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Náš Deň Zeme!
Dobrovoľnícka brigáda k príle-
žitosti Dňa Zeme, (ktorý pripa-
dá na 22.4.), sa tento rok konala 
v našej obci v sobotu 21.4.2018. 
Dobrovoľníci sa tradične stret-
li ráno pred kultúrnym domom, 
a po registrácii sa partie rozišli 
do okolia na určené trasy. Ten-
to rok sa zúčastnilo 179  ľudí, 
vyzbieralo sa 9 traktorových 
vlečiek odpadu a 4 multikáry.  
(pokračovanie na str.4)

V čase fašiangov sa obecná zabíjačka sta-
la v našej obci už nemennou tradíciou, 
korá si našla svojich stálych fanúšikov. 
Tohto roku to bolo 8. raz, čo prasiatko 
padlo za obeť našim chuťovým pohá-
rikom. Návštevníci prichádzali do kul-
túrneho domu po celý deň, posedávali, 
vychutnávali dobré jedlo aj vynikajúcu 
kapelu. Do tanca aj na počúvanie nám 
tentoraz hrala Cimbalová muzika Lubo-
míra Graffeho.                   
(pokračovanie na str. 3)

Obecná zabíjačka
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Nový traktor
Na základe úspešnej žiadosti o čerpanie Eurofondov 

z ministerstva životného prostredia bol našej obci doda-
ný nový traktor s čelným 
nakladačom, nosičom kon-
tajnerov a štiepkovačom. 
Využitím dodanej techniky 
sa výrazne pre našu obec 
zlepšia podmienky na 
zvýšenie separovania od-

padov a ich 
zvoz na 
p r í s l u š n é 
skládky.

Kanalizácia 
Dokončili sme ďalšiu časť kanalizačnej siete v na-

šej obci a to od cintorína po uličku pod kultúrnym 
domom. V súčasnosti je odkanalizovaných 90% 
obce. Zostáva len úsek od tretej zastávky autobu-
sov v smere na novú štrkovňu.

Rekonštrukcia chodníka
Obec zrealizovala rekon-

štrukciu chodníka v sme-
re od fary k odbočke na 
bývalé poľnohospodár-
ske družstvo. Starý chod-
ník sa medzi jednotlivý-
mi pasážami zámkovej 
dlažby vybúral a doložila 
sa nová zámková dlažba, 
čím sa výrazne zlepšil po-
hyb chodcov v tejto časti 
obce.

ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Upozorňujeme Vás na vý-
skyt nepovolených odpa-
dov v zberných vreciach na 
plast, kde sa nachádzajú 
zložky komunálneho odpa-
du. V prípade, že správca 
zberného dvora takýto od-
pad vo vreci nájde, bude 
Vám účtovaný poplatok za 
vrece s komunálnym odpa-
dom.   

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

Počet obyvateľov 
k 31.03.2018             1679
 
Oznam!!  

Na základe nového 
zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných 
údajov obec nebude 
zverejňovať zoznam 
narodení, jubileí a 
úmrtí.
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Obecná zabíjačka

Pani Katarína Štuko-
vá 19.2. 2018 oslá-
vila úctyhodných 96 
rokov. Momentálne 
je najstaršou ženou 
- občiankou v našej 
obci. 
Srdečne 
blahoželáme 
a prajeme hlavne 
veľa veľa 
zdravia!

O stály prísun zabíjačkových špecialít sa starali členovia 
TJ Záhoran Jakubov. Samotná zabíjačka, porcovanie 
mäsa, vytápanie oškvarkov sa konala v exteriéri pred 
KD. Kto sa nechcel len pozerať, ale sa aj dobre najesť, 
všetko našiel vo vnútri. Bufet s čerstvými zabíjačko-
vými pochúťkami a rôznymi nápojmi na zapitie...V 
ďalšom bufete ste si mohli nakúpiť do košíka a odniesť 
rovno domov tlačenku, jaternice, oškvarky. Kto mal 
chuť na sladké, mohol si pochutiť na ,,najlepších fašian-
gových šiškách aké ste kedy jedli“, ktoré pečie Kvetka 
Benčúriková pre OZ Citrónky. Okrem šišiek ponúkali 
lokše a výbornú štrúdľu, kávu, čaj, vínečko....to všetko 
okorenené krásnymi krojmi, ktorými dievčatá tema-
ticky dopĺňali celú atmosféru. A atmosféra bola naozaj 
skvelá, bolo vidieť, že sa nikomu ani odísť nechce...
rozchádzali sa len veľmi veľmi pomaly...

-ap-

Milí čitatelia,
v našich Jakubovských zvestiach prišlo k významnej zme-
ne. Po dlhoročnom pôsobení v redakčnej rade sa rozhodol 
ukončiť činnosť v jakubovských zvestiach JUDr. Marián 
Polakovič, nám všetkým známy svojimi zaujímavými člán-
kami, ktoré sme uverejňovali. Do každého čísla sa snažil im-
plementovať kúsok histórie, niečo pre deti, niečo zaujímavé, 
výnimočné, iné...

Na tomto mieste Vám, pán Polakovič, ďakujeme z celého 
srdca za redakčnú radu, za obec a hlavne za čitateľov. Plody 
Vašej práce zostanú navždy zapísané v našich zvestiach. Dú-
fame, že načerpáte nové sily a oddýchnutý sa opäť vrhnete do 
toho čo máte rád, do písania. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé 
články. Bez nich by už zvesti neboli tým, čím bývali...  



4 apríl 2018

Dobrovoľnícka brigáda k príležitosti Dňa Zeme sa zača-
la organizovať v našej obci v roku 2007. (Predstavte si 
koľko odpadu sa za tých 11 rokov vyzbieralo!!) Vtedy sa 
zišla malá hŕstka ľudí, (cca 15), nadšenci podporujúci 
túto myšlienku. Okoloidúci si vtedy klopali na čelo ,,Čo 
ste sa zbláznili? Zbierať odpad po druhých?“ Stihli sme 
za doobedie prejsť pár sto metrov, naplnili jednu trakto-
rovú vlečku. Niežeby viac odpadu v lese nebolo! Viac sa 
stihnúť za jedno doobedie nedalo. Ale pocit to bol úžas-
ný... Postupom rokov nadšencov-aktivistov pribúdalo, 
zlepšila sa osveta, aj podpora kompetentných, pridali sa 
poľovníci, oslovili sa organizácie, škola... A teraz máme 
v obci obdivuhodnú tradičnú akciu s účasťou okolo 150 
ľudí. A môžem povedať, a viacerí dlhoroční brigádnici to 
potvrdilii, že aj oveľa čistejšie lesy. A určite to nie je már-
ne ani zbytočné takéto akcie organizovať a zúčastňovať 
sa na nich. Verte, že naše deti, ktoré sa spolu s nami zú-
častňujú tejto akcie, už budú mať inú mentalitu, a nikdy 
žiadny odpad do lesa nevyhodia. Hlúpi sú tí, ktorí od-
pad do prírody vyhadzujú...ľudská hlúposť nevymizne z 
večera do rána...pokým takíto ľudia medzi nami budú, 
bohužiaľ, budú takéto akcie potrebné...
Preto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa brigády ne-
zištne zúčastnili a pomohli urobiť naše okolie krajším, 
brigádnikom, šoférom, zamestnancom obce, pánovi 
Gábrišovi  za párky, poľovníkom za mäso na guláš, ako 
aj tým, ktorí v kultúrnom dome varili a postarali o občer-
stvenie. ĎAKUJEME!

-ap-

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je 
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennos-
ti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný 
sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu disku-
siu o možných riešeniach. V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, 
že by sviatok bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo 
viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už zabehnutý 
dátum. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John Mc-
Connell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý 
Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať 
obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentami. Prvá oslavu Dňa Zeme bola 22. 
apríla 1970. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta 
a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

(zdroj Wikipédia)

Nedajme sa zasypať odpadom!

Článok z Jakubovských novín z roku 2007, z prvej brigády v   
našej obci.
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Poďakovanie
Ďakujeme odchádzajúcej pani riaditeľke PhDr. Stefi 
Novákovej za všetku prácu, ktorú vykonala v prospech 
Domu Svitania počas svojho viac ako 15-ročného pôso-
benia na čele tejto neziskovej organizácie.
Úprimné poďakovanie patrí aj dlhoročnej ekonómke 
a asistentke pani Marcelke Janovičovej, ktorá tiež ukon-
čila svoj pracovný vzťah v Dome Svitania.
Vážime si všetko, čo v prospech Domu Svitania urobili 
a želáme im pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.
Klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o.

Nová riaditeľka Domu Svitania, n.o. 
Ing. Marta Prochyrová
Marta Prochyrová je súčasťou nášho kolektívu už dlhšie, 
zvykli sme si na ňu, skamarátili sa a obľúbili si ju. To, čo 
sa zmenilo, je iba jej post na riaditeľský. Jej správanie a 
povaha sa nezmenili. 
Marta je našou nádejou teraz a dúfame, že aj v bud-
úcnosti. Má veľmi láskavý osobnostný profil, ktorý odráža 
úctyhodné vlastnosti. Pokora, skromnosť a usilovnosť u 
Martičky znamená, že sa chce čo najviac naučiť a naj-
lepšie zabehnúť do riadiaceho procesu. Je naša nadria-
dená, ale správa sa k nám s úctou ako k rovnocenným 
partnerom. Marta je kolektívny hráč. Vie, že si ju vážime, 
a preto nám navrhla pokračovať v tykaní. Je empatická 

- môžeme sa s ňou podeliť s radosťami a starosťami. Je 
zvedavá na naše myšlienky a nápady. Nie je tajomstvom, 
že má rada prírodu, má veľa vedomostí o zdravej výžive, 
vie veľa o bylinkách a zelenine. Má kreatívneho ducha, 
snaží sa vymýšľať niečo nové, často hľadá inšpiráciu na 
zahraničných webových stránkach s kreatívnou tematikou 
. Vie háčkovať, zdravo variť, piecť koláče a torty. Je veľmi 
výrečná, čo je pozitívna vlastnosť, ktorá bude pre člove-
ka na poste riaditeľky určite prospešná. Čo na srdci, to 
na jazyku, ale diplomaticky. Je rodinne založená (máme 
možnosť občas vidieť jej ratolesti, boli sme s nimi napr. 
na zbere levandule). 

Držíme Ti, Marti, palce! Počítaj s nami!!! 
napísala Patrícia Bučková za klientov a zamestnancov 

Domu Svitania, n.o.

20. výročie Domu Svitania v Jakubove (1997-2017)
Pripraviť sa na tento vzácny a slávnostný 
deň nebolo pre nás vôbec jednoduché, 
pretože oslava sa pripravovala na dvoch 
miestach a to v Dome Svitania a v kultúr-
nom dome v Jakubove. Najprv sme sa 
chceli pochváliť našou prácou, to bolo a je 
kľúčové, alebo inak povedané, je to alfou 
a omegou. Bolo pre nás cťou 15. raz ot-
voriť dvere a ukázať, ako a kde vznikajú 
naše produkty. Niekto prišiel už aj 15krát 
nás navštíviť na našom pracovisku, po-
zrieť si naše novinky, opýtať sa, ako darí. 
Mám dojem, že ľudia to už berú ako prí-
jemnú tradíciu. Niektorí boli možno zve-
daví na avizovaný program v kultúrnom 
dome a išli nás podporiť svojou prítomno-
sťou tam. Prepáčte mi, vážení hostia, že 
Vás nebudem konkrétne menovať, preto-
že nemám takú veľkú pamäť na mená. Ale 
pamätám si krásny pocit, ktorý som mala 
pri vašej pozitívnej spätnej väzbe. 
Do tretej hodiny popoludní sme boli pre 
hostí k dispozícií v Dome Svitania: bola 
tu ukážka výroby, prehliadka našich chrá-
nených dielní, prezentácia o nás, mož-
nosť nakúpiť si. Potom sme sa presunuli 
na slávnosť do vyzdobeného kultúrneho 
domu. Program hodný  20. výročia založe-

nie Domu Svitania uvádzala moderátorka 
s veľkou charizmou a empatiou Katarína 
Brychtová. Úvod patril naším kamarátom 
Vstupákom a ich „Zum-zum rekekeke“ 
bolo dlho znejúce v mojej hlave. Následne 
vystupovali škôlkári, to bolo veľmi nápa-
dité vystúpenie. Nasledovali prezentácie 
týkajúce sa 25. výročia vzniku ZPMP Svi-
tanie a 20. výročia vzniku Domu Svitania. 
Ďalším bodom programu bol nádherný 
a dojímavý spev mladého muža Tomáša 
Mariáneka, ktorý by sa dal počúvať hodi-
ny. Chcela by som ho mať doma! Potom 
Adam Martinec spieval a energicky hral 
na bubny.  Divadlo na hambálku s pred-
stavením Ženský zákon bolo fenomenálne 
ako vždy. 
Tí, ktorí mali trpezlivosť a bolo v ich mož-
nostiach sa zdržať do večera sa dočkali 
krájania torty a potom aj sľubovaného ve-
černého programu: hudba, tanec, klobá-
sa.
Ďakujeme všetkým, ktorí nejakým spô-
sobom pomohli, podporili nás, prišli, 
kúpili, vystupovali, preukazujú nám 
pozitívnu spätnú väzbu.

Dúfam, že sa vidíme na ďalší rok.
Patrícia Bučková

Milé deti,
jar je v plnom prúde, do 
letných prázdnin to máte 
na skok, ešte dva mesi-
ace :) Treba ešte trochu 
zabrať v škole, poopra-
vovať známky... a po-
tom sa už budete tešiť z 
prázdnin a dovoleniek. 
My však teraz musíme 
vyhodnocovať, čo sme 
vám dlžní ešte od zimy.  
Do redakcie nám prišli 
vaše listy s odpoveďami 
na vianočnú doplňovač-
ku. Tajnička znela: Mrá-
zik, Marfuša. Všetkým 
lúštiteľom ďakujeme. 
Spomedzi lúštiteľov sme 
tentokrát vyžrebovali vý-
herkyňu Hanku Ambro-
vú. Srdečne blahoželáme 
a posielame peknú kniž-
ku.
Do ďalšieho letného čís-
la nám môžete nakresliť 
pekný obrázok z vašich 
zážitkov na Deň detí. Naj-
krajšie obrázky uverejní-
me.
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Orientačné vyšetrenia školskej pripravenosti
Od januára do júla býva v mnohých rodinách, kde majú predškoláka veľká dilema - dať či nedať dieťa do 

prvej triedy. Kladú si mnohé otázky: nie je ešte veľmi hravé? Zvládne úlohy, ktoré budú na dieťa kladené v ZŠ?
Našťastie tu máme tím odborníkov z pedagogicko-psy-

chologického poradenstva a prevencie v Malackách, ktorí 
prišli aj do našej MŠ. Realizovalo sa testovanie predškolá-
kov, kde zisťovali zrelosť a schopnosť, či môžu nastúpiť od 
septembra do ZŠ. Toto testovanie je nepovinné. Vykonáva 
sa len s písomným súhlasom rodičov. Našťastie rodičia 
pochopili, že nejde len o bezvýznamné testovanie detí, ale 
o systematický súhrn otázok, úloh a jednoduchých cviče-
ní, pomocou ktorých zistia rozumové schopnosti a grafo-
motorické zručnosti detí. Psychologičky pracovali s deťmi 
po malých skupinkách, bola vytvorená príjemná priateľská 
atmosféra. Samotné testovanie trvalo asi 40 minút a bolo 
zamerané na grafomotoriku, matematické predstavy a po-
zornosť detí, ako sú naučené pracovať podľa inštruktáže. 
Psychologičky sa snažia u detí odhaliť ich prípadné rezer-

vy a nedostatky, ktoré sa potom v spolupráci s učiteľkami 
MŠ a rodičov ešte pred nástupom do ZŠ odstraňujú. Po-
sudzovanie pokroku vo vývine dieťaťa je veľmi dôležité, 
preto si veľmi uvedomujeme svoju zodpovednosť v tomto 
smere a venujeme pozornosť deťom a to nielen v posled-
nom ročníku pred vstupom do školy, ale počas celej do-
chádzky do MŠ. 

Z výsledného hodnotenia 
môžeme konštatovať výbor-
nú pripravenosť našich pred-
školákov na vstup do základ-
nej školy.

Čo popriať našim prvákom? 
Nech ich sprevádza šťastie 
a majú stále úsmev na tvári...

Čo sa dialo v MŠ v druhom polroku?
V druhom polroku tohto školského roka čakajú deti v  MŠ „malé i veľké“ akcie. Po Vianociach prišiel 

čas, ktorý sa nazýva fašiang. Je to obdobie, kedy sa ľudia veselia tancujú, zabávajú. Deti sa vyšantili  
na detskom karnevale , tradične sme pochovali basu a po tancovačke ich čakal voňavý čaj so šiškami 

A Veľká noc bola prítažlivá aj pre tých najmenších: maľovanie vajíčok, veselá šibačka a oblievač-
ka. To bolo zábavy! Trápilo ich len jedno: príde zajko aj tento rok do našej záhrady? Prišiel.

Zima nám už z diaľky máva.... Lúče slnka zohrievajú vzduch, po snehu ani pamiatky, všetko je 
zelené a rozkvitnuté.... Z teplých lúčov slnka sa tešia najmä naše detičky.                                       

Fratričová A.

Mc Donald cup
Žiaci našej školy postúpili do okresného finále 
zmiešaných družstiev vo futbale Mc Donald 
cup 2018. Finálový turnaj pre kategóriu prvý 
stupeň organizovala naša základná škola na 
futbalovom ihrisku TJ Jakubov 13.4.2018. 
Účasť si vybojovalo  šesť základných škôl. 
Víťazom sa stala ZŠ Láb. 

Naši žiaci Brunčák  J.,  Csente K., Gajdárová I., 
Halla F., Kalakaj D.,  Martinec R.,  Pútik G., Re-
denkovič A., Soboličová S.,  Šimek T., obsadili 
tretie miesto, za čo im blahoželáme. 
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Aprílová NOC V KNIŽNICI 
Príbehy, rozprávky, básne, báje, fakty, obrázky, údaje... Všetko sa na-
chádza v knihách. Stačí len natiahnuť ruku a prečítať si taký príbeh, 
na ktorý teraz máte chuť. 

Aktivita pre 1.-4. triedu 
Noc v knižnici priblížila 
hravou formou a zábav-
nými aktivitami svet kníh 
a príbehov, ktoré oboha-
cujú detský svet o fantá-
ziu, rozšírila ich slovnú 
zásobu, oboznámila ich 
s rôznymi prostrediami. 

Deti získavali tzv. mäkké 
zručnosti - komunikova-
li, spoločne pracovali 
a konali, organizovali, 
rozhodovali, spolupra-
covali pri riešení rébu-
sov, hádaniek, lúštení 
šifier, hľadaní indícií, 

čítaní úryvkov a nako-
niec i v príprave triedy 
na nočné prespanie. 
Tento rok sme úspeš-
ne vyriešili všetky úlo-
hy a zažili sme skvelý 
večer i noc snov v na-
šej škole.

UDIALO SA V NAŠEJ ŠKOLE
ZÍSKALI SME ĎALŠÍ PROJEKT!  

Tentokrát cez Nadačný fond Telekom pri 
Nadácii Pontis na základe ich zamest-
naneckej grantovej výzvy „Lepšie školy 
pre lepšiu budúcnosť našich žiakov 
2018, alebo spokojný žiak, spokojný 
rodič“. Cieľom zamestnaneckej gran-
tovej výzvy je podporiť školy,  ktoré 
majú skvelých pedagógov, ale chý-
bajú im financie pre ešte kvalitnejšie vyučovanie, ktoré sršia 
výbornými nápadmi, ale nie sú peniaze na ich realizáciu. 
Ideou nášho projektu s názvom „Usilovné včielky“ je 
spolupráca medzi žiakmi a ich rodičmi, nezištná pomoc, 
vzbudenie záujmu o veci obyčajné, o nenápadné a usi-
lovné včely. Počas aktivít vytvoria žiaci zmiešané skupiny, 
budú získavať nové zručnosti, naučia sa rešpektovať ná-
zory iných, deliť si prácu čo najefektívnejšie - vyskúšajú 
si prospešnosť života v spoločenstve. Prinesieme deťom 
a rodičom radosť z majstrovania s drevom i z tvorenia s 
voskom. Projekt vytvára podmienky na aktívne učenie sa 
detí za pomoci interaktívnych hier, zážitkových techník. 
Projekt pozostáva z aktivít – beseda so včelármi, projek-

tové vyučovania, tvorivé workshopy, spolupráca s rodič-
mi, výroba interaktívnych materiálov, prezentácia deťom 
z MŠ, návšteva včelnice. Prostredníctvom projektu naša 
škola získa: interaktívnu tabuľu, projektor a digitálny mik-
roskop do 2.A triedy. Tešíme sa z nášho úspešného pro-
jektu. Ďakujeme Združeniu rodičov o.z. pri ZŠ Jakubov za 
jeho spolufinancovanie.

BOLI SME SÚČASŤOU 
European Money Week. 
Naši žiaci  7.- 8. ročníka sa spolu s lektor-
mi z ICM Malacky (Protect work) 15. marca 
2018 zapojili do národného finále Európske-
ho kvízu o peniazoch 2018.  Prostredníctvom 
kvízu sa naučili niečo nové nielen z finančnej 
gramotnosti.  Dali v triede hlavy dokopy a vy-
skúšali si, čo všetko vedia z oblastí financií, 
bezpečnosti na internete alebo o EU. Nielen 
sa veľa naučili, ale zažili aj veľa zábavy so 
spolužiakmi, dozvedeli sa, kto vie rýchlo vy-
hľadávať informácie z internetu, kto má prak-
tické zručnosti s peniazmi alebo z matemati-
ky. Aj forma bola zaujímavá, lebo kvíz bol v 
živom prenose na YouTube a naše triedy hrali 
naživo priamo proti ostatným triedam celého 
Slovenska. Naši žiaci skončili na výbornom 
29. mieste zo 101 tried z celého Slovenska. 
Úspech tried nezávisel od jednotlivca. Dôleži-
té je, že ho zaručila vzájomná spolupráca, ve-
domosti a zručnosti všetkých zúčastnených.

Úspechy v súťažiach: 
Umiestnenie v obvodnom kole recitačnej 
súťaže Zúbkove pramene: Patrícia Dančí-
ková 3. miesto v I. kategórií poézia, Lea Amb-
rová čestné uznanie v III. kategórií próza
Umiestnenie v okresnom kole matematic-
kej súťaže - Pytagoriáda: úspešní riešitelia  
Marek Čiljak 6.A, Mário Frimm 5.A

Všetky aktivity našej školy spolu s foto-
grafiami z akcií môžete sledovať na našich 
webstránkach: www.zsjakubov.sk, www.face-
book/zsjakubov.com.

Druháci v projekte spoznávajú život včiel
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História a budúcnosť našej vzácnej pamiatky
Dnes už všetci vieme, že V Jakubove sa nachádza národná kultúrna 
pamiatka, štátom uznaná a evidované na Pamiatkovom úrade SR. Je 
vzácnym dedičstvom po našich predkoch. Ide o sochu Madony s die-
ťaťom zo začiatku 19. Storočia. Jej vzhľad nezodpovedal historickému 
významu a hodnote, ktorú pre obec má.

Socha bola premiestnená pred kostol 
v roku 1987, pretože bola zdevas-
tovaná, postavám Madony i dieťaťa 
chýbali hlavy a  socha by sa rozpa-
dla. Vtedajší režim nemal záujem na 
údržbe cirkevných pamiatok. Predtým 
ju však zrekonštruoval Pamiatkový 
úrad SR. Od poslednej údržby a re-
konštrukcie uplynulo však veľa rokov 
a na soche čas zanechal stopy. Sta-
rosta obce požiadal Pamiatkový úrad 
SR už v roku 2013 o súhlas k jej ob-
nove a jeho žiadosti bolo vyhovené. 
Úrad vydal odborné inštrukcie a sta-
novil termín opravy. Tá bola vykonaná 
v novembri 2016 tak, aby táto naša 
najvzácnejšia pamiatka bola dôstoj-
ným svedectvom doby minulej. 
Tento rok sa urobil ďalší krok k jej 
zachovaniu. Obec vyčlenila finanč-
né prostriedky a zamestnanci obce 

zhotovili pod vedením skúseného 
stolára Jána Kamenistého, vzhľadný 
a účelný prístrešok, ktorý bude sochu 
chrániť pred nepriaznivým počasím. 
Nechýba ani osvetlenie, ktoré dáva 
tejto pamiatke hlavne vo večerných 
hodinách, nezvyčajné čaro... Práca 
ešte nie je dokončená, v jarných me-
siacoch sa doplní zámková dlažba, 
nádoby na kvety a informačná tabuľa 
so základnými údajmi o pamiatke pre 
všetkých, ktorí sa pri nej zastavia.
Občanov Jakubova by sme radi infor-
movali tiež o tom, že socha patróna 
obce Svätého Jakuba staršieho je 
už takmer hotová v ateliéri sochára 
a reštaurátora pána Šmigrovského. 
Jej slávnostné odhalenie a požehna-
nie je plánované v 2. štvrťroku 2018.  
Mala by stáť pred Obecným úradom 
a socha Svätého Jána Nepomúcke-

ho, by sa mala vrátiť do blízkosti svoj-
ho pôvodného umiestnenia, k ceste 
pri potoku, smerom na Záhorskú Ves.
Zabezpečená je aj rekonštrukcia 
a oprava Božej muky – dreveného 
kríža stojaceho za dedinou pri Hro-
movom vŕšku, na ľavej strane cesty 
do Kostolišťa. Aj na nej už čas zane-
chal svoje stopy. Starostlivosť o pami-
atky obce, je teda v plnom prúde a je 
dobrou vizitkou všetkých, ktorí ju za-
bezpečujú. Veď stav pamiatok je zr-
kadlom nás všetkých, ktorí v obci žije-
me. Vyjadruje náš postoj a našu úctu 
k predkom, ktorí nám ich tu zanechali.. 
                                                            m. p.
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Rybárske preteky
JAKUBOV - dospelí  05.05.2018 
Štrkovisko I.       07:00 - 13:00 hod.

JAKUBOV - deti  06.05.2018 
Štrkovisko I.       08:00 - 12:00 hod.

Milé darkyne a darcovia!

vzhľadom k dovolenkovému obdobiu a už presnejšie-
mu plánovaniu dovoleniek zamestnancov NTS, nám 
zmenili júlový termín darovania krvi z 13.7.2018 na 
16.7.2018 (pondelok).

Ďalší termín darovania krvi bol potvrdený na novem-
ber: 9.11.2018 (piatok). 


