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Vážení občania, 

končí sa ďalšie volebné obdobie. Je čas na 
jeho bilancovanie. Nechcem rozpisovať čo 
sa nám podarilo a čo nepodarilo za tieto štyri 
roky realizovať. Vy občania to najlepšie po-
súdite sami. Je však pravda tak ako v každej 
činnosti veľa predstáv sa podarilo naplniť 
ale sú aj veci, ktoré sa zrealizovať z rôznych 
dôvodov nepodarilo.
Ja som sa snažil vždy všetko robiť v pro-

spech občana našej dediny tak, aby rozhod-
nutia, ktoré sa prijímali boli na úžitok väč-
šiny obyvateľov. Chcel by som vyzdvihnúť 
niekoľko projektov, ktoré majú dopad na 
obec v širších súvislostiach. Je to odkana-
lizovanie 90% obce, zlepšenie odpadového 
hospodárstva / nová technika, separovanie, 
rozšírenie dvora odpadov /, vybudovanie 
parkovísk, rekonštrukcia ciest, chodníkov.  
Rozpracované projekty ako výstavba nájom-
ných bytov, kompostovanie pre všetkých ob-
čanov. No nielen budovaním je človek živý. 
Pravidelne sme organizovali všetky tradičné 
spoločenské, kultúrne a športové akcie pre 
deti, dospelých i dôchodcov.
 Tým, že som sa rozhodoval kandidovať ako 
starosta obce ešte na ďalšie volebné obdo-

bie, chcem vám ponúknuť niekoľko projek-
tov, ktoré by sa v budúcnosti mohli realizo-
vať.
Samozrejme je to dobudovanie kanalizácie, 

zmodernizovanie úpravovne vody a rezervo-
áru pre obecný vodovod, vybudovanie klzis-
ka, pokračovať v rekonštrukcii ciest a chod-
níkov, výstavba malého múzea, nový obecný 
úrad, penzión pre dôchodcov, zatepľovanie 
obecných budov, regulácia dažďových vôd, 
zväčšovanie zelených plôch a mnohé iné. 
Nie všetky sa podarí realizovať. Závisí to od 
získaní finančných prostriedkov a časového 
zvládnutia.
V kultúrnom, spoločenskom a športovom 

živote obce vás chcem ubezpečiť o podpo-
re všetkých aktivít, ktoré budú naši občania 
a občianske združenia pre našich obyva-
teľov organizovať. 
Pevne verím, že obecné  zastupiteľstvo, 

ktoré si do nového volebného obdobia zvo-
líte bude pokračovať v nastúpenom trende 
a ďalej bude prispievať k rozvoju našej pek-
nej obce.

Peter Gajdár
starosta obce

VYNOVENÁ BOŽIA MUKA
V rámci starostlivosti o historické a kultúrne pamiatky obce, bola po do-

hode vedenia obce so správcom našej farnosti, rekonštruovaná a obnove-
ná aj vonkajšia sakrálna pamiatka - Božia muka v podobe dreveného kríža, 
ktorá je postavená pri ceste do Kostolišťa pod Hromovým vŕškom. V rámci 
jej obnovy bolo kompletne vymenené smrekové drevo kríža, ktoré už pod-
liehalo času a práchnivelo. Bolo nahradené trvanlivejším agátovým drevom. 
V hornej časti bol kríž oblúkovou formou prekrytý medeným, nehrdzavejú-
cim plechom, ktorý bude drevo kríža chrániť pred hlavným náporom dažďov. 
Maľba na plechovej siluete ukrižovaného Krista bola kompletne obnove-
ná antireflexnými farbami a po troch mesiacoch tvrdnutia bude natretá náte-
rom chrániacim maľbu pred UV žiarením. Náklady na obnovu pamiatky znáša 
Obec Jakubov. Práce na obnove vykonali občania našej obce, páni Pavol KA-
LAKAJ a Tomáš MARTINEC a maľbu kompletne obnovil pán Karol BOBÁK. 
   Všetkým, ktorí sa na obnove pamiatky podieľali, patrí poďakovanie a naša re-
dakcia im toto poďakovanie rada tlmočí v mene všetkých obyvateľov Jakubova. 

m. p.
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ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Počet obyvateľov k 30.9. 2018              1683 

Ak máte záujem zverejniť oznámenie o naro-
dení dieťaťa, uzavretí manželstva, životného 
jubilea nad 60 rokov alebo oznámenie o úmr-
tí v Jakubovských zvestiach,
je potrebné podpísať súhlas so zverejnením 
osobných údajov. Tlačivo so súhlasom do-
stanete na obecnom úrade alebo ho nájdete 
na stránke obce.
Tento súhlas je nutný na základe zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Rekonštrukcia KD
Postupne po etapách prebieha rekonštrukcia kultúrneho 
domu s finančným prispením od Bratislavského samo-
správneho kraja vo výške 7.000€. V tejto fáze je vymenená 
časť podlahy, kde sú umiestnené stoly, podlaha na pódiu, 
osadenie nového kondenzačného kotla a radiátorov. 

Rekonštrukcia obecných ciest
V mesiaci september sme položili nový asfaltový 

povrch na cestách od hlavnej k základne škole, od 
základnej školy ku školskej bytovke a z hlavnej cesty 
smerom na „Dolečky“.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
NA JAKUBOVSKÚ KVAPKU KRVI

-9.11.2018 v piatok 
-od 8:00 do 11:00  v KD Jakubov  
-prihláste sa na č.: 0911 170 180

S radosťou Vás medzi sebou privítame! 
Príďte darovať kus seba pre tých, 

ktorí to potrebujú!
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Tohtoročná rozlúčka s letom bola skutočne výnimoč-
ná! Výnimočná v tom, že také zlé počasie sme na 
rozlúčke s letom ešte nezažili...akoby nám leto dávalo 
najavo, že už je naozaj nenávratne preč! Organizátori 
už od rána zdvíhali oči k oblohe a tajne dúfali, niektorí 
sa možno aj potichu modlili, že sa počasie ako tak 
udrží, aspoň bez dažďa...No márne, celé poobedie sa 
valili prúdy vody. Futbalisti, neustále kropení vodou...
stihli ešte odohrať zápas. Návštevníci sa nehrnuli, 

skôr sa po trochách trúsili pod prístrešok, tu si kúpili 
pivko, guláš, palacinku, posedeli, a odchádzali... Mokré 
atrakcie smutne čakali na deti, lavice zostali prázdne, 
muzikanti ani nedorazili, ohnisko sa zakrátko zmenilo 
na malý bazén...
No nakoniec všetkým zostala nádej...
Nádej, že počasie si tento rok vybralo svoju daň a 
ďalšie roky rozlúčky s letom v našej obci budú zase 
krásne, teplé, slnečné...a domov pôjdeme až nadrá-
nom.

-ap-

Na Buažu si predsa len pamätajú...
V minulom vydaní JZ sme uverejnili 

článok o BUAŽOVI, postavičke z kni-
hy Štefana Moravčíka „Poklad pod 
Babou“ a vyzvali sme čitateľov, ktorí 
niečo o tomto človeku vedia, aby nám 
poskytli svoje poznatky. V redakcii sme 
boli nadšení tým, že sa predsa len na-
šli starší ľudia z našej obce, ktorí si 
na BUAŽU ešte dnes pamätajú a ktorí 
nám ponúkli svoje spomienky na túto 
zaujímavú postavu z dávneho Jakubo-
va na uverejnenie. A tak, vďaka spo-
mienkam pani Terézie ŽAMPACHOVEJ, 
Anastázie REDENKOVIČOVEJ, Márie 
MIKOVEJ, Terézie SIVÁKOVEJ, Helen-
ke JURKÁČKOVEJ a aj našej najstaršej 
občianke pani Kataríny ŠTUKOVEJ, 
Vám môžeme ponúknuť nasledovné 
informácie :   

 BUAŽA bol sirota neznámych rodičov 
a nikto nevie, ako sa do Jakubova do-
stal. Jeho pravé meno bolo Štefan BLA-
ŽÍČEK. Bolo to dieťa ulice, dnes by ho 
možno nazývali bezdomovcom. Prichý-
lila ho rodina JURKÁČKOVÁ (mäsiari), 
ktorá mu umožnila spávať v teplej maš-
tali, pretože v tej dobe bolo priestorov na 
bývanie naozaj málo. Pre BUAŽU to bola 
však odmena, pretože miloval kone a do-
bytok. Pokiaľ mu gazda dovolil, tak sa 
o zvieratá aj staral a pomáhal ich vyháňať 
na pašu. Veľmi rád ich vraj čistil kefou. 
Chodil oblečený tak, ako to doba a situá-
cia v ktorej žil dovolila, ale zimou netrpel, 

pretože v maštaliach bolo teplo. Netrpel 
ani hladom, pretože v rodine mäsiarov sa 
mu vždy niečo ušlo a nemusel ani chodiť 
špinavý, pretože k vode v studni sa do-
stal tak, ako ostatní. V tej dobe veru kú-
peľne neboli... Podľa popisu, ako vyze-
ral, sa mu však umývať veľmi nechcelo. 
  Vo februári 1950 bolo v Jakubove zalo-
žené Jednotné roľnícke družstvo a tento 
moment znamenal v živote BUAŽU veľ-
ký zvrat. Kone a dobytok boli aj od JUR-
KÁČKOVCOV presunuté do priestorov 
JRD a tak BUAŽA stratil to najcennejšie, 

čo ho v Jakubove držalo. Tento stav ho 
celkom zmenil, upadol do letargie a tak 
mu bolo zabezpečené umiestnenie v so-
ciálnom zariadení v Holíči, kde boli vy-
tvorené podmienky pre ľudí s podobným 
osudom. Mal sa tam pravdepodobne 
dobre, pretože už podstatne civilizovaný 
navštívil po určitom čase Jakubov a pri-
šiel si zaspomínať. Je naozaj vzácnos-
ťou, že medzi fotografiami pani Kataríny 
ŠTUKOVEJ sa našla jeho podobizeň 
práve z doby, kedy našu obec navštívil. 
Fotografkou vraj bola dnes už nebohá 
pani Ružena PAVLACKÁ, dcéra Ondreja 
ŠTUKA, ktorá ako jedna z mála občanov 
obce mala vtedy fotoaparát. Všetky vyš-
šie uvedené pamätníčky nám potvrdili, že 
na fotografii je skutočne BUAŽA. My vám 
tú vzácnu fotografiu radi ponúkame... 
  Životná púť BUAŽU sa údajne skončila 
v sociálnom zariadené pri Nitre, kam bol 
prevezený z Holíča. Ešte za jeho života 
ho v zariadení pri Nitre navštívili členovia 
rodiny JURKÁČKOVEJ a  podľa nich, do-
žil svoj život v dôstojných podmienkach. 
Deň kedy zomrel a kde je pochovaný, si 
však nikto nepamätá... Ľudia, ktorí si na 
BUAŽU pamätajú, si nespomínajú, že by 
žobral, tobôž nie po okolitých dedinách. 
V knihe Štefana Moravčíka ide teda len 
o legendu, ktorá nie vo všetkom zodpo-
vedá skutočnosti. Napriek tomu má táto 
kniha veľký podiel na tom, že sa na túto 
zaujímavú postavu žijúcu voľakedy v na-
šej obci, nezabudlo....

m. p.

Rozlúčka s letom
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POSLANCI BILANCUJÚ...
Na poslednom septembrovom zasad-
nutí obecného zastupiteľstva v Ja-
kubove sa starosta a poslanci obce 
dohodli, že v obecných zvestiach po-
skytnú občanom - svojim voličom, 
odpovede na niekoľko otázok v rámci 
ktorých môžu zhodnotiť uplynulé vo-

lebné obdobie a svoje pôsobenie v ňom. Tu sú zveda-
vé otázky a odpovede poslancov :

Kandidujete na post poslanca obecného zastupi-
teľstva v komunálnych voľbách v novembri 2018. 
Prečo ste sa rozhodli opäť kandidovať ?
Ako hodnotíte uplynulé volebné obdobie a ktorý 
z dosiahnutých výsledkov je podľa Vás najvý-
znamnejším prínosom pre občanov Jakubova ? 
Mrzí Vás, že niečo sa nepodarilo splniť tak, ako 
ste si to predstavovali ?
Čo bude prioritou pre Vaše pôsobenie v obecnom 
zastupiteľstve v prípade, že budete zvolený (á) do 
nastávajúceho volebného obdobia ?

Denisa MORAVČÍKOVÁ 
Áno budem kandidovať aj tento rok. Rozhodla som sa tak 
preto, lebo je veľa vecí, ktoré máme v pláne zrealizovať a 
veci ktoré sú rozpracované treba dotiahnuť do konca.
Uplynulé volebné obdobie hodnotím kladne, pretože si my-
slím, že sa toho pre obec zrealizovalo veľa. Významné sú 
pre obec všetky projekty do ktorých sme sa pustili , a ktoré 
sme splnili, alebo sú stále v štádiu realizácie. Myslím si, že 
každý cieľ, ktorý sme si stanovili, sa nám zatiaľ úspešne 
podarilo splniť. 
V obci je stále čo budovať a zlepšovať, keď chceme „ísť 
s dobou“ . Budeme sa snažiť a hľadať nové riešenia pre 
napredovanie obce a skvalitňovať žitie našich občanov a 
život v nej. 

Katarína MARTINCOVÁ
Ak opäť dostanem dôveru od občanov, rada by som pokra-
čovala v tom čo sme začali. Každý z nás už má v obecnom 
zastupiteľstve svoju oblasť, ktorej sa venuje a do rozhodo-
vania vo všeobecnosti vkladá svoj postoj, názor, súhlas či 
nesúhlas. Avšak dôležitá je vôľa vypočuť si a zvážiť aj iný 
názor, diskutovať a často uznať a prijať aj iné riešenie, než 
to svoje.
Myslím, že za posledné roky naša obec rozkvitla a posu-
nula sa v mnohých smeroch. Ja sa teším tomu spoločen-
skému a ľudskému posunu, naučili sme sa spoločne starať 
o naše okolie, vzájomne sa tolerovať, pomáhať si, ale aj 
zabávať sa. Budovanie, rozvoj a rast obce sú nesmierne 
dôležité, ale z ničoho nového a úžasného nebudeme mať 
ten správny osoh a radosť, bez vzájomnej úcty a ľudskosti.
Nakoľko som sa našla v sociálnej oblasti a dobrovoľníctve, 
budem sa tejto téme venovať i naďalej. Teší ma, že sa mi za 
pomoci ďalších dobrovoľníkov podarilo nájsť mnoho mla-
dých darcov krvi, ktorí v sebe objavili zodpovednosť pomá-
hať druhým ...pretože táto doba nám vnucuje nesprávne 
hodnoty. Prioritou pre mňa je zodpovedne sa postaviť ku 
každej jednej záležitosti, ktorú treba riešiť, a to tak, aby som 

sa za seba nemusela hanbiť.

Jana PÁLKOVÁ
Áno, ponúkam svoje skúsenosti z práce v komunálnej poli-
tike voličom aj v nasledujúcom volebnom období. Rozhodla 
som sa tak preto, že chcem pokračovať v dobre nastúpe-
nej ceste rozvoja obce hlavne osobnou zainteresovanosťou 
na postupnom vysporiadaní nehnuteľného majetku obce 
a zosúladení skutočného stavu s právnym stavom. A v tom-
to smere nás čaká ešte veľa práce. 
Obec sa rozvíja a mňa najviac teší, že v nej zostávajú žiť 
mladé rodiny, čo je prísľubom do budúcna. Nepríjemné 
ovzdušie v čase vývozu žúmp a septikov sa minimalizovalo 
takmer úplným dokončením kanalizácie a fungovanie vy-
noveného zberného dvora úspešne nadväzuje na pozitívne 
odozvy hodnotiace zber odpadov. Aj organizáciu tradičného 
Dňa Zeme, ktorý je prejavom postoja hlavne našich mla-
dých občanov k životnému prostrediu, považujem za vý-
znamný úspech.
Tak ako som spomenula, moju úlohu v obecnom zastupi-
teľstve vidím hlavne v poskytovaní odborných stanovísk 
a v zabezpečovaní úloh súvisiacich s nehnuteľným ma-
jetkom obce. Svoje názory budem však v prípade potreby 
vyjadrovať k všetkým problémom, ktoré budú na progra-
me zasadnutí. A hlavne, budem počúvať voličov zo svojho 
volebného obvodu a prenášať ich požiadavky na vedenie 
obce.

Anna PETRÁŠOVÁ
Rozhodla som sa opäť kandidovať, pretože mi záleží na 
tom, čo sa v našej obci deje a cítim spoluzodpovednosť 
za  veci, ktoré sa rozpracovali, za nápady a myšlienky, 
ktoré sa plánujú zrealizovať. Za ulynulé dve volebné ob-
dobia, ktoré som mala možnosť pôsobiť v obecnom za-
stupiteľstve, sa v našej obci vykonalo veľa. Za významné 
považujem takmer úplné odkanalizovanie obce, rekoštruk-
ciu viacerých chodníkov, ciest, pekné parkovisko pred MŠ, 
inline ihrisko... Mojou srdcovou záležitou je ochrana prí-
rody, preto som zvlášť hrdá na veľmi vydarenú akciu Deň 
Zeme, na nový zberný dvor a dobre rozpracovaný systém 
separovania odpadu v obci. Ako členka kultúrnej komisie 
a šefredaktorka našich Jakubovských zvestí, sa budem 
snažiť zlepšovať ich kvalitu, aktuálnosť a pestrosť článkov 
a tém a zvyšovať informovanosť prostredníctvom  nich. 
Záleží mi na dokončení dopravného projektu obce a po-
menovaní ulíc. Pre zachovanie našej kultúrnej identity je 
mojou víziou získať do pripravovaného obecného múzea 
originál Jakuboského kroja, alebo dať ušiť vernú kópiu. 

Ing. Mário KOVÁČIK
Veľmi si cením dôveru občanov Jakubova ktorú som dostal 
vo voľbách do OZ v roku 2017, preto považujem za moju 
občiansku povinnosť pokračovať v začatej práci.  verím, že 
svojim nezávislým pohľadom na dianie v obci dokážem pri-
niesť mnoho nových impulzov a nápadov v prospech všet-
kých občanov Jakubova.
Za posledné obdobie sa v obci zrealizovalo množstvo po-
zitívnych zmien. Za najvýznamnejšie považujem: vybudo-
vanie optickej siete v celej obci, pokračovanie budovania 
kanalizácie, separovaný zber odpadu, rekonštrukcie chod-
níkov a začatie rekonštrukcie ciest. Samozrejme, stále je na 
čom pracovať ďalej.
V nasledujúcom období považujem za potrebné: dobudovať 



5august 2018
verejnú kanalizáciu, vyriešiť odvodnenie/dažďovú kanalizá-
ciu kritických častí obce,  zabezpečiť kapacitu vodovodu a 
pokračovať v rekonštrukcii ciest. Za veľmi významné pova-
žujem aj pripravovanú výstavbu Múzea obce. Chcel by som 
zvýšiť povedomie a záujem o dianie v obci predovšetkým u 
mladšej a strednej generácie občanov Jakubova.

Vladimír REDENKOVIČ
Je rozpracovaných viac projektov a v budúcom volebnom 
období by bolo vhodné ich spoločnými silami dotiahnuť do 
zdarného konca.
Aj bývalé volebné obdobie hodnotím pozitívne, 
ale myslím, že to ohodnotia hlavne naši občania. 
Najväčším prínosom pre Jakubov je to, že spoločnými si-
lami sa pozitívne riešia problémy, ktoré chceme či nechce-
me sú všade okolo nás.
Dokončiť výstavbu druhého bytového domu a hlavne dom 
sociálnych služieb pre seniorov.

Pavol KALAKAJ
K práci poslanca v obecnom zastupiteľstve som si už „pri-
voňal“ v uplynulom volebnom období, kedy som dostal dô-
veru v doplňujúcich voľbách. Zistil som, že rozhodovanie 
v kolektívnom zbore obecného zastupiteľstva nie je jed-
noduché, ale napriek tomu mám pocit, že sa mi podarilo 
ovplyvniť niektoré veci v prospech športu v našej obci. Aj 
preto som sa rozhodol opäť kandidovať.
Celé uplynulé volebné obdobie hodnotím kladne aj keď 
som v ňom ako poslanec pôsobil len čiastočne. Žijem však 
v obci a vidím, ako sa rozvíja. Hlavne podmienky pre špor-
tovanie detí a mládeže sú na lepšej úrovni, čo je vidieť 
aj na výsledkoch hlavne mládežníckych futbalových muž-
stiev. Veľmi ma teší úspešnosť akcie „Deň Zeme“, ktorá 
veľmi prispela masívnym zapojením sa hlavne mládeže 
k tomu, ako vyzerá príroda v okolí našej obce.
Svoje miesto vidím ako poslanec hlavne v práci na úse-
ku športu, ale tiež v podpore resp. kritike pripravovaných 
rozhodnutí obecného zastupiteľstva, týkajúcich sa rozvoja 
obce, hlavne pri dokončení obecných komunikácií, kana-
lizácie a ostatných rozpracovaných projektov, ktorých do-
končenie zlepší podmienky života našich občanov. 

JUDr. Marián POLAKOVIČ 
Získať dôveru občanov je dobrý pocit. Funkciu poslanca vní-
mam ako zodpovednú úlohu, ktorej plnenie sa nedá v ko-
munálnej politike skryť za prázdne reči tak, ako sa to dá v 

politike najvyššej. Konanie poslanca v obci je totiž denne 
pod drobnohľadom jeho voličov. A pretože tých pozitívnych 
ohlasov na moju prácu bolo viac, rozhodol som sa ponúknuť 
svoje skúsenosti a odbornosť aj do nasledujúceho volebné-
ho obdobia ;
Všetkým, ktorí žijú v Jakubove, zlepšilo životné podmienky 
už  takmer úplné dobudovanie kanalizácie, zavedenie efek-
tívneho systému zberu odpadov s pomerne úspešnou se-
paráciou a rozbeh opráv obecných komunikácií. Podarilo sa 
toho veľa a podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch sa doz-
viete v inej časti našich novín. Volebné obdobie považujem 
za úspešné a to i napriek tomu, že ako lokálpatriot svojho 
volebného obvodu vidím stále veľa rezerv. Veľmi ma mrzí, že 
o prácu v obecnej samospráve je zo strany mladých, ale aj 
starších občanov obce, taký malý záujem. A pritom viem, že 
mnohí na to skutočne majú...
Ak dostanem opäť dôveru voličov, budem dôrazne trvať 
na tom, aby sa Jakubov nestal neregulovaným rajom de-
veloperov bez ohľadu na pôvodných obyvateľov obce tak, 
ako je to v obciach na východ od Bratislavy. Pre masív-
nu zástavbu s logickým nárastom počtu obyvateľov je po-
trebné v prvom rade zodpovedne zabezpečiť dostatočné 
zdroje vody a elektrickej energie, komunikácie, občiansku 
vybavenosť a proces treba organizovať tak, aby výstavba 
a stavebné mechanizmy čo najmenej znepríjemňovali život 
občanov. Mojou prioritou bude aj naďalej história a kultúra 
v obci, zveľaďovanie historických pamiatok a sakrálnych 
stavieb. Chcel by som byť pri tom, keď uvedieme do života 
obecné múzeum. 

Mgr. Roman MINÁR
Rozhodol som sa opäť kandidovať, pretože chcem pokra-
čovať v započatej práci tak, aby boli občania obce spokoj-
ní. Uplynulé volebné obdobie hodnotím pozitívne, nakoľko 
sa nám ako kolektívu na čele so starostom podarilo vy-
konať veľa hodnotnej práce, ktorá pripela k vyššej kvalite 
života občanov v našej obci. Mojou prioritou, ktorá vyplýva 
aj z môjho povalania, je predovšetkým bezpečnosť obča-
nov. Snažím sa konštruktívne riešiť každý problém, či už 
ako súčasť obecného zastupiteľstva, alebo jednotlivo, ak 
sa na mňa ktokoľvek z obce obráti s prosbou o pomoc.  
Ako milovník prírody sa budem vždy tvrdo zasadzovať 
proti ničeniu našich lesov, a okolitej prírody. O to viac ma 
teší už tradične veľká účasť dobrovoľníkov na Deň zeme.
Chcel by som zažiť deň, keď už táto akcia bude len sym-
bolická.

Mgr. Andrea Kubecová
Mám 47 rokov, stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru a vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru. V Jakubo-
ve bývam spolu s manželom a 2 dospelými deťmi už takmer 28 rokov. V rokoch 2007 – 2013 som pracovala ako referentka 
na našom obecnom úrade a pre to mi je problematika chodu obce dobre známa. Momentálne som už 5 rokov konateľkou 
firmy, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami. Okrem mojej rodiny sú mojimi prioritami najmä životné prostredie a sociálne 
veci. Práve tieto ma priviedli k rozhodnutiu kandidovať za poslankyňu obecného zastupiteľstva v našej obci. V prípade 
zvolenia by som ako poslankyňa chcela uskutočniť: presadiť vysádzanie zelene na verejných priestranstvách, presadiť 
nákup nádob na kompostovanie bioodpadu, v prípade, že to nebude možné, budem presadzovať zriadenie komunitného 
kompostoviska, podnietiť občanov k vyššiemu a efektívnejšiemu separovaniu odpadu, podporiť súčasné vedenie v zá-
mere vybudovať a zriadiť denný stacionár pre seniorov, príp. zariadenie pre seniorov, v prípade záujmu seniorov podporiť 
vznik seniorskej organizácie v našej obci, presadiť príspevok obce pri narodení dieťaťa, alebo pri nástupe detí do základ-
nej školy, v spolupráci so susednými obcami Kostolište, Láb, Suchohrad, Záhorská Ves, Gajary presadiť vybudovanie 
cyklochodníkov medzi našimi obcami, presadiť vybudovanie umelej ľadovej plochy v areáli futbalového ihriska, podporiť 
komunitné spolužitie občanov.

Zároveň bola umožnená prezentácia aj novým kandidátom na poslanca OZ
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Hravo a tvorivo v našej MŠ
Školský rok 2018-2019 sme úspešne rozbehli. Bol rušný ale zá-

roveň veľmi milý. Zopár smutných slzičiek, trošku plaču za lyžič-
ku zlosti a štipka vzdoru sa rozplynula ako jesenná hmla. Profe-
sionálny prístup učiteliek  vykúzlil na ich tváričkách úsmev. Záleží 
nám na tom, aby sa všetky deti v našej škôlkarskej rodine cítili 
dobre a bezpečne. Preto novým rodičom a deťom želáme veľa 
spokojných chvíľ strávených v kolektíve našej Materskej školy, 
plno radostných pocitov a zážitkov a „staronovým“ ešte bohatšie 
dojmy a usmiate tváre rodičov, učiteliek ale hlavne detí. 

Jeseň je považovaná za najkrajšie ročné obdobie. Je plná fa-
rieb a ponúka deťom nevyčerpateľné množstvo jesenných plo-
dov a prírodného materiálu. Bola to výzva zrealizovať aj tento 
rok Deň svetlonosov. Deti za pomoci mamičiek, oteckov, starých 
rodičov vyrezávali a zdobili tekvičky. Netrvalo dlho a okaté usmia-
te tekvičky boli pripravené na výstavku. Všetky sme nakoniec sú-
stredili na školský dvor. Tekvičky boli naozaj jedna krajšia ako 
druhá. Po spoločnej práci nechýbala tradičná opekačka s dob-
rým čajíkom a koláčikom, ktorý rodičom upiekli deti. Mňam. Touto 
cestou chceme poďakovať pánovi V.Gábrišovi za 
výborné špekáčky, ktoré nám každoročne venuje. 
Veľké „ďakujeme“ patrí aj nášmu dobrému suse-
dovi Robovi Kubecovi. Veľkému kamarátovi, ktorý 
deti vždy s úsmevom na tvári pozdraví a vždy je 
ochotný nám pomôcť. Aj tento rok nám pripravil 
polienka na ohník. Niet nad dobrého suseda.

Milo nás prekvapila správa, že naša Materská 
škola bola vybraná za Bratislavský kraj, do pro-
jektu Dni sociálnych aktivít, ktorý uskutočňuje Ko-
munálna poisťovňa. Cieľom projektu bolo zorga-
nizovať pre deti športový deň a súčasne pomôcť 

pri revitalizácii školského areálu. Športový deň sa deťom veľmi 
páčil. Vo vytvorených stanovištiach deti v určených tímoch ab-
solvovali  rôzne aktivity a súťaže. Po splnení všetkých disciplín 
boli deti odmenené medailou, balíčkom a dozvedeli sa príjemnú 
správu: Športové pomôcky, ktoré boli použité pri aktivitách zo-
stali v materskej škole. V popoludňajších hodinách zamestnanci 
poisťovne ponatierali záhradné náradie. Na materiál sme získali 
finančný príspevok z poisťovne. Ďakujeme za krásny i keď troška 
chladný športový deň.

„Naše deti veľmi ľúbime, preto im školský dvor skrášlime“. Do 
našej školskej záhrady sme vysadili okrasné dreviny, veľký strom, 
ktorý deťom zabezpečí  príjemný chládok v horúcich dňoch. Spo-
ločne sme sa dohodli na tom, že sa o stromčeky budeme počas 
roka  starať a pozorovať ich, ako rastú.  Pán Kaščák sa postaral 
o likvidáciu chorých a napadnutých kríkov, za čo mu chceme po-
ďakovať. Ďakujeme zamestnancom OcÚ, ktorý nám pomohli vy-
kopať a zasadiť dreviny na školský dvor. Financie na zakúpenie 
zelene, boli použité z 2%  Vašich daní, čo svedčí o tom, že veríte 
našej práci,  čo si veľmi   vážime. Ak sa pozriete a prejdete po 
našej Materskej škole, môžete vidieť, ako nám reálne pomáhate. 
V mene celej MŠ Vám patrí  veľké ĎAKUJEME. 

Október je mesiac, v ktorom myslíme viac ako inokedy na star-
ších ľudí. Úctu k nim, rozvíjame u detí aj u nás v škôlke. Veď od 
útleho veku deti poznajú milí úsmev svojich starých rodičov, teplú 
náruč, ktorá ich s láskou v srdci dokáže pritúliť. Deti z predškol-
skej triedy im uvili venček piesní, básní, tančekov a poďakovali 
im tak za ich lásku a starostlivosť. Nechýbal ani vlastnoručne vy-
robený darček, ktorý starkých veľmi potešil. „Dlho, dlho žite nám, 
to želajú deti práve Vám“.

                                                                       Uč. A. Fratričová

PRUXE
Od nepamäti je v záujme človeka usporiadať zdroje vody 

ich prirodzené toky nakoľko zabezpečujú viacero život-
ných funkcií. Pri riešení technického usporiadania vodné-
ho toku bolo potrebné dbať, aby kanál Pruxe spĺňal účel,-
bezpečnosť, dlhú životnosť a dbal na životné prostredie. 
 Začiatkom roka 2017 na konferencii SRZ MsO Záhorie 
boli MsO Jakubov jednohlasne odsúhlasené ďalšími 
ôsmimi organizáciami finančné prostriedky na prehĺ-
benie a vyčistenie vodnej plochy Pruxe. Organizácia 
v Jakubove výnimočne získala dotáciu 15 000,- €. Táto 
investícia pozastavila práce v ďalších obvodných orga-
nizáciach. V priebehu leta sa začali vybavovať potrebné 
povolenia úradov z: BVS, SPP, Nafta, Telekom, štátnej 
správy ochrany vôd, povodia Moravy a Životného pros-
tredia Malacky. Na získanie väčšinu povolení mal záslu-

hu hospodár a členovia výboru MsO Jakubov. Prehlbo-
vanie zabezpečila firma NAUTILUS s pásovým bagrom 
KOMATSU s dĺžkou ramena 18 m. Nános bahnového 
sedimentu dosahovalo do výšky 2 metre a prehlbova-
nie kanála sa uskutočnilo do hĺbky 3 – 3,5 m. Práca sa 
uskutočnila počas februára a začiatok marca v čase 
vegetačného pokoja o dĺžke 21 dní. Podmienkou firmy 
bolo stráženie mechanizmu na čom sa zúčastnili rybári 
MsO-Jakubov za čo im patrí POĎAKOVANIE. Ďalšie po-
ďakovanie patrí celej organizácii SRZ MsO – Záhorie. Po 
ôsmich mesiacoch môžeme hovoriť o úspechu investí-
cie čoho je dôkazom veľká návštevnosť rybárov a úspe-
chy v rozmanitosti ulovených druhov rýb. Bol zachova-
ný polostrov ako hniezdenie labutí z ktorého sa tohto 
roku narodilo 8 labutí čomu sa tešíme. V tomto čase rie-
šime finančné zdroje na dokončenie pozemných úprav.

Tomáš Bobák 
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Ako sme sa túlali Malackami...
Začiatok Historických potuliek bol na Dolnom 

konci pri mlyne o šiestej večer. Nás z Domu Svi-
tania sa tam zišlo ako Hujerovcov vo filme Mareč-
ku, podejte mi pero. To vnímame veľmi pozitívne. 
Vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice sme sa 
museli rozdeliť na dve skupiny, tak hojná účasť 
bola. Naša skupina mala sprievodcu pána Mar-
tina Macejku. Druhá skupina mala sprievodkyňu. 
Pán Macejka ma ohromil svojim rétorickým talen-
tom. Tak prirodzené a súvislé rozprávanie s veľa 
detailami nepočúvam často. Konkrétne pamiatky 
mu pripomínali, na čo sa má zamerať.  Ťažko sa 
mi priznáva, že nemám dobrú pamäť. Neviem, 
asi starnem. Tak veľmi som sa snažila spustiť 

pomyselné na-
hrávanie infor-
mácií do pa-
mäti. To však 
celkom nevyš-
lo, pretože keď 
som si ľahla ve-
čer do postele, 
mala som pocit, 
že mi všetky 
historické fakty 
zostali v Ma-
lackách. Ostali 
mi však pocity 

z miest, na ktorých sme mali zastávku. Na mňa 
najviac zapôsobili obidva kostoly a Sväté schody 
- 28 modlitieb spolu, na každom schode jedna. 
Vlastne teraz už len 27, pretože jeden sa stra-
til. Asi museli dvihnúť podlahu. Sväté schody nie 
sú iba v Malackách, ale aj v Ríme a Jeruzaleme. 
To, že niekto sa dokáže dostať hore po toľkých 
schodoch kolenačky a pri tom sa modliť, to je veľ-
mi fascinujúce! Asi skoro také ťažké ako pre Beki-
ma prekonať tie schody v reklame. Pri prehliadke 
boli schody zahalené tmou. Mohli sme si prisvie-
tiť  mobilom. A zrazu začalo fungovať svetlo nad 
Svätými schodmi. A to tak, že sme mohli zreteľ-
ne vidieť kríž s Ježišom. Rozprávanie na Sta-
rom cintoríne bolo tiež veľmi zaujímavé. Najmä 
o osobnostiach, ktoré zanechali na meste Ma-
lacky výraznú stopu a ovplyvnili ich rozvoj. Pán 
Martin Macejka myslel aj na to, že niektorí z nás 
ako aj ja nemáme takú pamäťovú kapacitu ako 
pán sprievodca, preto nám spomenul internetovú 
stránku „Malacké pohľady“. Tam si môžeme zo-
pakovať fakty z Historických potuliek Malackami. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby 
som mohla byť súčasťou akcie. Super, že nepr-
šalo. A Vám všetkým môžem Historické potulky 
Malackami  vrele odporúčať, je to pekná a poučná 
akcia.

Patrícia Bučková 

Naši mladí futbalisti vzorne reprezentovali Jakubov v zahraničí...
Naši mladí futbalisti zaradení v prípravke (na obrázku) sa v dňoch 18. až 20. mája 2018 zúčastnili na tradičnom a renomovanom 

futbalovom turnaji v rakúskom meste Wolfsberg. O tom, ako nás reprezentovali, som sa porozprával s členmi realizačného tímu, 
Stanislavom SLANINKOM a Pavlom KALAKAJOM.

Na turnaji sa zúčastnilo celkom 60 mužstiev z 9 krajín. V kategórii prípraviek bolo 10 mužstiev rozdelených do dvoch skupín po 5 
mužstiev a chlapci postupne odohrali v skupine 4 stretnutia.

Postupne remizovali s maďarskými rovesníkmi z Budafoku 1:1, 
prehrali s rakúskym VSC Vilach 0:6, porazili domáci ATSV Wolfs-
berg 11:1 a v dramatickom zápase  s rakúskym Marswiese vyhrali 
zaslúžene 5:4. Po týchto výsledkoch skončili v skupine na 2. mies-
te a postúpili do semifinále, kde ich čakalo mužstvo Dúbravky. Po 
vynikajúcom výkone naši chlapci zvíťazili 2:0 a ocitli sa vo finále 
turnaja.

Aj keď vo finále podali nadpriemerný výkon, prehrali nakoniec 
s VSV Vilach po výsledku 0:1, no za predvedenú hru a bojovnosť 
sa od divákov dočkali zaslúženého potlesku.

Aj touto cestou sa chcú naši futbalisti a ich realizačný tím poďa-
kovať výboru TJ Záhoran Jakubov, Obci Jakubov a rodičom detí 
za to, že im umožnili takýto krásny zážitok.

m. p.

Divadlo Smajlík sa lúči
Tento rok sme odohrali skvelé divadelné predstavenie 

o myškách a kocúrovi s názvom Narodeninový darček.
Veľkým úspechom, potleskom, nás vždy odmenili 

veľkí alebo malí v každej obci. Toto prestavenie sme 
odohrali aj pre Dom Svitania ako benefičné a celý výťa-
žok zo vstupného bol venovaný práve im.

Napriek tomu, že na predstavenie prišlo menej ľudí, 
sa nám podarilo vyzbierať vyše 100 €, a my, z divadla 

Smajlík, sme im venovali 300 €, ktoré boli získané z na-
šich vystúpení. A keďže divadlo Smajlík skončilo svoje 
pôsobenie, sme radi, že práve tieto peniaze budú použi-
té na správnu vec.

Ešte raz veľká vďaka dievčatám zo Smajlíka za ich 
výborne výkony  a to : Hanke, Emke, Julii, Veronike, Re-
beke, Terezke, Johanke, Tamarke, Anetke  a našej So-
ničke, ktorá sa za 3 týždne naučila rolu Andrejky a tým 
zachránila posledné benefičné  predstavenie .

Tomáš a Olinka
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AKTUALITY 
Z TJ ZÁHORAN JAKUBOV

Aj keď sú futbalové súťaže našich družstiev organi-
zovaných v BFZ v plnom prúde, prinášame vám aktu-
álnu informáciu o dianí a výsledkoch našich futbalis-
tov od tých najmenších v prípravke, až po seniorov. 
Pre naše zvesti poskytli základné informácie členovia 
výboru TJ, páni Pavol Kalakaj a Stanislav Slaninka. 
Podľa ich informácií sme do nového ročníka vstúpili 
s piatimi mládežníckymi mužstvami a s A-družstvom 
seniorov. Aktuálna situácia v jednotlivých mužstvách 
a ich postavenie v tabuľkách, je nasledovné :

PRÍPRAVKA – sezóna sa pre najmladších futbalistov začala 
tento rok skôr, pretože už v máji absolvovali futbalisti z U-10 tur-
naj v rakúskom Wolfsbergu. O dosiahnutom výsledku a priebehu 
turnaja informujeme v samostatnom článku. Na základe úspe-
chov dosiahnutých v minulých rokoch stále narastá záujem a pri-
búda počet detí na futbalovom ihrisku. Preto vedenie TJ Záhoran 
vytvorilo družstvá v kategórii prípraviek s vekovým zaradením do 
U-6 (tréneri M. Lipa a M. Sofka), U-8 a U-9 (tréneri B. Beránek 
a V. Orth), a U-11 tréneri (P. Kalakaj, S. Slaninka a R. Martinec) 
tak, aby sa mladí futbalisti zdokonaľovali a postupne rástli s mož-
nosťou plynulého prechodu do vyššej vekovej kategórie. To, že 
to bola dobrá myšlienka, dokazujú dosiahnuté výsledky. V kaž-
dej z uvedených kategórií sú naše družstvá na čelných miestach 
(viď priebežné tabuľky). Je radosť pozerať na pribúdajúce deti, 
ktoré sa s oduševnením a podporou svojich rodičov zúčastňujú 
tréningov.

STARŠÍ ŽIACI - vedeniu TJ Záhoran sa podarilo vrátiť do fut-
balového diania družstvo starších žiakov, aj keď nebolo jednodu-
ché početne i kvalitatívne doplniť kolektív o hráčov zo susedných 
dedín tak, aby mohli reprezentovať našu obec. Podarilo sa to aj 
vďaka trénerovi Rábekovi zo Zohoru, ktorý s nevšedným odu-
ševnením pracuje pre náš futbalový oddiel. Dobre mu asistujú 
tréneri D. Sivák  a S. Slaninka a výsledkom je skutočnosť, že po 
šiestich kolách je naše družstvo bez prehry na čele súťaže so 
skóre 22 ku 2. Je to prísľub do budúcnosti.

A – DRUŽSTVO SENIOROV – kolektív pod vedením tré-
nerov M. Šimeka a R. Poláka opäť prešiel nutnou prestavbou 
kádra, pretože súťaž IV. bratislavskej ligy je náročná a vyžadu-
je pravidelné a kvalitné tréningy, disciplínu tak, aby v súťažných 
zápasoch mohli byť dosiahnuté očakávané výsledky. Čas na 
prípravu a zohranie sa bol do začiatku súťaže veľmi krátky a po-
tvrdili to aj prvé výsledky s ktorými neboli spokojní ani hráči, ani 
vedenie TJ a samozrejme ani diváci. Postupne sa však výkony 
mužstva zlepšujú a odráža sa to aj na umiestnení v tabuľke, kde 
sú naši muži zatiaľ v strede tabuľky na uspokojivom 8 mieste zo 
16 účastníkov súťaže.

Z KUCHYNE VÝBORU TJ ZÁHORAN JAKUBOV – za-
čiatkom roka 2018 sa vedeniu TJ podarilo úspešne požiadať o fi-
nančnú štátnu dotáciu poskytnutú SFZ a BSK. Treba oceniť tiež 

pomoc vedenia obce pri získavaní týchto dotácií. Tak sa mohli 
naplno rozbehnúť rekonštrukčné práce v útrobách objektov šta-
dióna, ktoré stále úspešne pokračujú a ich výsledkom bude ne-
porovnateľné zlepšenie podmienok nielen pre mužstvá, ale aj 
pre rozhodcov a ostatných aktérov futbalových zápasov.

Výbor TJ pracuje momentálne v zložení - Jaroslav FERENČÁK, 
Ján SLOBODA, Jozef KONEČNÝ, Pavol KALAKAJ, František 
SIVÁK a Stanislav SLANINKA.

Dobrým zrkadlom práce vedenia nášho futbalu nie je len posta-
venie družstiev v tabuľkách, ale tiež skutočnosť, že hráči, ktorí 
vyšli z radov našich futbalistov dosahujú výborné výsledky aj vo 
vyšších súťažiach. Treba spomenúť Nicolasa NOVÁKA a Davida 
RÁBEKA, ktorí v kategórii starších žiakov U-14 a U-15 úspešne 
reprezentujú 1. ligovú Karlovu Ves Bratislava. Dobré meno našej 
obci robí aj Timotej SLANINKA medzi troma žrďami, pretože je 
pravidelne povolávaný na turnaje do reprezentácie BFZ.

Dobrou reklamou pre našu obec je, že medzi žiakmi škôl okre-
su Malacky, sa zúčastnil súťaže ,,Hľadáme nových olympionikov 
2018“ aj náš odchovanec Nicolas NOVÁK a to v behu na 1000 
metrov. Prebojoval sa do celoslovenského finále, ktoré sa ko-
nalo v Dubnici nad Váhom a vo finálovom behu sa umiestnil na 
6. mieste.  Týmto si zároveň vybojoval účasť na športovom sú-
stredení  Slovenského atletického zväzu, ktoré sa koná v októbri 
2018 v Tatranskej Lomnici.

Tento projekt „Hľadáme nových olympionikov 2018“ je celoslo-
venskou postupovou súťažou   v atletike, zameranou na hľadanie 
nových talentov pre rýchlostné a vytrvalostné disciplíny. Patrón-
mi aktuálneho ročníka súťaže sú slovenskí atléti, naši rekordéri 
Jozef REPČÍK a Ján VOLKO, s ktorými sa talentované deti mohli 
osobne stretnúť. Je to vzácna skutočnosť, že na takomto vyso-
kom mládežníckom atletickom fóre, zaznelo aj meno našej obce 
Jakubov...

Výbor TJ aj touto ces-
tou vyslovuje poďako-
vanie v mene všetkých 
členov TJ ZÁHORAN 
Jakubov za podporu 
a pomoc pri rozvoji fut-
balu v našej obci, hlavne 
vedeniu obce, všetkým 
sponzorom, rodičom, 
všetkým trénerom, hrá-
čom všetkých družstiev 
a samozrejme fanúši-
kom, ktorí nášmu futba-
lu prajú úspech. Radi by 
sme vo svojich radoch 
privítali aj ďalších záu-
jemcov o rozvoj futbalu. 
Škoda, že je stále dosť 
takých, ktorí dokážu len 
kritizovať, ale s pomo-
cou a návrhom nových 
riešení neprichádzajú... 

m. p.


