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Slovensko  už  vyše  mesiaca  bojuje  s koronavírusom, ktorý  spôso-
buje  ochorenie COVID-19. Nakaziť sa možno prostredníctvom blíz-
keho kontaktu s osobou, ktorá má symptómy tohto ochorenia (najmä 
kašeľ), zvlášť kvapôčkovou infekciou. Prvý prípad na Slovensku bol 
potvrdený 06.03.2020 v susednej obci Kostolište. Od 16. marca 2020 
vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného 
zákona č. 227/2002 Z.z. 

Okrem iných opatrení obmedzené sú otváracie hodiny nákupných a klientských 
centier, obecných úradov a pôšt, zatvorené sú školy a školské zariadenia, vláda vyzýva rodičov, 
aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starých rodičov, pretože v prí-
pade nákazy môže byť priebeh ochorenia komplikovanejší, zároveň je potrebné, aby rodičia upo-
zornili deti na dodržiavane opatrení a aby sa zdržiavali doma, sú vyhradené nákupné hodiny pre 
seniorov (od 65 rokov) od 9,00-11,00, vláda zároveň upozorňuje seniorov, aby vychádzali len naozaj 
v nutných prípadoch, zatvorené ostávajú hraničné priechody a letiská,  14-dňová štátna karanténa 
je povinná pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia, nosenie rúška na verejnosti je povinné, 
povinné je i dodržiavanie minimálne 2 metrovej vzdialenosti medzi osobami, naďalej platí zákaz 
organizovania spoločenských, športových, hromadných a kultúrnych podujatí, cestovné poriadky 
autobusovej a železničnej dopravy sú upravené, zrušené sú i bohoslužby, zakázané sú návštevy 
v nemocniciach a zariadeniach..

Žiadame Vás týmto, aby ste dôkladne dodržiavali všetky opatrenia, ktoré zabránia 
šírenie koronavírusu!!

V tejto pohnutej dobe sa mnohí z nás upínajú na po-
zitívne správy a vedomie že život ide ďalej, príroda si 
nájde svoju cestu, je jedna z najpozitívnejších správ....
Preto sme prijali s radosťou správu od obyvateľov, 
ktorí bývajú takpovediac pod hniezdom, že naše bocia-
ny prileteli na Veľký piatok opäť do svojho domova, do 
svojho hniezda. Ešte pár úprav na hniezde, a onedlho 
sa môžeme tešiť na nové prírastky do našej bocianej 
rodinky.Zmenilo sa všetko, takto musíme nakupovať...
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INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Bezplatný rozvoz potravín a liekov
Obec Jakubov oznamuje občanom, že z dôvo-
du obmedzenia vychádzania dôchodcov na mini-
mum, zabezpečuje osamelým dôchodcom nákup 
a bezplatný rozvoz potravín a liekov na predpis. 
Rozvoz potrebných potravín bude prebiehať v utorok od 
13,00 a v piatok od 8,00 hod. a rozvoz liekov podľa dohody. 
Svoj záujem o túto službu ako i nákupný zoznam je po-
trebné nahlásiť vždy v pondelok a vo štvrtok do 15,00 hod. 
Zároveň oznamujeme dôchodcom, že je možnosť 
bezplatného dovozu obedov zo Steinar pubu. Cena za 
menu s príspevkom od obce je 2,70,- za menu ,,A“. 
V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad na vyššie 
uvedených tel. číslach.

Obec Jakubov žiada všetkých občanov, ktorí sa 
momentálne nachádzajú v domácej karanténe na 
území našej obce, resp. po návrate zo zahraničia 
nastupujú na povinnú karanténu, aby túto skutoč-
nosť oznámili na obecnom úrade na telefónnom 
čísle        0911 733 225. Nahlásenie je povinné pre 
všetkých týchto občanov pre potreby evidencie krí-
zového štábu Malacky a úradu verejného zdravot-
níctva.

Obecný úrad Jakubov 
Prosíme občanov, aby komunikovali s obecným 
úradom: elektronicky (podatelna@jakubov.sk),
telefonicky (0911 733 225, 0905 789 363),
osobne po telefonickom dohovore

Názvy ulíc a prideľovanie orientačných čísiel
Počas nasledujúcich dní, budú  na verejné priestranstvá umiestňované názvy jednotlivých ulíc.  
Pre informáciu prikladáme schému ulíc v našej obci. 

Z dôvodu súčasnej situácie, bolo pozastavené zasielanie oznámení o určení orientačného čísla  do domácnos-
ti. Nakoľko po pridelení orientačného čísla a názvu ulice nehnuteľnostiam, na základe oznámenia o pridelení 
orientačného čísla,  majú občania povinnosť  aktualizovať si údaje súvisiace s trvalým pobytom. To znamená 
vybaviť si nový občiansky preukaz (uvedená zmena je vykonaná Okresným riaditeľstvom PZ bezplatne z dô-
vodu zavedenia uličného systému), následne treba túto zmenu oznámiť aj príslušným inštitúciám ( zdravotná 
poisťovňa, zamestnávateľ, ÚPSVaR, banka, katastrálny odbor, kde občan vlastní nehnuteľnosť, komerčné 
poisťovne, v prípade podnikateľov živnostenský a obchodný register, v prípade dôchodcov sociálna poisťov-
ňa) Občanom, ktorí sa pri-
chádzajú prihlásiť na trvalý 
pobyt je už okrem súpisného 
čísla pridelené aj orientačné 
číslo a názov ulice. V prípa-
de, že majú občania záujem 
o pridelenie orientačného 
čísla, aj v súčasnej situácii,  
môžu o to požiadať  tel. na 
čísle 0347746241, mobil. 
0905789363, mailom poda-
telna@jakubov.sk, následne 
bude s nimi dohodnutý spô-
sob prevzatia „Oznámenia 
o pridelení orientačného 
čísla“.

Zberný dvor bude otvorený nasledovne

Utorok 15:00-17:00
Štvrtok 15:00-17:00

Sobota 10:00-15:30

Stránkové hodiny obecného a stavebného úradu 
budú od 01.05.2020 zmenené:

Pondelok 7,30-12,00 13,00-15,30

Utorok nestránkové  13,00-15,30

Streda nestránkové 13,00-17,00

Štvrtok 7,30-12,00 13,00-15,30  

Piatok 7,30-13,00
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Obec získala 160.000€ na vybudovanie vodozá-
držných opatrení, ktoré zabezpečia, aby sa po 
dažďoch nevytvárali kaluže, ale voda zostala 
v prirodzenom prostredí.
Budujú sa v zákrute pri vjazde do obce od Kostolišťa, pred 
školou a školskou jedálňou, a pri kultúrnom dome.
Okrem toho, že budú zadržiavať  dažďovú vodu v prostredí, 
prispejú aj ku krajšiemu vzhľadu okolia spomenutých lokalít.

21. apríla ústredný krízový štáb schválil prvú 
fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia 
COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. 
Od 22.4. budú otvorené obchody a prevádzky 
služieb do 300 m2 plochy, verejné stravovanie s 
výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez 
šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytova-
nie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne 
automobilov vrátane autobazárov. Vláda plánuje 
uvoľnenie reštrikcií v štyroch fázach  "optimálne 
po dvoch týždňoch", priemerný počet nakaze-
ných však nesmie prekročiť sto ľudí denne. Pri 
počte viac ako 150 nakazených denne chce pre-
miér prevádzky opäť zatvárať. Vo všetkých otvo-
rených obchodoch a prevádzkach bude platiť 
súčasná podmienka minimálne 25 štvorcových 
metrov predajnej plochy na jedného zákazníka.

Zároveň nastala zmena otváracích hodín pre 
dôchodcov. Po novom bude pre túto ochorením 
COVID-19 najviac ohrozenú skupinu vyhradený 
predajný čas od 9:00 do 11:00, a to od pondelka 
do piatka. " Predajne musia zabezpečiť, aby v 
tomto čase nakupovali iba ľudia od 65 rokov a 
aby ľudia nenavštevovali obchody v inom ako 
pre nich vyhradenom čase.

Ďalšie uvoľnenie reštrikcií

E-recepty
Doktor Dobrovodský oznamuje svojim 
pacientom, že od 11,00 hodiny v čase 
ordinačných hodín, si môžu pacienti 
Dôvery a Všeobecnej zdravotnej pois-
ťovne  telefonicky požiadať o vystave-
nie elektronických receptov.

 Súhrnné výsledky hlasovania pre obec Jakubov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                   1364
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní         926
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                       924
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny                           2
Počet platných hlasov                                                    914

Politický subjekt Počet hlasov       %
OĽaNO             269   29,43
SMER-SD            172                    18,82
SME RODINA            100               10,94
PS/SPOLU              88    9,63
ĽS Naše Slovensko             73        7,99
SaS               68    7,44
DOBRÁ VOĽBA              35    3,83
ZA ĽUDÍ               29    3,17
SNS               26    2,84
VLASŤ               24    2,63
KDH               16    1,75
Slovenská ľudová strana (SĽS) 4    0,44
Socialisti.sk   4    0,44
MOST-HÍD   2    0,22
SOLIDARITA
- Hnutie pracujúcej chudoby         1                             0,11
HLAS ĽUDU                1      0,11
Közösségi Összefogás 
- Maďarská komunitná spolupatričnosť
                                                1                             0,11
MÁME TOHO DOSŤ               1      0,11
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Dôchodca  69 rokov
1.Kedže s tým nik nemá skúsenosť, Tak myslím, že vláda robila 
čo sa dalo.
2.Karanténou v domácnosti sme stratili kontakt s okolím, ked 
sme prestali chodiť do obchodov, na športové podujatia a od-
padli aj ostatné spoločenské akcie. Prežívali sme stres našich 
detí v prerušenej práci a jeho kompenzáciou.
3.Snažíme sa predpísané opatrenia dodržiavať, nosenie rúška a 
karanténa. Sme praktický uväznení doma, len sem tam vychá-
dzky po lese.
4. Čiastočne upevnenie rodinných zväzkov a strach jeden o dru-
hého.
5. Museli sme sa prispôsobiť a miesto pobytu v Piešťanoch byť 
doma. Vynechala sa šibačka a styk s blízkymi. Kresťania mali 
pobožnosti online.

Muž 42 rokov rokov, pracuje v BA
1. Áno, myslím že sú dostatočné
2. Dva týždne som kvôli opatreniam nechodil do práce. Bol to 
pre mňa čiastočne aj oddych
3. Chodím do práce, pracujem v sprísnených podmienkach, celý 
deň musím mať rukavice a rúško.
4. Počas dvoch týždňov čo som bol doma, som porobil nejaké 
práce okolo domu, na ktoré predtým nebol čas.
5. Sviatky som trávil v kruhu svojej rodiny v prírode.

Žena 28 rokov, administratíva
1. Asi áno. Čím prísnejšie opatrenia, tým menšie riziko nákazy. 
Ale na druhej strane si myslím,  že by bolo vhodné sprísnenie 
opatrení pre seniorov, z toho dôvodu, že sú najrizikovejšou sku-
pinou.
2. Najmä v tom, že zatvorili všetky športoviská, preto musím cvi-
čiť doma, nemôžeme sa vybrať hocikedy do kina alebo divadla, 
pretože sú tiež zatvorené, zrušili festival, na ktorý sme mali pol 
roka kúpené vstupenky, je obmedzené stretávanie sa, tak vyu-
žívame videochaty, mali sme kúpené letenky, ale zrušili nám let, 
pretože sú zatvorené letiská
3. Rúško mám pripravené doma pri dverách, aby som ho pri 
odchode do práce nezabudla, pravidelne ho dezinfikujem, pe-
riem a prežehlujem, každý deň dezinfikujeme kľučky a mobily, 
obmedzili sme stretávanie sa navzájom, do obchodu chodíme 
len v nevyhnutných prípadoch
4.Čas strávený v kruhu svojich najbližších :)
5. Na záhrade, v prírode

Dôchodca ,70 rokov
1. Je to tak 50 na 50, mnohe opatrenia su prijimaju neskoro...
2. Hlavne obmedzenie slobody pohybu a kontaktov s rodinou a 
priatelmi, to je ta hlavna zmena...
3. Opatrenia dodrziavame a to aj preto, ze patrime vekovo do 
rizikovej skupiny...
4.  Urcite, hlavne vazit si obycajne materialne i nehmotne hlavne 
vztahove hodnoty,
ktore sme doteraz povazovali za samozrejmost...
5. Skromne v tichosti a pokore...
Ale korbac som uplietol a sibacku som manzelke neodpustil...
tieto sviatky si budeme dlho pamätať a dufam ze nas prebudia 

Položili sme sa prostredníctvom online ankety pár otázok našim spoluobčanom, ako zvládajú sú-
šastnú situáciu s obmedzeniami a opatreniami v dôsledku koronavírusu:
1. Myslíte si že opatrenia zavedené našou vládou proti šíreniu koronavírusu sú dostatočné?
2. Ako sa vás osobne tieto opatrenia dotkli, čo sa vo vašom živote zmenilo?
3. Ako dodržiavate opatrenia, aký je váš súčastný režim? (doma alebo v práci)
4. Priniesla vám táto všeobecne nepriaznivá situácia niečo pozitívne?
5. Ako ste trávili tradičné veľkonočné sviatky v tomto netradičnom krízovom čase?

A tú sú ich odpovede:

zo sna o neohrozenost ludskej populacie na nasej Zemi...je cas 
zmenit styl zivota kazdeho z nas....

Žiačka ZŠ, 14 rokov
1. Mohli by byť aj lepšie, ale netreba robiť paniku
2. Okrem toho že nechodím do školy sa nezmenilo takmer nič, 
len sa venujem viac tomu, na čo normálne nemám čas.
3. Som doma, maximálne idem na prechádzku so psom do lesa.
4. Mám viac času na všetko
5. Sviatky som strávila doma a na záhrade.

PB, klientka Domu Svitania
1.Opatrenia sú obmedzujúce a nie sú dostatočné, lebo počty 
nakazených sa neznižujú. Ale robia, čo môžu. Malo by sa viac 
testovať.
2.Na základe opatrení som len doma. S rodinou.
3.Opatrenia dodržiavam prísne: veľa si umývam ruky a skoro 
stále som doma. Je mi smutno.
4.Páči sa mi, že deti z našej rodiny sú viac doma. Nechodia ani 
do škôlky. Sme viac spolu.
5.Doma.

ĽJ, klient Domu Svitania
1.Opatrenia považujem za veľmi prísne. Mohli by sa už otvárať 
obchody pri zachovaní hygieny a predpisov. Treba platiť nájmy 
a hypotéky, ľudia potrebujú pracovať a zarábať. Vláda nerieši 
súčasné problémy malých a stredných podnikateľov.
2.Najviac ma mrzí, že sa nemôžeme stretať s kolegami, ka-
marátmi. Zastavil sa spoločenský život.
3.Zvýšil som príjem vitamínov. Športujem. Všade vonku nosím 
rúško. A hlavne sa snažím zachovať pokoj a pozitívnu myseľ.
4.Pozitívne je, že je na cestách menej áut, zato viac ľudí začalo 
jazdiť na bicykli. Mám pocit, že ľudia sa menej ponáhľajú.
5.Cez Veľkú noc som veľa bicykloval. Boli sme sa s rodinou 
poprechádzať, popolievali sme záhradu. Postupne som zatele-
fonoval všetkým kolegom, aby sme sa navzájom počuli a potešili. 
Napísal som článok do novín.

JŠ, klient Domu Svitania
1. Opatrenia sú dobré. Či sú dostatoč-
né,  to sa ukáže až s odstupom času.
2. V robote bola zastavená prevádzka. A nepáči sa mi čakanie 
v rade pred obchodom.
3. Opatrenia sa snažím dodržiavať: nosím rúško, viac si umý-
vam ruky, dodržiavam odstup.
4. Som rád, že som mal možnosť veľa oddychovať doma.
5. Doma, sám, v pokoji.

MK, klient Domu Svitania
1. Opatrenia sú dobré. Či sa vláde podarí zastaviť šírenie koro-
navírusu, to ukáže až čas.
2. Musím byť stále doma. To je ťažké, už mi je smutno.
3. Doma je to dobré, ale vonku musím nosiť rúško. Viac si 
umývam ruky.
4. Ľudia sú viac ohľaduplní.
5. Doma. Telefonoval som kolegom, ako sa majú a čo doma 
porábajú.
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Svojpomocné šit ie rúšok v obci
Obec Jakubov v prvej chvíli po zavedení povinnosti nosiť na verejnosti rúška, 
poskytla  občanom zadarmo rúška, ktoré šili bezodplatne šikovné ženy z obce a 
rúška do schránok roznášali naši mladí. 

Obec Jakubov sa chce týmto spôsobom poďakovať firme Sawbac za dodanie 
potrebnej textílie na šitie rúšok, pani Oslejovej a pani Poluchovej za poskytnutie 
gumičiek, krajčírkam: Katke Martincovej, Veronike Šimkovej, Svetlanke Nová-
kovej, Aničke Petrášovej, Veronike Kalakajovej, Gabike Dančíkovej, Stefi Nová-
kovej, Agneši Fratričovej, Ivana Kučerová,Stázke Martincovej, Eve Mošovskej, 
Zlatici Liptákovej, Slávke Sivákovej a ich šikovným pomocníkom, Bronislavovi 
Beránkovi, Kubovi Adamkovičovi, Samovi Kubecovi, Tamarke Švárovej, Terez-
ke Petrášovej, Simonke Vasekovej, Denisovi Vasekovi, Stanke Kakalíkovej, Mar-
tine Vasekovej, Marekovi Redenkovičovi a Alexovi Redenkovičovi za distribúciu 
rúšok do schránok občanom.

V mene všetkých ďakujeme krajčírkam aj ich pomocníkom, ktorí obetovali svoj 
voľný čas pre všetkých občanov obce.  
Žiadame občanov, aby rúška nosili do potravín a do zdravotného strediska, 
na poštu,  pri pohybe ne verejnosti, po obci a dbali na zvýšenú hygienu.

Obec Jakubov s účinnosťou od 01.01.2020 zavádza miestny 
poplatok za rozvoj. 
Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stav-
ba na území obce:

a) Na ktorú je vydané právoplatné stavebné povo-
lenie, 

b) Ktorá je ohlásená stavebnému úradu

c) Na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny 
stavby pre jej dokončením

d) Alebo ktorá je dodatočne povolená

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti sta-
vebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom prá-
voplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby 
alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Sadzba miestneho poplatku za rozvoj je za každý aj zača-
tý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby: 

a) 10,- eur za stavby na bývanie, 

b) 10,- eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využí-
vané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produk-
cie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 10,- eur za priemyselné stavby a stavby využívané na 
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

d) 10,- eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárob-
kovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a admini-
stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou, 

e) 10,- eur za ostatné stavby.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku 
znížený o 60 m2 sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase 
vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné po-
volenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal 
stavbu realizovať.
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ČAS  pred koronavírusom 
v materskej škole
Už tradične sa v čase fašiangov  zmenil náš Kultúrny dom 
na rozprávkovú krajinu.
Nebolo tomu inak ani v tento rok , keď sa 15. februára 
v KD  zišlo mnoho usmiatych tváričiek a postavičiek. Deti, 
spolu s rodičmi, starými rodičmi a pani učiteľkami z našej 
škôlky rozprúdili veselú zábavu. Tancovali, súťažili, spolu 
s Miou si zaspievali a všetci boli odmenení sladkou od-
menou a balónikom. K dobrej nálade prispela aj bohatá 
TOMBOLA . Nikto nešiel domov s prázdnymi rukami, za 
čo ďakujeme všetkým, ktorí nám do tombole prispeli a po-
tešili detské srdiečka.  
Tešíme sa na vás opäť o rok.     

Koncom februára deti z 3. a 4.triedy absolvovali plavecký 
výcvik v Plaveckej akadémii v Devínskej Novej Vsi. Deti 
hravo zvládali úlohy, ktoré na ne kládli inštruktori. Obavy 
a strach z vody, nebolo na deťoch vidieť. Mnohí sa na-
učili aj plávať. Voda v bazéne je slaná, čo dobre vplýva 
na zdravie detí. Po kúpaní deti absolvovali vyhriatu sau-
nu. Svoje plavecké zručnosti budú môcť deti využiť počas 
leta, pri kúpaní.
Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznam-
nejšie udalosti v jeho živote. Svet hier sa mení na kolo-
toč povinností a preto je veľmi dôležité tento krok správne 
načasovať. Dať, či nedať dieťa do prvej triedy? -otázka 
,ktorá v tomto období rezonuje v hlavách mnohých rodi-
čov predškolákov.Na základe súhlasu rodičov sa dňa 6.3.  
v našej škôlke realizovalo testovanie predškolákov. Tím 
odborníkov z pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie z Malaciek zisťovali zrelosť a schopnosť, či 
môžu nastúpiť od septembra do ZŠ. Psychologičky pra-
covali s deťmi individuálne a bolo zamerané na grafomo-
toriku, matematické predstavy a pozornosť detí, ako sú 
naučené pracovať podľa inštruktáže. Po vyhodnotení zís-
kaných výsledkov vieme, či je schopné zvládnuť všetko, 
čo z povinnej dochádzky vyplýva, či treba niečo docvičiť, 
doučiť. Z výsledného hodnotenia môžeme konštatovať 
výbornú pripravenosť našich predškolákov na vstup do 
základnej školy.
Dobre naštartovanú prípravu do školy nám v súčasnosti 
prerušil koronavírus, ktorý zasiahol nielen celú našu kraji-
nu, ale i celý svet. Veríme, že si deti v domácom prostredí 
opakujú vedomosti a zručnosti, ktoré by sme v MŠ neu-
stále cibrili. Snažíme sa rodičom pomôcť prostredníctvom 
škôlkárskeho Facebooku /Materská škola Jakubov/. Ro-
dičia tu nájdu množstvo námetov na precvičovanie grafo-
motoriky, kreslenia, strihania, ale i iných činností. Je dôle-
žité v tejto dobe veľa deťom čítať, rozprávať sa na rôzne 
témy /živá a neživá príroda, rastlinky, kvety, zvieratká a ich 
mláďatká, počasie, dni v týždni, mesiace, počasie a mno-
ho iných tém/. Verím, že práve s pomocou rodičov, na kto-
rých teraz výchovno-vzdelávací proces dopadol, to naši 
predškoláci hravo zvládnu. Ak by ste potrebovali pomoc, 
kľudne kontaktujte učiteľky.
 Všetci netrpezlivo čakáme, kedy sa otvoria brány našej 
škôlky. 

Už sa na Vás veľmi tešíme!
Vaše pani učiteľky.                                                                        
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Tatiana, Rebeka, 
Sára na prechádz-
ke upratovali.  
Ďakujeme.

Deň zeme
22.4. je v kalendári zeleným zapísaný 

Deň zeme. V našej obci sa pri tejto príleži-
tosti tradične konávala dobrovoľná brigá-
da, na ktorej sa vždy zúčastnilo veľa ľudí 
(vždy okolo 150). Rozdelení po partiách 
rozišli sa do blízkeho okolia a čistili našu 

krásnu prírodu od pohádzaných odpadkov 
a čiernych skládok...

Tento rok je všetko iné, koronavírus sto-
pol všetky akcie, ľudia sa nesmú stretávať 
a zhromažďovať....Avšak do prírody cho-
diť smú! 

Vymysleli sme spôsob ako našu tradíciu 
dodržať...

Ak chodíte radi do prírody, zoberte si na 
prechádzku igelitové vrece, a v lokalite, 
kde sa prechádzate, pozbierajte to, čo do 
lesa nepatrí. Ak je mech plný, vyfotografuj-
te sa s tým čo ste nazbierali a mech môže-
te ho odniesť na zberný dvor alebo ho mô-
žete nechať na viditeľnom mieste, niekde 
pri okraji cesty. Potom stačí nahlásiť na 
Oú na tel. č:. 0911 733 225, 0905 789 363 

kde ste odpad nechali a naši pracovníci 
smeti v mechoch zozbierajú. Termín na-
hlasovania odpadu je do 30.6.2020. Fo-
tografie z vašej súkromnej brigády nám 
pošlite do redakcie, v budúcom čísle ich 
spolu s poďakovaním uverejníme. 

Pán Burcl, obyvateľ našej obce, nám poslal list, kde 
zhodnotil ako on s manželkou separuje v domác-
nosti odpad a tento príklad potvrdzuje že separova-
nie šetrí našu planétu a aj vaše peniaze.
Ďakujeme.

Výška sadzieb poplatkov  
za komunálne odpady
V januári 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
a nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 
stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov. 

V zmysle týchto predpisov vypočítala naša obec úroveň 
vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 vo výš-
ke  27,90%, čím sa naša obec zaradila do položky č. 2 so 
sadzbou na rok 2019 10 Eur/1 t za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku. 
V roku 2019 sme vyviezli zmesového komunálneho odpa-

du a objemného odpadu v množstve 430,27 t, čo predsta-
vuje sumu 4 302,70 Eur. Avšak v roku 2020 sa nám zvyšuje 
tento poplatok na sumu 22 Eur/1 t vyvezeného komunál-
neho odpadu a objemného odpadu na skládku, ktoré naša 
obec musí zaplatiť. 

Ak by sme nedokázali v nasledujúcom období zvýšiť  úro-
veň vytriedenia komunálneho odpadu, budeme nútení 
pristúpiť k zvyšovaniu poplatku. V súčasnej dobe predsta-
vuje tento poplatok 18 Eur/ 1 osoba. 

Veríme, že triedením odpadu spoločne znížime množ-
stvo zmesového odpadu odvážaného na skládku odpadov 
a tým znížime nemalé sumy, ktoré platíme my, všetci oby-
vatelia obce. 
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Vianočné trhy
Deň po vianočnom koncerte, druhú adventnú nedeľu sa 
v kultúrnom dome uskutočnili vianočné trhy. 
Vianočné trhy sú taktiež už v našej obci tradíciou. V ob-
dobí pred Vianocami sa všetci naháňame, pečieme, 
zháňame darčeky, upratujeme..no na vianočné trhy v kul-
túrnom dome si čas nájdeme. Svedčí o tom pravidelná 
hojná účasť občanov, rodičov, známych a priateľov ale 
i návštevníkov obce. Prichádzajú najmä kvôli vystúpe-
niam detí z materskej a základnej školy, no aj kvôli stán-
kom s rôznorodým vianočným tovarom, dekoráciám, 
oblátkam, sviečkam, šperkom, kávičke, koláčiku či voňa-
vému punču..
Už tradične deti navodili svojim programom pravú vianoč-
nú náladu, ľudia sa postretali navzájom, porozprávali sa , 
posedeli, načerpali sviatočnú atmosféru.... Vianočný koncert 

Počas druhej adventnej nedele sa v našom kostole 
uskutočnil tradičný adventný koncert.  Tento rok prijala 
naše pozvanie speváčka Janais, ktorá nám krásnym 
spevom i hovoreným slovom navodila tú pravú vianočnú 
atmosféru.
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Obecná zabíjačka
Vtedy ešte nikto netušil, že obecná za-

bíjačka bude na dlhú dobu posledná hro-
madná akcia, kde sa mohli ľudia voľne a 
slobodne stretnúť, porozprávať, zabaviť sa, 
najesť a napiť sa bez povinných odstupov 
a ochranných prostriedkov....takže plný kul-
turák od rána do večera pendlujúcich ľudí, 
jedli, pili, zabávali sa, nakupovali výrobky, 
ochutnávali...veci tradičné zabíjačkové, 
sladké fašiangové i netradičné pečienkové 
burgry z panvice známeho kuchára...ktorí 
ste tam boli, viete, ktorí ste neboli, tak snáď 
o rok....
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Vážení rodičia, funkcionári FK, členovia 
realizačného tímu chcem Vám touto cestou veľmi pe-
kne poďakovať, že aj Vy ste prispeli k historickému 
úspechu na 22.ročníku medzinárodného halového 
turnaja ATTRACT KEROBAJ pre kategóriu U11. 
Vám funkcionárom FK ďakujem za uvoľnenie 
hráčov, Vám rodičom za to, že ste svoje deti 
doviedli a povzbudzovali ich aj keď sa nedarilo, 
Vám členom realizačného tímu za odvedenú prácu. 
Nie všetko nám dokonale vyšlo, preto sa len 
chvíľu tešme z tohto úspechu. Keď chceme 
dosahovať úspechy v rámci reprezentácie ObFZ 
Bratislava vidiek, musíme tvrdšie pracovať v tré-
ningovom procese na úrovni FK ale aj v rámci 
reprezentačných zrazov ObFZ Bratislava vidiek. 
Z mojej strany ako aj vedenia ObFZ Bratislava vi-
diek sa budeme snažiť vytvoriť také podmien-
ky, aby tento dnešný úspech nebol náhodný. 
 
Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujem
Ivan Konečný - predseda KM ObFZ

Sumarizácia jesennej sezóny 
súťaže IV. ligy Bratislava 
2019/2020 muži ,,A,, 
slovami trénera Mária Šimka:

1. polovicu sezóny IV. ligy 
Bratislava 2019/2020 sme 
ukončili v tabuľke na 1. mies-
te. 
Z tohto pohľadu musíme byť 
naozaj spokojní. TJ Záhoran 
Jakubov je za 24 ročnú exis-
tenciu 4-tej ligy jediné muž-
stvo v rámci BFZ, ktoré odo-

hralo všetkých 24 ročníkov. Čo ma ale skutočne teší je, že 
za tých 24 rokov sme 1. krát skončili po polovici sezóny 
na 1. mieste. 
Podarilo sa nám spolu s chlapcami vytvoriť v kabíne veľ-
mi dobrý kolektív. Určite to malo veľký vplyv na výsledky. 
Musím tiež konštatovať, že mužstvo bolo na solídnej kon-
dičnej úrovni a veľa zápasov sme vyhrali v 2. polčase. Čo 
sa týka defenzívy, tak sme vytvorili ďalší rekord TJ Záho-
ran Jakubov v 4-tej lige so 7 inkasovanými gólmi. Myslím 
si, že mužstvo si udržalo štandardnú výkonnosť celú pol-
sezónu a predvádzalo celkom atraktívny futbal. Za všetko 
toto, ale aj za to, že kabína prijala moju filozofiu, by som 
sa rád všetkým chlapcom v kabíne poďakoval.
Jediný nedostatok, ktorý musím vypichnúť, bolo veľké 
množstvo nepremenených gólových situácii. Ak chceme 
uspieť aj v 2. polovici súťaže, musíme sa tohoto neduhu 
vyvarovať.
Nerád vyzdvihujem verejne kvality jednotlivcov, ale tento-
krát musím urobiť výnimku. Musím vyzdvihnúť ako herné 
tak aj ľudské kvality nášho kapitána a brankára Miroslava 
Kolesára. Z môjho pohľadu bol najlepší brankár 1. polovi-
ce súťaže IV. ligy Bratislava 2019/202 a svojim prístupom 
príkladom pre všetkých.

Tabuľka IV. liga Bratislava

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 TJ Záhoran Jakubov 14 10 1 3 20:7 31 16 7 109.8

2 Obecný športový klub Láb 14 9 2 3 32:22 29 15 8 111.1

3 ŠK Vrakuňa Bratislava 14 8 3 3 40:14 27 14 3 110.9

4 SDM Domino 14 7 4 3 27:16 25 13 4 111

5 OŠK Slovenský Grob 14 7 3 4 33:18 24 12 3 113.2

6 ŠK Závod 14 6 6 2 20:16 24 11 6 113.1

7 TJ Záhoran Kostolište 14 7 1 6 29:20 22 10 1 110.8

8 FK Vajnory 14 7 1 6 39:40 22 9 -5 114.3

9 CFK Pezinok - Cajla 14 6 2 6 32:29 20 8 2 109.6

10 FKM Karlova Ves Bratislava 14 6 2 6 23:31 20 7 2 112.25

11 FK Karpaty Limbach 14 4 2 8 21:25 14 6 -7 112.8

12 FK Lamač Bratislava 14 3 3 8 13:19 12 5 -6 115.2

13 TJ Čunovo 14 3 2 9 18:35 11 4 -10 112.7

14 TJ Veľké Leváre 14 3 2 9 17:35 11 3 -10 111.1

15 ŠK Svätý Jur 14 2 0 12 20:57 6 2 -15 110.3

16 FK Dúbravka(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 2

Chalani, ešte raz ďakujem a teším sa na jarnú časť futba-
lovej sezóny.

TJ Záhoran Jakubov, víťaz jesennej časti ako aj najlepší 
brankár súťaže IV. ligy Bratislava 2019/2020.
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Hodnotiaca správa o činnosti družstiev TJ Záhoran 

“ A MUŽSTVO SENIOROV “
Naši muži sa momentálne nachádzaju v záverečnej fáze 
zimnej prípravy. Absolvovali zopár prípravných stretnutí a 
časujú svoju formu pod vedením trénera Mária Šimka a 
Filipa Kamenistého na 1.súťažné kolo súťaže IV.ligy Bra-
tislava. Príprava sa odohráva v domácich podmienkách, k 
čomu nám výborne dopomáha naše nové ihrisko s umelou 
trávou . Káder mužstva sa oproti jesnnej časti dosť zme-
nil, ale dúfame že nový hráči pomôžu svojou hrou udržať 
historické 1. miesto v tabuľke po jesennej časti ligy . Toto 
umiestnenie je odmenou pre hráčov, trénerov a samozrej-
me vedenie TJ, ale v neposlednom rade výborná repre-
zentácia obce a potešenie pre fanúšikov TJ.

“ML. DORAST” 
Chlapci mladší dorast nastupujú v “B” skupine III. ligy BFZ. 
momentálne im patrí 7. priečka tabuľky . Dôležitejšie však 
ako umiestnenie, je pre chlapcov prechod zo žiackej kate-
górie a konfrontácia  z chlapcami v dorasteneckom veku. 
Je to pre nich nová skúsenosť a chlapci skutočne odvážne 
bojujú v každom zápase. Momentálne sa taktiež nachád-
zajú vo fáze prípravy a trénujú v domácich podmienkach. 
Absolvujú prípravné zápasy a tešia sa pod vedením tréne-
rov Vladimíra Rábka a Filipa Kamenistého na jarnú časť 
ligy. 

“ML. ŽIACI “ 
Chlapci z kategórie ml.žiakov nastupujú v “A” skupine III. 
ligy OBFZ. Momentálne im patrí 1.miesto po jesennej čas-
ti a dúfame , že sa im podaríaj v jarnej časti toto miesto 
udržať. Zodpovedne sa pripravujú na tréningoch v škol-
skej telocvični a na ihrisku z umelou trávou pod vedením 
trénerov Pala Kalakaja a Stanislava Slaninku. Absolvovali 
zimnú halovú ligu v Malackej “Maline” , kde sa im podarilo 
vybojovať prvenstvo a 1.miesto v konkurencii druholigo-
vých družstiev z Bratislavy. Majú na programe niekoľko 
prípravných stretnutí a tešia sa na začiatok zápasového 
rytmu. 

“PRÍPRAVKA U 11”
Hráči U11 nastupujú v skupine “B” súťaže PRMA. Momen-
tálne im patrí 2. miesto a neúnavne sa snažia o vylepše-
nie postavenia v tabuľke. Trénujú pod vedením trénerov 
Bronislava Beránka a Vladimíra Ortha v domácich pod-
mienkach školskej telocvične a ihriska z umelou trávou . 
Podobne ako ml. žiaci absolvovali turnaj zimnej hálovej 
ligy, ktorý sa uskutočnil v Modre. V silnej konkurencii roč-
níkových družstiev prípraviek si počínali bez rešpektu a 
čaká ich zápas o umiestnenie. Zúčastnili sa aj Prestížneho 
turnaja v Nových Zámkoch, kde v konkurencii z ligovými 
prípravkami obsadili 7. miesto a získali cenné skúsenosti. 
Naopak na poslednom turnaji v Šenkviciach sa im podarilo 
vyhrať pohár pre Víťaza turnaja. Dúfame, že im výherná 
vlna vydrží aj v jarnej časti ligy. 

“PREDPRÍPRAVKA U8 “
Naši najmenší futbalisti si pod vedením trénerov Mareka 
Sofku a Martina Lipu vyskúšli na jeseň ako chutí ozajstný 
zápas, keď nastupovali na súťažné kolá ligy PMD BFZ. 

Nachadzajú sa v skupine “D” a momentálne im patrí 
4.priečka. Vedenie “TJ” spolu s trénermi im prichystalo na 
zimné mesiace turnaj v školskej telocvični, za účasti ro-
vestníkov z Gajar a Lábu . Chlapci sa zdokonalujú a cibria 
svoje zručnosti a dúfajme, že im to pomôže na zlepšienie 
výkonnosti v jarnej časti súťaže. Pri tejto kategórii nejde 
ani tak o umiestnenie a získané body, ale ochota našich 
detí športovať a reprezentovať klub, čo je niekedy v dneš-
nej dobe dosť ťažké. 

“SPOLOČNÉ DRUŽSTVO ST. ŽIAKOV” 
Tak ako na jeseň pokračuje TJ Záhoran v spolupráci s OŠK 
Láb v kategórii starších žiakov, keď naši chlapci vypomá-
hajú v zápasoch klubu OŠK LÁB. Treba poznamenať, že 
spolupráca s vedením OŠK Láb je na vysokej úrovni a klu-
by majú naozaj korektný vzťah. Veríme, že nám táto fúzia 
vydrží a pomôže naším futbalistom v ďalšom napredovaní.

Na záver treba poďakovať trénerom a hráčom za ich 
úsilie v tréningoch a zápasoch. Samozrejme poďako-
vanie patrí rodičom hráčov a fanúšikom za ich neúnav-
nú podporu a netreba zabudnúť na podporu obecné-
ho úradu a ľudí vo vedení TJ Záhoran , ktorí spoločne 
umožňujú klubu TJ ZÁHORAN JAKUBOV fungovanie 
a zároveň rozvoj hráčov vo všetkých kategóriach . 

Fotky zo štadióna TJ Záhoran Jakubov, nám ukazujú aj 
smutnú stránku súčastnej reality...Deti, či skôr mládež 
nadbytok voľného času zaháňajú takýmito ,,kultúrnymi“ 
nájazdami na majetok obce i majetky našich spoluob-
čanov. Ak by ste ktokoľvek mali vedomosť o osobe, či 
osobách ktoré takto poškodzujú majetok obce, prosíme 
nahláste identikit na oú, postaráme sa o užitočnejšie 
uplatnenie maliarskeho talentu týchto individuí.
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OZ Citrónky nezaháľali....
Aj keď boli všetky akcie a hodiny cvičenia v centre Kvietok 
v dôsledku opatrení zrušené, my sme nahaháľali. Využili 
sme tento čas na maľovanie, upratovanie a dezinfekciu 
centra. Vymenili sa taktiež vchodové dvere a opravila sa 
nika pri dverách. Centrum je čisté a pripravené na svojich 

pravidelných návštevníkov. V po-
slednom období sa v centre kona-
lo veľa záujmových aktivít, cvičila 
sa jóga, tabata, pilates, prebiehal 
krúžok nemeckého jazyka, výtvar-
ný krúžok...o to je smutnejšie, že 
je momentálne prázdne. Teraz už 
len čakať a dúfať, že corona kríza 
rýchlo prejde a všetci sa pustíme 
robiť to, čo nás baví... 
Prajeme Vám všetkým, nech ste 
zdraví a dúfame, že sa čoskoro 
uvidíme pri spoločných aktivitách.

Vaše Citrónky

Milé deti,
veríme, že aj keď vás súčastná 
situácia vytrhla zo školských 
lavíc na dlhú dobu, nezaháľa-
te a zodpovedne si plníte svo-
je úlohy. Určite mnohí z vás aj 
pomáhajú rodičom pri domá-
cich prácach alebo v záhra-
de. Popri povinnostiach však 
určite máte čas aj na zábavu, 
aj keď pohyb mimo domu je 
obmedzený. Nemôžete chodiť 
na ihriská, na krúžky...musíte 
si zábavu nájsť zväčša doma. 
My vám prinášame tiež trochu 
zábavy v našom čísle. Výrazy 
v osemsmerovke sú tematicky 
motivované súčastnou situá-
ciou. Nájdite všetky výrazy, vy-
škrtajte ich a doplňte tajničku. 
Vylúštenú tajničku nám po-
šlite v obálke na obecný 
úrad. Vyžrebovaný výherca 
dostane od nás ručne maľo-
vané rúško s motívom podľa 
vlastného želania.

BOLESŤ, COVID, CORONA, CHOROBA, CHRÍP-
KA, IMUNITA, IZOLÁCIA, KAŠEĽ, KRÍZA, KÝCHA-
NIE, NÁKAZA, ODSTUP, OČKOVANIE, OCHRANA, 
OPATRENIA, PANDÉMIA, REPATRIANT, RESPIRÁ-
TOR, RIZIKO, RÚŠKO, STRACH, VÍRUS,

OSEMSMEROVKA (nielen) pre deti

A ešte jedna výzva! Pošlite nám do redakcie (na mail)
fotografie, čo zaujímavé doma robíte a ako trávite 
tento ,,coronakrízový“ čas doma. V budúcom čísle 
vaše najzaujímavejšie fotografie uverejníme.


