „pridelil“ toto stretnutie jacovským
športovým funkcionárom vychádzajúc z dobrých
skúseností s ich prácou v minulosti.
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„Mamina, to bolo krásne!“, zhodnotili Naďka
a Ninka M. tohtoročný fašiangový sprievod
maškár, a hlavne ten žartovný smútočný tanec
nad nebohou basou. Mienka najmladších
„pohrebných“ hostí podporená páperistými fánkami
a ovocným čajom možno ohlasuje nádej, že
jacovskí seniori budú mať komu odovzdať štafetu
fašiangovej maškarády a roztopaše.
Zatiaľ však karnevalovú veselicu držia pri živote

tí starší Jacovčania s podporou obecného úradu.
Aj tento rok sa roztatárená procesia uberala
od domu k domu, aj keď utorkové pracovné
popoludnie asi nie je tým najvhodnejším termínom.
„Gazdovia a gazdiné boli väčšinou niekde
„v meste“ na pracovisku. Ale zároveň treba dodať,
že tí, ktorí boli doma, starostlivo a v dobrej nálade
prajne častovali vinšovníkov. Tí obťažkaní pôltmi
slaniny a vencami klobás a riadne „premastenými“

hrdlami napokon dorazili na chrámové námestie,
kde končila všetka bujarosť. Na márach tam
ležala neborka úbohá a nebohá basa. Bolo že to
lamentácií a nariekania. Ešteže sa na to radostnosmutné nešťastie usmievalo slniečko, ktoré
oznamovalo, že už nebude skrbliť so svojou život
prebúdzajúcou energiou.
(vr)
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Stromy sú už také. Pán im prikázal rásť – do šírky,
do výšky, nie však až do neba. Stromy sú už také.
Odjakživa sa tvrdohlavo stavajú človeku do cesty
za šťastím. Preto ich vypaľoval, klčoval, rúbal, ale
zároveň sa na nespoliehal, krotil ich šľachtením
i hýčkal krížením, aby mohol s nimi žiť, mať z nich
úžitok. A tak sa aj v našom dnešnom živote prelína
nepriateľstvo s úctou k stromom, vedomie užitočnosti
stromu s pocitom obmedzovania nášho pohodlia.
Vlani sa v našej obci prejavil tento večný rozpor

vo svojej ničivej podobe, keď v niekoľkých dňoch
zmizla jedna z charakteristických a pôvabných tvárí
jacovskej časti povodia Chociny. Viniť stromy, že
spôsobujú povodeň, je ako viniť vodu že tečie.
Lenže stromy sa našťastie nedajú. Životodarná
voda pokoreného potoka ženie miazgu do vŕbových
a jelšových pňov, aby sa rozkošatili stovkami mladých
šľahúňov. Namiesto majestátnej aleje sa na brehoch
usadila strapatá a vzdorovitá húština. Čo s ňou?
Vyrúbať!, rozhodol človek – úradník, správca - vládca

jar 2010

vodného toku. Vyrúbali, zomleli prútiky, ktoré chceli
byť kmeňmi. Zostali zubaté, ježaté hlavy masívnych
kmeňov, ktoré sú predurčené, aby boli oporou
a dodávateľmi života novým a novým výhonkom.
A tie ako mierumilovné rozprávkové dračie hlavy
budú v stovkách vyrastať, ako Pán prikázal.
A čo pán - človek? Bude zlostne rúbať, rezať, alebo
sa pokúsi trpezlivo peľhať z mladých výhonkov
budúcu aleju?
(vič)

jar 2011

V zákone Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v §47 v odseku d stojí:
Priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verej-ného priestranstva.
Za takýto priestupok možno uložiť pokutu 33 eur.
(rš)
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V sobotu 19. februára sme na pôde obecného úradu
privítali detí narodené v roku 2010. V zasadačke
obecného úradu spolu s rodičmi, ích privítal pán
starosta. Po slávnostnom príhovore sa meno dieťatka
zapísalo do pamätnej knihy obce Jacovce. Boli to:
Marián Gabriel, Dominik Fulka, Lenka Babčanová,
Natália Mikulášová, Lujza Sokolová, Tatiana

Reiselová, Nela Mošaťová, a Dominika Livinská.
Po slávnostnom obrade, pri ktorom bolo každé
dieťa obdarené pamätným listom s jeho fotograﬁou
a leporelom. Každá mamička dostala kvet. Po obrade
sme pripravili malé občerstvenie.
Alena Strižencová

V januári sa dožila krásnych 85 rokov pani Marta
Božiková, a vo februári 80 rokov pán Ľudovít
Gregorík. Pri tejto príležitosti sme ich navštívili v ich
domácnostiach s blahoželaním malou i pozornosťou
a popriali sme im do ďalších rokov veľa zdravia.
V apríli sa dožili 80 rokov života pani Mária
Miškovičová a pani Emília Gergelová, obom
jubilantkám bol osobne zablahoželať starosta obce a
poprial im do ďalších rokov pevné zdravie.
Päťdesiatiny nášho rodáka
Náš rodák kňaz, Jozef Žembera sa v januári dožil
krásneho životného jubilea. Pri tejto príležitosti sme
mu boli osobne zablahoželať predstavitelia obce v jeho
pôsobisku v Bratislave, kde pôsobí v Dome sv. Don
Bosca . Do ďalších rokov sme mu zapriali hodne zdravia
a božích milosti.

V sobotu 30. apríla vás pozývame na oslavu stavanie
mája do areálu nového kostola. Pripravený je kultúrny
program a občerstvenie.
V nedeľu 15. mája o 16. h pri príležitosti Dňa matiek
pozývame všetky mamičky na oslavu ich sviatku do
areálu ZŠ.
V stredu 25. mája plánujeme nákupný zájazd do
Poľska –Jablonky. Cestovné na osobu je 12 ¼. Odchod
autobusu bude o 2. h v noci. Záujemcovia sa môžu hlásiť
na obecnom úrade.

Oľga hlavná hrdinka príbehu je obyčajná žena
s obyčajnými snami. Túži po tom, aby bola
bohatšia, aby mohli ísť na dovolenku k moru, aby
nemusela toľko pracovať.... ..No jej najväčšou
túžbou, keďže „je pri tele“, je schudnúť. Ustavične
sa týra rozličnými diétami a zase priberie, až z toho

nekonečného kolotoča je podráždená, nervózna
a nešťastná. Oľga je presvedčená, že len štíhli
ľudia majú v živote zelenú. Keď bude štíhla bude
aj šťastná a všetko sa zmení na lepšie a krajšie. Až
zásah osudu jej otvorí oči....

Vassula
Ryden, rodom Grékyňa väčšinu
svojho života prežila ako manželka švédskeho
experta na medzinárodný rozvoj. Bola modelkou
a vychvaľovanou umelkyňou. Anjeli a čokoľvek
náboženské sa nevošlo do jej náročného programu.

Ale keď jej tužka záhadne nakreslila srdce,
z ktorého vyrástla ruža, a jej ruka bola jemne
vedená, aby oznámila krásnym kurzívkovým
písmom: Ja som tvoj strážny anjel a moje meno je
Daniel“. jej život sa navždy zmenil.

Obsažný sprievodca úspešného záhradkára.
Rozumné rady Vám pomôžu k dobrým výsledkom

v záhrade, užitočné odporúčania vás uchránia od
zbytočnej driny.

Pri leteckom nešťastí na medzinárodnom letisku
príde o život mladá žena. Ďalšia mladá žena
vyviazne s početnými popáleninami, ktoré si
vyžadujú totálnu transplantáciu tváre. Keďže mladú
ženu všetci pokladajú za manželku budúceho
texaského senátora, transplantáciu lekári

uskutočnia podľa jej fotograﬁi. A zápletka je na
svete. Navyše mladá žena sa v nemocnici dozvie
omylom, že ktosi plánuje budúceho senátora
zavraždiť. A tak sa rozhodne pokračovať vo svojej
pretvárke až do konca a s vynaložením všetkých síl
zabrániť plánovanému atentátu.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky
v country crosse pre rok 2011 sa konali 16. a 17.
apríla na urbárskych lesných terénoch prašickej
Duchonky. Do súboja s traťou vyžadujúcou
skutočných majstrov sa pustilo vyše 150 jazdcov.
Svoju vytrvalosť a zručnosť predstavili dorastenci,
juniori, muži v najlepších rokoch i veteráni. Boli
medzi nimi aj reprezentanti Jacoviec – otec a syn
Hostinskí. Otec František jazdil v kategórii od E3 500
do 650 kubíkov a syn Thomas predviedol svoju jazdu
v kategórii E2, od 250 do 450 kubíkov.
(rh)

Možno práve vo chvíli, keď čítate tento text, sa na
našej planéte narodil sedemmiliardý človiečik.
Samozrejme, je to štatistický predpoklad, či akýsi
symbol doby , v ktorej žijeme, veď ani prebiehajúce
„sčítanie ľudu“ v Európe nemôže o sebe tvrdiť, že
je úplne presné. Jedno je však neodškriepiteľné,
počet pozemšťanov pribúda čoraz rýchlejšie.
Paradoxne v tých najchudobnejších končinách,
v tých najchudobnejších rodinách.
Sedem miliárd – dve slovíčka, jedna sedmička a deväť
núl, počtárska konštrukcia – abstrakcia. Keby sme
postavili „komín“ zo siedmich miliárd jednoeurových

mincí, siahal by takmer do výšky 140-tisíc kilometrov.
Sotva si niekto z nás dokáže predstaviť takú stavbu, aj
keby sme pripustili, že by v Kremnici dokázali vyraziť
toľko mincí. Skúsme to teda „po turisticky“. Ak by sme
kráčali 75-centimetrovými krokmi a urobili by sme ich
sedem miliárd, obišli by sme zemeguľu po rovníku
133-krát, prešli by sme 5,3 milióna kilometrov. Možno
si to predstaviť? Ťažko, veď na takú túru by sme
potrebovali 202 rokov bez odpočívania a nehovoriac
o tých pároch topánok, čo by sme zodrali. Pomôžme
si teda azda najzrozumiteľnejšou pomôckou –
mobilným telefónom. Vraj sedem miliárd esemesiek

odošlú obyvatelia Spojených štátov amerických
každých 30 hodín(!)
A napokon ešte jeden pokus o predstavu, čo
znamená číslo 7 miliárd. Ak by sme chceli nahlas
narátať túto cifru, pričom by sme na jedno vyslovené
číslo potrebovali jednu sekundu, trvalo by nám to viac
ako dve storočia.
Keď prichádzali na tento svet dnešní šesťdesiatnici,
žilo na Zemi 1,8 miliardy ľudí. Dnes-zajtra nás
bude sedem miliárd a dnešní dvadsiatnici sa budú
ako čakatelia na penziu deliť o miesto pod Slnkom
s deviatimi pozemskými spolupútnikmi...

Kto si u nás pred štyridsiatimi rokmi
prečítal
novinovú správu, že do
zoologickej záhrady v kalifornskom
San Franciscu umiestnili ako exponát
kravu, mohol to rozhodnutie pokladať za
svojrázny humor pána riaditeľa zooparku.
Dnes by sa takejto informácii málokto
začudoval, skôr by to s uznaním ocenil.
Veď bez akéhokoľvek začudovania
zmizli z dedinských dvorov nemotorné
a zvedavé húsatá, ktoré mať hus
so syčaním a hrozivo mávajúcimi
krídlami bránila. Vytratili sa aj čipčavé
a žltučké kuriatka motajúce sa mame
kvočke popod nohy i čaptavé kačiatka,
nehovoriac o kozliatkach – šantivých
symboloch jarného znovuzrodenia.
Symbolmi prichádzajúcej jari ba aj
Veľkej noci sú už pekných pár rokov
čokoládovo staniolové ﬁgúrky zajacov zo
supermarketov.
Z domových dvier nám ohlasujú radostné
jarné posolstvo vence z exotických a
umelých kvetov made in China, vŕbové
prútie na korbáč aby ste hľadali za horami
– dolami.

Nepečená roláda
z Marína keksov

Pol kila keksov, 10 dkg práškového cukru, 2 lyžice rumu, 1 lyžička mletej kávy.
Postup: keksy zomelieme, pridáme cukor, kakao, kávu, rum a zamiesime so silnou kávou. Rozdelíme na dve časti. Vygúľame na
pocukrovanej doske na obdĺžnik.
Plnka: 15 dkg masla, 12 dkg práškového cukru, 5 dkg medu, 5 dkg kokosovej múčky vanilínový cukor. Vymiešame do peny
natrieme na cesto. Stočíme ako roládu a necháme v chlade stuhnúť. Vrch polejeme čokoládou.

Eskymo rez

2 hrnčeky hladkej múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, ½ hrnčeka oleja, 1 vanilínový cukor, 1 kypriaci prášok,
2 lyžice kakaa, 2 vajíčka. Všetky suroviny spolu vymiešame a dáme do rúry piecť.
Plnka: ½ litra mlieka uvaríme s dvomi kokosovými pudingami. Necháme vychladnúť. Vymiešame 12,5 dkg masla, 10 dkg cukru.
Po vychladnutí primiešame do masla puding a 1 kyslú pochúťkovú smotanu.
Natrieme na vychladnutý korpus cesta . Vrch polejeme čokoládovou polevou.

Burizónové guľky

30 dkg kryštálového cukru, 12,5 dkg tuku Hélia ,1 mlieko Salko, 2 balíčky burizónov, kokosovú múčku , papierové košíčky.
Cukor upálime na karamel, odstavíme z ohňa a za stáleho miešania pridávame roztopenú Héliu a Salko. Do misy nasypeme
burizóny a zalejeme ich karamelom. Tvarujeme guľky ktoré môžeme obaľovať v kokose ( ale nemusíme ) a vkladáme do
papierových košíkov.
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