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Na fašiangy je v našej obci vždy veselo: deti tancovali na karnevale, najesť i zabaviť ste sa mohli na tradičnej 
obecnej zabíjačke, a keď sa pochovala basa...všetko veselie načas zmĺklo...

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, z kresťanského hľadiska najvýznamnejšie obdobie roka. Vrcholí v posvätnom 
trojdní: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota slávnosťou vzkriesenia (veľkonočná vigília) a Veľkonočnou nedeľou. 
 Veľkonočné sviatky v sebe spájajú dva pôvodné prvky: prvý z čias starých Slovanov, ktorí slávi-
li prebúdzanie sa prírody zo zimného spánku a začiatok poľnohospodárskych prác, druhý kresťanský, 
v hlavnom motíve zmŕtvychvstanie Ježiša Krista ako symbolika víťazstva života nad smrťou. 
  Veľká noc je pohyblivý sviatok, viaže sa na lunárny kalendár a slávi sa prvú nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasledu-
je po jarnej rovnodennosti. Termín sa pohybuje od 22. marca do 25. apríla. Tento rok je Veľká noc od 3-6.apríla. 
(pokračovanie na str.4)

Velká noc’

Príchod jari
Svieža zeleň a štebot vtákov nám ohlasujú 

prichádzajúcu jar. Opäť sme plní optimizmu a radosti. 
Jar je ako príchod nového života, dávajúc silu a nádej.                                 

Toto krásne obdobie je predzvesťou prichádzajúcich 
Veľkonočných sviatkov. S radosťou sa vraciame k 
našim tradíciám a pripomíname si tento kresťanský 
odkaz Veľkej noci.                                                                                                                                   

Rodinné stretnutia a návštevy upevňujú vzťahy medzi 
ľuďmi. Spoločne prežívame toto obdobie s radosťou a 
zachovaním starých zvykov, odovzdávame ich našim 
deťom a vnúčatám.                                                                                                                              

Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej 
Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech 
Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Želáme Vám príjemné prežitie Veľkonočných 
sviatkov.                                  

D.M.
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I N F O R M Á C I E  O  O B E C N Ý C H  A K T I V I T Á C H

Š TAT I S T I K A Kamery 

Už slúžia svojmu účelu. Sú nainšta-
lované pri zbernom dvore odpadov, 
materskej škôlke, pred kultúrnym do-
mom, pri obecnom úrade a detskom 
ihrisku v športovom areáli. Rozvod-
ná sieť je stiahnutá na obecný úrad 
kde je umiestnené záznamové zari-
adenie, ktoré umožňuje priebežné 
i spätné monitorovanie uvedených 
priestorov.

Verejné osvetlenie 

Bolo vymenené za moderné a úspor-
né led lampy pri autobusových za-
stávkach a pri  všetkých prechodov 

pre chodcov cez hlavnú cestu. Tak-
tiež sa priebežné menia nefunkčné 
lampy na Pasekách  za úsporné led 
lampy.

Budovanie kanalizácie 

V častiach na „Starú štrkovňu“, 
„Hrubú uličku“ a na ulici pod kultúr-
nym domom začne ihneď ako  nám 
to počasie dovolí. Verím, že to bude 
najneskôr začiatok apríla 2015.

Na budovanie kanalizácie v 
„Starom mlyne“ prebieha záverečná 
fáza vyhodnocovania verejného ob-
starávania na dodávateľa stavby. 

                         Starosta obce

Obecný úrad Jakubov pozýva 
všetkých dôchodcov 

v stredu  15. apríla 2015 
na celodenné kúpanie  

do Dunajskej Stredy
Poplatok 5 €. 

Dopravu zabezpečuje obec. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

na obecnom úrade do 7. apríla 2015.

Počet obyvatelov obce 
k  11.12.2014 :               1649

Prihlásení na TP :              8
Odhlásení z TP:               14

Narodili sa :                       5
Žingor Timotej
Mencáková Sandra
Redenkovičová Lea
Chudáčik Simon
Strna Pavol

Opustili nás :           8
Leška Tibor
Mravíková Mária
Bukoveczká Olga
Janský Jozef
Hrubá Štefánia
Dolinová Anna
Hladíková Jozefína
Borovková Kristína

Jubilanti
70 rokov:
Hladík Dezider
Horváthová Jana

Počet obyvateľov obce 
k 16.03.2015 :              1640
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Obecná zabíjačka
Obecná zabíjačka sa uskutočnila v našej obci po piatykrát. 

Prípravy sa niesli tento rok pod patronátom TJ Jakubov. Chys-
talo sa niekoľko dní dopredu. V sobotu vládol pred kulturákom 
čulý ruch už od skorého rána. Keď však bolo narade samotné 
zabíjanie, svinka sa rozhodla, že veru ona to nikomu neuľah-

čí, a jej sa ešte do kotla nechce. Tak potriasla nožičkou, špa-
gátik sa zošuchol a poďho ona na prechádzku.

Ani naši chlapi však dlho neváhali. Po malej zdravotnej pre-
chádzke po parčíku, pár skokoch a výpadoch, sa im podarilo 
milú svinku- turistku spacifikovať a potom už išlo všetko tak, 
ako má byť. Vonku sa zabíjalo, štvrtilo, sekalo, varilo...ale v 
útrobách nášho kulturáku sa medzitým všetko chystalo na 
nápor hladošov. Tu to už rozvoniavalo pečeným mäskom, za-
bíjačkovými špecialitami, vareným vínkom a výbornými čers-
tvučkými fašiangovými šiškami i sladkými lokšami...

Počas dňa sa postupne všetky miesta zaplnili fanúšikmi 
dobrého jedla. Sála bola plná do posledného miestečka, až 
sa muselo popridávať zopár stolov, aby si sadli všetci ná-
vštevníci, ktorí prichádzali. Atmosféru vhodne dopĺňala svojou 
príznačnou hudbou kapela Pltníci. A niektorí, ako to už býva, 
si aj zatancovali...

-ap-

Kultúrne a spoločenské akcie
v mesiacoch apríl-jún

25.4.2015 Deň Zeme

1.5. 2015 Oslavy na ihrisku

10.5.2015 Deň matiek v KD (hosť Giz-

ka Oňová)

8.5.2015 Štrkovisko I. JAKUBOV - Det-

ské rybárske preteky pre deti do 15 ro-

kov 

9.5.2015 Štrkovisko I. JAKUBOV - rybár-

ske preteky- dospelí

6.6.2015 Rybárske preteky z príležitos-

ti MDD

Vážení spoluobčania!
Pri príležitosti 555. výročia 1. písomnej zm-
ienky o našej obci, chceme zorganizovať vý-
stavu fotografií zo života v našej obci.
Preto chceme poprosiť tých z vás, ktorí sa chcú po-
deliť o svoje poklady z minulosti, o zapožičanie foto-
grafií na účely tejto výstavy. 
Môžu to byť zábery zo života občanov, ľudí, prírody, 
organizácií, zmeny vo výstavbe, zábery ulíc...
Ak sa rozhodnete zapožičať svoje fotografie, prineste 
ich na OÚ v obálke, na ktorú uveďte svoje meno, po-
čet fotografií a každú fotografiu si označte na zadnej 
strane svojím menom. Ďakujeme.
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Veľká noc
(dokončenie zo str.1)

Zelený štvrtok
Veriaci si na zelený štvrtok pripomínajú 

Poslednú večeru-veľkonočnú večeru , na 
ktorej Ježiš Kristus lámal chlieb a spolu s 
vínom ho podával svojim učeníkom ako 
svoje telo a krv, čím ustanovil Eucharis-
tiu, oltárnu sviatosť.  Po večeri odišiel do 
Getsemanskej záhrady, kde ho vyhľadali 
vojaci s Judášom, ktorý ho za tridsať strie-
borných zradil.

Na zelený štvrtok sa ,,zaväzujú zvony“, 
tzn. že v chrámoch umĺkne organ a na-
miesto zvonov sa rozhrkocú rapkáče a 
klopačky. S týmto dňom sa viaže mnoho 
zvykov...dievčatá si česali vlasy pod vŕ-
bou, aby mali vlasy ako vŕba konáre , dlhé 
a husté...veľký význam sa pripisoval vode, 
ľudia sa v nej umývali, pili ju, oblievali sa, 
aby boli zdraví...okná domov sa ozdobo-
vali zelenými halúzkami...triasli sa strom-
čeky , aby bola dobrá úroda...bylinkám zo-
zbieraným v tieto dni sa pripisovali osobité 
liečivé vlastnosti...

Strava na zelený štvrtok mala byť tiež 
zelená. Jedol sa najmä špenát s vajcom, 
varili sa šalátové prívarky, do pôstneho 
jedla sa pridávali lístky púpavy, šťaveľa, 

či medvedie-
ho cesnaku. 
Gazdiné na 
Záhorí často 
piekli ju-
dášky, ktoré 
sa natierali 
medom.

Veľký piatok
Témou pobožností je umučenie Ježiša 

Krista. Tento deň má byť preniknutý du-
chom kajúcnosti, odriekania a rozjímania. 
Pre veriacich platí prísny pôst, ktorý sa 
dodnes dodržiava. Dodržiavali sa roz-

ličné zvyky, napr 
ranné umývanie 
sa v tečúcej vode, 
ako ochrana pred 
kožnými choroba-
mi,, dievky chceli 
dosiahnuť hladkú 
tvár, sviežosť a 
krásu na celý rok, 
mládenci brodi-
li v potoku kone, 

aby boli mocné a zdravé, na Veľký piatok 
bolo dobré ostrihať si vlasy- budú vraj celý 
rok rýchlo rásť, alebo bolo vhodné štepiť 
ovocné stromčeky. Ináč platil zákaz robiť 
na poli, nesmela sa ,,hýbať zem“, lebo by 
sa mohla privolať neúroda. Na Veľký pia-
tok sa z domu nič nepožičiavalo, aby sa 
vec nestala škodiacim nástrojom v rukách 
bosorky. Ak mal niekto blchy, najlepšie sa 
ich zbavil práve na Veľký piatok, pred vý-
chodom slnka bolo treba uvariť cesnak a 
potom tou vodou vykropiť šatstvo, posteľ, 
umyť sa v nej a vyprášiť zo šiat a z poste-
le ,,hostí bez kostí“ palicou. Duchovnou 
súčasťou Veľkého piatka sú na niektorých 
miestach dodnes pašiové hry- boli to hry o 
mučení a ukrižovaní Ježiša Krista.

Biela sobota
Ráno sa využívalo na drobné práce, do-

končovali sa úpravy interiéru, piekli sa ko-
láče, varilo sa údené mäso, či šunka a va-
jíčka. Chystalo sa jedlo do košíka, ktoré sa 
nieslo na Veľkonočnú nedeľu na posväte-
nie do kostola. Po západe slnka sa začína 

slávnosť 
veľkonoč-
ná vigí-
lia, teda 
o s l a v a 
Kristovho 
z m ŕ v y -
c h v s t a -
nia,ktorá 
sa nesie 

v znamení návratu svetla. V železnej ná-
dobe sa zhromaždia zvyšky svätenín,naj-
častejšie vlaňajšie posvätené bahniatka, a 
spália sa. Popol sa odložil na budúcu po-
polcovú stredu, trochu popola si ľudia brá-
vali a zakopávali v záhrade ako magický 
ochranný prostriedok. Kňaz oheň posvä-
tí a zapáli sa paškál- hlavná veľkonočná 
svieca. Kňaz a miništranti s ňou prechá-
dzajú celým tmavým kostolom až k oltáru 
a kňaz tri razy volá: Kristus- svetlo sveta!“ 
Potom zvolaní si najskôr rozsvietia sviece 
miništranti, potom veriaci a napokon sa 
rozžiari celý kostol. Zaznejú všetky zvony 
a vigília pokračuje v radostnom a sláv-
nostnom ovzduší. Po návrate z kostola 
sa začala večera. Aj po vzkriesení sa za-
chovávali rozličné ochranné rituály: gazda 
na dvore štrngal reťazami, aby vyhnal z 
dvora hady, žaby a všetky zvieratá, ktoré 
by mohli uškodiť ľuďom a statku, gazdinky 
hodili hrsť kyslej kapusty pod strom, ako 
symbol, že sa končí čas jedenia sudovej 
kapusty, masť ktorá sa vyvarila zo šunky, 
uschovávali v uzavretej nádobe  a po celý 

rok ňou liečili kožné choroby dobytka...

Veľkonočná nedeľa
Ústredným bodom Veľkonočnej nedele 

bola slávnostná bohoslužba ,,veľká“ svä-
tá omša. Zmŕtvychv 
stanie Ježiša Krista 
vyjadruje víťazstvo 
života nad smrťou a 
nádej na večný život. 
Gazdiné prinášali na 
posvätenie v košíkoch 
chlieb, šunku, klobásy, 
maslo, tvaroh, vajíčka, 
soľ, chren, koláče ale 
aj fľašu vína či pá-
lenky. Posväteným jedlám sa pripisovali 
magické vlastnosti, preto sa z nich dávalo 
aj dobytku. Z vajíčok, ako symbolu nové-
ho života sa pripravovali rôzne jedlá ako 
veľkonočná baba, polnina, syrek, hrudka, 
baránek...Medzi tradičné chody na zá-
padnom slovensku patrila teľacina alebo 
bravčovina, plnená plnkou z vajec, mlie-
ka a žemlí, obed uzatvárali koláče ( calta, 
paska mrváne..) a domáce víno.

Veľkonočný 
pondelok

Oddávna to bol tradičný sviatok mužova 
mládencov. Zvyky tohto dňa bývali roz-
manité:niekde sa šibalo, niekde oblievalo, 
inde zasa aj šibalo aj oblievalo... Na zá-
padnom Slovensku prevládala šibačka. 
Tieto zvyky sa časom spojili. Na mnohých 
miestach sa šibe aj polieva. Ako odme-
nu dostávali mládenci maľované vajíčka, 
štamperlík pálenky, koláče, či pár koru-
niek. Dnes sú to čokoládové vajíčka, fi-
gúrky, ale i vajíčka ozdobené či uvarené 
natvrdo. Samo šibanie nie je pre dievčatá 
príjemný zážitok, dievčatá pištia snažia sa 
ujsť, ale v skutočnosti sa šibačom  vždy 
potešia. Hojná účasť šibačov bola do-
kladom záujmu o dievča. Na Záhorí sa 
hovorilo, že nevyšibaná dievka by mohla 
,,oprašivieť“. Šibačka končila obedom, po-
obede sa už šibať nepatrilo.
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Ajurvédske 
varenie 

Začiatkom februára nám 
Anička Tokárová a jej syn 
Juraj pripravili informačno-
-interaktívne nedeľné poo-
bedie s témou ajúrvédska 
kuchyňa. Dozvedeli sme 
sa napríklad, že každá po-
travina má svoje špecifické 
pôsobenie na ľudský or-
ganizmus (účinok sladký, 
slaný alebo kyslý), ktorý 
je možné vyvážiť použitím  
vhodného korenia. Spoloč-
ne sme si uvarili tri recepty 
z ajurvédskej kuchyne, dva 
s použitím baklažánu, ke-
ďže mnohí mávame jeho 
bohaté úrody. Dôležitou 
súčasťou tohto „kuchtenia“ 
bola práve ukážka a ochut-
návka mnohých v našej ku-
chyni nie celkom bežných 
korenín ako napríklad  rím-
sky kmín, horčičné semien-
ko, sénovka grécka, karda-
món, koriander, či sumach. 
Najväčší úspech malo ne-
tradičné spojenie kapusty 
s kokosom. Juraja, ktorý sa 
učil osobne od kuchárov vo 
svete, sme trochu vyspove-
dali z jeho znalostí kuchýň 
niektorých východných kul-
túr a na záver s Aničkou 
prebehla voľná diskusia k 
téme. Zaznel aj návrh ro-
biť takéto spoločné varenie 
pravidlenejšie, kde by sme 
sa mohli vzájomne inšpiro-
vať. Chceli by ste sa k nám 
pridať?

Skúste túto:

Baklažánovú nátierku

Baklažán popicháme vid-
ličkou, upečieme na mriež-
ke v rúre pri 250 °C, potom 
vyzlečieme zo šupky, roz-
tlačíme na kašu, pridáme 
strúčik cesnaku, z ktorého 
sme vybrali strednú zelenú 
časť (klíčik), tá býva ťažká 
na žadúlok, podľa chuti li-
metku, tahiny (sezamová 
pasta), soľ. Na vrch posy-
peme sumachom. Podá-
vame ako pomazánku s 
chlebom.

Veselé cvičenie 
s pesničkami
Milé mamičky, 

v našom detskom centre Kvie-
tok sa v týchto dňoch rozbehlo 
cvičenie s detičkami so školenou 
cvičiteľkou p. Marcelkou Csil-
laghyovou, za doprovodu pes-
ničiek a riekaniek. Používajú sa 
fitlopty, overbaly a iné motorické 
pomôcky.

Cvičenie pre detičky od 6-15 
mesiacov  je zamerané na 
správnu manipuláciu   s dieťaťom s dôrazom na správny psychomotorický rozvoj. Naučíte sa 
stimulovať dieťatko v jednotlivých mesiacoch jeho vývoja k zvládnutiu všetkých pohybových 
vzorcov od vzpriamovania hlavičky, pretáčania sa, cez lozenie až po chôdzu.

Cvičenie pre detičky od   15-36 týždňov je zamerané hravou formou na podporu rozvoja správ-
nych pohybových vzorcov. Pre deti vytvára  podnetné prostredie formou hier na báze pohybu 
a dotykov. Pohyb a hudba sa využíva k vhodnej stimulácii psychomotorického rozvoja, vďaka 
cieleným aktivitám a výberom vhodných pomôcok. Deti si zlepšujú jemnú i hrubú motoriku, sti-
mulujú si zmysly a v skupinke detí si budujú ich prvé sociálne kontakty.

Už vytvorenú  skupinu tvoria detičky od 10-18 mesiacov, cvičí sa vo štvrtok v čase od 9,00 do 9,45 
hod., šesť týždňov. Táto skupinka je momentálne plná.

Ešte by bol voľný termín taktiež vo štvrtok v čase  od 8,00 do 8,45 hod, prípadne od 10,00 do 
10,45 hod. Podmienkou je vytvoriť skupinu vekovej hranice od 6-12 mesiacov alebo 19-36  
mesiacov v počte detí v jednej skupinke min. 5 max. 10. 

Ak by ste mali záujem, prihlásiť sa môžete mailom u p. Sivákovej Barbory do 6.4.2015
barbora.sivakova@gmail.com    
Cena 6 týždňového cvičenia je 18€

 -BS- 

Mladí bežci z Pasiek sa pred tromi rokmi roz-
hodli ukončiť rok zaujímavou akciou. Zorgani-
zovali „Silvestrovský beh'' pre deti aj dospelých. 
Minulý rok (31.12.2014) sa uskutočnil už tretí 
ročník. 

Silvestrovský beh sa stáva tradíciou.
Zobudili sme sa do mrazivého, ale slnečného 

silvestrovského rána. Organizátori na detskom 
ihrisku v centre Pasiek chystali trate, v kotlíkoch 
sa varil čaj a na stoly pribúdalo občerstvenie pre 
zúčastnených. Povzbudiť prišli blízki aj zvedaví 
diváci.

Súťažiaci boli rozdelení do skupín. Všetci pri 
príchode dostali štartovné čísla. Prvý beh začali 
najmladší bežci do 6 rokov na 80 m trati. Nasle-
doval beh na 500 m starších detí. Pri preberaní 
diplomov a darčekov bola vidieť radosť  a spo-
kojnosť na  ich mrazom sfarbených tváričkách.

 Bežci nad 12 rokov behali trať dlhú 3,4 km, 
ktorá viedla ulicami obce. V cieli sme privítali 
všetkých účastníkov.  Cieľom akcie bolo úspeš-
ne prebehnúť trať bez úrazu, keďže bolo -6°C 
a na cestách a chodníkoch trate bol sneh a ľad.

Napriek mrazivému počasiu sme ocenili sl-
niečko a bezvetrie. Po behu mnohí ostali  pri  
poháriku čaju, vareného vína, koláčikoch a pár-
koch, pri rozhovoroch s kamarátmi. Vládla tu 
veľmi príjemná atmosféra. 

Ďakujeme Peťovi, Paťovi, Vladovi, Maťovi, 
Rasťovi, Ferovi a ich partnerkám, ktorí radi ve-
nujú čas na takéto úžasné akcie. Taktiež vďaka 
patrí aj sponzorom, ktorí prispeli a obohatili ak-
ciu vecnými cenami.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnu-
tie a o rok znovu na Silvestrovskom behu. 

3. ročník silvestrovského behu
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S materskou školou a jej prostredím sa rodičia detí od troch 
rokov stretávajú denne. Práve v tomto čase prebiehajú po všet-
kých materských školách zápisy a tak je tomu i u nás.  Veríme, 
že sa nám podarí prijať všetky deti, ktorých rodičia prejavia záu-
jem o naše predškolské zariadenie. Po nástupe dieťaťa do  prvé-
ho sociálno-edukačného prostredia, rodičia okrem sociálizácie 
svojho dieťaťa požadujú od učiteliek , aby sa ich deti čo najviac  
naučili. Deti sú  živé a sebavedomé, ale to je trend posledných 
rokov nie len u nás v materskej škole, ale na celom území Slo-
venska. Nielen deti, ale i samotní rodičia kladú vysoké nároky na 
predškolské zariadenia, čo sa týka vybavenosti, didaktickými po-
môckami, estetikou prostredia, využívaním netradičných foriem 
výučby, rôznorodosťou aktivít atď.

  
Výchovno-vzelávaciu činnosť sme  obohatili o alternatívne prv-

ky,   do edukačného procesu zaraďujeme netradičné aktivity. 

Tomu všetkému predchádzalo priebežné vzdelávanie učiteliek, 
ktoré využívajú svoje poznatky a skúsenosti v činnostiach s deť-
mi. 

V materskej škole sa deň začína ranným kruhom,   v ktorom sa 
každé ráno s deťmi vítame, rozprávame sa o zážitkoch, pocitoch, 
niekedy aj problémoch našich detí.  Nazývame ho tiež priateľ-
ským kruhom.  Cez sociálno-emociálny aspekt sa dieťa formuje 
aj po stránke kognitívnej, psychomotorickej. Súčasťou ranného 
kruhu je pohladenie, úsmev, objatie. Deti sa spolu s učiteľkou na-
štartujú na nový deň. 

Situačné učenie v plnej miere zohráva svoju rolu.  Snažíme sa 
ho vždy zamerať na aktuálne dianie, či už v živote ľudí alebo 
kolobehu prírody.

Našu školu najčastejšie navštevujú deti od troch rokov.  Počas 
trojročnej dochádzky  môžeme podrobne sledovať vývin každé-
ho dieťaťa, jeho pozitívny posun vpred, porovnávať zmeny vo 
vývine osobnosti  a individuálne pristupovať ku každému dieťaťu 
podľa temperamentu,  typu, vnímania, typov inteligencie a osob-
ného tempa. Náš vzťah je postavený na reálnosti, úprimnosti , 
dôvere a predovšetkým na láskavom prístupe  učiteľa k deťom. 
Humor a dobrá nálada nemôžu nikdy chýbať, ako inak by sa nám 
darilo s ľahkosťou riešiť vyskytnuté problémy?  Bez pravidiel to 
tiež nejde. Práve tie učia deti   ako sa majú správať medzi sebou 
a byť priateľský. 

Prirodzene, nespomenula som všetky činitele, ktoré sa podie-
ľajú na vytváraní dobrej klímy školy, pomocou ktorých   vzniká 
dobrý vzťah medzi deťmi, učiteľmi a ostatnými zamestnancami. 
Pretože v našej škôlke fungujeme ako jedna rodina.

Každá doba prináša so sebou niečo pozitívne a niečo negatívne. 
Ale v každej dobe môže na pomyslený  vrchol Mont Everest vy-
stúpiť len človek s láskavým srdcom, s odhodlaním niečo doká-
zať,    s odhodlaním neustále sa učiť a s presvedčením, že len 
život žitý pre druhých má najväčšiu hodnotu.
                                                                          Uč. A. Fratričová 

OZ Citrónky organizuje
Tábor 

v Oravskej Lesnej 
pre deti od 6 do 12 rokov

termín: 16.8-21.8.2015
Cena: 160 €

 
(v cene je ubytovanie, strava, 
doprava, dozor vedúcich, po-
istenie, výlety)

kontakt: 
v.redenkovicova@azet.sk
tel.: 0905/408 981

KLÍMA v materskej škole

VEĽKÝ DEŇ PREDŠKOLÁKOV
 

Dňa 27.1. prebehol na našej škole zápis predškolákov na školský rok 
2015/2016. Budúcich prvákov privítali pri zápise starší žiaci a žiačky preob-
lečení za  rozprávkové postavy, ktoré ich priviedli cez rozprávkovú bránu do 
prvej triedy. Tam  budúci prváci ukázali svoje zručnosti, ktoré získali v škôlke 
a z domu od rodičov alebo starých rodičov. Recitovali, rozprávali o svojich 
záľubách, preukázali znalosť tvarov, farieb, čísel aj písmen. Každý si od-
niesol zo zápisu pamätný list a drobnosť, ktorú vytvorili ich budúci starší 
spolužiaci. Nás teší, že ich počet opäť stúpol.
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2.A.  Súťaží S OSMIJANKOM
Žiaci 2.A triedy začali v priebehu decembra pracovať na sú-

ťaži Osmijanko. Je to literárna súťaž zameraná na rozvoj čita-
teľskej gramotnosti. Žiaci budú do apríla stopovať Osmijanka 
a Osmidunča a popri tom čítať mnohé zaujímavé knihy, lúštiť 
rôzne záhady, riešiť úlohy, maľovať, tvoriť a vyrábať rôzne vý-
robky.

Zo života žiakov na základnej škole

PROJEKT - Spoločne pre e-BEZPEČIE 

ZŠ úspešne vypracovala projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie v téme bez-
pečného používania komunikačných technológií.
 

  Prostredníctvom projektu škola vytvára podmienky na aktívne učenie sa žiakov na vyučovaní 
za pomoci interaktívnych hier, zážitkových techník a diskusných skupín. Žiaci sa majú možnosť učiť to, čo ich zaujíma a získajú 
zručnosti, ako sa chrániť pred rizikami internetu. Žiaci si predovšetkým osvoja pravidlá bezpečného surfovania, ochrany súkromia 
a používania mobilu. Naučia sa vidieť virtuálne priateľstvo aj inými očami a získajú poznatky o kyberšikane. Projekt  škola realizuje 
na základe grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2014/2015 vyhláseného Nadáciou Orange a nadáciou Centra pre filan-
tropiu. Prostredníctvom projektu škola získa finančné prostriedky na: zakúpenie multifunkčných zariadení pre školu odborného 
lektora- garanta v oblasti realizáciu IKT workshopov, materiálne vybavenie a pomôcky na workshopy, na vytvorenie a spracovanie 
krátkeho videofilmu Spoločne pre e- bezpečie, na vytvorenie materiálov a aktivity pre rodičov so žiakmi
O priebehu projektu vás budeme informovať prostredníctvom www.zsjakubov.sk  a na facebook.zsjakubov.sk

Škola ľudských práv 
v ZŠ Jakubov

ZŠ Jakubov sa v spolupráci s OZ Pro-
tect work zapojila do projektu Škola ľud-
ských práv realizovaného s finančnou 
podporou MZVaEZ SR a tým priamo 
prispela k rozvoju povedomia o ľudských 
právach medzi deťmi. Cieľom projektu 
bolo spojiť svet detí so svetom práv a 
priniesť interaktívnu formu vzdelávania 
o ľudských právach do škôl. 

9.trieda na výstave „1.svetová vojna a Záhorie“
V minulom roku sme si pripomínali 100. 

rokov od vypuknutia prvej svetovej voj-
ny. Preto sme využili možnosť so žiakmi 
9.triedy navštíviť výstavu „ Prvá svetová 
vojna a Záhorie“ v Malackách. Pozreli 
sme si výstavu, ktorá  je tvorená textovou 
časťou, doplnenou trojrozmernými pred-
metmi : zbrane, predmety viažuce sa k 
jednotlivým vojakom, tlačoviny, predmety 
tzv. zákopového umenia, fotografie, pa-
mätné predmety a niekoľko súčastí uni-
foriem. Takýmto spôsobom – zážitkovým 

vyučovaním- sme si priblížili atmosféru 
vojny a príbehy, ktoré prežívali jednotlivci 
aj celé rodiny počas vojny.

ZÁLOŽKA DO KNIHY 
spája školy

 V októbri sme sa so 
žiakmi 1. a 2 stupňa 
zapojili do medzinárod-
ného projektu Záložka 
do knihy spája školy, 
ktorého cieľom je 
nadviazať priateľské 
kontakty s inou školou.

Športový projekt EnviroparkuPomoravie
Dlhoročná účasť v projekte Enviroparku Pomoravie aj tento 

rok priniesla svoje ovocie. Mladší žiaci získali druhé miesto vo 
vybíjanej, starší žiaci a žiačky 4. miesto vo florbale.

STOLNOTENISOVÝ 
NOVOROČNÝ  TURNAJ

Naša škola bola úspešná pri vypracovaní športového projek-
tu cez Nadáciu detí Slovenska, prostredníctvom ktorého sme 
získali  financie, za ktoré sme do školy zakúpili ping-pongové 
rakety, loptičky a 2 ping-pongové stoly pre vonkajšie aj vnútorné 
použitie. Preto sme mohli hneď na nový rok rozbehnúť školský 
stolnotenisový turnaj, do ktorého sa prihlásili dievčatá aj chlapci 
z 1 .aj 2. Stupňa.

ŠALIANSKY MAŤKO 
Súťaž v prednese slovenských povestí 

Dňa 3.12.2014 sa v našej škole konala literárna súťaž Ša-
liansky Maťko. 
Súťaž bola zameraná na prednes slovenských povestí.
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Športové úspechy 
Domu Svitania, n. o.

  
V Dome Svitania sme v poslednom čase zožali niekoľko 

významných športových úspechov. Zúčastnili sme sa letnej 
a zimnej olympiády pre mládež s mentálnym postihnutím vo 
Frýdku – Místku, medaily sme priniesli z plaveckej súťaže 
a okrem toho sme boli úspešní aj na abilympiáde.

Na jeseň odišla výprava z Domu Svitania na „Celostátní olym-
piádu pro mládež s mentálním postižením“ do Frýdku – Místku. 
Súťažili sme vo viacerých disciplínach: hod kriketkou , štafetový 
beh 5x80 metrov, preťahovanie lanom, beh na 400 metrov, skok 
do diaľky, beh na 50 metrov. Najúspešnejší sme boli v preťaho-
vaní lanom, získali sme bronzovú medailu. Celkovo sme skon-
čili na krásnom 7. mieste z celkového počtu 19 družstiev. Vlada 

Košíka, člena našej výpravy, tento úspech podnietil k tomu, že 
začal doma posilňovať a cvičiť s činkami, aby sme boli na ďalšej 
olympiáde aspoň o stupeň vyššie. 

V októbri som sa spolu s Kamilkou Sestrienkovou zúčastnil 
abilympiády v Bratislave. To je olympiáda pracovných zručností 
pre ľudí s postihnutím. Hlavnou myšlienkou abilympiády je uká-
zať, že aj ľudia s ťažkým postihnutím môžu konkurovať zdravým. 
Spolu s Kamilkou sme súťažili v disciplíne „Reportážna fotogra-
fia“. Kamilka vyhrala prvé miesto za naozaj pekné a kvalitné foto-
grafie. Týmto víťazstvom postupuje do celosvetového kola. 

Ešte v tom istom mesiaci som sa spolu s Peťom Jungom a Du-
šanom Novákom zúčastnil na Plaveckých pretekoch pre ľudí s 
postihnutím v Bratislave. Boli sme úspešní: Dušan získal striebro 
za voľný štýl na 50m, Peťo tiež striebro na 100m. Strieborné me-
daily sme získali aj my ostatní z Domu Svitania a to za spoločnú 
štafetu.

Náš zatiaľ posledný športový úspech sme zožali na Zimnej 
olympiáde vo Frýdku – Místku. Peťo Jung získal bronzovú me-
dailu za „Najlepší mužský športový výkon“. Súťažili sme v behu 
na lyžiach, počas bežkovania sme museli zvládnuť rôzne úlohy: 
trafiť loptičku do terča, strieľali sme zo vzduchovky do fľaše, ho-
kejkou sme triafali loptičku do brány. Zúčastnili sme sa aj štafety 
na bežkách, umiestnili sme sa na 7. mieste. Po celý čas vládla 
v našom družstve dobrá nálada. Spolu sme sa tešili z úspechov 
na trati.

Všetkým víťazom aj súťažiacim gratulujem. Ďakujem pani ria-
diteľke, že nás často berie na rôzne športové a spoločenské ak-
cie. Budem rád, keď budeme mať podobné príležitosti aj v tomto 
roku. 

Ľubko Jančí
Dom Svitania, n. o.

JAKUB V MEXIKU 
NESKLAMAL...

 
V predvianočnom vydaní našich zvestí 

sme Vám priblížili výsledky nášho mladé-
ho reprezentanta našej obce a SR v kul-
turistike – Jakuba VILÍMKA. Bolo to práve 
v období, kedy sa pripravoval na svoj do-
terajší vrchol juniorskej kariéry, pretože si 
jeho výkony všimol reprezentačný tréner 
Peter MEŠKO a vybral ho ako reprezen-
tanta Slovenskej republiky na Majstrov-
stvá sveta juniorov a Masters 2014, ktoré 
sa konali v dňoch 3. až 6.10.2014 v Mexiku 
v meste Morelia, ktoré sa rozkladá v stred-
nej časti Mexika a je hlavným mestom štá-

tu Michoacán. Toto koloniálne mesto je 
považované za jeden z architektonických 
klenotov Mexika a z tohto dôvodu sú jeho 
historické pamiatky od roku 1991 zapísa-
né na Zozname svetového kultúrneho de-
dičstva UNESCO. Jakub si ho však veľmi 
neužil, pretože na všetko bolo veľmi málo 
času a od príletu do Mexika škrípala tiež 
organizácia odvozu z letiska, ubytovania 
i samotných súťaží. 

Jakub skončil nakoniec na 7. mieste vo 
svojej kategórii a len jeden jediný bod ho 
delil od finálovej šestky. Na prvý krát je to 

výborný výsledok. Nedostatok skúseností 
z podobných vrcholových podujatí pozna-
čil jeho výkony, ale na druhej strane si zo 
súťaže odniesol veľa nových poznatkov, 
ktoré využije do budúcnosti. Tento rok sa 
bude venovať hlavne silovému trojboju, 
kde bude v apríli reprezentovať SR na 
Majstrovstvách Českej republiky. Účas-
ťou na ďalších súťažiach na Slovensku sa 
bude potom pripravovať na plynulý pre-
chod do kategórie mužov tak, aby zvládol 
silnejšiu konkurenciu. Jakub, prajeme Ti 
veľa športového šťastia...

RASTÚ NÁM ĎALŠIE ŠPORTOVÉ TALENTY
Čitateľom našich zvestí chceme s potešením oznámiť, že v Jakubove nám 

rastú ďalšie športové talenty. Ide o Adelku SIVÁKOVÚ (2008) a Petru SI-
ROTOVÚ (2008), ktorým učaroval tenis a v doterajšej kratučkej športovej 
kariére preukázali, že majú na to, aby dosahovali dobré výsledky a úspešne 
reprezentovali našu obec. Sú to prvé dve deti v našej obci, ktoré sú riadne 
registrované v Slovenskom tenisovom zväze. 

Prísľubom do budúcnosti je tiež športový rast Lukáša SIVÁKA (1996), ktorý 
sa venuje naturálnej kulturistike a v roku 2014 sa stal vo svojej kategórii maj-
strom Slovenskej republiky. V minulom roku sa zúčastnil tiež na majstrov-
stvách Českej republiky, kde sa umiestnil na krásnom 2. mieste, je teda tiež 
vicemajstrom Českej republiky pre rok 2014.

Deťom držíme palce a veríme, že o ich výnimočných výsledkoch budeme 
ešte často v našich novinách písať...

m. p.
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UDRŽANIE IV. LIGY 
– Priorita našich futbalistov

V piatok 27.2.2015 sa v Kultúrnom dome v Jakubove ko-
nala Volebná členská schôdza TJ ZÁHORAN Jakubov. 
Bola pripravená na vysokej úrovni v peknom prostredí 
pre 120 členov. Účasť bola veľmi dobrá, schôdze sa zú-
častnilo 86 členov, z ktorých malo 69 volebné hlasova-
cie právo. Napriek tomu všetkému sa novozvolený pre-
zident TJ ZÁHORAN Jakubov ospravedlňuje všetkým 
členom, ktorým nebola  nedopatrením doručená pozvánka. 
 Na schôdzi nechýbala kapustnica, pivo ani kofola. Priebeh 
bol bezproblémový, rozhodovalo sa verejným hlasovaním a 
z 86 účastníkov s hlasovacím právom hlasovalo až 96 %, čo 
potvrdzuje demokratický charakter volieb. Výsledkom volieb 
bolo zvolenie nasledujúcich členov a funkcionárov TJ ZÁHO-
RAN :

prezident TJ - Vladimír NOVÁK
členovia výboru - Ján SLOBODA, Jaroslav FERENČÁK, Jozef 
KONEČNÝ, Pavol KALAKAJ, Stanislav SLANINKA, František SI-
VÁK ml. a Mário PRIVREL.

Jednotlivé funkcie si členovia výboru rozdelia na najbližšom 
zasadnutí. Novozvolený výbor poďakoval odstupujúcim čle-
nom výboru za ich obetavú prácu, osobitne pánovi Milanovi 
AMBROVI st., ktorý má na doterajších výsledkoch svoj vý-
znamný podiel. Na volebnej schôdzi bol prítomný a vystúpil aj 
starosta obce Mgr. Peter GAJDÁR, ktorý prisľúbil za vedenie 
obce všestrannú podporu TJ v ich snahe dosiahnuť stanove-
né priority.

Zúčastnení členovia sa zhodli na tom, že prioritou pre naj-
bližšie obdobie zostáva udržanie sa v IV. Lige BFZ, pretože 
súčasné súťaže čaká reorganizácia a v IV. Lige zostane po 
jarnej časti len                       8 mužstiev. Jakubov by mal byť 
medzi nimi. To bude hlavná úloha pre novozvolených členov 
výboru a  futbalových seniorov A – mužstva. V žiadnom prípa-
de to nebude úloha jednoduchá, pretože po skončení súťaže 
sa nám odpočítajú 3 body.

V rámci TJ ZÁHORAN Jakubov pôsobia momentálne nasle-
dovné futbalové mužstvá :

PREDPRÍPRAVKA - hrá nesúťažné voľné zápasy pod vedením 
trénerov Helmutha MAYA      a Pavla KALAKAJA ;
PRÍPRAVKA – pod vedením trénera Stanislava SLANINKU ;
DORAST – pod vedením trénera Mgr. Romana MINÁRA ;

A – MUŽSTVO – pod vedením trénera Ing. Mária ŠIMEKA ;
STARÍ PÁNI – hrajú nesúťažné príležitostné zápasy ;

Pozoruhodné výsledky boli dosiahnuté v mužstvách pred-
prípravky a prípravky, kde je do činnosti zapojených až 28 
detí. Trénujú s nimi aj 4 deti zo susedných Gajar. Ovocie 5 
– ročnej mravenčej práce trénerov s najmenšími deťmi sa 
prejavilo v dosiahnutí 1. miesta v tabuľke v súťaži prípraviek, 
čo je dobrým prísľubom pre budúcnosť jakubovského futbalu. 
Naopak, problémy treba riešiť v kolektíve dorastencov, kde 
si niektorí z nich nevážia možnosť reprezentovať obec, ne-
zúčastňujú sa tréningov a zápasov. V tomto smere by nám 
pomohol väčší záujem a vplyv rodičov na týchto 15 až 19. 
ročných mladých futbalistov.

V rámci rozhovoru s novým prezidentom TJ ZÁHORAN Ja-
kubov Vladimírom NOVÁKOM som si mal možnosť prezrieť 
tiež interiér objektov futbalového klubu. Vykonalo sa tu od 
januára 2015 naozaj veľa práce hlavne na vynovení interié-
ru kabín, osadení nových dverí, plastových okien a položení 
novej dlažby na chodbe. Nová je tiež kabína rozhodcov, ktorá 
bola zmenená na kanceláriu s najnutnejším zariadením. Prá-
ce organizačne riadilo už nové vedenie TJ s výraznou pod-
porou vedenia obce. Za obetavosť pri výkone týchto prác je 
potrebné poďakovať zvlášť Ladislavovi STRUHÁRŇANSKÉ-
MU, ktorý s pomocou Stanislava SLANINKU, Martina ŠIMKA 
a ostatných členov všetky práce zabezpečoval. V najbližšom 
období chce nové vedenie TJ pokračovať v rekonštrukcii 
spŕch a toaliet a prebudovaní zasadacej miestnosti, z ktorej 
by sa mala postupne stať nová kabína pre A – mužstvo, sklad 
dresov a útulná klubovňa.

Finančný rozpočet pre futbalové mužstvá ešte nie je známy, zá-
visí od množstva finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu 
obce a tiež od sponzorským vstupov. Zabezpečenie všetkých 
mužstiev po materiálnej stránke nie je jednoduché a v tomto sme-
re je potrebné poďakovať Ing. Máriovi ŠIMEKOVI, ktorý hlavne 
pre A – mužstvo sponzorsky zabezpečuje potrebné tréningové 
pomôcky. Vedenie TJ ZÁHORAN bude vďačné za každý spon-
zorský príspevok od obyvateľov obce, podnikateľov a organizácií 
a to aj formou poukázania 2 % z dane za rok 2014 na účet TJ.

Novozvolený prezident Vladimír NOVÁK rozprával o svojich 
plánoch do budúcnosti oduševnene  a s presvedčením, že spo-
lu s novým vedením TJ urobí všetko pre to, aby boli stanovené 
ciele dosiahnuté. Na záver pozýva všetkých milovníkov futbalu 
na zápasy našich mužstiev, ktoré odohrajú v rámci jarnej časti 
prebiehajúcich súťaží.

 m. p.
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Významná osobnosť jakubovskej školy a legenda obce Jakubov v 19. storočí. Takto možno charakterizovať Gustáva 
ENGELMANNA, učiteľa, organistu a správcu Rímsko katolíckej školy v Jakubove, kde pôsobil v rokoch 1864 – 1909. 
Narodil sa 28.10.1838 v Cerovej v učiteľskej rodine nemeckého pôvodu  Jeho rodičia, otec Jakub a matka Katarína, pô-
sobili na tamojšej ľudovej škole ako učitelia. Mal troch súrodencov, ktorých mená dnes už nie sú známe. Po ukončení 
základnej školy v roku 1854 študoval na Učiteľskom ústave v Trnave. Štúdium ukončil získaním učiteľského diplomu v 
roku 1859. Na začiatku učiteľskej kariéry učil krátko v Senici a v Perneku a od 1.9.1864 do 30.6.1909  v  Jakubove. 

Gustáv ENGELMANN  sa v roku 1863 oženil a za manžel-
ku si zobral Máriu Slezákovú zo Senice. Počas manželstva sa 
im narodili štyri deti : Matilda, Jozef, Pavel a Ernestína. Mária 
mu bola dobrou manželkou a milujúcou matkou svojich detí. 
Príkladne viedla domácnosť a spolu s manželom zodpovedne 
vychovávali  svoje deti. Obrábali školskú záhradu, v ktorej  pes-
tovali ovocie, zeleninu a ostatné plodiny pre svoje potreby. Po 
zriadení pošty v Jakubove v roku 1865 sa stala prvou poštár-
kou. Túto prácu vykonávala až do roku 1883, kedy odišla do 
penzie. Zomrela ako 90. ročná vdova v roku 1927. Pochovali ju 
do hrobu  manžela na cintoríne v Jakubove.

Druhou poštárkou v obci sa v roku 1883 stala dcéra Matilda 
ENGELMANNOVÁ. Poštu viedla až do konca prvej svetovej 
vojny roku 1918, celkom 35 rokov. Ako dôchodkyňa si v roku 

1922 nechala postaviť rodinný dom, v ktorom po rozšírení z 
oboch strán v súčasnosti sídli náš Obecný úrad. Zomrela slo-
bodná  v roku 1929 vo veku 64 rokov.

Gustáv ENGELMANN popri zodpovednom plnení si povin-
ností v škole iniciatívne a dlhodobo organizoval doučovanie 
dospelých občanov, ktorí sa v detstve z rôznych dôvodov  do-
statočne  nenaučili písať, čítať a počítať. Tieto doučovania sa 
konali v zimných mesiacoch v nedeľu poobede v škole,  bez 
nároku na odmenu. Výsledkom tejto záslužnej práce bolo, že 
negramotnosť v obci na rozhraní 19. a 20. storočia klesla na 
minimum. 

Zodpovedne si plnil povinnosti, ktoré mu vyplývali aj z funkcie 
organistu. Zvonieval každý deň ráno, na obed a večer, ďalej na 
rozháňanie mračien pred búrkami, ohlasoval  požiare, úmrtia 

ZASLÚŽIA SI, ABY SME SI ICH PRIPOMENULI

MÁLOKEDY SÚ VIDIEŤ, 
ALE O TO VIAC ICH JE POČUŤ...!

Tak možno charakterizovať záslužnú a dobrovoľnícku čin-
nosť našich spoluobčianok, ktorú vykonávajú v prospech 
všetkých obyvateľov obce navštevujúcich bohoslužby 
v miestnom rímskokatolíckom kostole Svätých Filipa a Ja-
kuba v Jakubove, alebo zúčastňujúcich sa svadobných a 
pohrebných obradov. Až ten, kto bol z rôznych dôvodov 
svedkom bohoslužieb alebo cirkevných obradov v iných ob-
ciach alebo mestách, kde tieto obrady nesprevádza spevác-
ky zbor spievajúci liturgické spevy, môže oceniť záslužnú 
činnosť našich žien. Bez ich speváckeho prispenia si dnes 
už Svätú omšu, pohreb alebo cirkevný sobáš v Jakubove 
ani nedokážeme prestaviť. 

Spievať začali v roku 1991 za pôsobenia správcu farnos-
ti pána dekana Mgr. Ladislava Laba. Na začiatku ich bolo 
štrnásť – Helena JURKÁČKOVÁ, Margita JURKÁČKOVÁ, 
Viera KOVÁROVÁ, Sidónia POLÁKOVÁ, Mária LISÁ, Beáta 
PALKOVÁ, Mária MARTINCOVÁ, Mária KLÍMOVÁ, Mária 
FERENČÁKOVÁ, Marta FERENČÁKOVÁ, Milada PÍROVÁ, 
Štefánia BOREKOVÁ, Anna ŠTUKOVÁ a Mária KLASOVÁ.

Veľký podiel na skvalitnení a rozšírení repertoáru zboru 
mal dôstojný pán farár Mgr. Stanislav SABOL (na obrázku 
s niektorými členkami zboru), ktorý venoval veľa času ná-
cviku liturgických spevov s našimi ženami a naučil ich spie-
vať aj pašie, ktoré už tradične a dodnes sprevádzajú Sväté 
omše počas veľkonočných sviatkov. Sólovou speváčkou 
bola dnes už nebohá pani Margita JURKÁČKOVÁ, ktorá 
nezabudnuteľne spievala na svadbách pieseň „Ave Mária“ 
a na pohreboch „Ó Bože, pane môj“. Postupom času nie-
ktoré speváčky z rôznych dôvodov spievať prestali (zomreli 
Margita Jurkáčková, Mária Klímová a Mária Lisá) alebo zo 
zboru odišli. Aj napriek tomu sa však zbor zachoval a pokra-

čuje vo svojej činnosti.
Presnú evidenciu činnosti speváckeho zboru vedie pani 

Helenka JURKÁČKOVÁ, ktorá zostavila tiež cenný spevník 
piesní na pohreby. V jej evidencii sme našli zaujímavé údaje 
o tom, že zbor našich speváčok doteraz sprevádzal celkom 
338 pohrebov, z toho 28 pohrebov v Záhorskej Vsi (do roku 
2002)  a 21 pohrebov v Suchohrade (do roku 1999).

Spevácky zbor žije a spieva i dnes. A to i napriek tomu, že 
z pôvodného stavu zostala už len malá hŕstka žien. V sú-
časnej dobe spievajú len Helenka JURKÁČKOVÁ, Štefá-
nia BOREKOVÁ, Mária KLASOVÁ, Anna ŠTUKOVÁ, Viera 
KOVÁROVÁ a Milánia PÍROVÁ. Ich súčasnú činnosť pozi-
tívne ovplyvnila skutočnosť, že v našej farnosti máme opäť 
organistu, ktorým je pán Anton BINČÍK z Malaciek. Netrvalo 
dlho a našli s ním spoločnú reč a dnes už má ich hudobný a 
spevácky prejav opäť požadovanú kvalitu, na ktorú sme boli 
v Jakubove zvyknutí.

Verme tomu, že postupom času sa do kolektívu našich 
speváčok zapoja ďalšie mladé ženy aj muži tak, aby dlho-
ročná a dnes už takmer 25 ročná tradícia spievania liturgic-
kých spevov zostala zachovaná. Vďaka Vám ženy za Vašu 
záslužnú a ušľachtilú verejnoprospešnú činnosť... 
                                                                                      m. p.
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Členovia Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Jaku-
bove, ktorá je organizačne začlenená do Mestskej organizácie  SRZ ZÁ-
HORIE so sídlom v Zohore, hodnotili plnenie úloh za uplynulé obdobie 
a plánovali hlavné smery svojej činnosti na rok 2015  na svojej členskej 
schôdzi, ktorá sa konala dňa 10.1.2015 v Kultúrnom dome v Jakubove.

V rozhovore s predsedom Obvodnej 
organizácie SWRZ Jakubov, Mariánom 
SLOBODOM, som sa ho spýtal na to naj-
dôležitejšie, čo by mohlo zaujímať našich 
občanov a členov SRZ vo vzťahu k blí-
žiacej sa rybárskej sezóne.  N a 
spomínanej členskej schôdzi boli do ve-
denia Obvodnej organizácie v Jakubove 
zvolení nasledovní členovia :

Marián SLOBODA - predseda, Marián 
PAJPACH st. - tajomník, Miroslav BO-
ROVKA - hospodár, Peter PRAŽIENKA - 
vedúci rybárskej stráže, Marián PAJPACH 
ml. - referent pre brigádnickú činnosť, To-
máš BOBÁK a Ján UHRINEC - referenti 
pre prácu s mládežou.

V rámci predsezónneho zarybnenia boli 
jednotlivé revíry našej organizácie v roku 
2015 zarybnené pontokaspickým kaprom, 
ktorý bol dochovaný v Jakubovských ryb-
níkoch. Do Štrkoviska I. (nová šutrovňa) 
bolo vypustených 52,5 q, do revíru Štrko-
visko II. (stará šutrovňa) bolo vypustených 
15 q, do revíru Pruxe bolo vypustených 
2,5 q a, do revíru Malina bolo vypustených 

tiež 2,5 q kapra. 
Pred začiatkom sezóny sa bude OO 

SRZ Jakubov podielať na organizácii ry-
bárskych pretekov v nasledovných termí-
noch a lokalitách :

8.5.2015 ŠTRKOVISKO I. JAKUBOV - 
DETSKÉ PRETEKY pre deti do 15 rokov 
v čase od 8,00 do 12,00 hodiny s lovom 
na 1 udicu, štartovné 2 € ;

9.5.2015 ŠTRKOVISKO I. JAKUBOV - 
DOSPELÍ v čase od 7,00 do 13,00 hodi-
ny s lovom na 2 udice, štartovné 10 € ;

6.6.2015 sa budú organizovať rybár-
ske preteky z príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí. Čas, miesto a bližšie 
podmienky pretekov vedenie OO SRZ 
včas spresní a zverejní.

Členom, ktorí ešte nemajú zakúpené po-
volenia na rybolov dávame do pozornosti, 
že predaj povolení pokračuje aj v mesia-
coch apríl, máj a jún 2015 na tradičnom 
mieste v Zohore, Staničná ulica, vždy vo 
štvrtok v dobe od 16,00 do 19,00 hodiny. 

Tradičné brigády budú pokračovať 
v dňoch 11.4, 2.5, 19.9, 10.10, 31.10 
a 28.11.2015, vždy od 08,00 hodiny so 
zrazom pred Rybárskou búdou. Hosťov-
ské povolenia na rybolov na revíroch na-
šej obvodnej organizácie sa budú v tom-
to roku predávať v Pohostinstve STEVA 
v Jakubove v bežných otváracích hodi-
nách.

Naša Obvodná organizácie obhospoda-
ruje nasledovné lovné revíry - ŠTRKO-
VISKO I., číslo revíru 1–0930-4-1, kapro-
vý, 27,6 ha, ŠTRKOVISKO II., číslo revíru 
1-0940-1-1, kaprový, 4,56 ha, FELD, číslo 
revíru 1-0950-1-1, kaprový, 1,27 ha, Jaze-
ro ČIERNY FELD, číslo revíru 1-0220-1-
1, kaprový, 0,73 ha, PRUXE, číslo revíru 
1-0940-1-1, kaprový, 0,72 ha a ZOHOR-
SKÝ KANÁL II., kaprový, 1,65 ha vodnej 
plochy.

Predseda ObO SRZ Jakubov, Marián 
SLOBODA nás požiadal, aby sme aj pros-
tredníctvom našich zvestí vyzvali občanov 
k udržiavaniu čistoty v našich vodných 
tokoch. Zvlášť vyzýva záhradkárov, ktorí 
záhradkárčia na „ novej šutrovni “, aby od-
pad z ich záhradkárskej činnosti neumiest-
ňovali na brehy a do vody štrkoviska. Na 
záver poprial rybárom v mene všetkých 
členov výboru úspešnú loveckú sezónu 
a veľa príjemných chvíľ strávených v prí-
rode pri našich vodách. V prípade po-
treby akýchkoľvek informácií súvisiacich 
s výkonom rybárskeho práva a s dianím 
v miestnej organizácii ho neváhajte volať 
na mobilné telefónne číslo  0903/232086.

m.p.

Najnovšie informácie 
z miestnej 

rybárskej oganizácie

a iné nebezpečenstvá. Hrával v kostole na organe, sprevádzal 
kňaza pri náboženských obradoch a slávnostiach, pohreboch a 
iných príležitostiach. Ako člen obecného zastupiteľstva aktívne 
riešil úlohy súvisiace s  riadením obce. Po zriadení obvodného 
notárskeho úradu so sídlom v Kíripolci v roku 1871 pomáhal 
notárovi Jozefovi Brandejskému vypracovať prvý štatút obce, 
ktorý bol obecným zastupiteľstvom schválený 29.11.1873. 
Účasť mal aj na vypracovaní stanov obce v maďarskom jazy-
ku a protipožiarnych stanov, ktoré obsahovali všetky povinnosti 
ochrany pred  požiarmi a podrobné úlohy pri ich hasení. 

V roku 1873 sa intenzívne podieľal na rekonštrukcii školskej 
budovy, počas ktorej sa vymenil krov a strecha sa pokryla škrid-
lou. Gustáv ENGELMANN po celú dobu pôsobenia v obci po-
máhal občanom aj pri riešení rôznych  problémov. Písal listy a 
žiadosti v mene tých, ktorí nevedeli písať, zhotovoval zmluvy 
o prevode nehnuteľností, uzatváral dohody medzi občanmi a 
vedel poradiť takmer vo všetkom. V roku 1909 odišiel do uči-
teľského dôchodku a zakrátko po  ťažkej chorobe 30.5.1911 
zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Jakubove vedľa hlavného 
kríža. 

V roku 1909 bol školskou stolicou na miesto učiteľa zvolený 

jakubovský rodák Jozef ENGELMANN Narodil sa v roku 1869, 
základnú školu navštevoval v Jakubove, meštianku v Šamorí-
ne  a učiteľský ústav v Trnave. Bol prvým občanom obce, ktorý 
získal stredoškolské vzdelanie. Po získaní učiteľského diplomu 
v  roku 1888 pôsobil 21 rokov ako učiteľ  v Malackách a po-
tom 19 rokov  v Jakubove. Po nástupe na jakubovskú školu 
založil školskú kroniku, v ktorej spätne popísal históriu školy, 
školskú budovu a podmienky, v akých sa v 19. storočí vyučova-
lo. Postupne do nej zapisoval učebné výsledky, počty žiakov v 
jednotlivých triedach a rokoch, pohyb učiteľov, školské inšpek-
cie, školské a obecné oslavy, kultúrnu činnosť, školské výlety, 
stretnutia s občanmi atď. Jozef ENGELMAN sa v roku 1923 
ako 54. ročný oženil a za manželku si zobral tretiu poštárku v 
obci, 26 ročnú Oľgu Sušovú. V manželstve sa im narodili dve 
deti, Kazimír, ktorý žil vo Svätom Jure a Marta, ktorá žila v Bra-
tislave. Po odchode do penzie sa odsťahoval do Malaciek, kde 
v roku 1948 ako 79. ročný  zomrel. Pochovaný je na cintoríne 
v Malackách. Posledná z rodu, Ernestína, ktorá bývala v obci, 
zomrela v roku 1949. Týmto rokom aj skončila história rodu En-
gelmannových v Jakubove.  Trvala celých 84 rokov.

Dr. Ján ŠIMEK
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JARNÁ HREBEŇOVKA PRE DETI
No, konečne ! Jar je už tu a skončili sa tie dlhé pochmúrne zimné dni, ktoré síce tiež mali svoje čaro, ale teplo je teplo. 

A to bolo v zime len vo vykúrenej izbe. Jarné dni umožňujú viac možností na šantenie a hier vonku. Jar so sebou prináša 
tiež príchod veľkonočných sviatkov na ktoré sa všetci tešíme, pretože sú to sviatky veselé, je v nich čaro šibačiek, ob-
lievačiek a samozrejme rodinnej pohody. 

Veľkonočné sviatky majú však aj iný bežne používaný názov, ktorý je tento krát ukrytý v tajničke našej jarnej hrebe-
ňovky. Viete o aký názov sa jedná ? 

Naše zvesti  vám teda dávajú možnosť, aby ste mohli preukázať svoj dôvtip a vylúštiť tajničku. Spríjemníte si tak chvíle 
oddychu a zabojujte o pekné vecné ceny. Veríme, že tajnička hrebeňovky nebude pre vás žiadny problém...

Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov ...!

1. Opak sladkej ;
2. Rozprávkové zviera z Červenej čiapočky ;
3. Mestečko na Považí (EČV – IL) ;
4. Druh papagája ;
5. Na suchu ťarbavé ale vo vode rýchle 
    zviera severných morí ; 
6. Hlodavec, ktorý trápi záhradkárov ;
7. Starobylé pevnosti – obrátene ;
8. Utešené zvieratko s pichliačmi ;
9. Obyvatelia Arabského polostrova ;
10. Kôrovec s klepetami ;
11. Cudzopasná rastlina 
     (rastie v podobe zelených gulí na stromoch) ;

Ten, kto úspešne rozlúšti našu hrebeňovku, môže tajničku napísať na papier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť do 
obálky s heslom „JARNÁ HREBEŇOVKA“  a obálku bez známky vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. 
Traja úspešní lúštitelia budú odmenení peknými knihami.

Do redakcie nám poslali deti aj rozlúštenie zimných hádaniek a spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali troch 
úspešných lúštiteľov – Veroniku MIKÓCZIOVÚ (č. 342), Leu a Hanku AMBROVÚ (č. 531) a Filipa KRAJČÍRA (Gajary č. 
18). Blahoželáme a posielame im pekné knižky.  

m. p.

KVAPKA KRVI
„Sami cítime, že to, čo robíme je len kvapka v oceáne.  Ale oceánu by niečo chýbalo, keby v ňom tá kvapka nebola.“

Mário Privrel Richard Oslej Radka Tesárová
Štefan Nemec Martin Hlaváč Jaroslav Foltýnek
Martina Benčuriková Dušan Šimulčík Jozef Jurkáček ml.
Juraj Švára Martina Boreková Pavel Dolinaj
Erik Schild Filip Kamenistý Michaela Marušková
Tamara Varsiková Vladimír Dančík Oľga Lintnerová
Gabriela Lacková Varsiková Ľubomír Mišun Nadežda Oslejová
Juraj Pospíšil Dáša Mišunová Jaroslav Mikulič st.
Dominik Kamenistý Peter Imriška Marek Poluch
Anna Petrášová Michaela Štermenská Samuel Kubec

Všetkým darcom, sponzorom 
a organizátorom patrí veľká 

VĎAKA !!


