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Návšteva z Jakubova
Tento rok padlo pozvanie do našej obce našich priateľov 

z českého Jakubova na nás, a preto sa stretnutie dňa  16. júna 
uskutočnilo.  Bol príjemný letný čas a okolo obeda nadšení 
priatelia docestovali pred náš obecný úrad. 

Po prívetivom a srdečnom zvítaní sa so starými známymi 
ale i novými priateľmi, výmene prezentov a milých darčekov 
sa odobrali do školskej jedálne pri ZŠ na chutný obed, ktorý 
pripravili naša zamestnankyňa p. Kvetka Benčuriková a ved-
úca šk. jedálne p. Janka Huňarová. Po obede a kávičke mali 
prezentáciu priestorov školy, ktorú im zabezpečila pani zá-
stupkyňa Chmelová Renata. Väčšina z nich mali záujem aj 
o obhliadku našej obce, nakoľko od r. 2014 kedy bolo u nás 
posledné stretnutie sa toho v obci dosť pomenilo, revitalizova-
lo. Po prehliadke obce sa všetci presunuli tak, ako každý raz, 
na futbalové ihrisko, kde  mali pripravené súťaže, na ktorých 
sa všetci riadne pobavili. Ako vidno na fotografiách, a kto sa 
milého stretnutia  zúčastnil, to môže len potvrdiť...

Tešíme sa ďalšie stretnutie....                                                                                                                                   
-BS-
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Rekonštrukcia podlahy v KD
V mesiaci september sa bude rekonštruovať podlaha 
v kultúrnom dome. Celkové náklady budú vo výške 52.000 €. 
Z uvedenej sumy nám 7.000€ prispel Bratislavský samo-
správny kraj.

Rekonštrukcia priestoru 
pred cintorínom

Realizujeme úpravu priestoru, ktorá pozostáva z osa-
denia zatrávňovacej dlažby, lavičiek, odpadových košov 
a zelene. Všetko bude umiestnenie pozdĺž plota cintorína. 
Na uvedené práce nám prispel Bratislavský samosprávny 
kraj  sumou 5.000€

Opravy sôch na cintoríne
Z príspevku nadácie EPH do ktorej patrí spoločnosť 

NAFTA vo výške 5.000€ bude obec realizovať opravu cen-
trálneho kríža na cintoríne a kríža pred kostolom.

Rekonštrukcia časti úsekov 
miestnych komunikácií

Z vlastného rozpočtu obce sa bude rekonštruovať časť 
cesty od tretej zastávky po  základnú školu, od základnej 
školy po školskú bytovku a od hlavnej cesty v smere na 
Gajary. 

ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Počet obyvateľov  k 15.8.2018                            1703
 

Oznam!!
Na základe nového zákona č. 18/2018 Z.z.  
 o ochrane osobných údajov obec nebude zve-
rejňovať zoznam narodení, jubileí a úmrtí bez pí-
somného súhlasu dotknutej osoby. 
Preto ak máte záujem zverejniť oznámenie o 
narodení dieťaťa, životné jubileum, alebo ozná-
menie o úmrtí osoby, musíte podpísať súhlas so 
zverejnením osobných údajov, tlačivo dostanete 
na Oú, alebo ho nájdete na stránke obce.

Nová multikára
Do zbierky nových dopravných prostriedkov v obci pribud-
la nová multikára a hákové kontajnery na zber odpadu. 
Kúpa týchto zariadení sa mohla realizovať vďaka nená-
vratným finančným prostriedkom z MŽP SR.
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DEŇ MATIEK
Deň matiek. Oslavuje sa druhú májovú nede-

ľu, a inak tomu nebolo ani v našej obci. Toto tradič-
né podujatie pripravovala Obec Jakubov v spoluprá-
ci s občianskym združením Citrónky a materskou 
školou v nedeľu         13. mája v kultúrnom dome.  
Kultúrny dom  bol naplnený do posledného miesta nie-
len mamičkami, ale aj otcami, starými rodičmi, súro-
dencami detí z materskej školy a ostatnými rodinný-
mi príslušníkmi, ktorí prišli podporiť vystupujúce deti 
a zažiť krásne sviatočné nedeľné popoludnie.  Každú 
mamičku pri vstupe čakalo malé prekvapenie, kvet. 
 Šikovné deti predviedli svojim mamám krás-
ny program. ,,Čerešničkou na torte“ bolo spoloč-
né vystúpenie mamičiek s deťmi na záver programu.   
Nemohla chýbať ani tradičná kaviarnička u Cit-
róniek, kde si mamičky i všetci ostatní mohli po-
chutnať na domácich koláčikoch a kávičke. 
Veľká vďaka patrí pani učiteľkám z Materskej školy, ktoré 
s deťmi nacvičili krásny program, ktorý iste potešil srdieč-
ko  každej mamy aj starej mamy, babky......

-ap-

Na čele obce stál takmer štvrť storočia...
Vo voľbách do národných výborov, 

konaných 14. júna 1964, bol zvole-
ný ako poslanec Národného výboru 
v našej obci po prvý krát. Na prvom 
zasadnutí novozvoleného MNV a po 
zložení sľubu bol ustanovený do 
7 – člennej Rady MNV. Predsedom 
MNV bol v tej dobe Miloslav JÁNSKÝ 
a dnes už nebohý pán Štefan KLAS 
sa stal tajomníkom. Popri týchto 
obecných funkciách vykonával aj 
čestnú funkciu sudcu z ľudu.

Po odchode Miloslava JÁNSKEHO z funkcie predsedu MNV, 
vykonával túto funkciu predsedu MNV Jozef MOŠOVSKÝ. Na 
plenárnom zasadnutí 28.10.1970 bol za predsedu MNV zvo-
lený nebohý pán Štefan KLAS. Vo voľbách v roku 1971 bol 
zvolený do funkcie predsedu MNV opätovne a vykonával ju až 
do volieb v roku 1989, ktoré jeho postavenie na čele obce jed-
noznačne potvrdili. Po zániku Národných výborov a po tomto 
prejave dôvery vo voľbách sa teda opäť stal skúseným sta-

rostom obce. Bol v dedine autoritou, dokázal nadchnúť ľudí 
a získať ich k účasti na akciách verejného záujmu v rámci kto-
rých sa v obci veľmi veľa urobilo aj bez použitia finančných 
prostriedkov z rozpočtu obce.

Podporoval spoločenské dianie, miestne organizácie a jeho 
srdcovkou bol futbal. V dobe, kedy bol starostom obce, do-
siahli futbalisti Jakubova nejeden významný úspech. U svojej 
manželky a dvoch dcér vždy nachádzal porozumenie a pod-
poru pre svoju prácu, hoci ho výrazne okrádala o čas strávený 
s rodinou...

Výkonnú moc starostu vykonával až do 16. júna 1994, kedy 
jeho život a prácu prerušila náhla smrť. Na čele obce stál 
takmer 24 rokov a jeho práca, spolu s prácou poslancov a za-
mestnancov Národného výboru a neskôr Obecného úradu, je 
v obci dodnes vidieť. Zanechal po sebe hlbokú stopu a aj 
v dnešnej dobe môže byť príkladom pre všetkých, ktorí 
pracujú v samospráve.

V novembri 2018 by sa dožil 80. rokov. Venujme mu s úctou 
tichú spomienku...

m. p.
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Rybárske preteky
Tento rok sa uskutočnili tradičné rybárske preteky 5.5. na 
novej štrkovni. Počasie bolo krásne, voda bola žičlivá. 
Zúčastnilo sa 106 pretekárov, ktorí za jedno dopoludnie 
ulovili 230 ks kapra. Prinášame vám výsledky:
1. miesto: Janský Jozef
2. miesto: Petráš Karol ml.
3. miesto: Róbert Švajdlenka
4. miesto: Boris Michalovič 
5. miesto: Petráš Branislav

Roboty v ZŠ Jakubov
Základná škola Jakubov neustále pracuje na zvyšovaní  

svojho vzdelávacieho statusu.  Jednou z ciest, ako získať 
pre školu finančne náročné vyučovacie pomôcky je vypra-
covať a podať projekty. Od kvality vypracovaného projektu 
závisí, či bude projekt úspešný a  podporí ho inštitúcia, kto-
rá projektovú výzvu ponúka.  Bratislavský samosprávny kraj 
v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu mlá-
deže sa rozhodol podporiť náš vypracovaný školský projekt 
pod názvom „Robot nie je strašiak“ na podporu vzdelávania 
v oblasti robotizácie a programovania jednoduchých robotov, 
ktoré škola zakúpi z prostriedkov získaných v projekte s pod-
porou Rodičovského združenia o.z, ktoré projekt spolufinan-
cuje.  Podmienkou získania projektu bude workshop v Ústave 
Informatiky SAV, kde budú žiaci trénovať pod vedením Ing. 
Jána Zelenku, PhD, školský „Turnaj mladých roboprogramá-
torov“  a príprava súťažného tímu na regionálny turnaj FLL 
(First Lego League - https://www.fll.sk/ ) pod vedením lektora 
projektu Mgr. Róberta Szekulu.  S programovaním žiaci za-
čnú v šk.roku 2018/2019.

R. Chmelová

Micro:bit –y  pre dievčatá 
v našej škole

Dva aspekty – dievčatá a digitálne zručnosti – spája pro-
jekt Microsoftu a neziskovej organizácie Aj Ty v IT, Aka-
démia programovania, ktorú v školskom roku 2018/2019 
absolvujú aj dievčatá 4. ročníka v našej škole. 

Na Slovensku finišuje pilotný ročník Akadémie progra-
movania pod vedením neziskovej organizácie Aj Ty v IT, 
počas ktorého sa uskutočnili školenia učiteľov/lektorov, 
ako aj kurzy pre dievčatá. Za prvý rok sa podarilo vyškoliť 
64 pedagógov základných a stredných škôl, otvorilo sa 5 
krúžkov, na ktoré sa prihlásilo a úspešne ju ukončilo 63 

dievčat. V rámci pilotného ročníka bol počet dievčat, kto-
ré sa mohli prihlásiť, obmedzený, no od septembra orga-
nizátori plánujú otvoriť krúžky v ďalších mestách. Okrem 
Bratislavy sa tak Akadémia programovania dostane aj do 
Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc, Vranova nad Topľou, Se-
čoviec, Trenčína a Jakubova. 

ZŠ Jakubov,  zapojením sa do Akadémie programo-
vania, získala pre dievčatá  programovateľné pomôcky 
micro:bit na výučbu programovania.  Vzdelávanie v infor-
matike s pomocou Micro:bit-ov začnú štvrtáčky v novom 
školskom roku.  A bude to skutočné zážitkové vzdelávanie. 

Spracované podľa: IT: Akadémia programovania má 
prvé absolventky.

 In: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/it-akademia-
-programovania-ma-prve-ab/43012-clanok.html

R. Chmelová

Informácie aj online
Informácie ohľadom nového šk.roka a zoznamy zošitov a po-
môcok nájdete na našej stránke www.zsjakubov.sk  v priebe-
hu augusta. 

Škola bola povinná urobiť opatrenia na ochranu osobných 
údajov s odvolaním sa na Zákon 18/2018 (GDPR)o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Preto Fanpage školy na facebook-u bude statický až do vy-
riešenia všetkých formalít a súhlasov od zákonných zástup-
cov, na ktoré ešte stále čakáme. Na fb nebudeme v tomto 
čase uverejňovať žiadne informácie a fotografie. Prednostne 
preto doporučujeme našu webstánku www.zsjakubov.sk. 

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2018 a končia 31. 
augusta 2018. Vyučovanie sa začína 3.septembra 2018 
o 8:00 hodine. Všetkým školákom (aj budúcim) praje-
me pohodové prázdniny .

Bociany sa sťahovali
Bociany, ktoré hniezdia v našej obci už tretí rok našli svoje nové 
hniezdo. Pôvodné hniezdo bolo na elektrickom stĺpe priamo nad 
križovatkou, chodníkom, a bránou do domu. Odpad padajúci z 
hniezda obťažoval ľudí, tak sme sa po  porade s odborníkmi roz-
hodli bocianie hniezdo premiestnť.  O pár metrov ďalej, v zele-
nom páse pred včelárskym domom dostali bociany svoj vlastný 
stĺp, na ktorý sa hniezdo presunulo. Bociany si po prílete hniezdo 
ihneď našli a že sa im nové miesto páči, o tom svedčí fakt, že 
tento rok v ňom vychovali dve mláďatá.
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Kým sa zatvorili brány škôlky...
Jarné teplé slniečko ťahá deti von, ale my sme sa chys-

tali na Deň matiek. Vyrábali sme darčeky a nacvičovali 
pestrý program, ktorý mal potešiť všetky naše mamičky. 
Za ich obetavosť, keď k nám treba vstávať v noci, za ich 
trpezlivosť, keď nám niečo nejde hneď, za ich lásku a po-
hladenie, za ich úsmev a pochopenie, za ich veľké srdieč-
ko. Za to všetko si zaslúžia naše poďakovanie i keď vo 
forme tančeka či pesničky. Všetky naše detičky sa na po-
dobné akcie veľmi tešia, lebo sa môžu predviesť v tom, čo 
je im blízke, v čom sú proste výborní. Aj tento rok sa nám 
Deň matiek vydaril, pomohli nám aj mamičky, ktoré si svoj 
deň užili na javisku kultúrneho domu.

15.mája sa  predškoláci zúčastnili celoslovenskej  súťa-
že : Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018. 

Vystupovali so slovenskou pesničkou „Po nábreží koník 
beží“ , na ktorú krásne tancovali. Snažíme sa deťom pripo-
mínať  tradície a pomocou ľudových piesní a tancov u nich 
pestujeme vzťah k našej obci, k našej krajine. Deti majú 
z týchto aktivít radosť, pretože spev a tanec sú im blízke.

Zatancovali si aj 9.júna, kedy sa konal indiánsky deň, 
lenže tentoraz na indiánsku nôtu. Krásne počasie prilákalo 
veľa detičiek a ich rodičov na poľovnícku chatu, ktorú nám 
už tradične prepožičiava Poľovnícke združenie. Množstvo 
hier, aktivít a smiechu  sprevádzalo sobotňajšie dopolud-
nie. Rodičia so spokojným výrazom sledovali svoje rato-
lesti, ako spievali indiánsku pieseň, zatancovali indiánsky 
tanec.  Spoločne riešili úlohy, ktoré indiánski náčelníci pre 
ne pripravili a spoločne hľadali  indiánsky poklad. Neskôr 
si posedeli pri výbornom guláši, deti sa zasýtili Hotdogmi 
a koláčikmi od výmyslu sveta. Indiánsky deň, je pekná ak-
cia a veríme, že sa stane našou tradíciou, kde sa stretne-
me s rodičmi, porozprávame sa, deti sa dosýta vyšantia 
a nakoniec všetci spokojní odchádzame domov.

Školský rok sa blíži ku koncu a my hodnotíme, ako sme 
sa s úlohami na školský rok popasovali, čo sa nám podari-
lo, ako sme pripravili deti na základnú školu, čo nové sme 
v škôlke vybudovali, vynovili. Týmto chceme poďakovať 
všetkým rodičom, ktorý nám celoročne pomáhajú organi-
zovať naše akcie, za ich ochotu a čas strávený s nami. 

Veľké ĎAKUJEME patrí aj rodičom, ktorý nezištne 
pomáhajú našej MŠ.
p. Halla nám financoval pokládku PVC do 4. triedy 
a bránky pre našich futbalistov 
p. Filo zabezpečil materiál a pokládku zámkovej dlaž-
by pod domček
p. Tománek zabezpečil materiál a vyrobil konštrukcie 
na lavičky
p. Mráz nám ponatieral a osadil drevené laty na lavičky
p. Koudela zabezpečila bezplatné tepovanie kobercov 
v celej MŠ
p. Gabriš nám venoval mäso na varenie gulášu na in-
diánsky deň
p. Martinusová nám ušila krásne plášte na rozlúčkovú 
slávnosť
p. Mikóczi nám ochotne ozvučuje naše škôlkárske ak-
cie
p. Zedníček nám priviezol piesok do pieskoviska
p. Kamenistý a Kovár z Obecného úradu nám zložili 
nový domček

Vďaka patrí aj tým rodičom, ktorí priniesli počas školské-
ho roka papier na kreslenie, kvietky do okna a iné drob-
nosti.

Ďakujme a prajeme Vám všetkým príjemnú dovolen-
ku, prázdniny a veľa slnečných dní. Uvidíme sa opäť 
v septembri, kedy Vás budú čakať Vaše pani učiteľky 
zo škôlky.

                                                                             S. Siváková

OBEC JAKUBOV VÁS POZÝVA NA 

SÚŤAŽ VO 
VARENÍ GULÁŠU 

29.9.2018 (sobota) 
začiatok: 10:00    

vyhodnotenie: cca 14:00 
FUTBALOVÉ IHRISKO JAKUBOV 

 
Viac info na fcb: Jakubovský guláš 2018 alebo na tel. č.: 0905 353 247 
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Jakubovská KVAPKA KRVI
„Darovanie krvi je darovaním seba samého... nielen-
že zachrániš život, navždy v ňom ostane kus TEBA“

Kvapka krvi  úspešne prebieha v našej obci už ôsmy rok 
a ja som šťastná, že sa táto ušľachtilá, dobrovoľnícka ak-
tivita stala aj u nás už tradíciou. 
Napriek tejto uponáhľanej dobe sa medzi nami nájdu dob-
rí ľudia, ktorí sú ochotní darovať tú vzácnu a nenahraditeľ-
nú tekutinu, bez ktorej život nie je možný. 
Všetci vieme, že život nám prináša nielen šťastné chvíle 
a preto by sme mali myslieť na tých, ktorí potrebujú našu 
pomoc. 
Nemôžeme síce zachrániť všetkých, no niekedy stačí keď 
zachránime jedného človeka a už meníme svet. A nezá-
leží na tom, či mu darujem krv, či mu dáme najesť, či mu 
dáme nocľah, či ho vypočujeme, porozprávame sa s ním...  
či sa naňho len usmejeme. Všetko sa počíta.
Milé darkyne a darcovia, viem veľmi dobre, že v dnešnej 
dobe nie je vôbec ľahké uvoľniť sa z práce za účelom dob-
rovoľníctva... niektorí z Vás sa dokonca musia po odbere 
ponáhľať za svojou prácou  a to napriek tomu, že Vám zo 
zákona patrí platený deň voľna. Preto si každého jedného 
z Vás nesmierne vážim, obdivujem a ďakujem Vám! 
Veľmi pekne ďakujem aj Obecnému úradu za finančnú 
podporu, za priestory a tiež za uvoľnenie pani Benčúriko-
vej, ktorá s vždy ochotnou pani Poluchovou pomáha pri 
príprave a obsluhe darcov. Ako obidve s úsmevom hovo-
ria, patria už k odberu ako inventár. Dámy, ste úžasné!

Obrovská vďaka patrí pánovi Gábrišovi a pánovi Ftáčniko-
vi, ktorí nás od začiatku sponzorujú. Bez nich by to určite 
nešlo.  Nesmiem zabúdať ani na môjho Adama, ktorý sa 
zúčastňuje každého odberu a neúnavne podporuje ako 
darcov, tak i personál národnej transfúznej stanice.
Darovanie krvi nie je samozrejmosťou... Mnohí by chceli 
darovať, no nemôžu, alebo to fyzicky nezvládnu. Preto by 
som na záver rada vyzvala všetkých, ktorí sa k tomu z rôz-
nych dôvodov ešte neodhodlali, aby už neváhali a prišli 
medzi nás! 
Verte mi: POMOC INÝM NÁS NESMIERNE OBOHACU-
JE.
A k Vám, milí občania, mám tiež jednu dôležitú výzvu... 
veľmi si želám, aby nikto z Vás a Vašich blízkych nikdy 
nepotreboval túto, ani žiadnu inú formu pomoci, ale ak sa 
tak stane, neváhajte a vyhľadajte ma. Urobím maximum 
pre to, aby som Vám pomohla.

Vaša „upírka“ Katka

Leto je dovolenkovým obdobím, preto je vždy menej 
darcov. Žiaľ je to aj obdobie, kedy je krvi najviac tre-
ba... 
V júli 2018 u nás darovali krv títo darcovia, ktorým sr-
dečne ďakujeme:
Terézia Deáková, Marián Drinka, Janka Ort-Šnepová, 
Jaroslav Foltýnek, Anton Poluch, Monika Ambrová, 
Vanessa Švárová, Lukáš Vtáček, Timotej Opatovský, 
Karol Martinec, Adriana Slobodová, Veronika Bukov-
ská, Vladimír Klíma, Michal Báchor, Erika Vaňková 
a Katarína Martincová.

O úspechoch našej občanky Nancy Soboličovej sme už pí-
sali v roku 2016. Vtedy sme Vám ju predstavili ako špor-
tovkyňu, ktorá v mažoretkovom športe v kategorií minifor-
mácie vybojovala so 6- členným tímom klubu mažoretiek 
TINA Bratislava titul majstra Slovenska, Európy a sveta.  
  Tento rok zaznamenala Nancy svoj najväčší úspech. Na maj-
strovstvách Slovenska sa v kategórií trio baton senior spolu 
s ďalšími dvomi dievčatami postavila na stupeň víťazov a vy-
bojovali si tak postup na majstrovstvá Európy v Prahe v júli 
2018. Klub TINA Bratislava tak reprezentoval Slovensko na 
náročnej súťaži a v silnej konkurencií 29 najlepších súbo-
rov Európy sa s triom stali suverénnymi majsterkami Európy!  
   Nancy tak pribudli do zbierky ďalšie cenné kovy a popri nároč-
nom štúdiu na vysokej škole sa rozhodla že v športe bude po-
kračovať ďalšiu sezónu. My budeme držať palce, aby sme o rok 
priniesli ďalšie dobré správy. 

Na fotografii je Nancy prvá sprava.

Máme majsterku Európy!
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A predsa nezabudli na vzácneho človeka!
V horúcom júlovom dni prišla k pánovi Jozefovi SIVÁKOVI z Jakubova 
vzácna návšteva. Prekvapili ho zástupcovia Konfederácie politických 
väzňov Slovenska, ktorí mu prišli vzdať hold za utrpenie, ktoré prežil 
počas núteného výkonu ťažkej práce v baniach, ako vojak základnej 
vojenskej služby (ZVS).

Pán Jozef SIVÁK sa narodil 14.4.1932 
a jeho mladý život nebol ľahký. Od okami-
hu nelegálneho odchodu jeho brata Fran-
tiška z republiky v roku 1949 sa nevyhol 
perzekúcii, ktorá ho postihla už pri nástu-
pe ZVS k 1.10.1953, kedy ho ako politic-
ky nespoľahlivého zaradili ako pracovní-
ka baní do 69. pomocného pracovného 
práporu dislokovaného v Ostrave – 
Karvinej. Postihnutý bol aj jeho otec 
František Sivák, ktorého vylúčili z JRD. 

Pri výkone práce v podzemí počas ZVS 
v útvare zvanom „pétépé“ prežil pán Jo-
zef SIVÁK zával, ktorý mu vážne poškodil 
zdravie a dňa 24.6.1954 bol zo zdravot-
ných dôvodov prepustený do zálohy. 
Bol však pod stálym dozorom a pokoj mu 
napriek nie dobrému zdravotnému stavu 
nedali. Znovu ho povolali k pokračovaniu 
ZVS, ale už k 34. leteckej spojovacej rote, 
kde pôsobil ako radista. Tu si splnil svoju 
brannú povinnosť a zo ZVS bol prepus-
tený do zálohy dňa 22.10.1955.

Po návrate z vojenčiny sa vrátil k povola-
niu v ktorom sa vyučil a pokračoval v práci 

mechanika kancelárskych strojov pri kto-
rom vydržal až do dôchodku. Dôležitým 
medzníkom v jeho živote bolo rozhod-
nutie nastúpiť spoločnú cestu s pani 
Teréziou SIVÁKOVOU a spolu prežívajú 
ťažké aj príjemné chvíle dodnes. Minu-
lý rok oslávili 60. výročie sobáša.

Pri získavaní podkladov pre tento malý 
článok som strávil 
s pánom Jozefom 
SIVÁKOM príjemnú 
chvíľu so zaujímavým 
rozhovorom. Dozve-
del som sa od neho 
aj to, že ocenenie, 
ktorého sa mu práve 
dostalo, by si zaslúžili 
aj jeho vtedajší priate-
lia, občania Jakubova, 
ktorí si v baniach vy-
trpeli v mladom veku 
rovnaké utrpenie. Žiaľ 
už nie sú medzi nami, 
ale pán Jozef SIVÁK 
na nich stále spomína. 

Boli to Alojz JURKÁČEK (Kolandra), 
František KOPČA, Róbert KOPČA, Ró-
bert BENCA, Florián ORTH, Ján MO-
ŠOVSKÝ a Ján FUKSA.

Ocenenie od Konfederácie politických 
väzňov Slovenska v podobe čestnej me-
daile vníma pán Jozef SIVÁK tak, že ho 
dostal za všetkých, ktorí tam s ním 
boli... Nezabudli teda a spomenuli si. 
Aj keď až po 63. rokoch, ale predsa... 
Prajeme Vám pán Sivák, aby Vám slúžilo 
hlavne zdravie a aby ste v kruhu svojich 
najbližších prežívali už len príjemné chví-
le...

m. p.

AUTOGRAMIÁDA  
Jakubovskej rodáčky
V nedeľu 22.7.2018 sa v Kultúrnom dome v Jakubove 
konalo milé stretnutie rodáčky z Jakubova, pani 
Jaroslavy ZACHER PAJPACHOVEJ, s občanmi našej 
obce. Predstavila na nej svoju novú knihu s názvom 
„Môj život kamionistky“ , ktorá bola úspešne uvedená 
na knižný trh a je o ňu veľký záujem. Účastníci 
stretnutia si mohli knihu zakúpiť a autorka im ju na 
pamiatku aj podpísala.

Bolo to nevšedné posedenie, ktoré uviedla pani Valé-
ria LÍMOVÁ, spolužiačka našej rodáčky. Autorka knihy 
na úvod pohovorila o svojom živote, hlavne o mladosti 
strávenej v obci Jakubov, no tiež o nástrahách života, 
ktoré musela prekonávať, aby dôstojne prežila. Kni-
ha je jej výpoveďou o ceste životom, vnútornou spo-
veďou odhaľujúcou aj intímne rodinné vzťahy a osla-
vou všetkého, čo si v živote dnes s odstupom času, 
ako skúsená, životnými púťami ošľahaná žena, váži. 
Škoda, že tejto milej kultúrno spoločenskej akcie sa 
zúčastnilo len zopár ľudí. Možno dovolenky, možno 
iné povinnosti, ale hlavne nezáujem, čo nás mrzí... 
Príjemný pocit tých, ktorí na stretnutie s rodáčkou 

prišli, to však v žiadnom prípade neovplyvnilo. Na-
opak, rozprúdila sa živá debata plná spomienok na 
časy minulé, úsmevných i vážnych príhod a zážitkov... 
Na obrázku z prítomných chýbajú manželia Terka 
a Karol Bobákovci, ktorí museli pre povinnosti odísť 
skôr a tiež pani Mária Polúchová, ktorá fotografovala. 
Autorka knihy je na obrázku tretia zľava.

Prajeme pani Jaroslave ZACHER PAJPACHOVEJ 
veľa pevného zdravia a autorských úspechov do ďal-
ších rokov života.

m. p.

Autorka je na fotografii tretia zľava.
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Pamätá si niekto na Buažu...?
Pri mojej vášni v zachraňovaní a čítaní 

starých kníh som narazil na utešenú 
knižku vydanú v roku 1977, ktorá bola 
už na ceste na smetisko... Nechápem, 
prečo sa jej pôvodný majiteľ chcel 
zbaviť touto cestou!? Jej názov je 
„Zlatý poklad pod Babou“ a napísal ju 
spisovateľ Peter Straka. Pri pátraní po 
tomto spisovateľovi som zistil, že je 
to vlastne pseudonym nášho rodáka, 
spisovateľa Štefana Moravčíka. 
Kto iný by predsa mohol tak verne 
a s citom pre nárečie opisovať Záhorie 
a ľudí v tomto regióne žijúcich...Zaujal 
ma hneď prvý príbeh, ktorý sa volá 
„Hnecúch“. Bol to bohatý sedliak zo 
Záhorskej Vsi, ktorému nič nechýbalo. 
V príbehu sa opisuje hodová nedeľa, 
kedy sa do susednej dediny vybral 
aj žebrák Buaža z Jakubova. Bola 
to zaujímavá postavička chudáka, 
ktorý mal chorú a nefunkčnú pravú 
ruku a deti ho vyhnali z domu, ako 
nepotrebného. A tak chodil vraj po 
Jakubove a okolitých dedinách, pásol 
príležitostne husi, dobytok a prosil 
o jedlo alebo dáku korunku, aby prežil. 

V príbehu sa doslova píše : “ Hradská 
do Záhorskej Vsi viedla pomedzi 
borovicové lesy. V prehriatom prachu 
kráčala krivá, vychudnutá postava, 

žebrák Buaža z Jakubova. Aj on sa 
ponáhľal na hody. V Záhorskej Vsi 
bývali dobrí ľudia a tak si vzal hneď 
dva batôžky. Zviazal ich a prehodil 
si ich cez plece tak, že jeden sa mu 
hompáľal vzadu a druhý vpredu. Tešil 
sa na hodové koláče a možno, keď 
bude mať šťastie, aj kus husaciny...“

Zastavil sa pri dome bohatého 
Hnecúcha a tak, ako bol naučený, 
začal prosiť : „ Snažne vás prosím, pro 
méno Boží, aby ste mja neopúščali, 
chudobného žebráčka, kerý si nemože 
ani korunku zarobit. Budem sa modlit 
za vaše zdraví, ščascí a královstvo 
nebeské...“Bohatý gazda Hnecúch 
sa však na Buažu osopil s krikom : 
„ Doma sedz a vlastný chleba jedz...! 
Marš ven ty dobytku, lebo puscím 
psú... “Buaža stál ako obarený, 
takéto hodovné veru nečakal. Ukázal 
gazdovi chorú ruku, aby vedel, že on 
sa naozaj sám neuživý... Hnecúch 
si však odpľul a vyhnal ho. Buaža 
pokorne odchádzal z jeho dvora, 
ale pritom mu nezabudol povedať : „ 
Pane, srdce máš tvrdší jak ten kameň, 
uakomý si, že ani nevidzíš. Ale ked 
je ešče spravedlnost na svjece, trest 
ťa nemine... Dobre si zapamataj moje 
suova...“Nakoniec sa Buažove slová 

aj naplnili... Nebudem prezrádzať, 
ako to všetko s Hnecúchom dopadlo. 
Kto by si chcel však tento a ďalších 
24 utešených príbehov zo Záhoria 
prečítať, rád mu tento knižný skvost 
požičiam...

Skôr by nás všetkých zaujímalo, 
či ešte žije v Jakubove niekto zo 
skôr narodených, kto by si túto 
zaujímavú postavičku z dedinskej 
histórie pamätal a povedal nám, 
či ide o postavu vymyslenú, alebo 
skutočnú, kedy ten človek žil, kde 
býval a podobne... (obrázok je len 
ilustračný...). Na reakcie čitateľov 
netrpezlivo čakáme v redakčnej rade. 

m. p.

Tradičný a predsa iný...
...taký bol tohtoročný tábor s Citrónkami. Tradičný, pretože ho 
poriadame už 11 rokov a iný preto, že sme tento rok neodišli na 
týždeň preč, ale tábor sa odohrával viacmenej našej obci. Prvý 
deň sme zahájili hľadaním legendy o vzniku našej obce. Deti 
prešli celý rozprávkový les, kde im indície z rôznych rozprávok 
pomohli k vylúšteniu hesla. A to heslo ich zaviedlo k osobe rich-
tára / starostu, osoby najpovolanejšej prezradiť im legendu o Ja-
kubove. Deti sa nakoniec dozvedeli ako vznikol Jakubov a mohli 
ako jedni z prvých zazrieť sochu sv. Jakuba, ktorá bude onedlho 
umiestnená na podstavec pred Oú. Ďalšie dni sme trávili na vý-
letoch na Katarínku, do jaskyne Driny a plavbu loďou z Bratislavy 
na Devín. Aj tu deti všetko pozorovali a počúvali sprievodcov, aby 
mohli správne plniť táborové úlohy. Vo štvrtok ráno sme zahájili 
stanovačku pri poľovníckej chate v Jakubove. Deti si za pomoci 
vedúcich rozložili stany, utáborili sa,  a po dobrom obede a od-
počinku si odiely zmerali sily na táborovej olympiáde. Zažili aj 
krásne narodeninové prekvapenie pre 10 ročného Damiána. Sa-
mozrejme bola aj torta! Večer sme opekali špekačky a spievali 
pri táboráku...no a keď išli deti spať: z bažin rybíka vyliezol Jožin 
a uniesol nám vedúcu Petru aj s gitarou, tak sme zobrali baterky 
a odvahu a išli sme Petru vyslobodiť. Jožin nám po zaspievaní 
piesne Jožin z Bažin, Petru vydal a utiekol naspäť do bažin...
možno ho už aj uši boleli z nášho spevu :) Posledný deň deti 
strieľali zo vzduchovky, vozili sa na štvorkolke a maľovali...no to 
najlepšie ich ešte len čakalo...prišli hasiči! Nie nehorelo...všetko 
sme zodpovedne uhasili. Po horúcom týždni nás hasiči úžasne 

schladili obrovskou kopou peny...a deti si mohli vyskúšať ako sa 
obsluhuje hasičská striekačka, preliezť a prezrieť si všetko čo ich 
zaujímalo...bola to úžasná bodka za celým týždňom a deti sa ne-
mohli dočkať rodičov, aby im mohli všetky zážitky vyrozprávať... 
A tí ktorí ste tam neboli, môžete si pozrieť na našom Fb pro-
file, čo  všetko sme zažili...

Takže milé deti 
na budúci rok 
sa na vás opäť 
tešíme...kto ide s 
nami za novými 
dobrodružstva-
mi?

Vaše Citrónky :)


