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Upozornenie ! 
Upozorňujeme Vás na výskyt 
nepovolených odpadov v zber-
ných vreciach na plast, kde sa 
nachádzajú zložky komunálne-
ho odpadu. V prípade, že pracovníci obec-
ného úradu pri zbere  takýto odpad nájdu, 
nebude Vám vrece odobrané.    
Upozorňujeme Vás, že do plastu nepatrí  
polámaný, znečistený záhradný nábytok, 
vedrá, poškodené bazény, šmykľavky,  sta-
vebný polystyrén... Tento iný druh plastu 
musíte odovzdať na zbernom dvore v čase 
otváracích hodín. 

Pri použití vlastných vriec na plast, Vás 
žiadame o používanie priehľadných vriec, 
z dôvodu, aby bol viditeľný obsah. 

Taktiež Vám nebudú odobraté fľaše s po-
užitým kuchynským olejom, ktoré nie sú 
riadne uzatvorené, alebo s iným obsahom, 
ako s použitým kuchynským olejom.   

Fontána
Od Nadácie EPH sme získali 5.000€ na vy-
budovanie fontány na zvlhčovanie ovzdušia 
pri detskom ihrisku. S prispením 2% z daní 
firiem sme získali ďalších 5.200€. Dofinan-
covaním obcou dobudujeme malú oddycho-
vú zónu s lavičkami a zeleňou.

Fontána má v horúcich letných dňoch veľký 
úspech najmä u detí...

Návšteva z rakúskeho Weikendorfu v našej škôlke.
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Kanalizácia
Obec bola úspešná v žiadosti na Environmen-

tálny fond o pridelenie dotácie na vybudovanie 
kanalizácie vo výške 180.000€. Kanalizácia sa 
bude budovať v smere od autobusovej zastávky 
k novej štrkovni. Po dobudovaní tejto časti bude 
odkanalizované celé územie „starej obce“.

Autobusová zastávka
Na rekonštrukciu autobusovej zastávky pri 

otočke autobusov sme získali dotáciu od Bra-
tislavského samosprávneho kraja vo výške 
8.500€. Vybuduje sa nový prístrešok, vysadí 
zeleň a lavičky, opravia sa prístupové chodníky 
okolo parku.

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Dotácia a príspevok na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa
Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ majú od 01.09.2019 pri splnení 
podmienok, že sa zúčastní výchovno – vzdelávacieho procesu,  obedy zadarmo.
Presunutím do tretieho finančného pásma sme zvýšili výšku stravného. Vyššie 
stravné by malo zvýšiť kvalitu obedov. Rodičia nebudú platiť žiadny poplatok na-
koľko štát poskytuje dotáciu v sume 1,20€ a zvyšok sumy bude doplácať obec.

Vodozádržné opatrenia
Na spevnenie povrchov a zároveň udržania dažďovej vody v pôde sme získali dotáciu od 
MŽP SR v celkovej výške 160.000€. Pomocou zatrávňovacích tvárnic sa bude riešiť lo-
kalita pred základnou školu, pred školskou jedálňou, pri kultúrnom dome a v zákrute na 
vjazde do Jakubova od Malaciek.

Rekonštrukcia NN napätia 
V „Starom mlyne“  z dôvodu zvýšenia kapacity ZSE realizuje re-
konštrukciu elektrického vedenia. Rekonštrukcia prebieha od trafo 
stanice, ktorá je v smere na Pruxe cez chodník pri dome č. 309 
k domu č. 320 až do priestorov k novej výstavbe RD na konci lo-
kality „Starý mlyn“. 

Do tejto rekonštrukcie sa nám podarilo zahrnúť aj  opravu chodní-
ka od RD č. 309 po RD č. 319. Starý chodník sa vybúra, položí sa 
nový betónový podklad a na povrch sa nanesie asfaltová vrstva. 
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1. Máj
Predvečer 1. mája patrí vždy stavaniu máje pred obecným 
úradom. Stavanie máje je v našej obci už iba symbolický 
zlomok tradícií. Máje stavali voľakedy mládenci pred domom 
svojej  vyvolenej.
No a oslavy 1. mája sú už z iného súdka tradícií. Sviatok 
práce oslavujú všetci pracujúci u nás dňom voľna. Pri tejto 
príležitosti sú pripravené pre deti kolotoče na ihrisku, kde 
môžu rodiny prísť, zabaviť sa, kúpiť si v stánku balón, či 
cukrovú vatu.....pozrieť si futbalový zápas a občerstviť sa 
chutnou pečienkou v bufete.



4 apríl 2019

Deň matiek
E. Čepčeková 
Mamin hlas

Taký máš hlas, mama moja,
ako zvonky na úbočí.
Začujem Ťa znenazdania,
div mi srdce nevyskočí.
Taký máš hlas, mam moja,
ako šepot vetra v lese.
Usmejem sa mimovoľne,
keď sa ku mne z diaľky nesie.
I keď karhá, napomína,
vždy je to hlas milý, známy,
ten jediný v celom svete,
ľúbezný hlas mojej mamy.

Oslavy dňa matiek v našej obci hádam ani netreba predsta-
vovať. Majú u nás dlhoročnú tradíciu a zachovávajú si svoju 
úroveň i obľúbenosť u všetkých členov rodín (nielen matiek).
Krásny program detí z MŠ, pekne prestreté stoly, výborné 
koláče a kvietok na privítanie sú každoročným štandardom, 
ktorý sa postará vždy o plnú sálu ľudí, ktorý tu strávia príjem-
né sviatočné popoludnie.



5apríl 2019

DETSKÉ 
RYBÁRSKE PRETEKY
Dňa 25.5.2019 v sobotňajšie doobedie sa konali ry-
bárske preteky spojené s MDD netradične na vodnom 
revíre Pruxe. Stretnutie súťažiacich si svoju výnimoč-
nosť zaslúžili počtom 46 zúčastnených
detí, pre ktorých bolo zabezpečené občerstvenie. 
Výbor potešila aj účasť detí z okolitých dedín. Poďa-
kovanie patrí aj tridsiatimtrom ochotným sponzorom, 
ktorí urobili mladým rybárom neuveriteľnú radosť
bohatými vecnými cenami. Touto cestou by sme sa 
im radi znova poďakovali. Bodované boli ryby, ktoré 
nedosahovali aj lovnú mieru a rátala sa aj biela ryba 
(karas, červenica... atď) Každý mladý rybár ktorému aj 
šťastie neprialo a rybu neulovil bol ocenený a odchád-
zal s vecným darčekom.
Za účasť detským súťažiacim ďakujeme a dúfame, že o 
rok sa znova uvidíme.

Z HISTÓRIE....

 Pamätná  fotografia                                 

Na fotografii  je  jakubovský občan, legionár  Štefan  Ivanič  
/nar. 1886 – 1959/. Fotografia bola urobená v Japonsku, 
v Nagasaki v roku 1919.

V 1. Svetovej vojne  slovenskí  vojaci museli bojovať 
v Rakúsko – Uhorskej armáde na východnom fronte proti 
Rusom. Tam ako zajatci vytvorili bojaschopné légie, ako 
zárodok prvej československej armády.  Bola to súčasť 
úsilia  T. G. Masaryka  a  M. R. Štefánika, aby veľmoci 
súhlasili s utvorením  Československej republiky.

Keď v roku 1917 nastali v Rusku revolučné premeny  a 
úsilie bolševikov o prevzatie moci, pre našich legionárov 
jediná cesta návratu  bola po transsibírskej  magistrále 
cez Ďaleký východ.  Po trase sa osvedčili jako silná boja-
schopná  jednotka  proti revolučným nepokojom  na Sibíri.  
Organizačne   presun  zabezpečoval  Generál  Milan  Ras-
tislav  Štefánik.

Z Vladivostoku  a  Japonska  ich loďami dopravili cez oce-
ány do Európy a do novovzniknutej   Československej  re-
publiky.  Štefan  Ivanič  bol  súčasťou týchto legionárov.   
Za  manželku mal  Annu  Ivaničovú, rod. Slezákovú.  Mali 
jedného  syna  Emiku  Ivaniča,  ktorý zomrel v roku 1965.



6 apríl 2019

Básňami a pesničkami všetkých ste nás potešili,
Všetci sme sa tuná zišli, aby sme sa rozlúčili.
Vy už nie ste maličkí, ktorí plačú do vreckovky.
V škôlke ste sa naučili ľúbiť pani učiteľky.
Kamarátom pomáhať, s hračkami sa pekne hrať.
Cvičiť, kresliť, počítať, z piesku stavať krásny hrad.
Piesne  spievať, tancovať, knižky krásne listovať.
Tri rôčky Vám škôlka bola, ako druhým domovom.
Spomeňte si na nás občas, ale iba s úsmevom.
Všetky pani učiteľky, ľúbili Vás, veru veľmi.
Teta Dáška s tetou Stázkou dbali vždycky na to, 
aby ste nám na topánkach nenosili blato.
Kucháročky s tetou Jarkou vyvárali ostošesť,
Aby ste vy naše dietky, mohli všetko s chuťou zjesť.
Ľúto nám je vidieť Vás tu, ako krásne stojíte,
V septembri už našu škôlku, veru nenavštívite.
Do školy Vás Vaše nôžky každé ráno ponesú,
Už budete chodiť s taškou na celkom inú adresu.
Prajeme Vám krásne leto, načerpajte veľa síl,
Aby sa Vám prvý rok, v tej novej škole vydaril.
Zbierajte len motýlikov, tí sú že vraj najlepší,
Buďte pylní, usilovní, aj vy budete najlepší.

Rozlúčková .....

Aj tento rok v máji sme sa zúčastnili celoslo-
venskej kampane Do práce na bicykli. Tohto-
ročné  počasie nespĺňalo ideálne predstavy 
o bicyklovaní v májovom teple, jemnom dáž-
diku a vánku. Napriek tomu sa naše družstvo 
Svjetlušky umiestnilo na úctyhodnom 5. mieste 
(spomedzi malackých tímov). Snaživo šliapalo 
aj družstvo Rómeo a Júlia. Všetci svojimi kilo-
metrami najazdenými do práce na bicykli uše-
trili 187 CO2 (kg). Komfort pri bicyklovaní nám 
vylepšila firma Cofidis Slovakia, ktorá nás záso-
bila parádnymi cyklotričkami. Ďakujeme, bicy-
klujeme v nich aj naďalej. Pridajte sa k nám! 

Nová riaditeľka 
Základnej školy Jakubov
Dňa 4. júna 2019 sa konalo výberové konanie na 
obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Jaku-
bov. Prihlásený bol jeden uchádzač Mgr. Renáta 
Chmelová, ktorá doteraz zastávala funkciu zá-
stupkyne riaditeľa školy. Starosta obce Mgr. Peter 
Gajdár, na základe odporúčania  a výsledkov hla-
sovania výberovej komisie Rady školy menoval 
s účinnosťou od 1. júla 2019 do funkcie riaditeľa 
školy Mgr. Renátu Chmelovú. 
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Radka Tesárová Karol  Martinec

Vladimír Dančík ml. Katarína Waschekova

Mário Privrel Štefan Diviak

Anežka Kujanová Marta Švárová

Dominik Privrel Jozef Martinec

Jana Ort-Šnepová Pavel Kratochvill

Dušan Šuster Martin Závodný

Patrik Burcl Peter Imriška

Jaroslav Foltýnek Sabina Bendová

Michal Novota Denisa Emrichová

Bohumír Bilkovič Bohumír Bilkovič

Vladimír Dančík Pavol Kalaš

Monika Ambrová Jakub Adamkovič

Dušan Sajko Zuzana Janotová

Daniela Lančarič Lucia Prokopová

POĎAKOVANIE DARCOM KRVI
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí dnes 

darovali kus seba, aby pomohli tým, ktorí 

to potrebujú...

Ďakujeme našim verným sponzorom 
p. Gabrišovi a p. Ftáčnikovi, 

spoluorganizátorke pani Poluchovej 

Ak správne triedime, svet je krajší
Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo ko-
munálneho odpadu ukladaného na skládku, elimi-
nuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na 
odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, 
šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu 
byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady 
pôsobenia človeka na životné prostredie, čím ob-
čan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. 
A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje 
opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením 
odpadu umožňujem ďalšie spracovanie viac ako 
tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.
Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. už druhýkrát zverejnila 
rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení 
odpadu.  
V kategórií obcí do 5000 obyvateľov sa naša 
obec umiestnila na 9. mieste z celkového počtu 
1246 obcí.  
Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia 
dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení 
odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita kon-

krétne znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera 
v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach ur-
čených na triedenie pre domácnosti. 
Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľ-
účový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmot-
nosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v 
danej obci. Jej hodnota je tým vyššia, čím viac kíl 
triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne 
vyzbiera. Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je 
približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne.
Nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu 
nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol 
uskladnený správne, teda aby zaberal čo najmenej 
miesta – plastové fľaše pokrčené, kartónové krabice 
rozrezané.

ĎAKUJEME všetkým občanom, ktorým záleží  
na zdravom životnom prostredí a zapájajú sa do 
triedeného zberu odpadov. A dúfame, že viac 
a viac občanov sa bude zapájať do procesu trie-
denia. 

Júlová 
kvapka krvi
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Kultúrna komisia pri obci Jakubov 
Vás pozýva na tradičnú

na ihrisku v Jakubove
 31.8.2019 o 15.00 hod.

Atrakcie:
Zábavné atrakcie pre deti
Trampolína
Maľovanie na tvár
Občerstvenie
16.30: 
Ukážka waldorfskej herničky 
pre deti od 0-6 rokov
Program: 
Majstrovské futbalové zápasy:
Predprípravka
Mladší žiaci
A muži

                       Hudba: od 18.00 hod.
skupina VÝR  Záhorská Ves 

Rozlúcku s letom
v


