
Jakubovské zvesti
alebo Pascha je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na 
marec alebo apríl. Veľká noc je pre 
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania 
(resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po 
jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej 
noci a ich interpretácia úzko súvisia 
s významným židovským sviatkom 
Pesach, ktorý sa slávi zhruba v 
rovnakej dobe. V prostredí Grécko-
katolíckej a pravoslávnej cirkvi sa 
pre tento sviatok používa takmer vý-
lučne názov Pascha.

Kresťanské oslavy Veľkej noci sa 
v Novom zákone nespomínajú, naj-
starším svedectvom o Veľkej noci je 
Veľkonočný preslov Melito Sardský 
z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa 
teda v cirkvi objavili veľmi skoro.

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ 
treba hľadať v časoch židovského 
otroctva v starovekom Egypte. Fa-
raón nebol ochotný prepustiť svo-
jich izraelských otrokov, a preto Boh 
trestal krajinu desiatimi ranami. Až 
po poslednej z nich, keď zomreli 
všetky prvorodené egyptské deti, fa-
raón prepustil zotročený ľud. Židov, 
ktorí pomazali veraje svojich dverí 
krvou baránka, sa táto pohroma ne-
týkala a anjel smrti ich obišiel. Bará-
nok je preto symbolom Ježiša Krista, 
ktorého krv nás všetkých zachránila 
od večného zatratenia. Ako sa ďalej 
uvádza v Biblii, po vyslobodení z 
Egypta previedol Boh ľud na čele s 
Mojžišom cez Červené more, ktoré 
rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú 
pôvod tradičného židovského názvu 
pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní 
slovo pésach vysvetľujú ako obíde-
nie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho na 

anjela smrti, ktorý obchádzal domy 
potreté krvou. Obídenie aj prechod 
predstavujú veľké Božie skutky, kto-
ré urobil počas jednej noci pre svoj 
ľud, a preto každoročnú spomienku 
na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou 
nocou.

Symbolika prechodu z otroctva do 
slobody sa preniesla aj do kresťan-
stva ako prechod z hriechu do života 
v Božej milosti, ktorý zabezpečil Je-
žiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvy-
chvstaním.

Veľkonočné oslavy sa podľa re-
giónov líšia. Pretože sa časovo 
zhruba prekrývajú s pohanskými 
oslavami príchodu jari, ľudové tradí-
cie prevzali z predkresťanských dôb 
mnoho zvykov a obyčajov.

Veľkonočné kúpanie a šibanie
Šibanie je starý magický rituál, pri ktorom sa 
využíva mágia dotyku. Korbáče sa plietli z 
mladých čerstvých vŕbových prútikov, ktoré sú 
na jar čerstvé, naliate miazgou a ich kontakt 
s dievčenským či so ženským telom mal pri-
niesť pružnosť, ohybnosť,mladosť a krásu aj na 
dievčatá a ženy. Podobne to bolo s oblievačkou 
(kúpačkou)- dievčatá a ženy sa oblievali ,,živou 
vodou“ (z potoka či so studne) a jej čerstvosť 
mala tieto vlastnosti sprostredkovať aj dievča-
tám, aby boli čerstvé a rýchle v práci. Pôvod 
šibačky a oblievačky tkvie ešte v predkresťan-
skom období, keď Slovania slávili sviatky jari 
ako symbol plodnosti a dotyk vŕbových prútikov 
so ženským telom znamenal odovzdávanie plo-
divej sily. Obrad polievania vyjadroval želanie, 
aby uzdravujúca, očisťujúca a omladzujúca 
sila, pripisovaná vode v tento čas, prešla na 
oblievané ženy a dievky.

( zdroj: Slovenský rok, Katarína Nádaská)

VEĽKÁ NOC 

alebo  Veľkonočné  sv ia tky
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ŠTATISTIKA

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Tr i e ď t e  o d p a d  a  s p o l u  u š e t r í m e
Od nového roku triedime 

odpad po novom. Kto sa na-
učí správne triediť odpad, 
môže ušetriť. Tak sú nasta-
vené nové pravidlá triedené-
ho zberu. 

Viete ako správne triediť? 

Čo kam patrí?
Nová legislatíva definu-

je presné farebné rozlíšenie 
zberných kontajnerov a vriec 
na triedený odpad. Modrá far-
ba je určená pre papier, ze-
lená pre sklo, žltá pre plasty, 
červená pre kovy a oranžová 
pre viacvrstvové kombinované 
materiály (VKM), čiže nápojo-
vé kartóny. Zákon umožňuje aj 

spoločný zber viacerých zlo-
žiek, konkrétne plastov, kovov 
a VKM, spolu do jednej nádo-
by, pričom na nádobe musí 
byť riadne označené, o ktoré 
zložky ide.  Ak je napríklad na 
žltej nádobe napísané, že sa 

okrem plastov do nej môžu 
vhadzovať aj nápojové kartóny 
či kovy, môžete vhodiť oboje, 
na triediacej linke sú následne 
dotrieďované. Dôležité je riadiť 
sa farbou a štítkom na zbernej 
nádobe.

Prečo boli potrebné zmeny 
a ako môžete triedením ušet-
riť?

Na Slovensku až 75 % ko-

munálneho odpadu končí na 
skládkach. Každý Slovák vy-
triedi v priemere len 8 % odpa-
du. Aj to bol dôvod vytvorenia 
úplne nového Zákona o odpa-
doch. Envirorezort odhaduje, 
že vďaka nemu dosiahneme 
úsporu približne 31,5 milióna 
€. Náklady na triedený zber 
a recykláciu budú totiž po no-
vom hradené výrobcami pro-
duktov a obalov. Tí vytriedený 
odpad uhradia prostredníc-
tvom organizácií zodpoved-
nosti výrobcov (OZV). V našej 
obci je takouto spoločnosťou 
ENVI - PAK, ktorá má dlho-
dobé skúsenosti s triedeným 
zberom. Mestá a obce budú 
platiť už len zmesový nevytrie-
dený odpad. To môže samo-
správe, ale aj vám občanom 
priniesť hneď dvojnásobnú 
úsporu. V prvom kroku, keď 
výrobcovia mestu/obci uhradia 
náklady na zavedenie a správ-
ne fungovanie triedeného zbe-
ru. Druhýkrát, keď zvýšením 
množstva vytriedeného odpa-
du klesne množstvo zmesové-
ho komunálneho odpadu, za 
ktoré obyvatelia platia. 

Ak teda budete správne trie-
diť, ušetríte!

Zlepšenie bezpečnosti 
na cestách v obci 
Na základe dotácie Bratislavského 
samosprávneho kraja bol v našej 
obci vybudovaný moderný osvetlený 
prechod pre chodcov spĺňajúci vy-
soké kritéria bezpečnosti. Prechod 
je vybudovaný na hlavnej ceste pri 
trhovom mieste.

Voľby do NR SR 2016 v Jakubove
Dňa 05.03.2016 sa konali voľby do NR SR. V Jakubove sa z celkového počtu 1313 
oprávnených voličov, zúčastnilo na voľbách 806, čo predstavuje 61,39% účasť.
Z celkového počtu 806 voličov bolo odovzdaných 783 platných hlasov, 23 neplat-
ných.
Najstaršou účastníčkou volieb bola pani Katarína Štuková.

1 TIP 4
2 SMS 1
3 OĽANO 76
4 DS 3
5 ŠANCA 4
6 SME RODINA 88
7 SZS 3
8 KSZS 2

9 MKA 0
10 VZDOR 0
11 MOST-HÍD 17
12 SNS 76
13 Odvaha 0
14 KSS 14
15 SDKÚ-DS 2
16 SMER 281

17 KDH 24
18 SOK 11
19 ĽSNS 52
20 SIEŤ 27
21 SMK 1
22 PD 0
23 SAS 97

Počet obyvateľov  
k 29.02.2016              1627

Narodili sa:
Sloboda Adrián
Čiljaková Zoja
Moravčík Daniel
Gratulujeme!
 
Zosobášili sa:
Slobodová Andrea
Neština Marek
 
Jubilanti 70. roční
Kubecová Mária
Manczalová Katarína
Ščepánová Štefánia
 
Jubilanti 80. roční
Burcl Štefan
Martincová Mária
Srdečne blahoželáme!
 
Opustili nás:
Idlbecková Terézia
Votroubková Ľubica
Čermák Pavol
Úprimnú sústrasť!

(Vážení občania, na tomto 
mieste sa dajú uverejňovať aj 
oznamy svadobných jubileí, v 
prípade záujmu kontak-
tujte Oú.)
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Obecná zabíjačka

Kultúrna komisia pri obci Jakubov v spolupráci s PZ Jakubov a miest-
nymi organizáciami vás pri príležitosti Dňa Zeme všetkých pozýva na:

Jarné upratovanie okolia obce
dňa  23.4.2016
od 8.30 do 13.00 hod.
Pitný režim a občerstvenie pre každého!
Vrecia a rukavice sú zabezpečené. 
Každý účastník nad 15r. dostane vývoz 
jedného vozíka odpadu na odpadový dvor 
zdarma. 

V sobotu 6.2. sa v našej obci konala 
opäť obecná zabíjačka. Samotná za-
bíjačka prasiatka sa odohrávala už 
od 9 hod. priamo pred kulturákom. 
Stánky s občerstvením v réžii TJ Ja-
kubov a OZ Citrónky ste mohli nájsť 
vonku i vo vnútri KD.  Ponúkali sa na 
predaj výrobky, zabíjačkové špeciali-
ty, fašiangové šišky, lokše i novinka 
sladké churos v bufete u Citróniek. 
Výborné jedlo sa pozalievalo čapo-
vaným pivkom i rôznymi alko a neal-
ko nápojmi.Veľký úspech mala aj ka-
pela Duo Linz, ktorá svojou hudbou 
zabávala návštevníkov až do 19.00 
hodiny. Opäť vydarená akcia, výbor-
ná atmosféra, skvelé jedlo a perfekt-
ná zábava. Organizátori ďakujeme!
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Bolo to začiatkom roka 2014. Vtedy sa v Jakubove stretli 
traja ľudia milujúci rodné Záhorie a ľudovú muziku. Jaroslav 
Fišer – kapelník Záhorienky, Milan Svetlák – technik a kame-
raman a Marián Polakovič, budúci autor textov a melódií pies-
ní. Slovo dalo slovo a spolupráca bola na svete.

Prvým plodom ich spolupráce bola pieseň Jakubovské zvo-
ny, ktorá všetko odštartovala a jej uvedenie do života v obci 
Jakubov v máji 2014, malo veľký úspech. Tak vznikla myš-
lienka pokračovať v tomto diele a vytvoriť hudobne spolo-
čenský projekt s konečným cieľom zabezpečiť  nahrávku CD 
nosiča s obsahom ľudových piesní, ktorého jedinečnosť bude 
spočívať v tom, že  všetky piesne budú naspievané o kon-
krétnych záhoráckych obciach a v záhoráckom nárečí. Po 
hudobnej stránke piesne pripravoval Jaroslav FIŠER so spo-
lupracovníkom kapely, Jožkom Rapáčom z Moravy. Samotné 
diela interpretuje renomovaná dychová hudba ZÁHORIENKA 
so spevákmi Alenkou Rapáčovou a Liborom Cupalom. Texty 
všetkých piesní napísal občan Jakubova, čestný člen dycho-
vej hudby Marián POLAKOVIČ s tým, že do textov vložil vždy 
niečo, čo je pre jednotlivé obce typické a čo ich charakteri-
zuje. 

Veľký podiel na tom, že toto unikátne dielo je na svete, majú 
starostovia všetkých obcí, ktorí sa rozhodli projektu zúčastniť 
a zorganizovali „krst“ nových pesničiek vo svojich obciach. 
V tomto smere patrí prvenstvo a veľký podiel na úspechu prá-
ve nášmu starostovi Petrovi Gajdárovi, ktorý to vlastne všetko 
odštartoval tým, že v Jakubove zorganizoval prvý krst našej 
piesne Jakubovské zvony. Väčšina starostov obcí sa postup-
ne pridávala a umožnili tak dielo dokončiť napriek vysokým 
nákladom na štúdiovú nahrávku, výrobu CD a v neposled-
nom rade aj na správne poplatky súvisiace s ochranou au-
torských práv. Náklady, ktoré vynaložili na dokončenie diela 
samotní autori a hudobníci, radšej nepočítajú...

Dnes, po dvoch rokoch náročnej práce sa dielo dokončilo. 
Práve v našej obci bude 2. apríla 2016 „ pokrstené „ novučič-
ké CD – čko na ktorom je 18 krásnych pesničiek, včítane tej 
našej, jakubovskej. Podľa názorov zainteresovaných ide o 
hudobný klenot, ktorý je veľkým prínosom pre jednotlivé obce 
nielen z hľadiska ich propagácie, obohatenia kultúrnych hod-

nôt a tradícií, ale tiež pre zachovanie vzácneho spoločného 
dedičstva ľudí žijúcich v  regióne Záhoria, ktorým je naše zá-
horácke nárečie. Všetci, ktorí sa na tomto projekte podieľali, 
vidia za ním aj hlbší význam – návrat ku koreňom a tradíciám. 
Je to dnes naša povinnosť spojená so zodpovednosťou za 
zachovanie dedičstva otcov pre budúce generácie. Veď prá-
ve z týchto koreňov a tradícií všetci pochádzame...

Všetkých vás srdečne na túto spoločenskú akciu pozýva-
me a veríme, že budete účastníkmi tejto pre obec výnimočnej 
spoločenskej udalosti. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obec-
nom úrade v Jakubove.

OZ Citrónky opäť organizuje 
letný tábor! 

Tento rok v prekrásnom prostredí 
Štiavnických vrchov.

penzión VilaBela, Banská Belá
31.7.-6.8.2016
cena:160,-€

Prihláste sa u p. Redenkovičovej na 
t.č.:0905/408 981

Občania pomôžte obnoviť tradíciu!

Hľadá sa originálny 
Jakubovský kroj!

Obec Jakubov v snahe o zachovanie kultúrneho 
dedičstva hľadá informácie o tom, ako vyzeral ori-
ginálny kroj v našej obci. 
Ak máte niekto ešte takýto kroj doma, alebo 
nejakú jeho súčasť, prípadne fotografie sviatoč-
ného, pracovného, dámskeho, pánskeho či det-
ského kroja, ozvite sa prosím na obecnom úrade 
alebo p. Petrášovej na t.č. 0915/890 038 

ZÁHORIENKA 
bude  „ KRSTIŤ“ v Jakubove
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21. storočie je  storočím vedy, techniky a technických vy-
možeností, ktoré v nemalej miere ovplyvňujú a zasahujú do 
nášho života. Život priniesol a vyprodukoval  „amerikani-
zované“ typy hračiek, hier a detských seriálov, ktorými sú 
naše deti doslova zaplavené. Vytlačili krásne slovenské roz-
právky, piesne, hry a zvyklosti s ľudovou tradíciou. 

Prečo a kedy má zmysel  vracať sa k naším ľudovým tra-
díciám?

  Už v rannom detstve, kde nezastupiteľnú úlohu má práve MŠ. 
Nie je tajomstvom, že náš výchovno-vzdelávací program „Slnieč-
ko“, je celý popretkávaný prvkami ľudovej tradície. Tvorivosť pani 
učiteliek nepozná hranice a pripravujú pre deti zaujímavé, netra-
dičné veku primerané aktivity, pri ktorých sa dozvedajú , ako žili 
ľudia v minulosti, aké pracovné nástroje používali, ako sa oblie-

kali a zabávali. Ľudové zvyky sa viažu k jednotlivým ročným ob-
dobiam. Deti ešte teraz občas spomínajú návštevu bielych Lucií, 
ktoré nám v triedach vymetali zlo, ako sme piekli a zdobili me-
dovníčky a ešte v čerstvej pamäti majú fašiangy. Celé fašiangové 
obdobie venujeme folklóru, tradíciám nášho regiónu a snažíme 
sa u detí vypestovať pekný vzťah k ľudovým tradíciám. V utorok 
podvečer pred popolcovou stredou, naše deti pochovávajú basu. 
Krásne ľudové pásmo tancov a piesní si prídu pozrieť nielen ro-
dičia, ale aj široká verejnosť našej obce. Starí rodičia si zaspomí-
najú na svoju mladosť a rodičia sú dojatí nad tým, čo všetko ich 
malé deti dokážu. Deti vystupujú v dobových kostýmoch typické 
pre túto udalosť. Nechýbajú ani farári, ktorí dajú base posled-
né zbohom. Celé  hudobno - pohybové pásmo deti sprevádza 
harmonikár Jožko, ktorý  tomu dá tú pravú atmosféru. Na záver 
nechýbajú fašiangové šišky s čajíkom, ktoré chutia  nielen de-
ťom, ale i dospelým. 

Aby sme si toto krásne dedičstvo uchovali, je predovšetkým 
na nás, pedagógoch, aby sme i naďalej hľadali cesty a spôsoby 
k šíreniu ľudových tradícii a zvykov a s láskou ich odovzdávali  
naším deťom.

     
   Uč. A. Fratričová

Zlatá medaila zo zimnej olympiády pre Dom Svitania
Aj tento rok sme prijali pozvanie na XIII. 

Zimnú olympiádu pre ľudí s mentálnym po-
stihnutím vo Frýdku – Místku. Odchádzali 
sme z Malaciek v piatok 5.2.2016. U nás 
sneh nebol. V Beskydách sneh bol aspoň 
v sobotu doobeda. Súťažili sme v behu na 
lyžiach a na trati boli ešte stanovištia so 
streľbou a hodom loptičkou. Zo 44. súťa-
žiacich bol Marián na 15. mieste, Peťo na 
4. a Robko na 13. mieste. Popoludní sa už 
sneh roztopil. Nám to nevadilo, namiesto 
bežkovania  bola súťaž v behu,  štafeta 
4x30 m, k tomu zase stanovištia so streľ-
bou a hod loptičkou. Pri štafete sme si užili 
aj kopu srandy: jednému kolegovi praskla 
hneď po štarte guma na nohaviciach a tak 
si ich musel počas celého behu držať, aby 
ich nestratil     

Zato my sme boli v štafete úspešní a 
najrýchlejší - získali sme zlatú medailu, 
takže sa máme čím chváliť. 

Počas celej olympiády vládla v našom 
družstve dobrá nálada. Boli sme tam ako 

vždy s pani riaditeľkou. Mali sme pekné 
ubytovanie v dedinke Morávka v Penzió-
ne U přehrady, vynikajúco nám varili (re-
zeň, sviečková, zabíjačkový tanier a iné 
dobroty). Hrali sme karty – Elfer raus, 
boli sme sa poprechádzať pri priehrade 
Morávka. Je tam veľmi krásna príroda. 
Trochu sme aj oddychovali, rozprávali 
sme sa, spoznali sme sa s inými účast-
níkmi olympiády.

Domov sme sa vrátili v nedeľu, mali 
sme za sebou tri skvelé a úspešné dni. 
Všetky zážitky sme porozprávali hneď na 
ďalší deň v práci svojim kolegom, zagra-
tulovali nám a tešili sme sa spolu zo zla-
tej medaily. A my sa už teraz tešíme, že 
pôjdeme tento rok aj na letnú olympiádu, 
ktorá býva vždy v septembri na štadióne 
vo Frýdku Místku. 

Robko Bureš, Peťo Jung, Marián Katina

Som rád, že som spoznal nových ľudí 
a že sme sa dobre zabavili. Pre mňa je 

veľkým úspechom, že som zvládol lyžova-
nie. Stál som na lyžiach prvýkrát. (Marián)

Najviac sa mi páčilo športovanie a to, že 
dobre varili. (Robko)

Ja som hrdý na to, že sme vyhrali 
zlato. 

(Peťo)

Ľudové tradície v MŠ
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Lyžiarsky kurz 
Oravské Beskydy

Lyžovanie je súčasťou osnov telesnej a športo-
vej výchovy. Jeho príprave a priebehu venuje naša 
škola mimoriadnu pozornosť nielen výberom mies-
ta konania kurzu, ale hlavne kondičnou a odbornou 
prípravou na výuku carvingového lyžovania. Výcviku 
sa zúčastňujú žiaci 5.-9. ročníka- lyžiari začiatočníci 
ako aj rôzne pokročilí lyžiari. Výcvik prebieha den-
ne priamo v lyž.stredisku na svahoch s rôznou ob-
tiažnosťou. Po príchode do strediska  a  rozdelení 
do lyžiar.družstiev pokračuje výuka začiatočníkov v 
rozvíjaní rovnováhy- jednoduchou jazdou v pluhu, 
jazdou v oblúku s obojstranným prívratom, znož-
ných oblúkoch so zvýšeným odrazom  zo spodnej 
lyže, nácvikom jazdy na lyž.vleku. Pri pokročilých 
lyžiaroch ide hlavne o tréning carvingového oblúku, 
jazdu na hranách,  neskôr pridanie prvkov fun car-
vingu – otočky, jazda na jednej lyži, pokladanie do 
dlhších oblúkov. 

Aj tento rok stála Perinbaba pri nás. Po prvom dni 
bez snehu  nás zavalila 40 cm čerstvého lyžiarskeho 
potešenia. V Oravských Beskydách na Slanej vode 
sme zažili zasnežené dni  bez internetu a televízie, 
dni s víchricou, zamračené aj slnečné s výhľadom 
na Západné Tatry. Všetci začiatočníci zvládli základy 
lyžovania. Ostatní mierne a stredne pokročilí lyžiari 
zdokonalili skutočný carving. Orava nesklamala ani 
počasím, ani náročnosťou.

R. Chmelová

JUBILEUM JE PRÍLEŽITOSŤOU 
bilancovať, spomínať, ďakovať 

Šesťdesiat rokov v živote  Základnej školy Jakubov  je  obdobie čino-
rodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce, zameranej na prípravu 
žiakov k ďalšiemu štúdiu a prípravu pre život. A aj keď sa počas tých 
šesťdesiatich rokov vystriedalo na našej škole množstvo žiakov, učiteľov, 
riaditeľov a správnych zamestnancov, ktorým čas postriebril vlasy, noví 
žiaci ju neustále robia mladou. Od otvorenia našej školy sa udialo veľa 
zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu a vybudovať 
školu, dobrú  po každej stránke, lebo ako už povedal učiteľ národov Ján 
Amos Komenský: „Len dobrá škola robí človeka lepším“. Oslavy či  jubi-
leá sú vždy príležitosťou bilancovať, spomínať, ďakovať. Práve tento oka-
mih a tento deň bol prejavom našej úcty a vďaky všetkým pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkom, ktorí svojou prácou tvorili súčasť dobrej 
školy počas uplynulých šesťdesiat rokov. V príjemnej atmosfére odpolud-
ňajšieho stretnutia hostí a zamestnancov školy spojenej s prehliadkou 
priestorov školy odzneli želania z úst bývalej  riaditeľky školy Mgr. Alice 
Šimkovej a starostu obce Mgr. Petra Gajdára -veľa úspechov do ďalších 
rokov celému kolektívu školy, stovky dobre pripravených absolventov 

a želanie, aby na ško-
le panoval duch spolu-
patričnosti, náročnosti 
a láskavého slova ako 
doteraz. Všetkým zú-
častneným patrí naše 
poďakovanie.

Riaditeľka školy

EURÓPA V ŠKOLE 
Žiaci našej školy spracovali lite-

rárnou a výtvarnou formou tri témy 
prestížnej európskej súťaže. „Všet-
ko bude v poriadku“ –tému literárne 
spracovali žiaci 3. triedy. Výtvarne 
spracovala tému obľúbenej európ-
skej rozprávky „ Vlk a sedem kozlia-
tok“  žiačka 4. ročníka Johanka Klí-
mová. 

Školy v Európe by mali byť miestom, 
kde sa môžeme všetci cítiť dobre. 
Nie je to však vždy tak a dôvodom je 
často práve šikanovanie. Témy „Šika-
na - nič pre mňa!“ a „Pozdvihla som 
svoj hlas“ výtvarne spracovali žiačky 
8. ročníka Anett Siváková a Viktória 
Kalakajová.. Prácami sme sa zapojili 
do okresného kola súťaže.   

Zápis prvákov  pre šk.rok 
2016/17

ZŠ Jakubov oznamuje, že zápis žiakov do 
1 .ročníka sa uskutoční dňa 12.4. /utorok/ 
v čase od 14.00-18.00 hodiny v1.A triede 
ZŠ -vstup cez hlavný vchod. . Do 1. ročníka 
môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu 
na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. 
Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným 
zástupcom. Zákonný zástupca prinesie na 
zápis:
občiansky preukaz zákonného zástupcu
kópiu rodného listu dieťaťa
kópiu zdravotnej kartičky dieťaťa
potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa, kto-
ré nemá trvalý pobyt v Jakubove
Sledujte info na: www.zsjakubov.sk a fb zsja-
kubov

Všetkovedko     
V tejto celoslovenskej súťaži môže 

žiak ukázať, čo všetko už vie o sve-
te okolo seba. Zároveň si v hravej 
a súťažnej atmosfére vyskúša, či sa 
dokáže v správnej chvíli sústrediť a 
podať čo najlepší výkon. Pripraví 
sa tak na chvíle, keď bude musieť 
pracovať pod časovým tlakom a 
pritom nezaváhať. Čím skôr zistí, 
ako zvláda takéto situácie, tým skôr 
a lepšie môže rozvíjať svoje danosti 
a prekonávať prekážky. Aj tento rok 
žiaci 2. až 5. ročníka riešili úlohy 
z humanitných a prírodovedných 
predmetov. 

Všetkým držiteľom hrdého titulu 
Všetkovedko blahoželáme.
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RYBÁRSKY ROK   2015
Rybári Obvodnej organizácie 

SRZ Jakubov 16. januára 2016, 
hodnotili na členskej schôdzi 
svoju činnosť za uplynulý rok 
2015. Vo svojich správach jed-
notliví členovia výboru hodnotili 
svoju prácu a vytýčili hlavné ci-
ele do budúcej rybárskej sezóny 

2016. Pán Pajpach  tajomník rybárskej organizácie oboznámil 
schôdzu s aktuálnym zložením členskej základne:  

                 262 členov, z toho 28 detí, 5 mládež, 
                 229 dospelých, z toho 21 invalidov, 47 dôchodcov,

V Jakubove trvale žijúcich je 118 členov SRZ.
Jednou z hlavných úloh rybárov na rok 2016, okrem lovu rýb, 

bude pokračovať v udržovaní poriadku a čistoty v okolí rybár-
skych revírov. V odstraňovaní napadaných stromov do vody 
najmä na Štrkovisku Jakubov II. Sledovanie čistoty vody v reví-
roch patrí medzí prioritné úlohy pri ochrane vodných plôch a ži-
vočíchov a rastlín. V roku 2016 rybári na splnenie tejto úlohy 
zamerajú svoju brigádnickú činnosť.

Správu hospodárenia na revíroch podal pán Borovka, kde in-
formoval o zarybnení revírov. Do vôd jakubovskej organizácie 
bolo v roku 2015 nasadených 55q kapra K2 a K3, 4000 ks šťuky, 
700 ks zubáča, 50 kg lieňa.

V roku 2015 rybári nachytali a si privlastnili 1.470 ks kaprov  
v celkovej váhe 4.579 kg, 27 ks šťúk v celkovej váhe 66 kg, 43 

ks zubáčov v celkovej váhe 85 kg. Celkom nachytali 1649 ks rýb 
celkovej váhe 5.008 kg.    

Na záver informoval rybárov o najväčších úlovkoch kapor 
111cm a 22,3 kg a 96 cm a 15,7kg na revíre Jakubov I,

V roku 2015 jakubovská organizácia organizovala rybárske 
preteky dospelých aj detí. Preteky boli hodnotené veľmi kladne. 
V spolupráci s Rybárskym spolkom Malina a Obcou Jakubov, 
ktorá jej poskytla finančný príspevok vo výške 200 € i preteky pri 
príležitosti MDD.

V rybárskom roku 2016 budú rybári v tradícii pokračovať a ry-
bárske preteky sa uskutočnia dňa 7. mája 2016 dospelí začiatok 
o O7,00 do 13,00 hodiny a detské preteky dňa 8. mája 2016 od 
08,00 do 12,00 hodiny.

Rybári si v uznesení stanovili úlohy na najbližšie obdobie v pl-
není ktorých im prajeme veľa úspechov.

J.Gréč

Nové a vzácne skutočnosti o NAŠEJ KAPLNKE...
V jedno zimné poobedie ma 

navštívili sestry Valika Mikuli-
čová a Jana Šimková s tým, 
že majú pre naše noviny za-
ujímavú informáciu. V záujme 
postupného mapovania histó-
rie našej obce je každý taký-
to čin veľmi vítaný a vzácny. 
Odovzdali mi obálku v ktorej 
bol starý, zažltnutý výstrižok 
z novín, ktoré vyšli v roku 
1980. Ide o malý článok, 
prostredníctvom ktorého sa 

máme možnosť dozvedieť opäť o niečo viac o pôvode a his-
tórii našej kaplnky zasvätenej Panne Márii Sedembolestnej, 
ktorá bola postavená v roku 1945 na konci obce pri štrkovisku. 
Obsah článku Vám ponúkam v doslovnom znení tak, ako bol 
pred 36 rokmi v novinách uverejnený... 

„ V dvadsiatych rokoch nášho storočia sa mladý muž Mi-
chal Morávek z obce Jakubov vybral za šťastím a prácou do 
susedného Nemecka. Prácu síce našiel, ale miesto šťastia sa 
mu stal vážny pracovný úraz na nohe. Po vyliečení sa vrátil 
domov, kde sa mu však rana znovu otvorila a začala hnisať. 
Po dlhom utrpení a pobyte v nemocnici, keď mu už lekári ne-
dávali žiadnu nádej, obrátil sa veriaci Michal k Panne Márii Se-
dembolestnej a pri vrúcnych modlitbách s prosbou o záchranu 
života jej prisľúbil postaviť kaplnku. K údivu lekárov a k radosti 
rodiny sa začal jeho zdravotný stav výrazne zlepšovať až úpl-
ne vyzdravel. 

Ako prisľúbil, tak aj urobil. Vlastnými rukami od základov 
postavil a v roku 1945 dokončil malú kaplnku na okraji obce 
Jakubov, ktorú zasvätili Panne Márii Sedembolestnej... Po šty-
ridsiatich piatich rokoch, v roku 1980, kaplnku opravili a  sláv-
nostne vysvätili. Za účasti obyvateľov Jakubova slávnostnú 
omšu celebroval a akt posvätenia vykonal dekan z Malaciek 
- dôstojný pán Augustín Držka. Na príprave a priebehu akcie 
sa aktívne podieľal a organizačne ju zabezpečil miestny KDK.

Medzi účastníkmi bola aj dcéra Michala Morávka, pani Má-
ria Šelcová. Na otázku, ako si spomína na udalosť spred ro-
kov, odpovedala takto : „ Verím, že sa stal zázrak... Môj otec 
nielenže vyzdravel, ale bez akýchkoľvek komplikácií sa dožil 
siedmych krížikov „.

Fotografiu dnes už nebohej pani 
Márie Šelcovej z vtedajších novín 
vám i napriek menšej kvalite snímky 
pripájame, aby ste si ju pripomenuli 
vy, ktorí ste ju poznali osobne. Vý-
strižok s vzácnou informáciou nám 
poslala jej dcéra Veronika Jánošo-
vá, rodená Šelcová, ktorá dnes žije 
v Bratislave a ktorej v mene všet-
kých občanov  Jakubova úprimne 
ďakujeme....

Za to, ako kaplnka vyzerá dnes, 
patrí vďaka manželom Knauerovcom, ktorí sa o jej vonkajší i 
vnútorný vzhľad príkladne starajú !

 m.p.
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Milé deti,
zima sa skončila a ani sme si jej po-
riadne neužili. Jarné prázdniny boli 
bez snehu a o slovo sa nám hlási 
jar. Už koncom februára boli v okolí 
dediny vidieť krásne bahniatka, po 
záhorácky „kočátka“, ktoré sú spo-
lu so snežienkami prvými poslami 
prichádzajúcej jari...

Práve s týmto obdobím sú každoročne  
spojené veľkonočné sviatky. Určite sa aj vy 
tešíte a pripravujete na šibačku. Dievčatá 
už odkladajú vyfúknuté vajíčka na kras-
lice, kupujú farby na vajíčka pre šibáčov 
a chlapci zase obzerajú kríky a hľadajú 
najvhodnejšie prútie na pletenie tradič-
ných korbáčov. Samozrejme, pokiaľ sa to 
od svojich oteckov, starečkov alebo ded-
kov naučili. Veselo bude pravdepodobne 
v každej domácnosti. A možno sa niektorí 
z vás naučia aj tradičné veľkonočné vin-
še. Na stoloch nebudú chýbať veľkonočné 
dobroty, ktoré vaše mamy a starenky pri-
chystajú, pretože sú pre tieto jarné sviatky 
tradičné.

V redakčnej rade máme radosť, že sa 
vás čoraz viac zapája do čítania našich 
obecných novín, čo poznáme podľa po-
čtu obálok s vylúštenými tajničkami. Preto 
vám aj teraz ponúkame veľkonočnú do-
plňovačku. Skúste ju vylúštiť a výsledok 
nám pošlite v obálke, možno vás postret-
ne šťastie.

Tajnička hrebeňovky súvisí s Veľkou 
nocou a ukrýva sa v nej niečo, čo Veľkej 
noci predchádza a čo k nej neodmysliteľ-
ne patrí.  Prajeme Vám pri lúštení veľa 
úspechov ...!

Kto úspešne rozlúšti veľkonočnú hre-
beňovku, môže jej tajničku napísať na pa-
pier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť 

do obálky s heslom „Veľkonočná hrebe-
ňovka“  a obálku bez známky vhodiť do 
schránky na Obecnom úrade v Jakubove

Tento raz je však podmienkou na mož-
nú výhru aj to, že každý lúštiteľ pripíše do 
obálky aj krátky veľkonočný vinš, ktorý 
pozná ! Traja úspešní lúštitelia budú od-
menení vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali viaceré deti aj 
rozlúštenie vianočnej doplňovačky. Taj-
nička znela – „VIANOČNÁ HVIEZDA“. Zo 
všetkých správnych odpovedí sme vylo-
sovali troch úspešných lúštiteľov – Karin 
BOBÁKOVÚ (č. 588), Dominika SIRON-
KU (č. 251) a Tomáša ŠIMEKA (č. 475), 
ktorých odmeníme peknou knihou. Blaho-
želáme !

                                                m. p.
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Dňa 31.12.2015, sa v našej obci opäť konala športovo-spolo-
čenská udalosť „Silvestrovský beh obcou Jakubov“. Od skoré-
ho rána organizátori pripravovali varené vínko, čaj, párky, zna-
čili trať a chystali „zázemie“ tohto podujatia, ktoré už tradične 
býva na Pasekách, pri detskom ihrisku.

Tento rok sa podujatia aktívne zúčastnilo (bežalo) cez 50 
športu a behu chtivých účastníkov, od tých najmenších až po 
ich rodičov, a starých rodičov. Takáto účasť milo prekvapila nie 
len organizátorov ale aj samotných bežcov. Vždy sa predsa 
beží lepšie v spoločnosti ako osamote.

Po dobehnutí všetkých bežcov  do cieľa, odovzdaní cien, fotenia a delenia sa so zážitkom z behu sa účastníci a návštevníci 
príjemne zabavili a podiskutovali.

Pevne veríme že sa z tejto akcie pomaly stáva tradícia, ktorá každým rokom privíta viac samotných bežcov, ako aj návštevníkov.
Fotogalériu nájdete na: Running club Jakubov/facebook 

S i l v e s t r o v s k ý  b e h

1. Necht na zvieracej labe ;
2. Odporovacia spojka ;
3. Obľúbená letná zelenina ;
4. Obidve ;
5. Daruj ; 
6. Opytovacie zámeno ;
7. Malé dielo sochára ;

8. Topánka po záhorácky ;
9. Staršia plechová misa na umývanie ;
10. Dôveruj ;
11. Až neskôr ;
12. Značka farby na vajíčka ;
13. Sedel v čakárni ;

V E Ľ K O N O Č N Á  H R E B E Ň O V K A


