
Jakubovské zvesti
Ročník VII.                                         ČÍSLO 2/2015                                  Júl 2015

Zase je jeden školský rok za nami, myšlienok tisíc víri nám hlavami.
Čakajú nás prázdniny plné krás, tak vitaj leto a zostaň v nás...

Na slávnostnom ukončení školského roka, ktoré sa koná  tradične na 
školskom dvore, sa všetkým žiakom prihovorila pani riaditeľka. Zhod-
notila priebeh školského roka, zaželala žiakom i učiteľom veľa krásnych 
zážitkov a hlavne oddychu, aby načerpali sily do ďalšieho školského roka. 
Zároveň povzbudila hlavne rodičov k aktívnejšej spolupráci s pedagógmi 
a školou, aby rodičia prejavili viac záujmu o prostredie, v ktorom trávi 
ich dieťa najviac času a poznali úspechy, ale aj problémy, s ktorými škola 
zápasí. 

Triedne učiteľky sa prihovorili svojim triedam, pochválili a odmenili 
krásnymi knihami svojich najlepších žiakov. 

Tento koniec školského roka sa škola lúčila okrem deviatakov s viace-
rými pedagógmi. Najemotívnejší odchod bol odchod pani učiteľky Márie 
Bogdalíkovej. Učila na našej škole 44! rokov a jej rukami prešlo veľa žia-
kov. Mnohí z nás boli jej žiakmi a učila i naše deti. Rozlúčiť sa ňou prišiel 
i starosta obce P.Gajdár, ktorého poďakovanie a rozlúčenie bolo v dvoch 
osobách: za obec a občanov aj za seba ako bývalého kolegu a priateľa.

Všetci pani učiteľke Márii Bogdalíkovej touto  cestou zo srdca ďakuje-
me a želáme veľa zdravíčka!

Malí prváčikovia zvládli svoj prvý rok na jednotku! 
Všetci sa naučili čítať, písať, počítať. Veľmi sa tešili 
na svoje prvé vysvedčenie. Od pani učiteľky si vy-
počuli slová chvály a povzbudenia do druhej triedy. 
Každý dostal ako darček peknú knižku, ktorú si už 
prečíta cez prázdniny celkom sám...

Posledné dni v materskej škole sa niesli tiež v duchu rozlúčky... Za 
prítomnosti rodičov, starých rodičov i súrodencov sa konala veľká 
slávnosť. Najstarší škôlkári slávnostne odovzdali kľúče od škôlky 
svojim mladším kolegom. Potom pani riaditeľka každého slávnost-
ne pasovala za prváka. Po všetkých oficialitách si novopečení pr-
váci pochutnali na skvelej torte. A potom už posledný raz zamávali 
škôlke na rozlúčku...



2 júl 2015

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Výmena okien a dverí 
v základnej škole

Uspeli sme na ministerstve školstva 
v  žiadosti  o  výmenu    okien  a  dverí  na 
základnej  škole  a  telocvični.  Presvedčili 
sme ministerstvo že súčasné ešte dreve-
né, alebo železné okná a dvere sú v ha-
varijnom  stave  a  je  nutné  ich  z  dôvodu 
veľkej netesnosti nahradiť novými. Ich vý-
mena by sa mala uskutočniť  v priebehu 
veľkých  prázdnin.  Finančné  prostriedky 
potrebné na stavebné práce sú vo výške 
cca 25.000 €.

Rozšírenie kamerového 
systému obce

Na ministerstve vnútra sme boli úspeš-
ný  v  žiadosti  o  nenávratný  finančný 
prostriedok  na  rozšírenie  kamerového 
systému obce. Získali sme finančné pro-
striedky vo výške 3.000 €, ktoré sa vyu-
žijú na doplnenie ďalších monitorovacích 
kamier  a  a  tým  i  k  výšeniu  bezpečnosti 
našich občanov.

Obecná kanalizácia
Pokračuje sa v budovaní ďalších vetiev 

obecnej  kanalizácie.  Bola  vybudovaná 
časť  v  ulici  pod  kultúrnym  domom  a    „ 
Hrubá ulička“ aj s prípojkami po hranicu 
rodinných  domov.  V  súčasnosti  sa  bu-
duje časť v smere na starú štrkovňu. Tu 
súbežne  s  gravitačnou  kanalizáciou  bu-
deme musieť vybudovať aj tlakovú a pre-
čerpávaciu stanicu. V miestach kde veľmi 
stojí po dažďoch voda vybudujeme daž-
ďovú  kanalizáciu.  Dažďovú  kanalizáciu 

sme vybudovali aj v  „ Hrubej uličke“ pre 
odvedenie prívalových dažďov.
Ďalšia  časť  budovania  kanalizácie 

bude úsek „ Starý mlyn “ s predpoklada-
ným začiatkom na jeseň tohto roka.

Rekonštrukcia štátnej 
pamiatky sochy panny 
Márie pri kostole
Ministerstvo kultúry pridelilo našej obci 

nenávratný finančný prostriedok  vo výš-
ke 4.000 € na opravu sochy panny Márie 
umiestnenej  pred  kostolom,  ktorá  je  ve-
dená ako  štátna pamiatka. Sochu môže 
reštaurovať  len  licencovaný  reštaurátor. 
Úlohou obce teraz je vhodného reštaurá-
tora zabezpečiť.

BSK (Bratislavský samosprávny 
kraj) podporil projekt ,,Rekonštrukcia 
priestorov vyhradených pre ŠKD za 
účelom vytvorenia priestorov herní 
s vyhovujúcimi psychohygienickými 
podmienkami“ v sume 2000€.

 Starosta obce

Obyvatelia obce 
(k  11.12.2014)                        1640

Prihlásení na TP                 5 
Odhlásení z TP                 14

Narodili sa:                        4

Šírová Linda
Boďa Šimon 
Ftáčnik Andrej 
Martinec Michal

Gratulujeme!

Opustili nás:                      3

Ožvoldíková Emília
Šimková Štefánia
Krajčírová Štefánia

Úprimnú sústrasť!

Obyvatelia obce 
(k 01.07.2015)                   1632 

Jubilanti:

70 rokov: 

Ragala Peter  
Sirota Ján
Hladíková Anna 
Malinovský Jakub

80 rokov: 

Miháliková Katarína
Volár František
Zelenay Jozef

95 rokov: 

Šimek Jozef

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Tradičná rozlúčka s letom!

29.8.2015  o 14.30 hod.
na ihrisku v Jakubove

súťaže pre deti, priateľské futbalové zápasy,
rodeo býk, skákací hrad, nafukovacia šmykľavka, 

kolobežky Segway 
 program Jána Kočiša - majstra sveta  - Trial show (šou na bicykli)

maľovanie na tvár, občerstvenie

Do tanca bude hrať skupina:  Pltníci
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Deň matiek
Tak ako každoročne, aj  teraz sa konal v prvú 

májovú  nedeľu  v  našom  kultúrnom  dome  Deň 
matiek. Prišli mamy, staré mamy, krstné mamy, 
ale  aj  predstavitelia  opačného  pohlavia,  aby  si 
pozreli program svojich detí a strávili pekné ne-
deľné popoludnie.
Každá mama dostala na privítanie kvietok z rúk 

poslancov obecného zastupiteľstva M. Ambru a 
R. Minára.
Najskôr sa prítomným prihovoril starosta obce 

a poďakoval mamám za to, že sú obetavé, spo-
ľahlivé, starostlivé, milujúce...proste za to, že sú!
Detičky z materskej školy a základnej školy sa snažili prostredníctvom svojho 

vystúpenia ukázať svojim mamičkám ako veľmi ich ľúbia a mamičky sa doširoka 
usmievali a nejednej potajomky od dojatia slza stiekla po líčku...
Krásnou bodkou  za  týmto  programom bolo  vystúpenie  tiež mamy,  speváčky 

Gizky  Oňovej,  ktorá  svoje  vystúpenie  popretkávala  zaujímavými  príbehmi  a 
anekdotami zo svojho života. Ako správna gazdiná nezabudla pochváliť výborné 
domáce koláče, ktoré už tradične na tejto akcii ponúkajú mamičky z občianskeho 
Citrónky vo svojej minikaviarni. 

  -ap-

Vítanie nových občiankov 
V obnovenej tradícii spred niekoľkých rokov sa pokračuje. Na 
obecný úrad bolo pozvaných 14 matiek s detičkami na malú 
slávnosť privítania detí medzi občanov našej obce. Prišlo 9 
mamičiek  so  svojimi  ratolesťami.  Privítal  ich  starosta  obce. 
Potom im deti z materskej školy zaspievali uspávanky.  
Každá  mamička  sa  zapísala  do  pamätnej  knihy  a  dostala 
kvietok, pamiatkové predmety s insígniami obce a malý dar-
ček pre svoje dieťa. 

-ap-

1. máj na ihrisku
všetci tí, ktorí nemajú radi davy ľudí na oslavách 1. mája v ne-
ďalekom meste, mali možnosť prísť na miestne  ihrisko. Boli  tu 
pripravené kolotoče pre deti, koníky, rodeo býk, stánky a marin-
gotka....
Pre športových nadšencov bol určený futbalový zápas a občer-
stvenie pre všetkých pripravili členovia TJ Jakubov. 
Aj napriek chladnejšiemu počasiu si tento deň svojich priazniv-
cov našiel. 

-ap-

OZ Citrónky Jakubov 
oznamuje všetkým deťom a ro-
dičom, že sa uvoľnili miesta v 
letnom tábore pre deti od 6-12 
rokov. Tábor s názvom:  

Po stopách Jánošíka 
je od 16.-21.8.2015 na Orave.

Cena 160€
volajte: 0905/408 981

Cvičenie pre bábätká 
v centre KVIETOK

Cvičiť môžu bábätká od 6 - 36 mesiacov,  
bábätká budú rozdelené do skupín pod-
ľa veku. Cvičenie je zamerané na správ-
nu manipuláciu s dieťaťom, na podporu 
jeho psychomotorického vývinu hravou 
veselou formou za pomoci riekaniek a 
pesničke so školenou inštruktorkou p. 
Marcelkou Csillaghyovou. Deti si cviče-
ním zlepšujú jemnú a hrubú motoriku, 
stimulujú si zmysly a v skupinke detí a 
rodičov si budujú prvé sociálne kontakty. 
Do cvičenia sú zakomponované rôzne 
pomôcky ako aj montessori prvky.
Cvičiť sa začne od septembra. 

Nahlásiť sa môžte na mail.adrese: 
barbora.sivakova@gmail.com  do  23.augus-
ta.
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Zázračný les
Na MDD  sme  sa  s  deťmi  vybrali  do  Zázračného  lesa. Cieľom 
našej cesty bolo  získanie pokladu. Za každým stromom na nás 
číhali rozprávkové bytosti, Popoluška, trpaslík, Shrek, tri prasiat-
ka, vlk a ďalší, ktorým sme museli dokázať, že sladký poklad si 
naozaj zaslúžime. Bytosti z ríše fantázie preverili naše vedomos-
ti, fyzickú zdatnosť, presnosť, bystrosť  a zaujímalo ich aj to, ako 

poznáme roz-
právky.  Po  roz-
lúštení  tajnej 
šifry  sme  boli 
odmenení  ma-
lou  sladkos-
ťou.  Ďakujeme 
ôsmakom a de-
viatakom,  ktorí 
pre nás zázrač-
ný les pripravili. 

N A Š E  N A J . . . V  S Ú Ť A Ž I A C H
61.ročník recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín

Naša  žiačka  Johanka  Klímová  získala 
3.miesto v I.kategórií v detskom predne-
se prózy v obvodnom kole tejto súťaže, 
ktorá sa v Malackách konala v marci pod 
názvom Zúbkove pramene. 

„Na bicykli bezpečne 2015“
Každý rok našich žiakov a žiačky zapájame do Detskej dopravnej 
súťaže vyhlasovanej  MŠVV a Š SR. Súťaž preveruje vedomosti, 
zručnosti a návyky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré 
žiaci získavajú v predmete dopravná výchova. V okr. kole získalo 
naše družstvo  4.miesto v zložení L.Ambrová, M.Kovalík, A.Mali-
novská, A.Redenkovič .

Atletické striebro 
pre našu žiačku
Dňa  8.5.  sa  v Malackách  konal  43. 
ročník Behu oslobodenia a 9.ročník 
Pohára CVČ pod záštitou mesta Ma-
lacky, komisie pre vzdelávanie, mlá-
dež  a  športu   MsZ MA a CVČ MA, 

v ktorom naša žiačka Laura Vrabčeková  reprezentovala nielen 
našu  školu ale  aj  obec  Jakubov. V  silnej  atletickej  konkurencií 
vybojovala 2. miesto v behu na 200 metrov najmladších žiačok. 

Mladí 
jakubovskí 
záchranári  
V súťaži Mladých záchra-
nárov civilnej ochrany vy-
hlásenej  Min.vnútra  SR 
súťažilo  spolu  na Slovensku  514  družstiev.  Súťaž  využíva  ve-
domosti získané učivom „Ochrana života a zdravia“ s dôrazom 
na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a 
hasenie malých požiarov. Našu školu reprezentovali: M.Kovalík, 
M.Neborásek, A.Siváková, D.Hudecová, ktorí splnili požiadavky 
vedomostí mladých záchranárov CO. 

Môj najkrajší zážitok v prírode 
je  literárna  súťaž  vyhlásená  Mest-
ským kultúrnym strediskom v Stupa-
ve, do ktorej sa naša škola zapája už 
tradične. Preto  sa  veľmi  tešíme,  že 
aj tento rok nám v máji šťastie prialo. 
Máme veľkú radosť  z úspechu našej 
žiačky Dominiky Hudecovej z 8. trie-
dy, ktorej práca bola ocenená a uve-
rejnená v zborníku súťažných prác. 

Všetkým, ktorí reprezentujú našu školu aj obec a tým šíria dobré 
meno oboch inštitúcií, gratulujeme.

PROJEKTY
Nadácia Volkswagen Slovakia finančne   podporila   projekt Zá-
kladnej  školy  Jakubov  s  názvom  „Divadlo  ON  Air“  s  cieľom 
zvýšiť  u  detí  kvalitu  vzdelávania  nemeckého  jazyka  formou 
divadla  a  skvalitniť  podmienky  divadelného  krúžku,  ktorý  pra-
cuje  v  rámci mimoškolských  aktivít  školy  a  do  ktorého  sú  za-
pojené deti rôzneho veku. Viac na: http://www.zsjakubov.sk/pro-
jekty/209-2014-2015  LOGO
Johnson Controls a.s., finančne podporila vybudovanie 2.oddele-
nia Školského klubu detí pri Základnej škole Jakubov. Ďakujeme. 
Johnson Controls  Inc. has supported  Primary school Jakubov 
financially to establish the second after school club department. 
Thank you. 

Zo života žiakov na základnej škole. . .

Riaditeľstvo ZŠ Jakubov ďakuje všetkým rodičom-spon-
zorom, dobrovoľníkom za doterajšiu podporu a finančnú 
angažovanosť pri rekonštrukcii školského klubu detí.
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Kreslíme so Smietkom  
V našej škôlke vedieme deti od útleho 

veku k ochrane nášho prírodného prostre-
dia  separovaním  odpadu.  Deti  spozná-
vajú, ako sa odpad  triedi, ale aj  to  , ako 
sa  niektorý  odpadový  materiál  dá  ďalej 
využiť.
Naši predškoláci sa preto so záujmom 

zapojili  do  umeleckej  súťaže  spoločnosti 
ASA  „Kreslíme  so  Smietkom“,  na  tému: 
Umenie z odpadu. Spomedzi všetkých za-
slaných  fotografií  z materských  i  základ-
ných škôl sme v online hlasovaní zbierali 
body a vďaka zaslaným hlasom nielen od 
rodičov,  ale  i  iných  ľudí-  známych  i  Vás 
Jakubovčanov,  sme  sa  na  Deň  Zeme 
22.4.2015 dozvedeli  radostnú správu, že 
sme získali 1.miesto.
Naše dielo- Štyri ročné obdobia v podo-

be stromov, bolo vyrobené z vrchnáčikov 
PET fliaš, polystyrénu, starého použitého 
papiera a kartónu. Všetci štvrtáci priložili 
svoju malú rúčku k dielu, či už nápadom, 
prineseným  materiálom  alebo  vlastnou 
prácou. Všetci si zaslúžili odmenu.
9.6.2015  sme  mali  v  Materskej  škole 

návštevu z podniku   ASA. Priniesli nám- 
víťazom,  krásnu a chutnú  tortu, futbalovú 
loptu a vozík na výtvarné pomôcky a kres-
liaci materiál. Torta bola nielen chutná ale 
i krásna, zobrazovala pána Smietka, ako 
separuje odpad.
V  separovaní  odpadu  pokračujeme 

ďalej,  zbierame  papier  do  veľkého  kon-
tajnera,  s  čím  nám  pomáhajú  rodičia  aj 
zamestnanci školy.
So  Smietkom  zostaneme  aj  naďalej 

kamaráti,  veď naše  životné prostredie  je 
treba  chrániť,  a  keď  popritom  vymyslia 
nejakú  tú  súťaž,  tak  sa  opäť  radi  prihlá-
sime. Veď čo keby sme znova vyhrali???

Pre radosť a úsmev detí
Nie  je  na  svete  nič  krajšie,  ako  vidieť 

na tvárach našich detí spokojnosť, šťastie 
a  túžbu  vidieť  a  zažiť  niečo  nové.  Preto 
sa snažíme aj my  deťom pobyt v škôlke 
spestriť  akciami,  z  ktorých  majú  pekné 

zážitky,  spojené  s  o  získavaním  nových 
poznatkov a skúseností.
Takmer  letný  mesiac  jún  nám  ponúka 

veľa  možností  na  akcie  a  výlety.  Veľkú 
radosť  a  nadšenie  mali  deti  z  návštevy 
Hasičského  zboru  v  Malackách,  pri  prí-
ležitosti Dňa otvorených dverí. Deti videli 
hasičov  pri  činnostiach  ,  ako  je  hasenie 

horiaceho  auta  vodou  aj  penou,  vyklies-
ňovanie  raneného z auta. Očká detí sle-
dovali so záujmom celú situáciu a trošku 
aj  so  strachom,  pretože  vidieť,  ako  horí 
auto sa im tak často nenaskytne.
Očká deti zažiarili. Keď sledovali výcvik 

policajných psov a koní v nebezpečných 
situáciách. Na záver si deti prezreli hasič-
skú  techniku,  z  čoho mali  azda najväčší 
zážitok chlapci.

K záveru      šk.roka patrí    tradične Pla-
vecký  výcvik,  ktorého  sa  zúčastnili  deti 
z  3.  a  4.  triedy. Prvý  júnový  týždeň  sme 
pod vedením skúsených plavčíkov v pla-
várni Malina v Malackách absolvovali prvé 
krôčiky v bazéne.
Cieľom  výcviku  bolo  priblížiť  deťom 

vodné prostredie pomocou hier vo vode, 
formou  cvičení  naučiť deti bezpečne sa 
pohybovať vo vode, zvládnuť základy plá-
vania. Niektorým šikovnejším, ktorí už ab-
solvovali plavecký výcvik minulý šk. rok sa 
podarilo naučiť sa plávať. Čo  je výborná 
vec, nakoľko sa blížia dni, kedy plávanie 
isto  iste využijú. Tak veľa šťastných met-
rov v bazéne!!!

Veľkým  zážitkom  a  dobrodružstvom 
bola pre deti návšteva poľnohospodárskej 
farmy „First Farms“ v Plaveckom Štvrtku. 
Deti  tu  mali  možnosť  v  bezprostrednej 
blízkosti  vidieť  teliatka,  jalovičky  i  veľké 
kravy.  Prechádzali  sme  stajňami,  v  kto-
rých  zvieratká  žijú.    Mali  sme  to  šťastie 
a  videli  práve narodené  teliatko,  čo bolo 
pre deti nezvyčajným momentom. Sledo-
vali sme , ako sa o kravky starajú veteri-
nári,  ako  im  robia manikúru,  ako  sa dojí 
mliečko  na  špeciálnom  kolotoči.  Celé 

prostredie vôbec nepripomínalo družstvo, 
ale skôr podnik s kravičkami, kde je čisto, 
priestranne a pre kravičky  luxusne.
Od  začiatku  nás  sprevádzal  zamest-

nanec, ktorý deťom porozprával veľa za-
ujímavých  vecí  o  chove  a  starostlivosti 
o zvieratá na farme. 
Okrem  kravičiek  sme  si  prezreli  veľkú 

techniku,  traktory, kombajny a  iné stroje. 
Zamestnanci  pre  nás  pripravili  aj  atrak-
cie  ,  ako  vozenie  na  koníkoch,  hľadanie 
cukríkov  v  obilí.  Pri  odchode  každé  die-
ťatko dostalo ruksak s kravičkou a malým 
prekvapením a balónik.

Takou malou bodkou za uplynulým škol-
ským rokom, bol deň strávený na Poľov-
níckej chate. Áno uhádli ste, bol  to „Indi-
ánsky deň“.
V  sobotu  sa  okolie  poľovníckej  chaty 

zmenilo na  indiánsku osadu plnú malých 

i  veľkých  indiánov. Po malých úpravách, 
kedy si vyrábali čelenky a maľovali indián-
ske tváre, čakali na deti  indiánske úlohy. 
Deti  súťažili a po  odhalení všetkých indi-
ánskych  indícií hľadali poklad. 
Deň sme zavŕšili riadnym obedom, deti 

Hot-Dog od p. Gábriša V. a dospeláci gu-
lášik od poľovníkov- p. Šimka M.
Šéf  kuchármi  boli  dedkovia  Ambra  F. 

a Ambra M.      Tatkovia Malý  I.  a  Kame-
nistý D.  sa postarali    o  čapovanie pitné-
ho  režimu.    Tatko  Navara  V.  zabezpečil 
lukostreľbu.  Všetkým,  ktorí  nám  pomohli 
zorganizovať  tento  úžasný  deň,  aj  keď 
troška prehriaty slnkom  VEĽMI  PEKNE  
ĎAKUJEME.

Práve toto sú tie chvíle, ktoré pri-
nášajú radosť našim deťom.

Prajeme si, aby im nikdy úsmev 
z tváričiek nevymizol.

Udialo sa škôlke...
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Dňa 25.4. 2015 sa konala v našej obci brigáda 
pri príležitosti Dňa Zeme.Tento deň môžeme 
považovať za veľmi úspešný, práve vďaka 152 
ľudom, ktorí sa tento rok zúčastnili brigády. 
Ľudom, ktorým  nie je ľahostajné naše okolité 
prostredie, ľudom, ktorí sa nedokážu a nechcú 
nečinne prizerať na kopy odpadov v lesoch a 
pri cestách. Sú to ľudia, ktorí dokážu bez zby-
točných rečí priložiť ruku k dielu. Môžeme si 
byť istí, že takíto ľudia vychovávajú zo svojich 
detí, takú generáciu, pre ktorú bude nepredsta-
viteľné voziť odpad do prírody. 
A za to všetkým patrí obrovská vďaka!

Deň Zeme

Ďakujeme všetkým ľuďom ktorí nachodili  
pri zbieraní odpadu kilometre po okolí,  a 
poďakovanie partí aj: vodičom traktorov 
Neboráskovi Braňovi, Kubecovi Róberto-
vi, Sivákovi Milanovi, Frišlovičovi Michalo-
vi a Ondrejovi, ogranizátorom, poslancom, 
deťom a pracovníkom z MŠ, ZŠ, rybárske-
mu spolku Malina, pracovníkom Oú, i tým, 
ktorí pripravovali pre všetkých občerstve-
nie v KD,  pánovi Ftáčnikovi, poľovníkom 
za výborný guláš a pánovi starostovi za 
pivo.
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Minimalizujme... v kuchyni, pri stole
Na naše stoly putujú potraviny z celého 

sveta. Je skvelé že máme taký výber a že 
i v zime môžme „Marušku poslať na jaho-
dy“. Zaujímajú nás však aj ďalšie súvis-
losti, pôvod toho, čo jeme? Koľko odpa-
dov vzniká pri balení, preprave? A vieme, 
že veľkú časť zvyškov z kuchyne môžeme 
vrátiť prírode?
Nákup potravín a prípravu  jedál  robme 

len v takých množstvách, ktoré dokážeme 
spotrebovať - zabránime tým ich neetické-
mu a neekologickému vyhadzovaniu.
Na  pitie  uprednostňujme  vodu  z  vodo-
vodu pred balenou vodou, ak  tak upred-
nostnime nápoje vo vratných sklenených 
obaloch.
Zvyšky  jedál  (okrem mliečnych,  rybích a 
mäsitých) kompostujme. 
Oleje,  tuky  nevylievajme  do  výlevky,  ale 
ich zberajme do nádoby, ktorú odovzdaj-
me na zberný dvor.

Namiesto papierových obrúskov a utierok 
používajme textilné, ktoré sa dajú opätov-
ne používať. Namiesto fólií alebo jednora-
zových vrecúšok na uskladnenie potravín 
využívajme sklenené poháre alebo plas-
tové dózy, ktoré sa dajú opakovane napl-
niť  a  uzavrieť. Uprednostňujme  sezónne 
dostupné  ovocie  a  zeleninu.  Vyhýbajme 
sa  používaniu  jednorazového  príboru  a 
riadu. 

Minimalizujme ...pri starostlivosti o 
seba, deti, blízkych

Hovorí sa že šaty robia človeka... nehovorí 
sa však akého. Urobia z nás lepšieho člove-
ka šaty na jednu módnu sezónu? 
Využívajme bazáre, second handy, eko-

burzy, často v nich nájdeme kvalitné i ťaž-
ko dostupné oblečenie, výrobky. Šatstvo, 
ktoré  už  nepotrebujeme,  ponúknime  do 
second handu alebo ho darujme charite. 

Uprednostňujme odevy z prírodných ma-
teriálov, 
Uprednostňujme  prírodnú  kozmetiku,  koz-
metiku,  ktorá  nebola  testovaná  na  zviera-
tách.
Nepoužívajme jednorazové detské plienky a 
utierky, uprednostnime opakovane použiteľ-
né, z prírodných materiálov. Nepreháňajme 
to s nakupovaním  rôznych hračiek, upred-
nostnime rozvoj tvorivosti vytváraním vlast-
ných  jednoduchých  hračiek  z  prírodných 
materiálov 
Keď  už  hračky  kupujeme,  uprednostnime 
kvalitné a trvanlivé hračky z dreva, ošetrené 
prírodnými prostriedkami. Keď deti prestanú 
zaujímať,  predajme  ich  na  burze,  alebo  si 
ich vymieňajme s priateľmi.

Minimalizujme... na cestách, na do-
volenke

Intenzita dopravy spôsobuje mnohé 
problémy, znečistenie životného prostre-
dia, vzduchu... hluk. Do práce sa náhlime 
na štyroch kolesách, kontinenty máme 
„prelietané“, ... 
Avšak poznáme prírodu pár kilometrov 

od nášho bydliska, kam sa vieme dostať i 
miestnou verejnou dopravou či na bicykli?
Na krátke vzdialenosti nepoužívajme auto-
mobil, keď je motor studený, produkuje viac 
škodlivín. Preto radšej choďte pešo alebo na 
bicykli. Prednostne sa premiestňujme peši, 
na  bicykli,  kolobežke,  kolieskových  korču-
liach, prospeje to nielen životnému prostre-
diu, ale aj nášmu zdraviu.

Minimalizácia...v práci, škole, kan-
celárii

V pracovnom nasadení prestávame 
vnímať detaily, pritom tieto opakovaním 
môžu získať nezanedbateľný vplyv na 
spotrebu prírodných zdrojov, vznik odpa-
dov a znečistenia z výroby, z našej prá-
ce. Skúsme sa spýtať: potrebujem tento 
e-mail naozaj vytlačiť?
Používajme a kupujme výrobky z recyk-

lovaného  papiera  nebieleného  chlórom. 
Chránime tým naše lesy.
Na  papier  tlačme  obojstranne,  pri  kúpe 
tlačiarne  žiadajme  takú,  ktorá  umožňuje 
tlačiť automaticky obojstranne. Používaj-
me menšie písmo, šetrime na dokumen-
toch miestom.
Nepotlačené  zvyšky  papierov  použime 
ako kartičky na zápisky.
Opätovne používajme obálky, odkladajme 
bublinkové fólie a výplňové materiály (po-

lystyrén,  polyuretán,  papier...),  použime 
ich ako ochrannú vrstvu pri balení balíkov.
Uprednostňujme ukladanie dát v elektro-
nickej  forme,  elektronickú  komunikáciu 
pred listovou.
Toner  z  tlačiarne,  pásky,  dávajme znovu 
naplniť, používajme perá s vymeniteľnými 
náplňami. 
Uprednostňujme spotrebiče, ktoré sa zao-
bídu bez batérií, s mechanickým generá-
torom el. prúdu. Pokiaľ používame batérie 
(monočlánky), uprednostnime nabíjateľné 
a  dbajme  na  správny  cyklus  nabíjania 
kvôli predĺženiu ich životnosti.
Namiesto  kúpy  nového  počítača  si  svoj 
počítač zmodernizujme.

Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete
V každom štvorcovom milimetri sú stov-

ky rôznych baktérií, mikroorganizmov, s 
ktorými tisícročia žijeme v homeostáze - v 
rovnováhe. Zrazu sú však tieto mikroor-
ganizmy v reklamách vykresľované ako 
príšery, ktoré nám siahajú na život, do-
zvedáme sa, že je dobré dieťatko každý 
deň mydliť, podlahu sterilizovať chlórom, 
zničiť, zničiť, zničiť... Naozaj nám prospie-
va „život v sterilnom skleníku“?
Nepoužívajme  agresívne  čistiace  a  pra-
cie  prostriedky,  napr.  s  obsahom silných 
kyselín,  chlóru,  fosfátov.  Uprednostnime 
prostriedky  s  ekologickým  certifikátom. 
(Sonett, Missiva, Ecover...). 
Namiesto  špecializovaných  čistiacich 

prostriedkov vyskúšajme účinok tých prí-
rodných: ocot na plesne, sódu bikarbónu 
na  bielenie,  citrónovú  šťavu  na  škvrny, 
vodný  kameň...  Namiesto  aviváže  skús-
me do prania pridať trošku octu, zároveň 
zabránime aj tvorbe vodného kameňa.
až polovicu bežnej spotreby čistidiel.
Nepoužívajme sušičky na bielizeň,  keď 

ju necháme vysušiť voľne vonku, navyše 
povystieranú (vytrasenú) a úhľadne zave-
senú, nebudeme ju musieť ani žehliť.
Nepoužívajme jednorázové holiace strojče-
ky, jednorazové utierky, čistiace tampóny... 
nahraďme ich opakovane použiteľnými.
Používajme recyklovaný toaletný papier.
Namiesto  jednorazových  papierových 

utierok  používajme prateľné  textilné  ute-
ráky. Jednorazové čistiace vatové tampó-
ny,  obrúsky  na  odstraňovanie  mejkapu, 
nehádžme  do záchodu, ale do odpadko-
vého koša.
(Podľa zdroja www.priatelia zeme.sk 
spracovala -ap-)

Považujeme sa za vyspelejšiu časť tohto sveta - viac zarobíme, viac spotrebujeme, viac vyprodukujeme... 
výrobkov, služieb a... viac odpadu. Úmerne stúpajúcim hospodárskym výsledkom stúpa aj množstvo 
odpadu, ktorý v čoraz väčšom množstve zaplavuje naše okolie, zapĺňa brázdy v krajine, zamoruje naše 
ovzdušie...
Tieto dôsledky pritom môžeme znížiť - drobnými zmenami v našich každodenných zvyklostiach. 
Prinášame Vám pár tipov, ktorých dodržiavaním môžeme prispieť k predchádzaniu vzniku odpadov 
a minimalizácii množstva a znečistenia z odpadov.

Viete že 1 liter oleja alebo benzínu 
znečistí asi 5 miliónov litrov vody?
Preto buďte ohľaduplní k našim zdro-
jom vody. Nevylievajte kuchynský olej 
von do zeme! 
Zlievajte olej do plastovej  fľaše. Špe-
ciálny uzatvárateľný lievik na fľašu do-
stanete zdarma na OÚ. Ak budete mať 
fľašu  plnú  vyložte  ju  vo  štvrtok  ráno 
pred dom a pracovníci OÚ ju odvezú, 
olej sa odovzdáva na recykláciu.
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Niečo viac 
o prvom mlyne v Jakubove

Podstatné údaje o tomto mlyne sú už popísané v 
knihe o obci Jakubov na strane číslo 98. Kto a kedy 
ho postavil nie je doposiaľ známe. Dá sa ale predpo-
kladať, že tak urobilo Plavecké panstvo Pálffyovcov 
pred rokom 1720, ktoré ho vlastnilo až do konca 18. 
storočia. Osadený bol v západnej časti obce na novo-
vybudovanom mlynskom náhone, ktorý bol napojený 
na vodnú nádrž v Močidelkách, cez ktorú tiekol potok 
Malina. Viedol okrajom Melúnka, západnou časťou 
súčasného futbalového ihriska, ďalej medzi domami 
číslo 323 a 324 na mlynské koleso, odtiaľ do Krúhu a 
tam späť do potoka. Za mlynským  kolesom bol výmoľ 
– jazierko o priemere cca 20 m, ktoré tam pretrvalo až 
do polovice minulého storočia.

Močidelka,  to bol názov  lokality  - vodnej nádrže elipsovitého 
tvaru o veľkosti asi 400x200 m, ktorá zadržiavala vodu do 120 
tisíc   m3. Na  jej  južnom  konci  bolo  drevené  stavadlo  s  dvomi 
otvormi, ktorými sa prepúšťala voda do mlynského náhonu a pre-
bytočná do potoka. Rám tohto  stavadla sa tam zachoval do roku 
1935. Menšia nádrž bola i na mieste futbalového ihriska. Tá bola 
priamo prepojená na mlynský náhon.
Technologické zariadenie tohto mlyna bolo veľmi jednoduché. 

Budova a mlynské koleso s   prevodovým zariadením, mlynské 
kamene a osievacie sitá. Nad mlynskými kameňmi bola obilná  
nádrž, z ktorej sa obilie presýpalo do mlecieho zariadenia a odti-
aľ múka do múčnych zásobníkov.  Osievacie sitá sa používali len 
zriedka – pri osievaní pšeničnej múky a pri výrobe krúpov a kru-
pice. Prednosťou tohto technologického zariadenia bolo, že obi-
lie spracovávané na múku v kamenných žarnovoch  mlynskými 
kameňmi sa zrno len rozpučilo, minimálne ho poškodilo a pritom 
nevznikalo prebytočné teplo. Neoddeľovali sa šupiny, tzv. otruby, 
a tak si múka uchovávala všetky nutričné hodnoty. Naproti tomu 
v novších technologických zariadeniach valcovitého typu sa obi-
lie spracuváva na jemnú múku osievaním, čím otruby idú bokom 
a stávajú sa odpadom. Tým sa spolu s vlákninou vyhadzuje celý 
komplex vitamínov skupiny B, mnohé minerály a stopové prvky 
v  tej najprirodzenejšej podobe. Tie sa dnes nahrádzajú  farma-
ceuticky  vyrobenou  kyselinou  listovou,  ktorá  nemôže  nahradiť 
všetko to, čo sa otrubami vyhadzuje.
Pri   mlyne boli  postavené aj  dva  rodinné domy  s  hospodár-

skymi budovami, ktoré obývali   mlynári a hájnici Pálffyovského 
majetku v obci a na Karlovom dvore. Mlynu patrila aj veľká dre- 
vená stodola, ktorá slúžila na uskladňovanie  obilia a krmovín pre 
domáce zvieratá. Jej súčasťou bolo i keplové prevodové zariade-

nie, ktorého pohon bol zabezpečovaný konským alebo volským 
záprahom. Používalo  sa  na  ťahanie mláťačky,  vejára,  rezačky 
krmovín, cirkulára a podobne.
K  mlynu  patrili  taktiež  priľahlé  rozsiahle  pozemky,  a  to  od 

Orthových domu číslo  315 až po dom neb. Pavla Šimka  číslo 
335, vo výmere takmer 5 hektárov. K mlynu viedla poľná cesta 
od kríža cez Plevníky, potom od mlyna ďalej na Hoštáky, Hrubé 
lúky až ku Grófskemu mostu a odtiaľ na Karlov dvor a do Sucho-
hradu. Okrem domácich ju hojne používali i cezpoľní za rôznymi  
potrebami do Malaciek alebo opačne, za obchodmi až do Rak-
úska. Plevníky, to bol názov priestoru,v  ktorom boli postavené 
sedliacke drevené stodoly, pokryté rákosím.  Okolo nich boli kop-
ce  sena a kozly slamy, medzi ktorými sa pásavali kravy, kozy a 
husi. Ešte v  tridsiatych rokoch   minulého storočia  ich  tam bolo 
celkom 29. Umiestnené boli od Sivákových domu a školy medzi 
cestami k mlynu a na Hoštáky. Vytrácali sa postupne – ničili ich 
víchrice  a po založení Jednotného  roľníckeho družstva zostali 
opustené, začali chátrať, mnohé popadali a ostatné odstránili sa-
motní vlastníci. Posledná, ktorá patrila Štefanovi Húščavovi, bola 
asanovaná až na začiatku šesťdesiatych rokov. 
V roku 1808 sa vlastníkmi mlyna, domu mlynárov a priľahlých 

pozemkov stali až  tri generácie  rodiny Chmelových. Prvým bol 
Michal, po ňom Štefan a posledným Valentín Chmela s manžel-
kou Magdalénou , rod. Polákovou. Tí mlyn prevádzkovali až do 
začiatku  prvej  svetovej  vojny.  Vlastnili  i  rozsiahle  pozemky  na 
Hoštákoch a na Pasinku. Poslední Chmelovci mali  dve dcé-ry 
:  Máriu a Katarínu,  ktoré sa vydali za bratov Imricha a Štefana 
Šimka z Plaveckého Štvrtka. V manželstve Imricha  a Márie, ktorí 
bývali u rodičov Chmelových, sa narodilo 6 detí :  Pavel, Tomáš, 
Alžbeta, Anna, Eleonóra a Ján.V Jakubove zostali bývať Pavel, 
Alžbeta a Ján. Tomáš, Anna a Eleonóra odišli po prvej svetovej 
vojne do Ameriky. Manželom Štefanovi a Kataríne sa narodilo 10 
detí :  Štefan, Jozef,  Katarína, Rozália, Terézia, Ján, Matej, Ag-
neša, Mária a Pavel. Všetci sa usadili v rodnej obci. Takto vznikol 
základ  rodiny Šimkových v Jakubove, ku ktorej  cez nežné po-
hlavie patria i rodiny Dolinová, Slobodová, Hrubá, Húščavová a 
cez ďalšiu generáciu aj  rodiny Poláková, Klímová, Martincová, 
Štuková, Jurkáčková, Dančíková a Mikulášová.
Začiatkom  20.  storočia  sa  vlastníkmi  hájnického  domu  stali 

Tomáš Kurina a manž. Anna, rodená Martincová a po nich de-
dičstvom  Filip Martinec a manž. Františka,rod. Orthová. Neskôr   
prerobili na byt hospodársku budovu pri done Kurinových. Býva-
la v ňom rodina Štefana  Vallu a po úpravách ho  v súčasnosti 
obýva Jozef Krčma sa  rodinou. V  roku 1922 bol pri mlyne po-
stavený aj nový rodinný dom, do ktorého sa presťahovala Mária 
Šimková  so  synom  Jánom.  V  roku    1930  pribudol  ďalší  dom, 
ktorý postavil Pavel Šimek a manž. Mária, rod. Dolinová. V roku 
1965  tam  na mieste    sýpky  vybudoval  rodinný  dom  František 
Višváder a manž. Oľga, rod. Krčmová. V rokoch 1956 – 1960 sa 
v budovaní rodinných domov rýchlo ppokračovalo.Vznikla  nová 
ulica od školy a neskôr i k futbalovému ihrisku.
Keď sa v Jakubove  roku 1911 postavil nový mlyn za cintorí-

nom,  prvý mlyn dostal  
názov   "starý" a teraz 
i  celá ulica nesie  toto 
pomenovanie.

  Dr. Ján Šimek           

Vojenská mapa z roku 1783, na ktorej je vidno vodná nádrž v 
Močidelkách, cez ktorú tiekol potok Malina. 

Fotografia starého-
mlyna z roku 1904.
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Pôrodom to nekončí...
Vzťah k dieťatku sa dá budovať ešte pred počatím, napríklad formou predstáv, či túžob a k tomu kontrétnemu, ktoré rastie priamo 

v nás, nás začína postupne zväzovať množstvo spoločných zážitkov i prekonaných výziev. Aj to Vaše sa začalo často veselo hýbať 
práve, keď ste sa uložili k zaslúženému spánku? Robilo okružné jazdy po Vašom vnútri pred obedom? Alebo si dávalo na čas a 
celkom odignorovalo lekármi určené termíny pôrodu? Či Vás zaskočilo skorším príchodom? Koľko sme toho spolu zažili a to sme 
okrem obrysov občas vystrčenej pätičky z neho ešte nič nevideli!
Pôrod je skutočná skúška ohňom pre matku aj dieťa, no zároveň sa ním otvára možnosť dostať sa k sebe ešte bližšie. Matkina 

náruč v kontakte koža na kožu je ideálnym miestom na prvú adaptáciu dieťaťka. O svoju skúsenosť sa s nami podelila Barborka 
(3 deti): “Počas dvoch hodín po pôrode som mala dcérku len v plienočke na brušku telo na telo. Malá síce poplakávala, ale ja som 
bola v tej chvíli najšťastnejšia na svete. Mne to bolo prínosom v tom, že som necítila žiadnu bolesť, dodnes, keď mám malú na 
rukách, lepšie aj ona zvláda svoje neduhy (bolesti bruška a i.). A proste sme vytvorili znovu jedno telo. ” Podľa jej slov mala dcérku 
pri sebe a na sebe aj ďalšie dni, najmä v noci, lebo len tak dcérka spokojne spinkala.
Toto prvé popôrodné pokračovanie v budovaní vzťahu matky s dieťatkom, bonding, je spojené s vysokým vylučovaním hormónu 

lásky, oxytocýnu, a tak veľmi efektívne prebieha skutočné zamilovávanie, ktoré nám potom pomáha prekonávať ťahšie chvíle v 
ďalšom spoločnom živote. Je to dar od prírody, ktorý môžme ako matky využiť. Ale nemusíme. Tak o tom hovorí aj Marcelka (2 
deti):

”Priznám sa, že som sa bondingom nikdy nezaoberala. Som zástanca, a to vo všetkom, že všetko s mierou. Napríklad, ak je 
matka vyčerpaná po pôrode, ja som teda bola, tak som jednoznačne trvala na tom, aby ma nechali v noci vyspať a dieťa mi nosili 
len na dojčenie. Dôležitejšie pre mňa bolo, aby som ja bola aspoň ako tak vyspatá, než aby som mala dieťa pri sebe. A vôbec z 
toho nemám výčitky.”
Nie každý vie, že bonding je možný aj po cisárskom reze, ešte priamo na operačnej sále (v prípade celkovej anastézie matku 

môže zastúpiť otec) a obrovský význam aj v nasledujúcich dňoch má obzvlášť pre nedonosené detičky.  Je to jeden z prirodzených 
opravných mechanizmov, keď niečo neprebehlo práve ideálne a podporných, keď to ideálne prebehlo.

Mgr. Ivana Kučerová, matka a dula

Doc. Ing. Róbert Pálka, CSc.  
/ 1928 – 1989 /  
Tento  jakubovský rodák sa narodil v  roľníckej 

rodine  dňa  12.  marca  1928  manželom  Pavlovi  
a  Alžbete, rod. Ferenčákovej. Bol to tichý, hĺba-
vý  a mimoriadne  nadaný  chlapec.  Po  ukončen 
5.  ročníka  základnej  školy  študoval  na  Gym-
náziu  v  Malackách,  ktoré  ukončil  v  roku  1947 
z  vy-    znamenaním.  V  štúdiu  ďalej  pokračoval 

na  Elektrotechnickej  fakulte  Slovenskej  vysokej  školy    technic-
kej v Bratislave, ktoré ukončil v  roku 1952 červeným diplomom 
a akademickým  titulom elektrotechnický  inžinier. V  tom roku sa 
aj  oženil  s  Teréziou Mravíkovou,  taktiež  rodáčkou  z  Jakubova. 
V manželstve sa  im narodili  tri dcéry  : Jarmila, Oľga a Zuzana. 
Pribudlo aj šesť vnúčat. Bol vzorným manželom, otcom a starým 
otcom a neskonale miloval svoju rodinu. Pri našich stretnutiach a 
rozhovoroch téma rodiny sa stávala takmer pravidelnou. Do roku 
1962 býval v Jakubove a potom v Bratislave.
Prvým jeho zámestnávateľom sa stala Elektrotechnická fakulta 

SVŠT, katedra elektrických strojov a prístrojov v Bratislave. Stal 
sa asistentom katedry. Túto funkciu vykonával až do roku    1956. 
Vtedy prerušil  pôsobenie  na  škole  a  za účelom získania  prexe 
začal pracovať v Moravských    elektrotechnických závodoch vo 
Vsetíne  na Morave.  Zo  začiatku  pôsobil  ako  skúšobný  technik 
a neskôr sa stal vedúcim   oddelenia  technickej kontroly. Počas 
pôsobenia v tomto podniku sa  intenzívne podieľal na vývoji jed-
nosmerných strojov a striedavých komutátorových motorov.    
V roku 1960 sa vrátil na Elektrotechnickú fakultu  SVŠT v Bra-

tislave, kde začal pôsobiť ako odborný asistent. Popri plnení si 
základných úloh sa hlbšie zaoberal účinnosťou drážkovej kotvy 
na komutáciu jednosmerných strojov, čoho výsledkom bola kan-
didátska dizertačná práca. Obhájil ju 
v roku 1977 a získal titul  Kandidát technických vied  / CSc /. O 

dva roky neskôr obhájil aj habilitačnú prácu na tému  " Magnetic-
ké pole vo vzduchovej medzere strojov s obojstranným drážkova-
ním " a následne bol vymenovaný za docenta pre odbor elektrické 
stroje.

Ako vysokoškolský pedagóg sa orientoval na teóriu navrhova-
nia  jednosmerných strojov, o      čom napísal  rozsiahle  skriptum. 
Jeho  prednášky  študentom  boli  zamerané  predovšetkým  na 
jednosmerné  stroje,  na  vznik  a  pôsobenie  elektrického  tepla  v 
magnetickom poli. Počas svojho pôsobenia na škole vybudoval 
cvičebné  labloratória elektrických strojov, niekoľko  rokov bol  ta-
jomníkom   katedry, vedúcim oddelenia, zástupcom vedúceho a 
päť  rokov  aj  vedúcim  katedry.  Bol  školiteľom  ašpirantov,  veno-
val sa nadaným študentom, ktorí sa zúčastňovali na súťažiach v 
rámci ŠVOČ, pôsobil ako predseda komisie pre štátne záverečné 
skúšky a člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných 
prác.
Svoju výskumnú a vedeckú činnosť orientoval aj na oblasť ko-

mutácie  jednosmerných  motorov  napájaných  z  usmerňovačov, 
teórie asynchrónneho motora s klietkou pri napájaní z meničov. 
V  tejto oblasti bol autorom viacerých výskumných a vedeckých 
prác. Svoju publikačnú činnosť zameriaval hlavne na navrhova-
nie striedavých komutátorových strojov, navrhovanie induk-čných 
pecí, jednofázových heteropolárnych zubových generátorov a prí-
davných strát vo vinutí transformátorov s paralelnými vetvami. Bol 
spoluautorom náučného slovníka " Elektrické stroje a prístroje ". 
Aktívne sa venoval aj spoločenským problémom. Zastával rôzne 
funkcie na fakulte, pracoval vo ČSTV a ZČSSP Ako vášnivý rybár  
bol členom rybárského spolku. Dve volebné obdobia pôsobil ako 
poslanec MNV v Jakubove. Ochotne a nezištne sa podieľal na roz-
voji svojej rodnej  obce, najmä pri výstavbe budovy základnej školy.   
S  Róbertom  sme  sa  stretávali  často.  Najviac  v  období,  keď 
som  študoval  na  Strednej  priemyselnej  škole  elektrotechnic-
kej  v  Bratislave.  Keďže  aj  mojou  špecializáciou  boli  elektric-
ké  stro-    je  a  prístroje,  spolu  sme  konzultovali  rôzne  témy  a 
bol  mi  aj  platným  konzultantom  pri  vypracovávaní  diplomovej 
práce  na  tému    "  Elektrické  motory  na  striedavý  prúd  ".  Po-
slednýkrát  sme sa  stretli  krátko pred  jeho  šesťdesiatimi  prvými 
narodeninami,  ktoré  oslávil  v  nedeľu  12.  marca  1989.  Na  ďal-
ší deň, v pondelok, náhle zomrel vo svojej pracovni na  fakulte.  
Česť tvojej pamiatke, Róbert  !

Dr. Ján Šimek
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STRUČNE O VÝSLEDKOCH 
NAŠICH MLADÝCH ŠPORTOVCOV

Lukáš SIVÁK, náš nádejný 18. 
ročný  kulturista  sa  v  1.  polroku 
2015  zúčastnil  na  Medzinárod-
ných  majstrovstvách  Slovenska 
vo Zvolene, kde v pomerne silnej 
konkurencii  obsadil    5  miesto  v 
kategórii  juniorov s vekovou hra-
nicou od 18 do 21 rokov.
Ďalej  reprezentoval  Jakubov 

na  Majstrovstvách  Slovenska 
v Slovenskom Grobe, kde obsa-
dil  6.  miesto  v  rovnakej  vekovej 
kategórii juniorov.  
Vrcholom  jeho  tohtoročných 

snažení  bola  účasť  na    Medzi-
národných  majstrovstvách  Českej  republiky  v  Karlových 
Varoch, kde v silnej medzinárodnej konkurencii obsadil 5. 
miesto. 
Skutočnosť, že na všetkých súťažiach nechýbal vo finá-

lovej „ šestke „ je pre Lukáša povzbudzujúca a je prísľubom 
do budúcnosti. Držíme palce Lukáš ...!

Sarah VRABČEKOVÁ, 18. ročná reprezentantka TJ ZÁ-
HORAN Jakubov v parkúrových skokoch na koni od posled-
ného príspevku vo zvestiach prešla spolu so svojimi koníkmi 
zimnou prípravou a následne sa zúčastnila  na súťažiach:

Klátovské  halové  preteky  Dunajského  kraja,  kde  sa  so 
svojou Penny umiestnili na 1. a 5. mieste na nižších prekáž-
kach a s Dariusom  na 4. a 7. mieste na vyšších prekážkach 
;
Cena Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, kde s Dariusom 

vyhrala cenu riaditeľky SŠ v otvorenej súťaži aj za žiakov 
SOŠ a zároveň si odniesla Pohár za prvé miesto v najvyššej 
súťaži Memorial Rulanda ;
Cena obce Kopčany, kde sa s Penny umiestnila v prvej 

súťaži  na  5. mieste  a  s Dariusom  vyhrala  cenu  Žrebčína 
Kobylany.

Obom športovcom patrí pochvala a vďaka za peknú re-
prezentáciu našej obce ! 

m.p.

Starí páni reprezentovali...
V júni dostali starí páni, členovia výboru TJ a staros-

ta obce Peter Gajdár pozvanie na priateľskú návštevu 
od predstaviteľov mestečka Pozzuolo del Friuzli v Ta-
liansku. . Cestovali starí páni aj s manželkami, celkovo 
okolo 50 ľudí.

,,Prišli sme o dva dni skôr a ubytovali sme sa v letovisku Ligna-
no, aby sme si trochu užili more. V sobotu 20.6. bola dohodnutá 
návšteva v mestečku Pozzuole del Friuli, kde boli pozvaní sta-
rosta obce P.Gajdár  , prezident TJ V.Novák , zástupca preziden-
ta Ján Sloboda a  M. Šimek a ich manželky.
Mesto Pozzuolo del Friuli sa nachádza v provincii Udine a má 

6984 obyvateľov. Je historicky poznačené I. svet.  vojnou. a sa-
mozrejme aj  II.svet.  vojna    zanechala po sebe stopy. Primátor 
mesta Nicola Turelli a jeho kolegovia nás privítali pri historickej 
studni,  kde  sa  svojho  času  pristavil  sám  Cézar.  Previedli  nás 
mestečkom a okolím, do ktorého spadá ďalších 5 dedín, ktoré 
patria pod Pozzuolo. 
Návšteva strednej farmárskej školy kde práve prebiehali matu-

rity  bola ukážka, že netreba zatracovať poľnohospodárstvo. Na-
vštívili sme aj pomník vojakov padlých cez II. sv. vojnu v Rusku, 
kde sú uložené urny cca 9000 vojakov, a dodnes sa ešte stále 
dovážajú z Ruska a ukladajú do pomníka.   Podľa  toho ako sa 
správajú k tomuto pomníku bolo cítiť nesmiernu úctu k vojakom 
a celému talianskemu národu. Pomník vybudovali svojpomocne 
a investície boli od rodín vojakov. 

Nasledovala krátka ukážka priemyselnej zóny kde pracuje asi 
1000 ľudí z Pozzuola a okolitých dedín. Zóna je známa pre svet, 
vyrába sa tam špeciálna oceľ pre turbíny. Súčasťou zóny bol veľ-
mi pekný športový areál. 
Videli  sme mnoho  zaujímavých  vecí,  ktoré  boli  pre  nás  veľ-

mi inšpiratívne. Ďalšia komunikácia prebiehala pri slávnostnom 
obede. 
Poobede pricestovala do Pozzuola ďalšia časť našej výpravy  

na dohodnutý priateľský futbalový zápas medzi domácim ama-
térskym klubom a starými pánmi Jakubov. Zápas sa niesol v pri-
ateľskom duchu a bol bohatý na góly.  Nakoniec vyhrali starí páni 
Jakubov v pomere 6:8. 
Po zápase bola  spoločná večera a odovzdanie  si  prezentov 

na medzinárodnej úrovni. Náš pán starosta zároveň pozval pána 
primátora na návštevu Jakubova. Tak isto prišlo pozvanie prezi-
denta TJ Jakubov na priateľský zápas  v Jakubove.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, tentoraz u nás!
-vn-
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Aktivity v Dome Svitania, n.o.
V Dome Svitania pracujeme v chránených dielňach. Ale nie je 

to tu len o práci. Zúčastňujeme sa aj na rôznych spoločenských, 
športových a kultúrnych podujatiach. V minulom čísle Jakubov-
ských zvestí sme Vás informovali o našich športových aktivitách, 
teraz je na rade kultúra. 
Dňa 15.5.2015 sme prijali pozvanie od MCK Malacky na Deň 

múzeí a galérií. Pozreli sme si spoločne film o Michalovi Tillne-
rovi,  pán Macejka  nás  sprevádzal  po múzeu,  urobil  nám  krát-
ky výklad o histórii malackého farského kostola. V knižnici sme 
si pozreli výstavu diel Libušky Čtverákovej ml., prečítali sme si 
stručný životopis Ľudovíta Štúra a tiež históriu Habánov na Zá-
horí. Týmto pre nás ale stretnutie s kultúrou a históriou neskonči-
lo. V Dome Svitania si na spoločných sedeniach s Aničkou znovu 
pripomíname významné osobnosti Záhoria aj svetových dejín. Je 
to pre nás veľmi zaujímavé a dobré. Možno by ste boli prekva-
pení, čo všetko o histórii moji kolegovia vedia a čo všetko nové 
sa naučili. Ak by ste teda mali nejakú otázku, ktorá sa týka už tu 
spomínaných tém a osobností, kľudne sa nás príďte opýtať, radi 
odpovieme. Môžete sa popri tom pozrieť aj na naše nové výrob-
ky. Vašej návšteve sa vždy potešíme.

Kamilka Sestrienková 
Dom Svitania, n. o. Jakubov  

PRVÉ PREDSTAVENIE
detského divadelného 

krúžku Smajlík

O perníkovej chalúpke...
V piatok 26.6.2015 sa v KD zišli deti, rodičia, starí 

rodičia...proste všetci fanúšikovia dobrých rozprá-
vok a našich šikovných detí. Deti zo ZŠ pod vede-
ním pani O. Mikocziovej si naštudovali rozprávku O 
perníkovej chalúpke. Tradičný dej bol zaujímavo po-
pretkávaný prekvapivými humornými zvratmi a mo-
dernými prvkami. Veľmi zaujala aj hudba a zvukové 
prvky, ktoré sprevádzali celú rozprávku. Ozvučenie 
mal pod palcom p. Mikoczi. Veľmi zaujímavé ručne 
maľované kulisy sú tiež dielom manželov mikóczio-
vých.

Veľký potlesk patril všetkým! Teší nás, že tu máme 
také talentované deti, ale aj ľudí, ktorí sú ochotní ve-
novať svoj voľný čas práci s deťmi. Na ďalšiu roz-
právku prídeme určite...už sa tešíme.

-ap-

Deň otcov...
padol tento rok na nedeľu 
21.6. My sme na našich 
otcov a otcov našich detí 
nezabudli. Prinášame 
vám pár ukážok slohových 
prác našich tretiakov, z 
ktorých je jasné ako sú 
deti hrdé na svojich ockov 
a ako ich ľúbia :)
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BOBOR 
MENÍ VZHĽAD 
Starej šutrovne...

Zavítal aj k nám. Jeho veličenstvo – BOBOR. Stopy bobrej čin-
nosti  vidíme v okolí  Jakubova na kanáloch  i  stojatých vodách. 
Pozeráme sa na meniaci sa vzhľad miest, ktoré sme tak dôver-
ne poznali a zápasíme s dilemou, či máme mať z toho radosť, 
pretože prítomnosť bobrej  rodiny    je dôkazom zlepšujúceho sa 
životného prostredia, alebo máme mať obavy z toho, že nám po-
stupne zlikviduje malebné okolie našich vôd. Skôr než začneme 
súdiť, mali by sme poznať aspoň niečo zo života zvieraťa, ktoré 
sa stalo našim  susedom v prostredí, v ktorom žijeme.
Bobor dosahuje dĺžku 75 až 100 cm a chvost meria  30 až 40 cm. 
Dorastá do váhy 15 až 30 kg. Má zavalité a v zadnej časti rozší-
rené telo s krátkymi nohami. Zafarbenie srsti je hnedo gaštanové 
až tmavohnedé.
V podmienkach Záhoria našiel dobré miesto pre život, pretože 
mu vyhovuje kombinácia stojatých a tečúcich vôd v nížinách. Na 
brehoch musí nájsť dostatok  mäkkých drevín - vŕb, jelší, briez a 
topoľov. Voda musí byť dostatočne hlboká aby v lete nevysycha-
la a v zime nepremŕzala až na dno. Žije v kolónii a je veľmi verný. 
Bobrie páry zostávajú spolu po celý život. 
Stavajú si vodné diela a stavbyvedúcimi sú samičky. Brlohy vy-
hrabú do brehov s vchodom a východom pod vodou alebo si na 
zahradenom  jazierku postavia z hliny a vetiev veľkú kopu,  tzv. 

„bobrí  hrad“  s  vnútornou  komorou  asi  80  cm  širokou  a  35  cm 
vysokou. Ohrýzajú kmene stromov do kužeľa, a tak dokážu zložiť 
aj veľké stromy do hrúbky 50 cm. Konáre oddelia a použijú ich do 
hrádze, ktorou prehradia tečúcu vodu. Obydlia udržiavajú suché 
a čisté, vystlané rozžuvanými drobnými triesočkami. Kanály do 
nich sú obyčajne zaplavené vodou. Bobor sa živí takmer výlučne 
kôrou stromov, ktorú si uchováva aj na zimu. Za rok spotrebuje 
asi 4000 kg dreva s kôrou. Príležitostne sa živí aj rôznymi rastli-
nami, trsťou a výhonkami lekna, spása aj trávu a ak sú v blízkosti 
polia, príležitostne aj poľnohospodárske plodiny.
Budeme radi, ak v budúcom čísle Jakubovských zvestí budeme 
môcť  uverejniť  názory  rybárov,  poľovníkov  i  bežných občanov, 
ktorí  majú  radi  prírodu  na  zmeny,  ktoré  nám  tento  zaujímavý 
živočích priniesol. Vaše názory môžete  vhodiť  do  schránky pri 
vchode na Obecný úrad alebo poslať e-mailom na adresu Obec-
ného úradu. 

m. p. 

P R Á Z D N I N O V Ý  R O H Á Č I K  P R E  D E T I
Tak sme sa dočkali ! Škola sa skončila a začínajú sa letné prázdniny. Zaslúžený odpočinok po náročnom 

vyučovaní a konečne možnosť pospať si trochu dlhšie, ako v školskom roku. Vysvedčenia už rodičia prezre-
li, pochválili, pohanili, ale podstatné je to, že sme všetci zdraví a plní elánu... Prázdniny sú na to, aby sme si 
oddýchli, videli nové miesta na Slovensku alebo aj vo svete, ktoré sme doteraz poznali len z mapy.
Naše zvesti  vám pripravili PRÁZDNINO-
VÝ  ROHÁČIK,  aby  ste mohli  preukázať 
svoj dôvtip a vylúštiť tajničku. Spríjemníte 
si tak chvíle oddychu a zabojujte o pekné 
vecné ceny. Tajnička roháčika ukrýva nie-
čo, čo možno počas prázdnin pri návšte-
ve v ZOO uvidíte na vlastné oči. Určite to 
zviera už mnohí poznáte...!
Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov !

Slúži k prevozu cez rieku ;
Časť tela ;
Obyvateľ Slovenska ;
Pracoval na tkáčskom stave ; 
Získavajú mlieko od kráv ;
Potomkovia rodičov ;
Prehŕňať vlasy ;
Ničivá trhavina ;

Ten, kto úspešne rozlúšti náš roháčik, môže tajničku napísať na papier, pripísať svoje 
meno a adresu, vložiť do obálky s heslom „PRÁZDNINOVÝ ROHÁČIK“  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 jarnej hrebeňovky. Tajnička  znela – SVIAT-
KY JARI.  Zo správnych odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspešných lúštiteľov 
– Veroniku NEBORÁSKOVÚ (č. 27), Aničku MALINOVSKÚ (č. 195) a Terezku PETRÁ-
ŠOVÚ (č. 495) . Blahoželáme im ! 

m. p


