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Záhorácky 
veľkonočný vinš

(po našém)

Bucte vy babičky veseué,
už vám to letečko 

neseme,
dajte nám vajíčko 

lebo dvje,
šak vám to málúčko 

ubudne.

(autor neznámy)

POĎAKOVANIE

„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori... 

Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

(Matka Tereza)

Radovan Ort-Šnep Vanessa Švárová
Jozef Kakalík Vladimír Dančík
Pavol Kujan Ľubomír Surovič

Štefan Nemec Martina Papánková
Terézia Deáková Erik Schild
Jaroslav Foltýnek Veronika Redenkovičová

Štefan Buček Lýdia Redenkovičová
Mário Privrel Timotej Opatovský

Dominik Kamenistý Lukáš Mikulášek
Filip Kamenistý František Sivák ml.
Anton Poluch Adela Siváková

Mgr. Peter Kimlička Pavol Kratochvíll
Stanislav Kovarovič Tomáš Sliva

Petra Kováčová Marek Poluch
Juraj Pospíšil Samuel Kubec

Martina Soboličová Daniel Kubec
Jana Kvačkajová Martin Mendl
Michal Novota Monika Ambrová

Milan Mikulášek Slávka Kovalíková
František Repiský Karol Martinec
Nadežda Strnová Dušan Sajko
Marta Švárová Katarína Martincová

Všetkým darcom krvi, sponzorom a     organizátorom srde  č  ne   Ď  AKUJEME  !

Rodina Štefeková ďakuje Všetkým darcom, ktorí darovali
krv pre pani Oľgu Štefekovú.
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ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Rozšírenie kamerového systému.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky našej obci schválilo dotáciu na rozšírenie 
kamerového systému v sume 12.000€. Za uvedený nenávratný finančný príspevok roz-
šírime hlavný server a pridaním ďalších kamier zväčšíme počet sledovaných priestorov 
v obci. 

Pribudol nový chodník od školskej bytovky 
po základnú školu.

Vážení občania, 
Oznamujeme Vám, že v letných mesiacoch obec na svoje vlastné náklady pristúpi k 
posilneniu zberu separovaného odpadu. Naši zamestnanci  budú  zbierať olej, plast, 
papier – ktorý musí byť zviazaný alebo v mechu, nie v nádobách. 
Zber bude prebiehať v dňoch 25.04.2017, t. j. utorok, 25.05.2017, t. j. štvrtok, 
26.06.2017, t. j. pondelok a 25.07.2017, t. j. utorok.   Separovaný odpad môžete bez-
platne odovzdať na zbernom dvore, ktorý je otvorený utorok, štvrtok od 15,00 hod. 
do 18,00 hod., sobota od 9,00 hod. do 18,00 hod. Bezplatne môžete odovzdať plasty, 
papier, drevo, železo, obalový polystyrén, trávu a haluzovinu.

Dňa 25.03.2017 prebehol Zber veľkoobjemové-
ho odpadu. 

Počet obyvateľov
k 31.03.2016                             1656
Narodili sa:
Ferenčáková Mia
Grelíková Sofia
Grelíková Natália
Šimková Nela

Zosobášili sa:
Lopu František – Gáfriková Jana

Jubilanti  70. roční
Kopčová Jozefína
Zelka Miroslav
Štuk Stanislav
Slobodová Anna

Jubilant  80. ročný
Šimková Mária
Krásneho životného jubilea 
sa dožívajú:
Štuková Katarína  95 rokov
Moravčíková Mária  93 rokov
Redenkovičová Matilda 93 rokov

Opustili nás:
Gneth Barbora
Šibalíková Jozefína
Slobodová Mária
Šišolák Jozef

50. rokov  spolu:
Stanislav a Mária Frankoví  

Obecná zabíjačka
K tradičným fašiangovým aktivitám v našej obci určite patrí obecná zabíjačka. Tento 
rok sa konal už 7. ročník tejto obľúbenej akcie. Začiatok bol naplánovaný na deviatu 
hodinu rannú, ale pred našim kultúrnym bol čulý ruch už od skorého rána. Vonku 
pred kultúrnym domom sa chystalo všetko potrebné na zabíjanie prasaťa, v sále sa 
chystali stánky s dobrotami no a v kuchyni pracovalo mnoho párov rúk, varilo sa, 
pieklo, aby bolo všetko na pultoch, keď sa začnú trúsiť prvý zabíjačkychtiví  zákazní-
ci. Okrem mäsitých pokrmov a zabíjačkových špecialít ste tu mohli nájsť aj niečo na 
zapitie, niečo na zahriatie a nechýbal ani stánok Citróniek so sladkými dobrotami, lo-
kšami a fašiangovými šiškam. Milovníci dobrého jedla chodili a kupovali, počas ce-
lého dňa, jedli a po-
píjali a vychutnávali 
posedenie pri dobrej 
hudbe a podaktorí aj 
tancovali až do ve-
černých hodín.

ap
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NA JAKUBOV 
opäť raz dýchla história

Bolo to v jedno marcové predpoludnie, keď mi zazvonil 
telefón. Náš pán farár mi stručne povedal, že na fare obja-
vil niečo zaujímavé a požiadal ma, aby som ho navštívil. Už 
vtedy som si uvedomil, že by ma kvôli banalite nevolal a bol 
som plný očakávania. Povedal mi, že pri upratovaní priesto-
rov fary našiel zaujímavý predmet cirkevného charakteru, 
ktorý je podľa neho veľmi vzácny.

Priznám sa vám, že keď som ten predmet chytil do ruky, mal 
som zvláštny pocit. Keď sme pri prehliadke predmetu objavili 
v podstavci malé dvierka, otvorili sme ich a v dutine podstavca 
bola ukrytá zažltnutá listina. Až vtedy, keď som listinu rozvinul, 
zistil som, že sa mi chvejú ruky od vzrušenia. Text na listine je 

napísaný v latinčine, časť 
tlačou a časť rukopisom. 
Je na ňom uvedený pô-
vodný dátum vyhotovenia 
listiny 10. jún 1778 a pri 
písanom texte dodatoč-
ný dátum 12. apríl 1807. 
Na listine sa nachádzajú 
dve pečate z červeného 
vosku. Pán farár povedal, 
že ide pravdepodobne 
o relikviár, ktorý obsahuje 
schránku s niečím veľmi 
vzácnym. Čo to má byť, 
to bude pravdepodobne 
napísané v texte listu. Do-
stal som od pána farára tú 
dôveru, aby som mohol 
relikviár a listinu odfotiť 
a zverejniť tento vzácny 
nález v našich Jakubov-
ských zvestiach. Pre našu 
redakčnú radu je to česť, 
že sa môžeme podeliť 
o tento vzácny okamih 
s občanmi našej obce. 

Pán farár ma požiadal, 
či by som nevedel zabez-

pečiť preklad textu z ktorého by sme sa dozvedeli, aká vzácna 
relikvia je v schránke uložená. Dnes, keď píšem tento článok už 
preklad latinského textu máme v rukách a môžeme vám, obča-
nom Jakubova oznámiť radostnú správu, že na našu obec opäť 
raz dýchla história... V malej oválnej schránke z postriebreného 
bronzu, ktorá sa nachádza za sklom v strede relikviára a je zape-
čatená pečaťou z červeného vosku, je vzácna cirkevná relikvia 
– čiastočka z dreva Svätého kríža Ježiša Krista. Práve z týchto 
drevených triesočiek je zhotovený malý krížik, ktorý je cez sklo 
celkom zreteľne vidieť.

Pravosť relikvie a skutočnosť, že táto relikvia pochádza z po-
kladnice samotného panovníka Jozefa II. – rímskeho cisára, na 
listine potvrdil Matej KRONBERGER, ktorý bol podľa listiny ci-
sárovým spovedníkom a farárom cisárskeho kráľovského dvora. 
Toto jeho svedectvo je opatrené pečaťou z červeného vosku, 
ktorá sa používala na panovníckom dvore.

Ďalší písaný text v ľavej dolnej časti listiny potvrdzuje, že opísa-
né pozostatky z dreva Svätého Kríža boli preskúmané a bol daný 
súhlas k ich vystaveniu k verejnej úcte veriacich. Túto skutoč-
nosť podpisom a pečaťou potvrdil 12. apríla 1807 Jozef KLUCH, 
kapitulárny vikár ... diakon.

Pre ilustráciu doby, v ktorej bola listina pred 239 rokmi spísaná 
a uložená spolu s relikviou do schránky uvádzam, že Jozef II., 
narodený 13. marca 1741 vo Viedni, zomrel 20. februára 1790, 
taktiež vo Viedni. Bol najstarším synom Márie Terézie a Františka 
I. Lotrinského. Od roku 1764 bol kráľom resp. od roku 1765 cisá-
rom Svätej rímskej ríše nemeckého národa. Od roku 1765 bol aj 
spoluvládcom svojej matky Márie Terézie v Rakúskej monarchii. 
Po jej smrti sa v roku 1780 stal samostatným vládcom Rakúskej 
monarchie, rakúskym arcivojvodom, uhorským aj českým krá-
ľom. 

Teda práve z panovníckej pokladnice tohto kráľa a cisára, 
máme dnes vzácnu a Svätú relikviu v našej malej obci Jakubov. 
Je to pre nás obrovská česť a obohacuje to naše historické a kul-
túrne spoločenské dejiny. Za akých okolností a v ktorom pres-
nom čase sa relikviár dostal do našej obce zatiaľ nevieme, ale 
budeme sa o to intenzívne zaujímať.

Ponúkame vám niekoľko vzácnych obrázkov, ktoré som mal 
možnosť pre naše noviny urobiť. Tieto vzácne predmety najvyš-
šej cirkevnej hodnoty sú už v týchto chvíľach uložené na bezpeč-
nom mieste. Som však rád a určite to s radosťou privítate aj vy, že 
pán farár sa rozhodol relikviár aj s listinou a jej prekladom vysta-
viť v našom kostole. K verejnej úcte veriacich i ostatných obča-
nov  budú vystavené v každom roku v deň, kedy slávime miestne 
májové hody, teda kedy si podľa dlhoročných tradícií uctievame 
patrónov nášho kostola Svätých Filipa a Jakuba. 

Ten deň je už veľmi blízko a tak sa môžeme všetci spoloč-
ne tešiť na nevšedný zážitok...

-mp-
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Aká bývala Veľká noc na Záhorí...

K tradičným jarným sviatkom Veľkej noci sa v minulosti viazalo 
veľké množstvo cirkevných obradov, tradičné obyčaje súvisiace s 
príchodom jari, či všakovaké čary a ľudová mágia.

Veľkonočný týždeň, ktorý bol posledným pôstnym týždňom, 
sa vždy začal Kvetnou nedeľou. Tejto predchádzala tzv. „černá 
nedzela“, kedy sa vynášala a pálila Morena, čo predstavova-
lo rozlúčku so zimou. Na kvetnú nedeľu, ktorá sa v cirkevnom 
kalendári nazýva Nedeľa utrpenia Pána, sa chodilo do prírody 
pre vŕbové prútiky, ktorých pomenovaní je na Záhorí neúrekom. 
Nazbierané „kočátka“ či „bahniatka“ sa potom v kostole posvätili 
svätenou vodou. Doma ich zvykli zastrčiť buď za obrázky svätých 
alebo do prvej brázdy na roliach, aby ich chránili proti búrke, kru-
pobitiu či iným nepriaznivým vplyvom.

Počas tohto pôstneho obdobia sa chodievalo každý večer mod-
liť k hlavnému krížu na kostole a modlil sa ruženec. V niektorých 
obciach bolo zvykom každé ráno, ešte pred svitaním, chodiť sa 
umývať na potok alebo k miestnej studničke, či inej vode. Po-
čas cesty tam sa modlil ruženec, pri vode sa pokľaklo, pomodlilo, 
umyli sa a modliaci odchádzali späť. Tento úkon umývania sa je 
spätý predovšetkým s cieľom predchádzať kožným chorobám a 
liečiť sa.

Na Zelený štvrtok si veriaci pripomínajú Poslednú večeru, po 
ktorej Judáš zradil Ježiša a bol predvedený na súd. Keďže bol 
pôst a bolo zakázané jesť mäso, chodilo sa na ryby, ktoré sa 
pripravovali k Veľkému piatku. V kostole sa kríž zakrýval tmavým 
plátnom a všetky dievčence, ktoré bežne chodievali                        v 
pestrých krojoch, začali chodiť v čiernom. Tiež sa zaviazali zvo-
ny, aby nezvonili a nahradili ich rapkáče s ktorými chodili mláden-
ci po dedinách a v dobe zvonenia “hŕkali - rapkali“. Vyberali za to 
dobrovoľný milodar, ktorý si potom rozdelili. Omše, či pozdviho-
vanie na omši, ohlasovali práve mládenci s rapkáčmi. Zvony boli 
rozviazané až na Bielu sobotu.

Na Veľký piatok sa najviac snažili dodržiavať pôst. Nesmelo 
sa hýbať so zemou, nič sa nesadilo, v záhradkách sa nekopalo. 
V kostole bol na Veľký piatok pripravený Boží hrob, ktorý strážili 
hasiči alebo niekde veriaci. Ľudia prichádzali k hrobu, kde bol 
kríž, ktorý pobozkali. Pri hrobe bývala aj pokladnička, kde sa ho-
dil milodar.

Na Bielu sobotu sa konal obrad Vzkriesenia. Pred kostolom 
sa celý obrad začal pálením Judáša – zvyčajne sa pálili posvä-
tené suché „kočátka“ z predchádzajúceho roka. V dedinách sa 
podvečer začala veľká procesia buď okolo kostola, alebo sa išlo 
od kostola po niektorú sochu Svätých v obci a späť. Po procesii 

nasledovala omša. Kňaz vošiel do kostola v úplnej tme, len za 
svetla veľkej sviece – paškálu, ktorú niesol až k oltáru. Keď sa 
v kostole rozsvietili svetlá a rozviazali zvony, skončil sa pôst. 

Na slávnostnej rannej omši na Veľkonočnú nedeľu sa zvyklo 
posvätiť jedlo, hlavne upečené tradičné kugle, cauty, domáci 
chlieb, vajcia, ale hlavne údené mäso, ktoré sa takto posvätené 
raňajkovalo v nedeľu aj v pondelok. Tým, že sa v noci zo soboty 
na nedeľu skončil pôst, nedeľný obed už býval bohatý a sýty.

Veľkonočný pondelok sa začal rannou omšou a rovno po nej 
chodili mladší aj starší chlapci v skupinkách po domoch dievčat 
s tradičnou veľkonočnou šľahačkou. Každý z nich mal svoj vlast-
ný korbáč, ale nosievali na pleciach aj spoločný veľký korbáčis-
ko, na ktorý im dievčatá priväzovali stužky. Keď už mal niektorý 
chlapec frajírku, tak nechal u nej svoj korbáč, ako symbol ich 
začínajúceho vzťahu. Dievčatá ponalievali chlapcom vínko, po-
núkli ich údeným mäsom a chlebom, aby sa tak rýchlo neopili. No 
napriek tomu bolo na veľkonočný pondelok možné uvidieť zopár 
mládencov, ktorí situáciu nezvládli a už okolo obeda  “ceuý bledí 
a zelení visali cez zahrádky, alebo vyspávali na uavičkách“...

Vo väčšine dedín chodili šibáči až do večera, lebo obísť celú 
dedinu bolo chodenia na celý deň. Na Záhorí nebolo zvykom sa 
polievať, len šibať. Pokropiť trochou voňavky sa však mohlo, ale 
voda sa používala málokde. Šľahanie, hlavne u menších detí, 
sprevádzali veršované riekanky: „Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj 
vajca od korbáča a ked nedáš, vyšľahám ťa“, a dospelí tento rým 
ešte doplnili: „šibi ryby, aby nohy dobre bjehali, ruky dobre robili a 
huba aby nepapulovaua“. Za šľahačku dostali deti vajíčka, ktoré 
boli uvarené na tvrdo a zafarbené farbou z krepového papiera, 
listami cibule, všakovakými bylinkami a niekomu sa ušiel aj čoko-
ládový zajačik alebo kuriatko.

Na rozdiel od iných regiónov Slovenska, kde bolo zvykom v 
pondelok dievčatá pooblievať, alebo hodiť rovno do potoka, sú 
zvyky na Záhorí jemnejšie. Samotný priebeh Veľkej noci v súčas-
nosti už nie je až tak do hĺbky sprevádzaný zvykmi našich pred-
kov. No napriek tomu by sme sa mali snažiť čo najviac oživovať 
a udržiavať tradície našich predkov a odovzdávať ich ako trvalú 
duševnú hodnotu mladším generáciám.

 V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy obrovský rozmach vedy 
a techniky dokáže nahrádzať väčšinu činností, ktoré niekedy do-
kázal urobiť len človek, nastáva najvyšší čas, aby sa pokora a 
návrat ku koreňom z ktorých sme vzišli, stala aktuálnou témou aj 
na našich dedinách...

m. p.

Prinášame vám re-
cept na chutné (skoro 
zabudnuté)
Záhorácke Béleše
Potrebujeme: 50 dkg hladkej 
múky, 3 dkg kvasníc, soľ, vodu, 
sladký sirup (cukor, med), mak 
s cukrom (podľa potreby).

Postup: zo surovín vymiesime cesto a dáme ho vykysnúť. Po-
tom ho natenko vyvaľkáme a vykrajujeme z neho väčšie kolesá. 
Tie plníme slivkovým lekvárom, uprostred uzavrieme, obrátime a 
vytľapkáme na ploché placky. Opekáme ich na rozohriatej plat-
ničke alebo na sporáku. Upečené pokropíme sirupom a posýpa-
me makom rozrobeným s cukrom.
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S našimi kolegami z Domu Svitania 
sme sa na jednom sedení sociálnej re-
habilitácie rozprávali, že by bolo fajn, 
keby sme sa v tomto roku venovali va-
reniu. A tak sme si naplánovali Kurz 
varenia. Začali sme hneď v januári a to 
jedlom s fajn názvom „Zimná vitamínová 

polievka“. Pokračovali sme aj vo februá-
ri, varili sme „Liečivú polievku“ a pečené 
šišky. V marci prišla na rad „Medvedia 
polievka“ a „Zemáky vysmítého“ Ľubka.   

Rozdelili sme sa do dvojíc a počas vare-
nia sme si navzájom pomáhali. Výsledok 

nášho snaženia nám veľmi chutil. Recept 
sme si hneď po skončení varenia napí-
sali na počítači. Potom si ho každý z nás 
uložil na svoj USB kľúč. Takto sa učíme 
variť a zároveň aj pracovať na počítači. 
 
                                            Ľubko Jančí

Napriek tomu, že súťažné zá-
polenia našich futbalistov sa 
ešte len poriadne rozbiehajú, 
informovali sme sa u členov 
výboru a trénerov jednotli-
vých mužstiev o ich aktuálnej 
situácii.

A MUŽSTVO SENIOROV začalo svoju sezónu v IV. TIPOS lige 
BFZ už v januári pod vedením trénera mužstva Ing. Mária ŠI-
MEKA. V mužstve sa objavilo aj niekoľko nových hráčov, ktorí 
by mali zvýšiť kvalitu výkonov a pomôcť k prebojovaniu sa do 
hornej polovice súťažnej tabuľky. Ide o obrancov Tomáša Zajíčka 
z Gajar, Martina Petríka z Kuchyne a Mareka Mikulku zo Sucho-
hradu, záložníka Kristiána Soboliča zo Suchohradu a útočníka 
Dušana Valu z Rohožníka.

Mužstvo v rámci náročnej zimnej prípravy absolvovalo Zimný 
turnaj SFZ v Petržalke, kde po solídnych výkonoch obsadilo 2. 
miesto. Jarná časť súťaže sa v tejto dobe už naplno rozbehla 
a po troch hracích kolách má mužstvo dobrú bilanciu dvoch ví-
ťazstiev a jednej prehry. Všetci veríme, že nová krv v mužstve 
prepojená so stabilne dobrými výkonmi futbalistov z Jakubova, 
prinesie očakávané ovocie.

MLADŠÍ ŽIACI pod vedením trénerov Vlada Nováka a Vla-
da Rábeka v zime nezaháľalo v popri bežnej zimnej príprave 
sa zúčastnilo tiež  Zimnej halovej ligy v športovej hale Malina 
v Malackách. Svoju skupinu mužstvo bez prehry vyhralo, ale 
v nasledovných súbojoch o finálovú účasť sa im už tak nedarilo 
a napokon skončili na peknom 3. mieste. Toto umiestnenie je o to 
cennejšie, že polovica členov mužstva sa turnaja nezúčastnila, 
pretože bola na školskom lyžiarskom výcviku. V predjarných prí-
pravných zápasoch mužstvo pravidelne vyhrávalo a potešením 
je poznatok, že naši mladí futbalisti dokážu bez problémov porá-
žať aj mužstvá, v ktorých sú o dva roky starší futbalisti. V dobe, 

kedy budete čítať naše zvesti budú mať chlapci už po malom 
sústredení v Brezovej pod Bradlom, kde sa má posilniť hlavne 
kondičná stránka a kolektívny duch mužstva.

V máji sa mladší žiaci zúčastnia prestížneho medzinárodného 
futbalového turnaja vo Viedni a pokúsia sa o dobrú reprezentáciu 
našej obce medzi 10. mužstvami z viedenského regiónu. Záve-
rom nás tréneri uistili, že všetci urobia maximum preto, aby jarnú 
časť súťaže ukončili víťazne.

PRÍPRAVKA, ktorú v súčasnej dobe trénujú tréneri Stanislav 
Slaninka a Pavol Kalakaj, začala s prípravou hneď po Novom 
roku. Dobrou previerkou schopností mužstva bol Zimný halový 
turnaj mužstiev prípravky, ktorý zorganizoval TJ Záhoran Jaku-
bov, ako súčasť zimnej halovej ligy. Chlapci skončili na peknom 
3. mieste. Viac radosti prinieslo ich víťazstvo v následnom celo-
dennom turnaji o pohár starostu obce Jakubov.

Skutočným obrazom kvality našej prípravky však bola účasť 
a výsledky dosiahnuté na prestížnom turnaji SPRING CUP v Mo-
čenku, kde sa naši mladí futbalisti vo veľkej konkurencii ligových 
tímov a s najmladším vekovým priemerom prebojovali až do fi-
nále. Turnaja sa zúčastnilo 10. mužstiev rozdelených do dvoch 
päťčlenných skupín. V našej skupine sme postupne porazili MFK 
Topoľčany 2:1,  CFK Pezinok – Cajla 2:0, MFK Rusovce 1:0 
a podľahli sme len FC Slovan Hlohovec po veľkom boji 0:1.

Napriek prehre sme sa prebojovali do finále, kde sme po tuhom 
boji tesne prehrali s víťazom turnaja MŠK Považská Bystrica. 
Chlapci získali krásne 2. Miesto a zaslúžia si za svoje výkony 
uznanie. Ich výkony a umiestnenie boli peknou odmenou nielen 
pre trénerov, ale aj pre ich  rodičov.

Prípravka dokazuje, že aj v skromných podmienkach sa dajú 
porážať mužstvá s veľkých miest. Chlapci pochopili, že na ihrisku 
rozhoduje aj srdce. Na jar čaká chlapcov veľká porcia zápasov 
v kategórii PRMA, kde sa v súčasnosti mužstvo nachádza na 3. 
mieste. Prajeme im veľa športových úspechov...

S trénermi jednotlivých mužstiev sa zhováral  m. p.

Futbalisti TJ ZÁHORAN JAKUBOV odštartovali jarné súťaže

Učíme sa variť 
alebo fantázia v kuchyni
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Udialo sa v škole 
vo februári
Nízke Tatry boli úžasné, aj preto sa nám lyžiarsky kurz 2017 su-
per vydaril. 
Lyžiarsky kurz je súčasťou vzdelávania v predmete telesná a 
športová výchova. Výcviku sa môžu zúčastniť- podľa podmie-
nok školy- žiaci 5.-9. ročníka- lyžiari začiatočníci ako aj rôzne 
pokročilí lyžiari. Vzhľadom k vysokým finančným výdavkom na 
dopravu autobusom, už niekoľko rokov na organizácii lyžiarske-
ho kurzu úspešne spolupracujeme so ZŠ Zohor. Tento rok nám 
podmienky umožnili začleniť do výcviku 21 žiakov našej školy 
z ročníkov 5.-9., s rôznou pokročilosťou zvládania carvingového 
lyžovania. 

Už priamo počas kurzu, ako inštruktori, venujeme mimoriadnu 
pozornosť hlavne formám kondičného a odborného výcviku pri 
výuke carvingového lyžovania. Výcvik prebieha denne,  priamo 
v lyž.stredisku – tento rok v Nízkych Tatrách v Ski Krpáčovo- na 
svahoch s rôznou obtiažnosťou. 

Po ubytovaní, v prvý deň výcviku, sa všetci oboznamujeme s ly-
žovaním formou zábavných lyžiarskych cvikov na plytkom začia-
točníckom svahu. S výcvikom v lyžiarskom stredisku začíname 
až na druhý deň rozdelením žiakov do lyžiarskych skupín podľa 
zručnosti ovládania carvingového lyžovania. U začiatočníkov in-
dividuálne pokračujeme v nácviku rovnováhy, postoja, otočení a 
korčuľovania na lyžiach, nácviku jazdy v pluhu a na lyžiarskom 
vleku. U ostatných detí s rôznou zručnosťou lyžovania zdokona-
ľujeme jazdu v oblúku s obojstranným prívratom, znožné oblúky 
so zvýšeným odrazom  zo spodnej lyže. Pri pokročilých lyžia-
roch ide hlavne o tréning a zdokonaľovanie carvingového oblúku, 
jazdu na hranách,  neskôr pridanie prvkov fun carvingu – otočky, 
jazda na jednej lyži a pokladanie do dlhších oblúkov. 

Nízke Tatry nás vo februári privítali nielen obrovskou nádielkou 
snehu ale hlavne slnečným počasím, ktoré sme ešte nikdy neza-
žili počas celého lyžiarskeho kurzu. 

A aby sme nezabudli: od našich lyžiarov odovzdávame poďako-
vanie tým rodičom, ktorí im darovali darčeky do súťaží.

Všetci začiatočníci zvládli základy lyžovania a odvážne zlyžova-
li modrú alebo  červenú zjazdovku. Ostatní rôzne pokročilí lyžiari 
zdokonalili skutočný carving, na svahu si vyskúšali fun carving a 
niektorí z nich pokorili zjazdovku s najnáročnejšou obtiažnosťou.
 Dovidenia na LK 2018.                                           R. Chmelová

Sme úspešní vo vedomostnej súťaži Všetkovedko
Opäť sme boli úspešní v celoslovenskej vedomostnej súťaži. 

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 
2.-5. ročníka základných škôl. Cieľom súťaže je dopriať deťom 
radosť z hry, súťaženia a čítania. Súťaž je zameraná na  vše-
stranné vedomosti z prírody, čítanie s porozumením tak, že zauj-
me väčší počet detí. Súťaže sa na našej školezúčastnilo 27 detí z 
2.-5. ročníka. Najúspešnejší riešiteľ- Všetkovedko školy Jakubov 
šk.roku 2016/17- bol Marek Čilijak z 5.A triedy. Gratulujeme!

Zúbkove pramene / Hviezdoslavov kubín
V posledný februárový deň ukázali naši žiaci, že vystupovanie 

pred publikom zvládajú na jednotku. Druháci až deviataci sa pre-
menili na umelcov a v recitačnej súťaži Zúbkove pramene do-
kázali, že s hovoreným slovom to naozaj vedia. Hviezdami po-
poludnia sa stali Patrícia Dančíková a Lea Ambrová, ktoré budú 
našu školu reprezentovať v obvodnom kole v Malackách. Gratu-
lujeme a držíme palce!

V MARCI
KIN-BALL - nová loptová hra pre všetkých na našej škole
Kin-ball je nová loptová športová disciplína pre deti, mládež a 
dospelých Je dynamická, rozvíja pohyb aj myslenie a hlavne, je 
motivujúca a zábavná. Hra je zastúpená v mnohých štátoch celé-
ho sveta a zaznamenáva veľa úspechov.  Preto sme sa rozhodli 
vyskúšať kin-ball aj na našej škole. Je to hra pri ktorej si zábavu 
užije každý hráč až na 72%.  Cieľom hry je odohrať loptu, aby 
ju druhý tím nechytil a lopta sa dotkla zeme. Hra má množstvo 
obmien. A to najdôležitejšie je, že túto hru môžu spolu hrať deti 
bez rozdielu výšky aj váhy. Je proste pre všetkých 

Medový deň
Dňa 1.3. 2017 sme na našej škole zorganizovali prednášku 
o histórii včelárstva pre žiakov 1.stupňa a 5. a 6. triedy. Včelári- p. 
Bogdalík a p. Mravík nám priniesli ukážky rámikov, včelých  pro-
duktov -včelí vosk, propolis, peľ z kvetov, buniek, v ktorých sa 
vyvíjajú včelie kráľovné, ochranné oblečenie včelárov. Vide-
li sme prezentáciu z vlastného včelína v Gajaroch, stavbu úľa, 
vytáčanie medu. Ochutnali sme rôzne druhy medu a hlasovali 
sme o najchutnejší med.  V školskej medovej súťaži vyhral med 
repkový. Prvý marcový deň si určite zapamätáme ako najsladší 
deň v roku.

Čítania nikdy nie je dosť
Marec – mesiac knihy sa u nás v škole neniesol iba v znamení 

kníh, ale aj rôznych akcií na podporu čítania a čítania s porozu-
mením. 

Druháci čítali na rôznych vyučovacích hodinách a podľa indí-
cií hľadali správnu knihu. Piataci zase čítali v prírode, kde zistili, 
že čerstvý vzduch určite podporuje pamäť, lebo na konci hodiny 
si pamätali až päť básničiek J Našim malým „klubárom“ z ŠKD 
Slniečko čítali v otvorenej knižnici deviatačky Anetka a Dianka 
a túto skvelú čítaciu akciu decká zakončili kreslením námetov 
z príbehu, ktorý si vypočuli. Význam kníh sme ešte zdôraznili 
zorganizovaním knižnej burzy detských kníh, ktoré priniesli sami 
deti. Na burze sa za symbolické ceny predalo vyše 290 kníh. 
Za utŕžené peniaze sme nakúpili nové knihy do našej otvorenej 
školskej knižnice.

Na záver mesiaca kníh sme pripravili akciu Noc v knižnici pre 
žiakov 2. a 4.triedy s čítaním, skvelým programom a prenocova-
ním v škole (akcia prebiehala práve v čase deadline Jakubov-
ských zvestí.)

Všetky informácie o aktivitách školy nájdete na www.zsjakubov.
sk alebo fb/zsjakubov.com 
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Keď nám pani Zima klope v škôlke na 
okná a maľuje na ne zamrznuté kvety, 
nie je v našej škôlke smutno. Práve vte-
dy k nám prichádza obdobie plné zábavy 
a veselosti, spojené aj s detskými aktivita-
mi. Naša materská škola sa zameriava na 
zachovávanie ľudových zvykov a tradícií 
našich predkov. Celé fašiangové obdobie 
venujeme práve im, čím sa u našich detí 
snažíme vypestovať  si pekný vzťah k his-
tórii našej kultúry.  

Rozprávame si, ako sa voľakedy žilo, čo 
všetko si museli ľudia sami vyrobiť, dopes-
tovať, akým remeslám sa venovali. Jedno 
z mnohých remesiel, sme deťom priblížili 
na návšteve u pána Emila Martinca ml., 
ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje 
rezbárskemu umeniu. Deti mali možnosť 
vidieť krásne výtvory, ktoré pracne vyro-
bil z dreva. Porozprával im, čo všetko  si 
ľudia z dreva vyrábali. Prekvapením pre 
ne bolo, keď mohli sledovať šikovné ruky 
pána Emila. Odchádzali sme s príjemným 
pocitom a bohatší o nové skúsenosti a po-
znatky. Pán Emil, ďakujeme.

V rámci týždňa remesiel sme sa deti 
premenili  na pekárov. Miesili sme cesto 
a spoločnými silami sme upiekli čerstvý, 
chrumkavý chlieb. Pri jeho ochutnávaní si 
deti uvedomili, koľko práce treba vynaložiť 
na to, aby sme každé ráno mali na stole 
čerstvý chlebík.

Už tradične sa s týmto fašiangovým ob-

dobím viaže aj „po-
chovávanie basy“, 
ktoré sa konalo 
v podvečer pred po-
polcovou stredou, 
v priestoroch kultúr-
neho domu. Detič-
ky oblečené v kos-
týmoch ženičiek, 
mužov a farárov,  v pásme piesní, tancov 
a hovoreného slova ukázali, ako sa voľa-
kedy zabávali naše starenky. Atmosféru 
celého vystúpenia umocnil pán Jozef Dan-
čík, ktorý nás sprevádzal hrou  na harmo-
nike. Po vystúpení boli deti aj hostia, ktorí 
prišli na našich folklóristov pozrieť odme-
není chutnými šiškami a čajíkom.

Nacvičovanie takéhoto pásma je náročné 
nielen pre pani učiteľky, ale i pre samotné 
deti. Je potrebné sa naučiť množstvo pies-
ní a tancov, ale i pochopiť význam samot-
nej tradície. Vždy s malou dušičkou vstu-
pujeme na parket, ale po prvom potlesku 
a výkriku “ju-chu-chú“ sa nám akosi rozvia-
žu nôžky a všetko ide ľahšie. Ďakujeme aj 
za takúto podporu.

 Po zimných mesiacoch prichá-
dza marec. Ten sa už tradične spája nielen 
s príchodom jari, obdobia, kedy sa príro-
da opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej 
kráse, ale aj s knihou, ktorá je zdrojom 
vedomostí, informácií a krásnych roz-
právok a príbehov. Nastal marec mesiac 
knihy. Práve predškolský vek je 
obdobím plným rozprávok. City 
a emócie, ktoré prebúdzame 
prostredníctvom nich, sú hlboké 
a pretrvávajú po celý život.  Pre 
naše deti sme v škôlke pripravili 
rozprávkové dopoludnie. Pozvali 
sme pani Helenku Kakalíkovú, 
ktorá deťom v pohodlí kresla 
a jemného svetla lampičky, ako 
babka, prečítala rozprávky.

Deti prejavili radosť, ktorú bolo 

Čo sa deje v škôlke dnuká, 
keď vonku chladný vietor fúka...

vidieť na ich rozžiarených očkách. Bol 
to pre nich nový a príjemný zážitok, 
akoby im čítala ich vlastná babka, či 
starká.

Nakoniec sa všetci v príjemnej nálade 
pohostili voňavou bábovkou a čajíkom.

Tento rok síce trochu neskôr, ale pred-
sa, sa priestory kultúrneho domu zmeni-
li na miesto plné zábavy, smiechu a det-
skej radosti. 1.apríla sa konal v poradí 
už 25. Detský karneval. Deti sa zmenili 
na rozličné rozprávkové bytosti a zvie-
ratká. A tak sa stalo, že sa na jednom 
mieste stretli princezné a princovia zo 
známych rozprávok, čarodejnice, piráti, 
kovboji či indiáni. O zábavu sa postarali 
pani učiteľky, ktoré pre deti aj rodičov 
pripravili zaujímavý program. Všetkým 
sponzorom, rodičom aj hosťom ďakuje-
me za podporu a spoluprácu.

Ani sme sa nenazdali a je tu jar, preto 
všetci vybehnime do prírody a do zá-
hrad, ktoré na nás celú zimu čakali.

I.Čermáková
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VEĽKONOČNÁ HREBEŇOVKA 
 
Zima už odovzdala žezlo svojej vlády nastávajúcej jari a prí-

roda okolo nás sa zmenila na nepoznanie. Všetko naokolo 
sa začína zelenať, na kríkoch a stromoch sa objavujú najprv 
púčiky, potom lístky a kvietky. Všade sa ozýva štebot vša-
kovakého vtáctva a do svojich hniezd sa vracajú aj bociany. 
Aj ľudia sú akýsi milší, veselší a začínajú sa objavovať pred 
domami upravujúc svoje predzáhradky a tiež v záhradách 
kde sadia a sejú do zeme prvé semená, aby mohli na jeseň 
pozbierať plody svojej práce.

V redakcii našich zvestí sme si povedali, že skôr ako začne-
te šantiť na uliciach, lúkach a ihriskách, vám ponúkneme niečo 
na premýšľanie a dáme vám možnosť rozlúštiť tajničku, ktorá sa 
ukrýva vo veľkonočnej hrebeňovke. Ak Vám zostane voľná chvíľ-
ka po jarných a letných radovánkach, zvládnutí učiva a domácich 
úloh, skúste si lúštením spestriť chvíle oddychu. 

Hrebeňovka samozrejme súvisí s jarou a jarnými tradíciami a v 
jej tajničke sa ukrýva pomenovanie významnej tradície patriacej 

do obdobia veľkonočných sviatkov, ktorá vošla do histórie a po-
užíva sa dodnes, ako jedna z vzácnych tradícií zdedených po 
našich predkoch. Ide o názov dňa, v ktorom sa v kostole zavä-
zovali zvony a ich zvonenie nahradili rapkáče, s ktorými chodili 
mládenci po dedine. Tak pokojné a úspešné lúštenie...

Ten, kto úspešne rozlúšti našu jarnú hrebeňovku, môže jej taj-
ničku napísať na papier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť do 
obálky s heslom „Jarná hrebeňovka“  a obálku bez známky  vho-
diť do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. Traja úspešní 
lúštitelia budú odmenení vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali niektoré deti aj rozlúštenie vianočnej 
doplňovačky. Tajnička znela – VIANOČNÁ KOLEDA. Z viace-
rých správnych odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspeš-
ných lúštiteľov – Adrianku KRČMOVÚ (č. 326), Terezku PETRÁ-
ŠOVÚ (č. 495) a Cyrila SIRONKU (č. 251), ktorých odmeníme 
vecnými cenami. Ďakujeme touto cestou všetkým deťom, ktoré 
pre našu redakciu namaľovali pekné vianočné obrázky...

                                                                                                          m. p.
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.1. Krb ;
2. Druh zeleniny ;
3. Jeden z prstov ;
4. Atletická disciplína ;
5. Starší názov dela ;
6. Potreba záhradkára ;
7. Poštový úrad ;
8. 10 na druhú ;
9. Je prvý raz v škole ;
10. Časť tela ;
11. Štupeľ na fľaši ;
12. Časový úsek ;
13. Náš vzácny dravý vták ;

RYBÁRSKE PRETEKY
Rybársky spolok Malina v Jakubove oznamuje všetkým 
priaznivcov rybárskeho športu termíny pretekov:
1.máj 2017 - preteky funkcionárov od 7.00 hod.-13.00 hod.
6.máj 2017 - preteky dospelí od 7.00 hod.-13.00 hod.  
7.máj 2017 - preteky detských rybárov + preteky MDD od 
7.00 hod.-12.00 hod.

Odchádza ďalší z „posledných mohykánov“...
Iste ste si všimli, že v dedine pri hlavnej ceste sa začal búrať ďalší z 
najstarších domov v Jakubove, patriaci voľakedy dnes už nebohým Aloj-
zovi a Alžbete Moravčíkovcom, ktorých si väčšina starších obyvateľov 
Jakubova pamätá skôr pod menom „husárkovci“... Neskôr v ňom ešte 
bývala ,dnes už tiež nebohá, pani Jozefa Uhereková s rodinou. Potom 
už dom chátral...
Odchod ďalšieho z „posledných mohykánov“ sme v redakcii našich 
zvestí samozrejme zaznamenali a raz bude možno pre niekoho vzác-
nym pripomenutím histórie o niekdajšom vzhľade našej obce...


