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ZÁHORIENKA predstav i la  novú  jakubovskú  po lku
Stalo sa už tradíciou, že reprezenta-

tívna dychová hudba ZÁHORIENKA 
koncertuje v Jakubove. Muzikanti k nám 
chodia radi, pretože práve v Jakubove 
v máji 2014, prvý krát zahrali a pokrstili 
novú pesničku JAKUBOVSKÉ ZVONY. 

Od vtedy uplynuli už tri roky a tradicia 
koncertov Záhorienky v Jakubove sa stá-
va realitou.

Aj tento rok, 22. apríla 2017 sa mnohí 

jakubovčania aj cezpoľní  zúčastnili vyda-
renej kultúrne spoločenskej akcie, ktorú 
Záhorienka usporiadala k 30. výročiu 
vzniku kapely a na ktorej sa okrem Zá-
horienky predstavili tiež folklórne súbory 
Sunečnica – Sunečník z Gajar, folklórny 
súbor z Lábu, ženský spevácky zbor Loza 
z Lozorna, Trio Šohaji a čerešničkou na 
torte bolo vystúpenie Veroniky                 a 
Vaška ŘIHÁKOVCOV z Moravy, ktorých 
ľudia v Jakubove privítali veľmi srdečne. 
Celú akciu už tradične a profesionálne 
moderovala pani Adriana JÁNOŠOVÁ 
z Lozorna, ktorej príjemný hlas prispel 
k výbornej atmosfére podujatia.

Na vystúpení predstavila Záhorienka 
v poradí už druhú a celkom novú pesnič-
ku pre Jakubov v rytme polky pod názvom 
PRI HOMBÉRSKÉM KRÍŽI, ktorej text 
napísal Marián Polakovič a hudbu zložili 
páni Jaro Fišer a Jožka Rapáč zo Záhori-
enky. Nová pesnička sa pokrstila pravým 

jakubovským DALMACÍNOM a do života 
ju uviedla „krstná mama“, pani Helen-
ka Jurkáčková, ktorá pri tejto príležitosti 
predniesla krásne slová o význame a po-
trebe dodržiavať tradície našich predkov. 
Pesnička mala opäť úspech a skôr než 
bude vydaná na CD nosiči, môžete si ju 
vypočuť alebo pozrieť video z jej krstu na 
portáli Youtube v sekcii „záhorienka“...

Patrí sa poďakovať vedeniu Obce Ja-
kubov, zamestnancom Obecného úradu, 
pani Gabike Dančíkovej a hlavne člen-
kám OZ CITRÓNKY, za vzornú prípravu 
a zabezpečenie  organizácie a bezchyb-
ného obslužného servisu pre cca 300 
účastníkov tejto vydarenej a pre Jakubov 
už tradičnej akcie, ktorá robí dobré meno 
našej obci v celom regióne Záhoria... Te-
šíme sa na ďalší, v poradí už tretí koncert 
Záhorienky na jar 2018, ktorý nás zase 
určite niečím prekvapí...!   

m. p.

Extrémne výčiny počasia 
JAKUBOV neobchádzajú...

Na to, že postupné globálne otepľovanie pod vplyvom ne-
rozvážneho a hazardného konania obyvateľov tejto planéty 
Zem, prináša prekvapujúce zmeny v podnebí jednotlivých častí 
sveta, sme si už zvykli. Počúvame to takmer denne v médiách 
a nestačíme sa diviť nad hrozivými následkami.

Príroda však v tomto roku dopriala aj nám, obyvateľom Ja-
kubova. Hlavne tí občania, ktorí sa snažia niečo dopestovať 
vo svojich záhradách, to môžu potvrdiť. Už na jar im predčas-
nú radosť z krásne rozkvitnutých stromov pokazil viacnásobný 
a silný mráz, ktorý ich zbavil budúcich starostí so spracovaním 
úrody ovocia. Ak na niektorom strome predsa len niektoré kvi-
etky zostali a strom stihol nasadiť plody, nastúpili už od polovice 
mája extrémne teploty, ktoré aj napriek vytrvalému zavlažova-
niu, spaľujú čo sa dá. 

K tomu všetkému v prvej polovici júla zasiahli aj Jakubov ni-
čivé búrky, ktoré dielo dokonali. Silný vietor lámal stromy, trhal 
krytinu striech, premiestňoval fóliovníky a smetné nádoby. Niči-
vé krúpy pri páde na zem likvidovali všetko, čo im stálo v ceste. 
Smutný bol pohľad na strapce hrozna ležiace na zemi, dobité, 
ešte zelené rajčiny, zničené kvety na záhonoch a polámané 
stromy. 

Pri búrke, ktorá sa nad Jakubovom prehnala podvečer dňa 
10.7.2017, neodolala ani stará, určite už storočná lipa stoja-

ca pri vstupe do miestneho cintorína. Jej mohutná vrchná časť 
podľahla silnému vetru a s praskotom spadla na bránu a múr 
cintorína (foto – Jozef Moravčík). Bolo šťastie, že práve v tej 
dobe tam neparkovalo žiadne auto a neboli tam ľudia. Šťastie 
v nešťastí...

Skutočnosť, že v ten istý deň v neďalekom rakúskom 
Schwechate vyčíňalo tornádo v svojej plnej a ničivej sile, 
vzbudzuje rešpekt a obavy z toho, čo nás ešte čaká. Mali by 
sme sa na podobné zmeny, pokiaľ sa to dá, pripraviť...

m. p.
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ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Rekonštrukcia chodníka od základnej školy 
k autobusovej zastávke
Spoločnosť NAFTA a.s. vyhovela našej žiadosti a prispela nám 5.000€ na 
rekonštrukciu chodníka aj s verejným osvetlením. Chodník bude zo zámko-
vej dlažby. Osvetlenie bude po krajoch. Vybudovaním tohto úseku budeme 
mať pekný a funkčný chodník cez celú dedinu od začiatku dediny v smere 
od lokality Paseky až po základnú školu.

Fontána pred kultúrnym domom
Cez horúce leto 
nám bude vyhria-
ty vzduch ochlad-
zovať striekajúca 
voda vo fontáne, 
ktorá sa vybu-
dovala  a uvied-
la do funkčnosti 
v parku pred kul-
túrnym domom. 
Je vytvorená 
z osem žiab, 
ktoré sú neofici-
álnym symbolom 
Jakubova. Finančné prostriedky na jej vybudovanie sme zabezpečili cez 
darovanie firemných 2% daní v spolupráci s pánom Plutkom,  za čo mu patrí 
naše poďakovanie.

Ozvučenie cintorína
Rozšírilo sa ozvučenie cintorína. Do stredu cintorína sa zabudoval 
jeden nový stĺp s dvoma reproduktormi a položil kábel do zemi cez, 
ktorý sa privádza signál k reproduktorom.

Tradičné 
stavanie máje 
v Jakubove

Posledný aprílový deň 
už tradične na našom úze-
mí patrilo stavaniu máje. 
Tradícia stavania máje v 
očiach dnešnej mládeže 
viac a viac upadá do za-
budnutia. Napriek tomu, 
sa naši jakubovskí chlapi 
snažia túto tradíciu udr-
žať a každoročne stavajú 
máju pred obecným úra-
dom.

Počet obyvateľov 
k 30.06.2017                   1671

Narodili sa:
Putík António
Skalníkova Ema
Bielovič Lukáš
Pajpach Alex

Zosobášili sa:
Sivák Ján – Guničová Simona

Jubilanti  70. roční
Franková Mária
Čiljaková Jana
Kunák Jaroslav

Krásneho životného jubilea 
sa dožívajú:

Pálka František  91 rokov
Bencová Leokádia  90 rokov

Opustili nás:
Gréč Ján
Chmelová Jozefína
Jánský Antonín

1.máj na ihrisku
Pre všetkých ľudí, ktorí nemohli alebo nechceli 

tráviť sviatočný deň v tlačenici na oslavách v Malac-
kách, boli pripravené oslavy na našom ihrisku. Tra-
dičná akcia mala úspech najmä u našich najmenších.  
Kolotoče, trampolína, skákací hrad, cukrová vata, 
pečienky a pivo či čapovaná kofola pre starších... 



3júl 2017

Čistenie okolia Jakubova
Po dobrovoľníckej brigáde Deň Zeme sa prihlá-
sili iniciatívni občania našej obce s peknou my-
šlienkou čistiť okolie Jakubova aj mimo tejto 
akcie, napríklad v rámci prechádzky. 
Teší nás, že našim občanom záleží na svojom 
okolí a vážime si, že prejavujú záujem robiť ve-
rejnoprospešné aktivity. Preto radi podporíme 
všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu tak, že 
im na obecnom úrade pripravíme vrecia s ruka-
vicami a zabezpečíme odvoz zozbieraného od-
padu.
V prípade, že budete mať v úmysle  zapojiť sa, 
stačí keď zavoláte na OÚ a dohodnete sa na vy-
zdvihnutí vriec a rukavíc. Následne zas oznámi-
te na OÚ miesto, kde ste nechali zozbieraný od-
pad, aby ho mohli zamestnanci obecného úradu 
odviezť na smetný dvor.
Poďakovanie: 
Chceme poďakovať skupine občanov okolo p. 
Frimmovej, ktorí už takúto úspešnú brigádu zor-
ganizovali dňa 22.5.2017 

D e ň  z e m e
Dňa 8.4. sa konala dobrovoľná brigáda pri príle-
žitosti Dňa zeme, zameraná na upratovanie obce. 
Pred KD sa zišlo okolo 150 dobrovoľníkov, pri-
pravených obetovať jednu sobotu pre dobrú vec. 
Upratovalo sa v dedine, pri cestách, chodníkoch, 
na ihrisku, okolo školy a v blízkom okolí obce. Je 
pozitívne že v našej obci sa stále nájde dostatok 
ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a za-
poja sa každoročne do tejto akcie. Aj tento rok sa 
pripravené kontajnery naplnili až po okraj. Vďaka-
bohu, že už to neleží v našich lesoch, ale zároveň 
bohužiaľ, že niekto  tam ten odpad stále vozí. A tak 
sú tieto brigády stále potrebné....otázkou zostáva: 
dokedy ešte? ....kto vydrží dlhšie?...tí, čo to zbie-
rajú, alebo tí, čo odpad odhadzujú?
Tí, ktorí stoja na tej správnej strane, všetci, ktorí 
sa zúčastnili, deti, dospelí, organizácie... všetci si 
zaslúžia obrovské ĎAKUJEME!

POĎAKOVANIE

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

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

(Matka Tereza)

                          Jaroslav Foltýnek
                            Terézia Deáková
                         Andrea Voltemarová

                          Štefan Nemec
                          Marián Drinka

                       Blanka Mikulášková
                         Timotej Opatovský

                        Vladimír Dančík
                       Michal Novota
                       Marta Švárová

                       Barbora Jursová
                       Peter Huňady

                      Sabina Bendová
                       Slávka Kovalíková

                        Vladimír Klíma
                      Lýdia Redenkovičová

                        Karol Martinec
                        Dušan Sajko

                       Monika Ambrová
                     Michaela Štermenská

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

V Jakubove 14.07.2017
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Pre mňa je futbalistom Jakubova každý, 
kto nechá na ihrisku za farby nášho klubu srdce...
Výsledky nášho futbalového A. mužstva seniorov TJ ZÁHORAN 
JAKUBOV nás všetkých potešili. Viac však teší hra, ktorú naše 
mužstvo produkuje a ktorá priniesla svoje ovocie v podobe ko-
nečného 7. miesta v 16. člennej IV. TIPOS LIGE Bratislavského 
futbalového zväzu. A tak sme sa rozhodli, že vám, čitateľom na-
šich zvestí, sprostredkujeme rozhovor s človekom, ktorý má na 
výsledkoch  futbalu v našej obci veľkú zásluhu. Položili sme tré-
nerovi A. mužstva, Ing. Máriovi ŠIMEKOVI, zopár otázok...

Ako sa Vám darí skĺbiť povinnosti v práci, rodine a vo futbale ? 
– Mužstvo vediem od novembra 2014. Samozrejme, že deň má aj pre mňa 
24 hodín, ale zatiaľ problémy zvládam. Bez podpory mojej rodiny by to nefun-
govalo. Je to náročné, pretože popri rodinných a pracovných povinnostiach, 
absolvujem 3 x týždenne tréning a cez víkend súťažný zápas. Zatiaľ ma to 
však napĺňa...

Ako spolupracujete s výborom TJ a vedením obce ? – Úroveň 
spolupráce s výborom je na vynikajúcej úrovni. Všetci spolu tvoríme hlavne 
výborný kolektív, ktorý sa formoval ešte za čias, kedy sme všetci aktívne hrá-
vali futbal za Jakubov od žiackych až po seniorské mužstvá a starých pánov. 
Poznáme sa navzájom a zatiaľ si veľmi dobre rozumieme. Je dobré, že v orga-
nizačných záležitostiach nám výrazne pomáha Jaroslav Ferenčák, člen ObFZ 
Bratislava-vidiek, od ktorého máme vždy informácie z prvej ruky. Čo sa týka 
podpory vedenia obce, musím konštatovať, že u starostu i poslancov nachá-
dzame takú podporu, akú si tradícia futbalu v Jakubove zaslúži.  Obec nám 
okrem materiálnej pomoci výrazne pomáha pracovať s vyrovnaným rozpočtom, 
čo nám umožňuje bez stresov realizovať hlavne tie povinné finančné plnenia, 
ktoré z našej účasti v IV. TIPOS Lige BFZ vyplývajú. Ak to objektívne zhodno-
tím, tak na súťaž, ktorú hráme, máme nadštandardné podmienky, čo je záslu-
hou nielen výboru TJ, vedenia obce, ale aj sponzorov. Myslím tým materiálne, 
zdravotné, ale aj finančné zabezpečenie. Chlapcom nechýba nič, môžu sa 
sústrediť len na hru. Veď hrať futbal na takom ihrisku, aké máme v Jakubove, 
je naozaj radosť...

Ste spokojný s hrou a výsledkami mužstva v uplynulom súťaž-
nom ročníku ? – Môj cieľ bolo umiestnenie do 5. miesta. Od jeho naplne-
nia nám chýbali nakoniec len 3 body, ktoré sme tak trochu ľahkovážne stratili 
v niektorých domácich zápasoch. Viac ako umiestnenie ma teší hra, ktorú sme 
začali produkovať. Má systém, dá sa na ňu pozerať a v súťaži sme boli mi-
nimálne rovnocenným partnerom všetkým mužstvám, nevynímajúc mužstvá 
z čela tabuľky. Máme vynikajúcu partiu v kabíne a to je základ úspechov... 
Škoda, že hlavne na domáce zápasy si nenájde cestu viac divákov z Jakubova. 
Paradoxne cítime väčšiu podporu pri zápasoch u súpera, za čo sa všetkým 
fanúšikom chcem za celé mužstvo poďakovať !

Ako sa pozeráte na káder mužstva, je stabilný ? – Káder by 
mohol byť širší. Dnes sa pohybuje okolo 16 hráčov. Počujem veľa hlasov, že 
v mužstve je málo hráčov z Jakubova. Áno, je to tak, ale celosvetový trend, 

ktorý neobchádza ani nižšie súťaže prináša flexibilitu v zostavovaní mužstiev. 
Pozrite sa na okolité obce. Tam sa už nehrá futbal vôbec, alebo sa viac obcí 
spája, aby aspoň s jedným mužstvom mohli hrať aj tie najnižšie súťaže. To nám 
v Jakubove nehrozí... Do nášho mužstva sa hlásia viacerí futbalisti z iných obcí 
nielen kvôli výsledkom, ale aj podmienkam, ktoré v Jakubove máme. Prečo by 
sme ich mali odmietať, ak v našej obci nie je dostatok kvalitných futbalistov so 
záujmom hrať  ? Pre mňa je futbalistom Jakubova každý, kto nechá na ihrisku 
za Jakubov srdce...

Ako vidíte problém našej mládeže vo vzťahu k futbalu ? - Od 
roku 2016 sme do mužstva zabudovali do základnej zostavy 6 odchovaných 
dorastencov. Chybou v ich myslení je však skutočnosť, že by chceli hrať futbal 
bez tréningov a súvisiacich povinností s tým, že mnohí nie sú ochotní vzdať sa 
vecí, ktoré sa musia pre futbal obetovať... Dorast nám dnes chýba a bude veľmi 
dlho trvať, než vynikajúce talenty s veľkým srdcom, ktoré dnes hrajú v príprav-
ke a v mladšom doraste, dosahujú pozoruhodné výsledky, prejdú do mužstva 
seniorov. Viem, že tréneri Slaninka, Kalakaj, Novák a Rábek im odovzdávajú 
veľa nielen z futbalových základov, ale ich vedú aj k hrdosti na klub a obec za 
ktorú hrajú. To je moje prianie a moja vízia, že takýto prechod bude plynulý 
a efektívny. Vďaka všetkým rodičom mladých futbalistov, pretože bez ich pod-
pory by to určite nefungovalo. Výraznejšie by  nám tu však mohla pomôcť škola 
v zameraní telesných aktivít žiakov tak, ako to bolo v minulosti. Tí, dnes veľmi 
mladí futbalisti, však musia mať vzory nielen v Ronaldovi a Messim, ale hlavne 
doma vo vlastnej dedine v mužstve seniorov. O to sa dnes v „áčku“ snažíme 
a darí sa nám to...

Aká je Vaša vízia najbližšej budúcnosti A. mužstva seniorov TJ ZÁ-
HORAN JAKUBOV ? -  Ako som už povedal mužstvo je stabilizované a to 
aj napriek tomu,  že mladí futbalisti, ktorí dostali šancu hrať za „áčko“ zlyhali 
a zvolili si menej náročnú cestu, že viacerí hráči a medzi nim aj opory odišli 
vrátane vynikajúceho strelca, Pavla Malinovského, ktorý ukončil aktívnu čin-
nosť. Mužstvo je však konsolidované a pripravené dosahovať dobré výsledky. 
Prípravu na novú sezónu sme zahájili 2. júla a pripravujeme sa momentálne na 
ihrisku v Suchohrade, pretože naše ihrisko prechádza celkovou rekultiváciou 
(pieskovanie a doplnenie trávnika v opotrebovaných miestach) tak, aby sme 
zachovali  vysokú kvalitu jeho povrchu. Niektorí hráči by sa mali do kádra vrátiť 
a hlásia sa aj noví hráči z iných obcí. Uvidíme, je dobré, že vzniká aj u nás 
konkurencia na jednotlivých postoch. Je to cesta ku kvalite... 
Spolieham sa na doterajšie opory, medzi ktoré patrí hlavne Martin Mikulič, 
ktorý strelil 13 gólov a odohral v 30. súťažných zápasoch 2658 minút z 2700 
možných, čo je úžasná vyrovnanosť nielen vo výkonoch, ale aj vo fyzickom 
fonde a zdravotnom stave. Hlavne na hráčoch ako Mikulič, Ťažký, Gajdár, Ma-
lina bude spočívať zodpovednosť aj v tomto ročníku. Nechcel by som však 
ďalej vyzdvihovať jednotlivcov, pretože to by som musel vymenovať všetkých 
z vynikajúceho kolektívu športovcov, ktorí sa pripravujú pod mojim vedením. 
Kolektívny duch, to je tá úžasná sila nášho mužstva ! Ďakujem im za to a verím, 
že naše ciele, umiestniť sa lepšie ako v uplynulej súťaži, spoločne naplníme...

Na záver - Čo dodať ? Po skončení rozhovoru s trénerom našich 
seniorských futbalistov som mal dobrý pocit. Rozprával som sa 
s človekom, ktorý má vo svojej práci systém, pracuje s reálnymi 
strategickými cieľmi, ale má v talóne aj taktiku, ako môže tie ciele 
dosiahnuť. Nezaváhal ani pri jednej odpovedi a z jeho postojov 
k problémom v našom futbale bolo cítiť, že o nich hovorí človek, 
ktorí si futbalovú kariéru v mužstve prešiel tak povediac „od piky“ 
a ktorý vie, o čom to je... Má jasno v tom, čo robí. Tak ho poznám 
ako podnikateľa, ako človeka, ako otca rodiny. Som presvedčený 
o tom, že futbal v Jakubove vedie správnym smerom... 

S trénerom sa zhováral m. p.
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Čo robíme v Materskej škole?
Už ste sa niekedy zamys-

leli nad tým, koľko času trávi 
dieťa v materskej škole? Je to 
približne sedem až desať ho-
dín denne. Preto by vás určite 
zaujímalo, čo Vaše dieťa v ma-
terskej škole celé dni robí.

 Keď sa opýtate svojho dieťaťa 
, jeho odpoveďou väčšinou je –
„hral som sa“.  A tak to naozaj je. 

Deti predškolského veku sa naozaj potrebujú veľa, veľa hrať. Ale 
okrem toho sú zvedavé a zaujímajú sa o svet okolo seba. Prá-
ve materská škola je tým miestom, kde sa deti môžu hrať , ale 
zároveň sa aj veľa  naučia. Je tiež miestom, kde sa z „maláčika“ 
stáva predškolák. Preto, hlavnou náplňou práce detí v materskej 
škole je hra. Deti pri nej strávia väčšinu dňa a má pre ich rozvoj 
nenahraditeľné miesto. Poskytuje deťom uspokojenie a radosť, 
napĺňajú si v nej svoje potreby , uvoľňuje napätie, získavajú ve-
domosti, skúsenosti a zručnosti. V hre deti získavajú aj sociálne 
zručnosti vo vzájomnom kontakte s učiteľkou a vrstovníkmi. Učia 
sa rešpektovať druhého, rozdeliť sa, byť zodpovedný za svoje 
správanie,  riešiť  konflikty. Pre dieťa predškolského veku je hra 
aj dorozumievacím prostriedkom. Hra je priestor pre celkový roz-
voj dieťaťa. Je pre deti rovnako skutočná a významná, ako je 
pracovná činnosť pre dospelých. Úlohou  učiteliek preto je, aby 
sa hra nevytrácala z predškolskej edukácie, aby sa deti učili pre 
ne, tým najprirodzenejším spôsobom, ktorým je hra, v celej svo-
jej rozmanitosti. Preto sa deti u nás veľa hrajú. Pri hre sa naučia 
niečo o ročných obdobiach, počasí, niečo o zvieratkách, rastli-
nách a chrobáčikoch, o vesmíre a o zemi, o doprave a ľudskom 
tele, učia sa počítať, poznávajú farby, hrajú sa s písmenkami 
a so slovami, veľa behajú a cvičia, aby boli zdravé. Spoločne 
spievame a tancujeme, veľa čítame a rozprávame sa , deti sa 
učia ako sa správať ku kamarátom, ako urobiť druhému radosť. 
Deti  v predškolského veku prirodzene vyhľadávajú druhé deti,  
ako partnerov do hry. Kamarátov si môžu deti vybrať samé a 
hoci sú kamarátstva v tomto veku často povrchné a krátkodobé, 
majú veľký význam pre nadobúdanie sociálnych zručností a do-
zrievanie dieťaťa, pretože sa deti učia akceptovať a rešpektovať 

druhého a na druhej strane aj oni očakávajú , že budú akcepto-
vané a rešpektované. A keď toto všetko stihneme, odrazu sú štyri 
hodiny a treba ísť domov, ale tešíme sa, že sa opäť stretneme 
a budeme sa spolu hrať. 

Nie nadarmo sa vraví, že škola je hrou. Hra detí baví a v kom-
binácii s učením je to hravé a zaujímavé učenie.

Školský rok sa skončil a na záver patrí poďakovanie všetkým 
pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej Mater-
skej školy, za ich prácu a ich starostlivosť. Poďakovanie patrí aj 
Vám všetkým, ktorí našu Materskú školu podporujete, zúčast-
ňujete sa na spoločných akciách,  za to, že sa stávate súčasťou 
našej škôlky.

 
Krásne leto plné pohody, slniečka a radosti s Vašimi 

najmenšími, prajú všetci zamestnanci MŠ.

Výsledky výberového konania
Dňa 21.06.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na riadi-
teľa Materskej školy v Jakubove. Toto výberové konanie je 
povinný zriaďovateľ, t.j. Obec Jakubov, vykonať každých päť 
rokov. Riaditeľa MŠ volí Rada školy pri Materskej škole v taj-
nom hlasovaní na základe prihlášok do výberového konania 
a osobného pohovoru s každým uchádzačom. Víťazom vý-
berového konania sa stala  p. Slávka Siváková, ktorá sa opäť 
na ďalších päť rokov stáva riaditeľkou našej materskej školy. 

NAŠA MLÁDEŽ NÁM VO FUTBALE 
ROBÍ RADOSŤ

Naši mladí futbalisti, ktorí našu obec 
reprezentujú v súťažných družstvách PRÍ-
PRAVKY a MLADŠÍCH ŽIAKOV, začali 
svoju jarnú odvetnú časť súťaží v mesi-
aci apríl. Do súbojov nastupovali s plnou 
vervou umiestniť sa čo najlepšie a v zá-
pasoch zúročili všetko, čo sa na pravidel-
ných tréningoch, pod vedením skúsených 
trénerov Kalakaja a Slaninku, naučili. 
Družstvo PRÍPRAVKY nakoniec obsadi-
lo pekné 3. miesto so ziskom 58 bodov, 
keď nestačili len na suverénnych súperov 
z ŠK Láb a dobre hrjúcich mladých futba-
listov zo Závodu. 

Družstvo MLADŠÍCH ŽIAKOV malo 
v súťaži špeciálnu motiváciu, keďže po 
jesennej časti súťaže bolo na 1. mieste. 
Tréneri Nováka a Rábek vyvinuli spolu so 
svojimi zverencami enormné úsilie, no na-
priek tomu sa im nepodarilo jesenné ve-
denie v súťaži obhájiť, keď v poslednom 

kole nešťastne prehrali a obsadili 3. mies-
to so ziskom 45 bodov.

To, že naši najmladší futbalisti dosiahli 
tretie miesta v súťažiach, však treba oce-
niť, pretože nielen umiestnenie je obra-
zom ich schopností, ale pozoruhodný je 
tiež fakt, že 6 našich mladých futbalistov 
upútalo pozornosť trénerov, ktorí tvoria 
Výber BFZ Bratislava - vidieka boli pozva-
ní na tréningové sústredenia v Stupave. 
Dvaja z nich dokonca dostali pozvánku 
na  Kemp talentovanej mládeže, ktorý or-

ganizuje Slovenský futbalový zväz. Aj to 
svedčí o kvalitnej práci s mládežou v TJ 
ZÁHORAN JAKUBOV.

Úmyselne nespomíname žiadne mená, 
pretože najmladší futbalisti sú vedení 
k tomu, aby v prvom rade dokázali vytvoriť 
čo najpevnejšie súťažné kolektívy v kto-
rých bude hrať prvé husle pripravenosť 
a schopnosť odovzdať na ihrisko všetko 
v prospech klubu a to aj na úkor záujmov 
jednotlivcov. To, že „silná kabína“ prináša 
v kolektívnych športoch dobré výsledky, 
platí totiž v každej vekovej kategórii...
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Divadlo S m a j l í k 
-  úspešné  predstavenie

Na konci júna tohto roku sme v Kine Malacky odohrali  po-
sledné piate predstavenie našej skvelej rozprávkovej divadelnej 
hry o troch prasiatkach s názvom Hlad je zlý . Všetkým divákom 
sa predstavenia páčili a dostávali sme len samé dobré odozvy. 
Videli ho asi všetky deti z Jakubova a iných obcí, aj mnoho do-
spelých, ale určite nikto nevie ako sa zrodila myšlienka zahrať 
práve takéto predstavenie a koľko toho bolo treba spraviť kým sa 
predstavenie dostalo až k divákom. 

Myšlienka napísať scenár na rozprávkovú hru pre naše deti 
z divadelného krúžku  sa so mnou pohrávala už dlhšiu dobu. 
Neustále som premýšľal akú z rozprávok zdivadelniť , aby nebo-
la moc dievčenská a ani moc chlapčenská. Našťastie raz večer 
babka rozprávala našim dcéram rozprávku o troch prasiatkach a 
práve naša dcéra im vymyslela mená Tuco,Muco a Buco. Prá-
ve vtedy som sa rozhodol, že zdramatizujeme divadelnú hru o 
Troch prasiatkach. Samozrejme mená im zostali podľa dcérinho 
návrhu. Väčšina scenára bola napísaná mobilným telefónom na 
prechádzke v lese , prípadne na detskom ihrisku. Netrvalo to 
dlho, asi celé letné prázdniny a scenár bol skoro hotový . V sep-
tembri , keď deti nastúpili do školy sme sa stretli na divadelnom 
krúžku , kde nám pribudla aj nová herečka Tamarka Švárová. 
Po rozdelení rolí sa herci museli učiť texty . Niektorí toho mali 
menej , niektorý viac. Len pre zaujímavosť , scenár má 19 strán 
plných textov. Sám obdivujem deti , že popri učení do školy sa 
vedeli naučiť aj svoje texty zo scenára. Pôvodne bola táto hra na-
písaná pre sedem hercov , kde mal vystupovať iba jeden zajac. 
Nakoľko sme mali ďalšiu herečku navyše, bolo treba pridať ešte 
jednu postavu a tak pribudol ďalší zajac, ôsmy herec.  Po dlhých  
skúškach keď už deti toho mali dosť sa zistilo, že jeden z hercov 
to vzdal a bolo treba hľadať náhradu. Ako blesk z neba sa k nám 
prikmotrila ďalšia nová a teraz aj moc šikovná herečka Andrejka 
Repiská. Pravdu povediac som mal z toho trochu strach , nakoľ-
ko Andrejka mávala problém vystupovať pred divákmi . Ale vše-
tok strach a hanbu zahodila za seba a bola vynikajúca. Okrem 
učenia textov sa riešila aj príprava kulís. Na tejto divadelnej hre 
sa pracovalo nielen v čase krúžku ale aj cez víkend, keď sa na-
hrávali pesničky aby sa mohlo spievať z playbacku. Niektorým 
spevákom to išlo veľmi dobre, pri niektorých bolo treba zopako-
vať nahrávku viac krát. Prišiel február a určili sme si termín pre-
miéry. Začalo sa skúšať v Kultúrnom dome a skúšky sa natiahli 
na dlhší čas. Dievčatá to už prestávalo baviť.  Musím priznať , 

že posledná skúška ( generálka) , deň pred vystúpením dopadla 
katastrofálne. Po nej som nespal celú noc a premýšľal som, ako 
to zvládnuť. Ale bolo to zbytočné trápenie, lebo dievčatá dali do 
toho všetko a na premiére boli úžasné. Som na ne veľmi hrdý. 
Na premiéru nám prišlo okolo 120 divákov , samozrejme väč-
šinou rodinný príslušníci. Chýr o našom predstavení sa rozšíril 
po Jakubove . Oslovila nás pani riaditeľka z Materskej školy či 
by sme zahrali predstavenie aj pre všetky ich deti . Samozrejme 
sme súhlasili a spojili sme to aj so Základnou školou. Predstave-
nie Hlad je zlý sme rovnako odohrali aj v obci Závod pre školu a 
škôlku s obrovským úspechom. Dostali sme od nich aj pozvanie 
na budúci rok s novým predstavením. Ďalšie predstavenie sme 
odohrali pre verejnosť v obci Gajary. Prišlo sa na nás pozrieť síce 
menej divákov ale tiež sme zožali veľký úspech.   Na posledné 
piate predstavenie sme boli pozvaný Základnou školou Štúrová 
z Malaciek do Kultúrneho domčeka v Malackách. 

Chcel by som sa veľmi poďakovať všetkým dievčatám, Tamar-
ke Švárovej ,Terezke a Rebeke Petrášovej, Hanke Orgoňovej, 
Johanke Klímovej, Emke Žingorovej, Andrejke Repiskej sa-
mozrejme aj mojej úžasnej dcérke Veronike Mikócziovej , že na 
sebe zapracovali , zahodili všetky predsudky a odohrali skvelé 
divadelné predstavenie. Ďalej by som sa chcel poďakovať Zuz-
ke Martinusovej za fantastické kostýmy, Anke Petrášovej, našej 
maskérke, Jurajovi Švárovi za rozvoz kulís , Obecnému úradu , 
Základnej Škole a mojej skvelej manželke, ktorá mi v tom pomá-
hala a podporovala nás. Najväčšie ďakujem však patrí všetkým 
rodičom a divákom , ktorý nás podporili finančným príspevkom 
formou vstupného ale hlavne obrovským potleskom. 

ĎAKUJEM.     

Deň matiek
Tento deň je bezpochyby pre mnohé matky na-
jdojímavejší deň v roku. Aspoň u nás v obci je 
tomu tak. Každá mama či stará mama na priví-
tanie dostala k svojmu sviatku kvet. Pri vkusne 
pripravených stoloch mohli mamičky popíjať 
kávičku a sledovať krásny program našich 
najmenších.Pani učiteľky z MŠ spolu so svo-
jimi zverencami si pripravili úžasný program. 
Krásnym prekvapením bol dojímavý tanec ot-
cov so svojimi malými dcérami, ktorý nenechal 
jedno oko v sále suché. Všetky deti zožali na 
záver obrovský potlesk a veľké objatie od svo-
jich mám.



7júl 2017

 

Apríl 
Zápis predškolákov do prvého ročníka 
pre školský rok 2017/2018 

Na zápise predškolákov, ktorý sa  uskutočnil dňa 11.4. 2017 
od 14:00 - 18:00 hodiny v 1.A triede našej školy, sme do prvé-
ho ročníka zapísali 23 budúcich prváčikov. Nádejní prváčikovia 
prišli ešte v marci navštíviť našich prvákov priamo v škole. V 1.A 
sa  stretli s budúcimi spolužiakmi, zoznámili sa s novým prostre-
dím školy a triedy, ktoré budú navštevovať budúcich deväť rokov  
S našimi prvákmi si vymenili darčeky a urobili spoločnú fotogra-
fiu. Milí budúci prváci, tešíme sa na vás v septembri.

Ako sme spolupracovali na ochrane 
našej Zeme

Veľkí aj malí spolu chránia Zem – to bol názov školského pro-
jektu na Deň  Zeme. Prváci a piataci, druháci a šiestaci, tretiaci 
a siedmaci s ôsmakmi, štvrtáci a deviataci – všetci spolupracova-
li. Ich úlohou bolo z odpadových a vytriedených surovín spoločne 
vyrobiť rôzne výrobky, ktoré by slúžili na použitie aj zábavu. Malí 
aj veľkí dokázali skvele spolupracovať a pod vedením svojich 
pedagógov vyrobili zaujímavé výtvory.

KIRIGAMI v ŠKD
V apríli to žilo aj v našom klube! Decká si užili tvorivé dielne 

s názvom DOBRÉ NOŽNICE PRAJEM! s Karolom Krčmárom – 
výtvarníkom a dizajnérom. Strihaním, prekladaním a tvarovaním 
papiera –kirigami-  sa  preniesli do papierového  kráľovstva, 
k pirátom aj do lesa k Červenej čiapočke.  
 

Máj
Exkurzia v 3D tlačiarni
15. máj - opäť sme tvorili v 3D LAB v Bratislave. V pondelok 
15.mája sa už tretia skupina vybraných žiakov zúčastnila exkur-
zie do OrangeLab v Bratislava v Starej tržnici. Videli sme ukážku 
3D tlače aj laserového gravírovania spojených s odborným vý-
kladom a žiaci si na pamiatku odniesli laserom vyrezanú ozdo-
bu z dreva. Exkurzia bola úspešná a my sa tešíme, až budeme 
môcť zobrať za zážitkami 3D Lab ďalšiu skupinu žiakov.

Dopravný projekt
10. máj - náš  dopravný deň a prvostupniari si poriadne užili 

detské mobilné dopravné ihrisko, ktoré sme získali na jeden deň 
v projekte MŠVaV SR. Vážne aj zábavne sme si vyskúšali naše 
kolobežkovo-šoférske zručnosti a potvrdili sme si,  že ako chodci 
a bicyklisti si musíme na ceste dávať poriadny pozor.

Jún
Na Dni otvorených dverí v Prezident-
skom *Grasalkovičovom*  paláci

Na Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci sme sa stretli 
s p. prezidentom, podali si s ním ruky a dokonca  sa niektorým z 
nás podarilo s ním aj odfotografovať. Videli sme  pracovňu pre-
zidenta A.  Kisku a taktiež sme sa ocitli v Hlavnej sále, ktorá je 
najväčšou reprezentačnou miestnosťou, slúži na všetky význam-
né protokolárne ceremónie a stretnutia prezidenta s väčšími de-
legáciami a skupinami. Menujú a odvolávajú sa v nej premiéri 
a vlády, profesori, sudcovia, veľvyslanci a generáli. Konajú sa 
tu tlačové besedy. Užili sme si výhľad z balkóna Prezidentského 
paláca. Skvelý deň, skvelé počasie... 

Škola v prírode 2017
Od 12.-17.6. 2017 si naši prvostupniari  užili ŠkvP v krásnom 

prostredí Vysokých Tatier v obci Tatranské Matliare. Za týždeň 
pobytu stihli poznať krásy prírody i kultúrne pamiatky našej kraji-
ny. Navštívili Beliansku jaskyňu, skanzen a hrad v Starej Ľubovni, 
Spišský hrad, historické centrum a budovy v Levoči, nevynechali 
ani chrám sv. Jakuba  s jeho pýchou, oltárom majstra Pavla, hrad 
v Kežmarku i múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Po veče-
roch zvládli rôzne súťaže a karneval, taktiež si zaplávali v ba-
zéne a zašportovali si pod štítmi Tatier. Dovidenia v ŠkvP 2018!

Všetky info a fotografie o aktivitách školy sa nám nezmes-
tili do Jakubovských zvestí. Môžete si ich  pozrieť na fb/zsja-
kubov alebo na www.zsjakubov.sk , kde nájdete plnú galériu 
fotografii zo všetkých našich akcií. Na www.zsjakubov.sk na 
titulke taktiež nájdete zoznamy zošitov a pomôcok na šk.rok 
2017/2018 pre ročníky 6.-9.  

Našim žiakom prajeme skvelé prázdniny plné slnka a od-
dychu. Vidíme sa v septembri 2017!

Udialo sa v našej škole
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 LETNÝ ROHÁČIK 
A už je to tu ! Škola sa skončila a  letné prázdniny sú v plnom prúde. Pospíte si trochu dlhšie, ako počas školského roka 
a nečakajú vás úlohy. Vysvedčenia ste už rodičom ukázali, oni vás pochválili, alebo krútili nad vašimi výsledkami hlavou... 
Podstatné je však to, že ste školu skončili zdraví a plní elánu a prázdninových plánov. Áno, prázdniny sú hlavne na to, 
aby ste si oddýchli, videli nové miesta na Slovensku alebo aj vo svete, ktoré ste doteraz navštevovali len na mapách. Keď 
sa plní zážitkov vrátite, budete mať o čom rozprávať kamarátom...

Redakcia našich zvestí pre vás pripravila LETNÝ ROHÁČIK. Pri jeho 
lúštení môžete preukázať svoj dôvtip, šikovnosť a znalosti. Spríjemníte si 
tak chvíle oddychu a budete mať možnosť získať pekné ceny. V tajničke 
roháčika sa ukrýva niečo, čo určite počas prázdnin budete viacerí držať v 
ruke...! Alebo nie ?
Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov !

1. Zdravá potravina ; 2. Pripravovala cesto ; 3. Práca ; 4. Jeden z leká-
rov ; 5. Obľúbená detská hračka ; 6. Obyvateľ štátu v Ázii ; 7. Tu máš ! ; 
8. Had bez spoluhlások ;

Ten, kto úspešne rozlúšti náš roháčik, môže tajničku napísať na papier, 
pripísať svoje meno a adresu, vložiť do obálky s heslom „LETNÝ ROHÁ-
ČIK“  a obálku bez známky vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Jaku-
bove. Traja úspešní lúštitelia budú odmenení peknými knihami.

Nestačí však vylúštiť roháčika. Kto chce vyhrať, musí uhádnuť túto hádan-
ku  a  výsledok hádania napísať k tajničke roháčika...! 
V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok maľovaný. Veľmi ľahko spoznáte ho, podľa krídla okatého. Čo je to ???

Do redakcie nám poslali deti aj rozlúštenie jarnej hrebeňovky. Jej tajnička  znela – ZELENÝ ŠTVRTOK.  Z veľkého množstva 
správnych odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspešných lúštiteľov – Patríciu DANČÍKOVÚ (č. 309), Andrejku REPISKÚ (č. 
483) a Esterku DUBOVÚ (č. 389) . Srdečne im blahoželáme a všetkým deťom prajeme krásne prázdniny !
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S I L N Ý  M U Ž  Ú S P E Š N E  R E P R E Z E N T U J E  J A K U B O V
Viete čo znamená pojem STRONGMEN...? Je to osoba – silný 
muž, ktorá súťaží v silovej atletike. Ešte v 19. storočí tento termín 
označoval hlavne silných mužov, ktorí svoje telo a silné svaly 
vystavovali a predvádzali  najčastejšie v cirkusových manéžach. 
Neskôr, keď boli silové športy postupne zaraďované do vlastných 
kategórií, ako je vzpieranie , posilňovanie, kulturistika a pod., stal 
sa „strongman“ vlastnou špecifickou a organizovanou kategóriou 
v silových športoch.

Je veľmi príjemné oznámiť čitateľom našich zvestí, že opäť 
sme v našej dedine objavili mladého človeka, ktorý dosahuje po-
zoruhodné výsledky v tomto nezvyčajnom športe a šíri tak dobré 
meno našej obce nielen doma, ale aj v zahraničí.

Našim „strongmenom“ žijúcim v Jakubove je 28 ročný a zatiaľ 
slobodný Pavol HORŇÁK. Rozhovor s ním bol veľmi zaujímavý 
a dozvedeli sme sa, že silní a svalnatí muži ho vždy priťahovali. 
Cvičiť začal už ako pätnásťročný medzi amatérskymi kulturistami 
v dostupných posilňovniach. Keď zistil, že cvičenie má na jeho 
telo pozitívny účinok, hľadal cestu ďalej, vyššie. 

Od januára 2016 sa stal platným členom Slovenskej asociácie 
silných mužov (SASIM) so sídlom v Trenčíne. Práve tu sa zozná-
mil s pánom Jiřím KADLEČÍKOM, ktorý dosiahol v tomto športe 
svetové úspechy. Tento človek sa stal pre Pavla vzorom nielen 
v práci so svalmi, ale aj v odhodlaní nastúpiť cestu, na ktorej 
nesmie chýbať ctižiadosť a silná vôľa. 

Postupne sa Pavol začal zúčastňovať súťaží v Slovenskej 
lige, kde sa spočiatku medzi oveľa ťažšími a vypracovanejšími 
mužmi umiestňoval medzi poslednými, ale nezaplatiteľné boli 
skúsenosti, ktorú tu získal. A odrazilo sa na to jeho výsledkoch 
už začiatkom roku 2017, kedy obsadil na Majstrovstvách Slo-
venska pekné 4. miesto v dvíhaní 120 kg oceľovej klady. V marci 
2017 na súťaži v Trenčíne už  Pavol HORŇÁK v dvíhaní rovna-

ko ťažkej klady vyhral v silnej konkurencii pätnástich mužov vo 
váhovej kategórii do 105 kg. V dobe, keď píšem tento článok, 
teda koncom mesiaca jún 2017, je Pavol po všetkých súťažných 
kolách Slovenskej ligy na peknom treťom mieste, ale jeho ciele 
sú vyššie.

A chcete vedieť, aké disciplíny v rámci súťaží musí Pavol ab-
solvovať ? Ide o mŕtvy ťah s činkou 280 kg do 1 minúty, zdvíhanie 
130 kg oceľovej klady do 1 minúty, prenesenie dvoch 140 kg 
kufrov na dráhe 30 metrov, zdvíhanie 90 kg jednoručnej činky, 
zdvihnutie a vyloženie 160 kg kamennej gule na rampu a sa-
mozrejme aj ťah ťažkého automobilu...

Hneď na druhý deň po našom rozhovore, dňa 1. Júla 2017, 
odchádzal Pavol reprezentovať Slovensko k Čiernemu moru do 
mesta Melitopol na Ukrajine, na významnú súťaž so zastúpením              
siedmych štátov z Európy. Držíme mu všetci doma palce a verí-
me, že budeme môcť opäť napísať o tom, aké úspechy v medzi-
národnej konkurencii dosiahol...


