
Jakubovské zvesti
 Ročník XII.                                          ČÍSLO 2/2020                                          September

Aj napriek korona kríze sa nám podarilo cez prázdniny 
zrealizovať 16. ročník  letného denného tábora pre deti 
ZŠ Jakubov.  Letný tábor sa konal od 6.07. – 10.07. 
2020 v čase od 9 -16.00 hod s počtom detí 35. Výlety 
sme tento rok nemohli ako každoročne realizovať kvôli 
COVID19.  Aj tak sme strávili krásnych päť dní v dennom 
tábore v priestoroch školy. Tábor sa niesol v znamení 
pirátov - ,,Pirátsky tábor“

Táborníci  zložili pirátsky sľub a boli pokrstení morskou 
vodou, a tým sa z nich stali naozajstní piráti s vlastným menom. Vymaľovali si tričká, zhotovili čiapky, 
šable, namaľovali kamene s erbom pirátov. Zhotovili pirátsku loď s vlastnou vlajkou a pirátskym názvom, 
ktorou sa plavili po mape, po rôznych ostrovoch až k ostrovu pokladov. Skúmali ostrovy na pirátskej 
mape, zmapovali tajomný ostrov, hľadali prírodniny, pomocou ktorých rozlúštili šifru, aby sa posunuli ďa-
lej. Na ďalšom ostrove  si našli odkaz vo fľaši, triedili odpad, ktorý patrí alebo nepatrí do prírody.  Potom 
piráti hľadali poklad, pozorovali prírodu, riešili hlavolamy, šifry, prekonávali športové prekážky, plnili rôzne 
úlohy a projektové aktivity, s ktorými sa príjemne zabavili.  A na záver nechýbala ani skvelá opekačka, pri 
ktorej sa deti do sýtosti vyšantili. 

Veľké ďAkuJeme patrí sponzorom: pani N. Strnovej a manželom Gabrišovým -  mäsiarstvo Jakubov. 

Dovidenia o rok: „Piráti“ zo ZŠ Jakubov a pedagógovia – mgr. Diana Ševcovová, Daniela Bukovská a mi-
chela Jung.

16. ročník 
letného denného tábora



2 september 2020

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Sčítanie obyvateľov 
Obec Jakubov informuje občanov, že podľa zákona 

SR č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v rozsahu 
tohto zákona.

Samotné sčítanie neprebieha ako pominulé roky, kedy 
poverené osoby navštevovali občanov a spoločne vypĺňali 
dotazníky. Obec poverí vykonaním sčítania domov a bytov 
osobu alebo viac osôb (poverená osoba). Táto osoba re-
alizuje sčítanie prostredníctvom evidencií, ktoré obsahujú 
údaje o zisťované v sčítaní. Poverená osoba čerpá najmä 
z archivovaných dokumentov a evidencií ako sú napr. evi-
dencie budov, daňové evidencie, kolaudačné a stavebné 
rozhodnutia, projektové dokumentácie a plány, architekto-
nické štúdie, realizačné projekty, rozhodnutia stavebných 
úradov, atď.

Zisťované údaje:
1. Forma vlastníctva bytu,
2. Podlahová plocha bytu v m²,
3. Počet obytných miestností v byte,
4. Poloha bytu v dome,
5. Zásobovanie vodou v byte,
6. Splachovací záchod v byte,
7. kúpeľňa v byte,
8. Typ kúrenia bytu,
9. Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu,
10.Typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt na-

chádza,
11.Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza,
12.Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt na-

chádza,
13.Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza,
14.materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt 

nachádza,
15.Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza,
16.Obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt 

nachádza,
17.Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt 

nachádza,
18.Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza.
Sčítanie domov a bytov je realizované výlučne elektro-

nicky, tzn. poverená osoba zistené údaje nahráva do elek-
tronického systému sčítania domov a bytov.

 Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú 
údaje zisťované počas doby sčítania je polnoc zo štvrtka 
31. 12. 2020 na piatok 01.01.2021.

Obdobie sčítania
sčítanie domov a bytov prebieha v období 01.06.2020 - 

12.02.2021
sčítanie obyvateľov prebieha v období od 15.02.2021 - 

31.03.2021
 
ďalšie zaujímavé informácie môžete nájsť aj na 

stránke www.scitanie.sk, kde môžete nájsť aktualizova-
né informácie o už platných zákonoch, predpisoch či opa-
treniach súvisiacich so SODB 2021.

Doktor Dobrovodský oznamuje svojim pa-
cientom, že v čase koronakrízy nebude v 
Jakubove ordinovať. 

Pacienti si môžu v čase ordinačných ho-
dín od 11,00 hod. telefonicky požiadať o 
vystavenie elektronických receptov.

Obec Jakubov hľadá  
členov do kultúrnej komisie
- Zaujíma vás, čo sa v našej obci deje?

- Máte zaujímavé nápady ?

-Chcete niečo zmeniť?

- Radi organizujete, plánujete, bavíte sa?

- Chceli by ste sa podieľať na organizácii a 
plánovaní akcií a podujatí v našej obci?

TAK STE NÁŠ ČLOVEK!!!

Pridajte sa do tímu kultúrnej komisie v 
obci Jakubov, ktorá plánuje a organizuje 
kultúrne akcie v našej obci. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom 
úrade osobne, telefonicky na telefónnom čísle 
0911 733 225 alebo mailom: podatelna@jaku-
bov.sk

Modernizácia osvetlenia 
v kultúrnom dome
 Na prelome mesiacov jún/júl prebehla v kultúrnom 
dome modernizácia osvetlenia a vymaľovanie stropu. 
modernizácia osvetlenia spočívala vo výmene osvetle-
nia LeD panelmi. 
Obec tak môže ušetriť až 90% energie a značné ná-
klady na údržbu a zároveň sa vizuálne skvalitnil interi-
ér kultúrneho domu.

modernizáciu sme uskutočnili vďaka finančnému 
príspevku vo výške 5000 € od Nadácie ePH (Nafta).
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Nielen futbal ale aj tenis má v Jakubove vzostup-
nú úroveň, naša mladšia žiačka Adelka Siváková 
sa zúčastnila na turnaji TK Jednotka v Bratislave 
a v konkurencii 32 mladších žiačok v dvojhre 
obsadila krásne 2. miesto, keď vo finále prehrala 
s hráčkou ŠK Dúbravka Natáliou Konderlovou.
Vo štvorhre sa umiestnila spoločne s hráčkou 
TK Piešťany Vivien Pindurlovou na krásnom 2. 
mieste.
Aktuálny stav rebríčka SR - mladšie žiačky sa 
nachádza Adelka Siváková na 29. mieste.

G r a t u l u j e m e 
a ďakujeme za reprezentáciu Jakubova!

Letná škola v ZŠ Jakubov 
Od 17. do 28. augusta v Zák-

ladnej škole Jakubov prebieha-
li dva týždňové turnusy Letnej 
školy cez grantovú výzvu pod-
porenú MŠVVaŠ SR. Prvého 
týždňa letnej školy sa zúčastni-
lo 14 žiakov, druhého 19 žiakov 
z 2.-8. ročníka. Letnú školu vie-
dol pedagóg Mgr. R. Szekula.

Počas 1.týždňa Letnej školy žia-
ci cez aplikáciu PlantNet spo-
znávali rastliny na školskom 
dvore aj v budove školy a na 
workshope vytvorili plagáty 
rastlín (plagáty z workshopu 
nájdete na vstupe do školy). 
Zisťovali kvalitu Translator 
cez preklady do viacerých ja-
zykov, skúšali nielen princípy 

trénovania umelej inteligencie 
cez https://code.org/oceans a 
https://quickdraw.withgoogle.
com/#, ale aj jej reálny tréning 
cez https://crowdsource.go-
ogle.com/,  využívali umelú 
inteligenciu pri programova-
ní cez http://cognimates.me/
home/, učili sa dirigovať sym-
fonický orchester cez https://
experiments.withgoogle.com/
semi-conductor, kreslili a tvo-
rili 3D predmety s 3D perom, 
strihali video cez Movie Maker, 
tvorili video animáciu cez apli-
káciu Stikbot Studio, progra-
movali s Microbit na https://
makecode.microbit.org/ . Na 
exkuzrii vo FabLab v Bratisla-

ve videli ukážky 3D 
tlače a laserového 
gravírovania a mo-
delovali 3D obráz-
ky cez Autodesk 
Tinkercad. Žiaci z 
letnej školy si tiež 
vyskúšali používa-
nie úplnej novinky v 
škole -vlastný osob-
ný školský e-mail. 
Ostatných žiakov 
získanie tejto novej 
digitálnej zručnos-

ti čaká počas prvých týždňov 
v septembri.
Počas 2.týždňa žiaci sklada-

li a hlavne v programe Lego 
mindstorms education EV3 
programovali LEGO robotov aj 
za pomoci  Ing. Jána Zelenku, 
PhD, pracovníka Ústavu infor-
matiky SAV v Bratislave, ktorý 
našu Letnú školu podporil ako 
lektor.
Ostatné fotografie nájdete na 

www.zsjakubov.sk 
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Janka Ort–Šnepová Danka Hladíková

Radovan Ort-Šnep Michaela Hladíková

Jozef Martinec Stanislav Hladík

Dušan Šimulčík Martin Hlaváč

Lýdia Redenkovičová Bohumír Bilkovič

Peter Imriška Milan Mikulášek

Martin Ambruš Lukáš Mikulášek

Pavol Viktorín Marián Drinka

Michal Novota Pavol Kujan

Martina Soboličová Anežka Kujanová

Michal Báchor Mário Privrel

Štefan Diviak Mária Hušková

Slávka Kovalíková Henrieta Jelinková

Vladimír Dančík

Ďakujeme aj p. Gabrišovi a p. Ftáčnikovi 
pani Poluchovej  a pani Benčúrikovej

10.7.2020

„Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí, keď 
zostaneš každý deň človekom.“

Stano Radič

Dnes ste boli hrdinami 

ĎAKUJEME DARCOM KRVI

OZ Citrónky
Krúžky a cvičenia v centre Kvietok 
pokračujú (samozrejme v  súlade s dodržiavaním 
aktuálnych epidemiologických opatrení)

Pondelok:
17.00- TABATA
18.30- Joga
Utorok:
18.00- Pilates
19.00- Zumba
Streda:
17.30- Výtvarný krúžok
Štvrtok:
17.00- TABATA
18.30- Joga
Piatok:18.00- Pilates
19.00- Zumba

Kontakty: 
TABATA: Alexandra Mravíková 0915/481715
JOGA: Anna Tokárová 0905/189343
PILATES: Miriam Ferenčáková miriam.
ferencak@gmail.com
ZUMBA:  Jana Kajanovičová 0915/608218
VÝTVARNÝ K.: Ľubka Mrázová 0907/443687

Z Mariatálu  
k lánom žltých slnečníc

Hneď ráno prišiel pre mňa Červený drak (naše Svitaňác-
ke auto), úplne ako pre princeznú. Ostatní kolegovia 
nastúpili v Malackách. Počas cesty Anička vyrábala 
«adrenalín». Aj nás zastavili policajti a dali jej fúkať. Sa-
mozrejme nenafúkala. Pán policajt s nami trošku povtip-
koval a pokračovali sme v ceste. 
V Marianke bola práve omša. Ale my sme išli prejsť 14 
zastavení na kalváriu. Dosť ťažkým terénom. Ani v sne 
by mi nenapadlo, že ja sa na krížovú cestu (na vozíku!) 
dostanem. Ďakujem, že mi bol dopriaty tento veľmi silný 
duchovný zážitok s pracovným kolektívom. Najmä Martu 
a Aničku to stálo veľa energie a potu, než ma dostali na-
jprv hore a potom aj dolu k prameňu. Veľmi srdečne im 
ďakujem. 
Na kalvárii sme videli sochy v životnej veľkosti. 14. zasta-
vení. Anička nám porozprávala veľa zaujímavostí a príbe-
hov. Po štrnástom zastavení sme si sadli k prameňu. Na-
brali sme si túto vynikajúcu vodu do fliaš, aj sme sa napili 
a poumývali. Často krát pri prameni stoja ľudia v rade, my 
sme mali šťastie, mali sme dosť času aj priestoru. Od-
dýchli sme si a občerstvili sme sa a išli do kostola. Potom 
sme sa na chvíľu zastavili ešte pri Lurdskej kaplnke. Na 
tomto mieste boli zapálené kahance. Pre mňa najzaují-
mavejšie boli kamene s vyzlatenými odkazmi pre Pána 
Boha, Pannu Máriu. Odkazy vďačnosti či prosieb.

Na záver sme dostali od pani riaditeľky Marty sladký dar-
ček: pozvala nás v Stupave na zmrzlinu. Ja som si dala 
samozrejme čokoládovú. Dávajú tam obrovské porcie. 
A zmrzka je parádna. 
Cestou domov sme sa zastavili pri slnečnicovom poli, 
bolo krásne zakvitnuté. Slnečnice nevoňajú nijak zaují-
mavo. Hovorí sa o nich, že keby sa k ich kráse pridala 
aj vôňa, nikto by im neodolal a ľudia by z nich šaleli. Pre 
istotu sme sa preto len pokochali na diaľku ich krásou 
a spokojne sa pobrali domov.

Patrícia Bučková
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ďalší príbeh z histórie 2.svetovej vojny, odhrávajúci sa v blízkosti našej obce

Havária lietadla na 
Čongrskej
Ráno 26.6.1944 sa 461.bombardovacia skupina, okupujú-
ca základňu Torretta v Taliansku usilovne pripravovala na 
operačný vzlet, označený ako mission No.50. medzi mno-
hými posádkami bola i posádka 766. bombardovacej perute 
(označená ako Crew #59-0) pod velením pilota 2nd Lt. Sa-
muela m. Ziveho. „Sedlali“ svoj stroj B-24H-10-DT sériového 
čísla 41-28679, ktorý si pomenovali „Heaven Can Wait“ – 
„Nebo môže počkať“.  

 
Členovia posádky: Samuel M. Zive,   Bertrand R. 
Mailhot, James C. Laulis ,  Marvin Schonzeit, Ned W. 
Wiemann , Perry J. Thomas,  Murray Schwartz, Robert 
M. Turner, Bevins Clark, Albert F. Carlock    
 
Procedúra štartu a sformovania bombardérov prebehla štan-
dardne a mohutné útočné zoskupenie nabralo kurz na sever. 
Ich cieľom bola ropná rafinéria v korneuburgu.(pri Viedni) 
 
Stroj 2nd Lt. Ziveho s označením „biela 47“ na trupe letel 
v „B“ formácii na pozícii číslo 7. Po dosiahnutí I.P. (initial 
point) začali slabo dymiť motory číslo tri a štyri. Stroj začal 
strácať výšku a vypadol z formácie. Pilot s úmyslom vyhn-
úť sa paľbe Viedenského flaku zatočil doľava so zámerom 
otočiť poškodený stroj a vrátiť sa na základňu. A vtedy, 
bolo asi 9:40 hod., zaútočilo z pozície twelve o´clock,(12 
hodín) teda čelne na formáciu, asi 15 me 410 (stroje typu 
messerschmidt) od ZG 76. (Zerstörergeschwader 76 -ťažká 
stíhacia askadra nemeckej Luftwaffe) Smrteľne zasiahnutý 
Liberator začal okamžite padať dolu. Zo zasiahnutého stroja 
sa podarilo vyskočiť siedmym letcom. Zive, Schonzeit, Clark, 
Schwartz a mailhot vyskočili von cez bombovnicu. Wieman 
opustil Liberator cez okno bočného streliska a Laulis cez 
prednú podvozkovú šachtu. Štyroch členov posádky zajala 
hliadka Žandárskej stanice Gajary hneď po zoskoku, ďalších 
dvoch zaistili o šestnástej hodine. Siedmeho z posádky, 
Bevinsa Clarka, zadržal dňa 27.6.1944 o 15:30 hod. Viliam 
kuštek, príslušník Oddelenia finančnej stáže Gajary pri lese 
zvanom „királové“. Zajatí letci boli odtransportovaní do ma-
laciek na Nemecké vojenské veliteľstvo Schutzzone a odtiaľ 

do nemeckých zajateckých táborov. Jedine Schwarz bol v 
dôsledku zranení od šrapnelu flaku odvezený do Reserve 
Lazarettu II vo Viedni, kde sa liečil až do 5. augusta 1944 zo 
svojich zranení až do prevozu do zajateckého tábora.

ďalší traja letci, Thomas, Turner, Carlock, boli zranení paľ-
bou nemeckých stíhačov na palube. Carlock utrpel zranenia 
nohy a Turner bol zasiahnutý 20 mm projektilom do brucha. 
Thomas bol posledný krát videný ako sa chystá k výskoku. 
Ani jeden však svoj padák nepoužil a všetci traja letci za-
hynuli na palube stroja. Ich pozostatky boli nasledujúci deň 
pochované v Gajaroch 
Pohreb padlých letcov na cintoríne v Gajaroch prilákal ob-
rovské množstvo ľudí. Odboj poslal o tejto udalosti správu 
do Anglicka. Jej obsah sa zachoval v archívnych doku-
mentoch: „Veľké sympatie slovenského ľudu k americkým 
letcom. Na pohrebe v Gajaroch pri Malackách bolo asi 6000 
ľudí. Americký Slovák hovoril nad ich hrobom, čo vyvolalo 
pohoršenie u Nemcov“  
Po vojne dňa 2. októbra 1946 boli pozostatky letcov sláv-
nostne vyzdvihnuté a prevezené do St. Avold vo Francúzsku 
na Americký vojenský cintorín (Carlock a Thomas) a súkrom-
ný cintorín v meste Oswego, v štáte New York (Turner).  
 
Ako možno usudzovať z predošlých riadkov, Liberator „47“ 
havaroval na území Slovenska v katastri obce Gajary, na 
miesto zvané Čongerská lúka, ktorá sa nachádza medzi 
obcami Gajary a Jakubov. Stalo sa tak približne o 09:45 hod. 
Po dopade sa stroj vzňal a začal horieť. Po uhasení požiaru 
boli upotrebiteľné pozostatky stroja dňa 27.6.1944 sloven-
skými vojakmi odvezené do Bratislavy.

k príbehu havárie lietadla Liberator 47 v blízkosti našej dedi-
ny počas 2. Svetovej vojny, sme sa dostali vďaka nadšenco-
vi do histórie, pánovi Petrovi mravíkovi. 

Príbehy z histórie 2. Sv. vojny, sa môžu priamo, či ne-
priamo týkať mnohých z nás, našich predkov, alebo 
miest kde žijeme. Možno aj vy poznáte z rozprávania 
svojich rodičov, či starých rodičov nejaký zabudnutý 
príbeh. Možno máte doma nejaké zaujímavé fotogra-
fie k týmto príbehom. Podeľte sa s nami o tieto spom-
ienky. Vaše príspevky môžete posielať na adresu: petra-
sovanna@gmail.com alebo na obecný úrad s označením 
Jakubovské Zvesti.



6 september 2020

Naše mužstvo U 17 dorastencov hralo prípravný 
zápas v Bratislave s NMSK 1922 /Novomestský 
športový klub 1922 Bratislava/ a zvíťazilo 7:1, 
keď polčas vyhrávali 3:0.

Ďakujeme chalanom a trénerom.

Facebook TJ Záhoran Jakubov
fb stránka bola vytvorená 11. novembra 2019 za pomoci Dominika Janisa, 
stránku spravuje manažér TJ Záhoran Jakubov Janis Štefan, odkaz na fb 
stránku: 103015974495693 https://www.facebook.com/TJ-Z%C3%A1ho-
ran-Jakubov-

Na fb nájdete aktuálne informácie o aktuálnom dianí v TJ, termíny a vý-
sledky zápasov ako aj spoločenskú rubriku určenú hráčom a členom TJ. Z 
fb sa môžete prekliknúť na www stránku TJ Záhoran Jakubov. 
www stránka TJ Záhoran Jakubov
www stránka bola vytvorená 26. júla 2020 za pomoci Lucie malárovej a Dominika Janisa
odkaz na www stránku: http://tjzahoranjakubov.sk/ 
Verím, že obe stránky si obľúbia všetci fanúšikovia TJ a obyvatelia Jakubova, stránky slúžia na zviditeľnenie aktivít TJ 
Záhoran Jakubov ako aj obce Jakubova.
Stránka je vo fáze postupného napĺňania a vyžaduje množstvo hodín na dopracovanie potrebných dokumentov. Na 
stránke si najdu svoje miesto všetky oddieli TJ Záhoran Jakubov, aktuality z prebiehajúcich udalosti, rozpis a výsledky 
zápasov ako aj aktualizovanú tabulku umiestnenia A mužstva a ostatných oddielov.

Teším sa na Vaše konštruktívne podnety, ktoré mi môžete 
zasielať priamo cez stránku alebo na e-mail: janis.ste-
fan9@gmail.com.
JANIS Štefan,
manažér TJ Záhoran Jakubov.

Vážení fanúšikovia 
TJ Záhoran Jakubov
Radi sa vraciame k hodnoteniu 1. polovice sezóny IV. ligy 
Bratislava 2019/2020, ktorú sme ukončili v tabuľke na 1. 
mieste. 
Ambíciou A  mužstva a vedenia klubu bolo vyhrať aj jarnú 
časť sezóny. Jarná príprava začala už v januári 2020 aj 
príchodom 2 hráčov z Brazílie a posilou 3 hráčov z Šk 
Svätý Jur. 
Poctivá tréningová príprava, odohraté prípravné zápasy 
a čakalo sa už len na otvorenie jarnej časti súťaže. Ale 
všetko bolo inak, neviditeľný nepriateľ Covit 19 pozastavil 
život v celej našej spoločnosti a nevyhol sa ani futbalu. 
Bol tak blízko nás, prvý prípad nákazy sa objavil hneď vo 
vedľajšej dedine a vyvolával pocity obavy.
mužstvo a hráči sa rozišli do svojich domovov, futbal a di-
anie okolo neho sa zastavilo. 
korona skomplikovala situáciu aj okolo našich hráčov z 
Brazílie, bolo potrebné vybaviť udelenie prechodného po-
bytu pre cudzincov, čo sa v konečnom dôsledku aj poda-
rilo. 
Všetko raz skončí, situácia s Covit 19, dá sa s nádejou 
povedať, sa postupne stabilizuje a život v krajine sa po-
maly uvoľňuje. 
Bolo treba myslieť na novú sezónu, nakoľko tá minulá, pre 

nás úspešná, sa skončila. 
Je potrebné na novú sezónu pripraviť skoro nový káder, 
doplniť odchod 6-tich až 7-mich hráčov základnej zostavy 
a času je málo. 
Začalo sa s prípravou na nový ročník 2020/2021, trénin-
gy s obmedzeným počtom hráčov, ako aj odohraté príp-
ravné zápasy. Do prípravy sme zaradili súperov hlavne z 
vyššej III. ligy ako sú:  Lokomotíva Devínska Nová Ves,  
Šk Bernolákovo,  mŠk Senec, ktoré síce končili našou 
prehrou, ale dali mužstu a trénerovi obraz našej prípravy a 
možnosti v novom ročníku súťaže.
V súčasnosti sa ešte finalizuje zostava kádra, nová zos-
tava A mužstva aj s fotografiou hráčov bude zverejnená 
na našej novej stránke  www.tjzahoranjakubov.sk ako aj 
FB https://www.facebook.com/TJ-Z%C3%A1horan-Jaku-
bov-103015974495693.  

ďakujem skalným fanúšikom, ktorý svoje A mužstvo 
povzbudzovali aj v prípravných zápasoch a tešíme sa na 
nové súťažné zápasy, verím, že aj výhry nášho A mužstva.

Pozývame fanúšikov TJ Záhoran Jakubov, ako aj ost-
atných občanov Jakubova, aby prišli podporiť svoje A 
mužstvo, ako aj našich mládežníkov v ich súťažení.

JANIS Štefan,
manažér TJ Záhoran Jakubov.
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TJ Záhoran Jakubov ako vypožičiavateľ futbalového 
ihriska/štadióna v Jakubove je subjektom, ktorý je opráv-
nený ho užívať, rekonštruovať a modernizovať a zároveň 
oprávnený poskytovať futbalovú infraštruktúru do dlhodo-
bého alebo krátkodobého užívania na účely organizácie 
a realizácie najmä, no nielen, športových, kultúrnych, 
rekreačných alebo voľno-časových podujatí, TJ Záho-
ran Jakubov bol ako úspešný uchádzač tohto projektu 
schválený ako partner s SFZ na poskytnutie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu v maximálnej výške 10 
000,- eur (slovom „desaťtisíc eur“) za splnenia zmluvných 
podmienok. uvedený projekt podporuje aj Obec Jakubov 
svojou účasťou spolufinancovaním (25% z nákladov pro-
jektu - t.j. napr. ak príspevok je 10.000,- eur, min. spolufi-
nancovanie je 3.334,- eur).
TJ Záhoran Jakubov a Slovenský futbalový zväz /SFZ/ 
dňa 15.01.2020 podpísali Zmluvu o spolupráci a financo-
vaní realizácie národného športového projektu výstavby, 
rekonštrukcie /osvetlenia tréningového ihriska/ a dobudo-
vania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2020-2021 v obci 
Jakubov.
Cieľom tohto projektu je finančná podpora výstavby a re-
konštrukcie futbalovej infraštruktúry a jej sfunkčnenia so 
zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú 
pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládež-
nícke družstvá futbalových klubov, čím sa má dosiahnuť 
vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie 
tréningového procesu mládeže, čo bude viesť v dlhodo-
bom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne a zabez-
pečeniu kvalitnej mládežníckej základne pre fungovanie 
slovenského futbalu nielen na domácej a zahraničnej 
ligovej úrovni, ale aj na úrovni reprezentačnej.
TJ Záhoran Jakubov a realizátor projektu za účasti 
dobrovoľníkov a fanúšikov TJ začali s realizáciou rekon-
štrukcie osvetlenia tréningového ihriska už v máji 2020 
výkopom jám pre stožiare osvetlenia, kopaním trás pre 
položenie elektrických káblov osvetlenia. Nasledovalo 
ošetrenie kovových stožiarov a samostatné osadenie do 
pripravených jám a ich betonáž.
Pri Vašej návšteve tréningového ihriska /umelej tráve/ 

uvidíte nové stožiare 
osvetlenia, čaká sa už len 
na osadenie led svietidiel 
a môžeme spustiť skú-
šobnú prevádzku osvet-
lenia, ktorá bude využí-
vaná hlavne v jesennej 
časti súťaže na tréning 
futbalových oddielov pri 
skrátených svetelných 
podmienkach.
Všetci hráči a fanúšikovia 
futbalu sa určite tešia 
na využitie osvetleného 
tréningového ihriska.
Popri rekonštrukcii osvet-
lenia sme vymalovali aj 
tribúnu štadióna, natreli sa futbalové branky, vyzbierali sa 
odpadky v celom areáli štadióna.

TJ Záhoran Jakubov  Ď A K U J E  všetkým, ktorý 
dobrovoľne prispievajú svojou prácou, materiálnou 
pomocou pri dobudovaní osvetlenia.

Výkonný výbor TJ Záhoran Jakubov.

Projekt podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry /osvetlenie tréningového ihriska/ 
v rokoch 2019-2021 za podpory SFZ a obce Jakubov.
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,,GRILUJEME S FUTBALISTAMI“
27.06.2020

TJ Záhoran Jakubov zorganizoval športovo spo-
ločenské podujatie ,,Grilujeme s futbalistami,,.
Zámerom organizátora TJ je propagácia mládež-
níckeho futbalu, propágácie futbalovej značky TJ 
Záhoran Jakubov, otvorenie letnej sezóny a prí-
pravu na nový futbalový ročník 2020/2021 IV. Ligy 
Bratislava.

Program:
začiatok podujatia od 12:00 hodiny,
od 12:00 hodiny do 16:00 hodiny odohrali naši mládež-
níci prípravné futbalové stretnutia. u8 Jakubov - Závod, 
u11 Jakubov - Inter Bratislava, u13 Jakubov - Inter Brati-
slava a A mužstvo odohralo prípravný zápas s futbalista-
mi Lokomotíva Devínska Nová Ves.
Na počúvanie hrala reprodu-
kovaná hudba.
Ponúkali sa už tradičné 
špeciality ako sú cigánska 
pečienka, guláš, burger a iné 
špeciality, čapované pivečko, 
vínko a iné nealkoholické 
nápoje.
Ako novinka sa podávala 
káva svetovej značky ZLATÉ 
ZRNkO, ktorú si mohli vy-
chutnať a zakúpiť aj s logom 
TJ Záhoran Jakubov, a tým 
podporiť našich futbalistov.
A ako to všetko dopadlo?

HODNOTENIE kultúrno - športového podujatia
,,GRILUJEME S FUTBALISTAMI,,

V Ý B O R N E 
Grilovačke predchádzala náročná príprava už pár dní vo-
pred a hlavná záťaž bola od sobotňajšieho rána, dovoz 
potrebných surovín, postavenie prístreškov pre prípad 
zlého počasia, úprava samotného areálu.
Počasie našťastie prialo organizátorom podujatia a všetko 
sa stíhalo do otvorenia o 12:00 hodine.
Ako prvé už od rána na ploche pobehovali deti, ktoré vyu-
žívajú detské športové ihrisko a hlavne sa tešili na nafuko-
vací hrad, kde sa mohli naplno vyjašiť.
Akciu sme doplnili o ponuku kávičky svetovej značky ZLA-
TÉ ZRNkO, mala neskutočný ohlas u návštevníkov podu-
jatia, mohli si ju vychutnať a zakúpiť aj v balení s logom 
TJ Záhoran Jakubov, ako aj mnoho klubových suvenírov.
Na grilovačke bolo veľa fanúšikov z Bratislavy, Devínskej 
Novej Vsi, Závodu, nakoľko hlavným bodom podujatia 
bolo aj sledovanie prípravných zápasov našich mládežní-
kov u8, u11, u12. O výsledok nešlo, aj keď to veľa nazna-
čuje trénerom, kde sú ešte rezervy mužstva. 
Hlavný zápas A mužstva TJ Záhoran Jakubov s Lokomo-
tíva Devínska Nová Ves /III. liga Bratislava/ skončil síce 
prehrou domácich 0:1, ale hra domáceho mužstva nazna-
čovala aj iný výsledok.

Podľa vyjadrenia účastníkov podujatia, hlavne z Bratislavy 
a okolia, takéto nádherné podmienky na prípravu nečaka-
li. Že sa im u nás páči, svedčí aj záujem odohrať na našom 
štadióne prípravný zápas A - mužstva Fk Inter Bratislava, 
ktorý sa odohral 02.08.2020 keď domáci podľahli hráčom 
Interu 1:4.
Posedenie pri reprodukovanej hudbe pokračovalo do ne-
skorých večerných hodín.
Je potrebné upozorniť, že všetok finančný výťažok z grilo-
vačky ide na podporu futbalu v Jakubove. 
ďakujeme všetkých organizátorom, ktorí vykonali kus 
dobrej práce a tým prispeli k úspešnému otvoreniu 
letnej sezóny, príprave novej futbalovej sezóny ročníka 
2020/2021.
Prajeme našim hráčom úspešnú sezónu a čo najlepšie 
umiestnenie.


