
A v ZŠ opäť o krok ďalej!
Veľmi sa tešíme, že počet žiakov školy vzrástol. 
Z tohto dôvodu nám už priestory ŠKD nepostačovali, 
preto sme sa rozhodli rekonštruovať priestory nad 
telocvičňou a vytvoriť tak druhé oddelenie ŠKD. 
Škola neustále mení svoju tvár, modernizuje sa, 
prispôsobuje sa súčasným požiadavkám doby 
a pripravuje sa na slávnostné pripomenutie si jej 60. 
výročia.

(viac na str.4 a www.zsjakubov.sk)
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Horúce leto pomaly ustúpilo, prešiel aj krásny teplý sep-
tember a nadišli jesenné dni... Na rozlúčke s letom sme dali 
definitívne zbohom prázdninám... Otvorili sa brány školy a 
škôlky, skončili sa dovolenky a všetci sme sa vrátili do nor-
málneho rytmu.
To však neznamená, že žijeme len školu a prácou...
V našej dedine sa stále niečo deje. V škôlke mali deti krás-
ny deň svetlonosov, kde boli vítaní nielen svetlonosy, ale aj 
iní rodinní príslušníci :) Prvý októbrový víkend sa na ihrisku 
konala súťaž vo varení gulášu, ale na svoje si prišli aj deti 
na šarkaniáde, kde im kamarát vietor veru výdatne pomá-
hal... 
V záhradách nastal čas oberačiek, a myslíte, že aj u nás v 
dedine sa ešte prešuje hrozno? 
Tak otvorte zvesti, čítajte a dozviete sa nielen to...
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Dá sa to! Toto je príklad parkovania s 
ohľadom na chodník.

Toto je príklad ako neparkovať! Navyše 
chodník je zasypaný stavebným materi-
álom...

Velkoobjemný zber odpadu 
je zdarma, koná sa v našej obci 
dvakrát do roka. Spravidla to býva 
v apríli a októbri. Aj tento raz boli 
kontajnery plné, čo svedčí o tom, 
že naši občania v plnej miere vy-
užívajú túto možnosť. Pripravia sa 
na určitý dátum, a nepotrebný od-
pad väčších rozmerov uložia do 
kontajnerov. Dúfame, že dôsledok 
toho bude čoraz menej vyhode-
ných gaučov a chladničiek v našich 
lesoch.

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Rozšírenie 
kanalizačnej siete
Obec Jakubov postupne buduje ďalšie 
časti kanalizácie. Ulica pod kultúrnym 
domom, „Hrubá ulička“, ulica na „Starú 
Štrkovňu.“ Jej obyvatelia už ďalej nebu-
dú závislí na vyťahovaní splaškovej vody 
fekálnym vozom, ale sa môžu napojiť na 
novo vybudovanú kanalizačnú sieť. S do-
budovaním kanalizačnej časti v Starom 
Mlyne sa začne na prelome jesene a zimy.

Základná škola 
aj telocvičňa ...
už kompletne s novými oknami. 
Do začiatku školského roka  sa 
na základe dotácie z Ministerstva 
školstva SR vymenili všetky sta-
ré drevené okná i dvere na ško-
le , v telocvični i bytoch za nové. 
Zníži sa únik tepla a prispeje sa 
k úspornejšiemu vykurovaniu.

Počet obyvateľov 
k 1.10.2015                      1634 
 
Zomreli :
Sloboda Teodor
Lukáčková Magdaléna
Janská Anna
Soboličová Mária
 
Narodili sa:
Benčúrik Matias
Burda Bianka
Repiský Daniel
  
Jubilanti 50 roční:
 
Balážová Anna
Hladíková Zuzana
Hubeková Anna
Vrábel Dušan

Jubilanti 60 roční:

Filová Viera
Kakalík Jozef
Redenkovič Libor
Sofka Rudolf
Spustová Mária
Šarközy Augustín
Šimek Alojz

 
Jubilanti 70 roční
 
Hladíková Anna
Malinovský Jakub
Sirota Ján
Šibalíková Zdenka
Vísmek Vladimír
 
Jubilanti 80 rokov:
 
Štefanovič Jozef

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Neustále zvyšujúci sa počet áut na jednu domácnosť začína spôsobovať prob-
lémy aj v našej obci. V niektorých častiach sú autá zaparkované tak nahusto že nie je 
možné použiť chodník. Na jednej strane je to aj o tolerancii a ohľaduplnosti šoférov, 
ktorí by mohli častokrát parkovať vo vlastnom dvore, alebo sa aspoň zamyslieť nad tým 
ako zaparkujú svoje auto. Na strane druhej podnet pre samosprávu ako vyriešiť tento 
problém, aby boli chodníky k dispozícii chodcom, (možno je tu čas pozvať policajnú 
hliadku),ale aby aj majitelia áut mali možnosť parkovať. Snáď nám nový dopravný pro-
jekt, na ktorom sa práve pracuje, prinesie nejaké pozitívne riešenie, ktoré by pomohlo 
zvládnuť túto situáciu. 

Významná  návšteva
Na svadobnej hostine Katky Am-
brovej a Igora Malého, ktorá sa 
konala 12.9.2015 sa zúčastnila 
významná športová osobnosť, 
trojnásobný majster sveta v cyk-
l istike v časovke družstiev Peter 
Velits.
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V sobotu 3.10. 2015 sa u nás na ihrisku konala súťaž vo 
varení gulášu “Jakubovský guláš”. S pomocou Obecného 
úradu to pre obec úspešne pripravili a zorganizovali Peter 
Imriška a Michal Maruška, keďže myšlienku už dlho no-
sili v hlave a táto akcia im v obci chýbala. Napriek malým 
očakávaniam sa nakoniec prihlásilo 12 družstiev + Peter 
a Michal, ktori nesúťažili. O to viac potešujúce bolo, že 
len jedno družstvo nebolo z Jakubova, ale až z Kútov. 
Nemalou účasťou atmosféru doplnili spoluobčania, ktorí 
prišli družstvá podporiť a zabaviť sa. Aj na základe toho sa 
nebojíme povedať, že toto bol úvodný ročník novej tradí-
cie, ktorá našej obci chýbala a o rok nás čaká daľší, ešte 
úspešnejší ročník! 

J a k u b o v s k ý  g u l á š Gratulácia patrí víťazom:  
1. miesto MIRAPA   
2. miesto SUSEDIA   
3. miesto PAJPAŠKY

Vďaka nepatrí nielen organizátorom, ale aj TJ Záhoran 
Jakubov, za techniku, moderovanie a športové zážitky, 
členkám OZ Citrónky, ktoré skvelo dorovnávali chute svoji-
mi palacinkami, Vlaďke Redenkovičovej za jej šarkaniádu, 
Bufetu na ihrisku za priestory a drevo pre súťažiacich a 
skvelej porote, ktorá to mala veľmi náročné!

Už teraz sa tešíme na 1. ročník Jakubovského guláša 
2016!

Tradičná rozlúčka s letom sa tento rok 
niesla v znamení slnka,...tak ako aj celé 
horúce leto. Nemuseli sme pozerať na 
oblohu, s obavami či nebude pršať, či 
nebude zima, ani komáre nikoho neod-
háňali....
O skvelé zahájenie tohto popoludia sa 

Rozlúčka s letom...

postaral Ján Kočiš, majster sveta v 
trial show, svojim dychvyrážajúcim vy-
stúpením. Návštevníci mali k dispozí-
cii niekoľko stánkov s občerstvením, 
nechýbali ani guláš, pečienky a sladké 
palacinky. Pre deti bolo pripravených 
množstvo atrakcií, súťaže, jazda na 
segway, rodeo býk, skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, trampolína, montesori 
dielničky..
V podvečerných hodinách sa program 

zavŕšil zapálením táboráka, 
ktorý tentoraz len dopĺňal at-
mosféru, pretože zima niko-
mu nebola.

Do tanca i na počúvanie hrala skvelá 
hudobná zostava Pltníci, ktorú v noč-
ných hodinách nahradila obecná apara-
túra a v tanci a zábave sa pokračovalo 
vraj až do ranných hodín... 
Skvelá akcia...boli ste aj vy?
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Aby naši žiaci aj v praxi obstáli...
Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov a kla-
dú tiež väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov.
S cieľom zosúladenia obsahu vzdelávania s aktuálnymi potrebami 
trhu práce sme na našej škole už v minulom šk.roku prikročili  k rozšíreniu počtu hodín pracovného vyučovania na 1.stupni a pred-
metu svet práce a technika na 2.stupni.
Rozvojovým projektom Inovatívne vzdelávacie metódy a formy práce v odbornej učebni techniky sa nám iste podarí zatraktívniť 
a modernizovať výučbu spomínaných predmetov v zrekonštruovanej učebni, kde chceme pútavo prepájať teóriu s praxou s vyu-
žitím IKT a aj miestnych tradičných pracovných nástrojov nášho regiónu – tkáčskych stavov.
Tento projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie SPP a podniku Nafta a.s. Na projekte sa finančne  podieľala obec Jakubov 
a Základná škola Jakubov.

Minulý školský rok sme uvažovanie o vytvorení 2.oddelenia ŠKD 
museli začať meniť na skutočnosť. V škole pribudlo prvostup-
niarov ako maku. V zadnej časti školy sme našli priestory, bolo 
ich však nutné kompletne zrekonštruovať . Rekonštrukcia si vy-
žiadala veľké stavebné úpravy- búracie práce, sadrokartonárske 
a podlahárske práce, elektrikárske úpravy a kompletnú rekon-
štrukciu nevyhovujúceho  kúrenia. Od Bratislavského samospráv-
neho kraja sme prostredníctvom obce Jakubov získali finančnú 
dotáciu 2000€ na nákup kotla a radiátorov. Obec Jakubov, v kto-
rej zriaďovateľskej starostlivosti je Školský klub detí, prispela na  
kúrenársky materiál sumou 1500€. Všetky ďalšie práce a mate-
riály sme si finančne museli zabezpečiť ako škola sami. Museli 
sme plánovať, osloviť sponzorov, darcov a dobrovoľníkov, bez 
ktorých by rekonštrukcia nikdy nebola zrealizovaná. Kúrenárske 
práce v 1., 2.oddelení ŠKD a následne v šatniach telocvične sme 
ďalej realizovali z rozpočtových financií školy a zo sponzorského 
príspevku 1000 € od firmy Johnson Control Malacky, získané-
ho prostredníctvom p. Stanislavy Orthovej, búracie a sadrokar-
tonárske práce realizoval sponzorsky p. Martin Vrabček, väčšie 
maliarske práce realizoval sponzorsky p. Rado Závorka, bielu  
maliarsku farbu a stierku sponzorsky darovali stavebniny BOWIX 
Gajary, p. Peter Chmela daroval a osadil dvere, zárubňu a za-
požičiaval auto na dovážanie stavebných materiálov a skriniek, 
ktoré  do ŠKD a detských toaliet sponzorsky darovala firma IKEA 
Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Flatline. Samozrej-
me nesmieme zabudnúť na finančné  príspevky od rodičov, bez 

ktorých by sme nemohli nakúpiť materiál, ktorý bol potrebný pri 
tejto rozsiahlej rekonštrukcií- nákup sadrokartónu a zateplenia, 
parkiet, šróbov a spojovacieho materiálu na nábytok, nôh na ná-
bytok, farby a lepidlá na rekonštrukciu staršieho šk.nábytku : rod. 
Binčíková, Malacky, rod. Brunčáková  Jakubov, p. Čiljak Martin 
Jakubov,  p. Dančík Štefan Jakubov 309, rod.Filová  Jakubov, 
rod. Gabrišová Jakubov, p. Halla Marcel Jakubov, p. Hladík Ľubo-
slav Jakubov, rod. Kalakajová Jakubov, p. Kašša Martin Jakubov, 
p. Klíma Milan Jakubov, rod. Klímová Jakubov 384, p. Kováčik 
Mário  Jakubov, p. Liptáková Zlatica  Jakubov, p. Maruška Michal 
Jakubov, p. Maryniak Radovan Jakubov, rod. Moravčíková  Ja-
kubov 113, rod. Orgoňová  Jakubov 497, p. Slaninková Veronika 
Jakubov, p. Švárová Marta Jakubov, p. Vrábeľ Dušan Jakubov.  
A keďže žiadna práca sa sama neurobí, ďalšie poďakovanie patrí 
dobrovoľníkom -študentom z Malaciek: Denisovi Ufrlovi, Filipo-
vi Chmelovi a Markovi Procházkovi za nezištnú pomoc a prácu 
zdarma a zamestnancom školy, ktorí vo svojom mimopracovnom 
čase upratovali, maľovali stoličky, montovali obklady a nábytok.
V mene našich malých „klubistov“ všetkým opakovane veľká 
vďaka! Skvelá vec sa podarila.

ŠKD pre našich prvostupniarov 
Príbeh rekonštrukcie  
2. oddelenia školského klubu detí
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Pred 60 rokmi 1. septembra 1955 sa oficiálne zria-
dila v Jakubove Osemročná stredná škola, priama 
predchodkyňa terajšej  ZDŠ.

Keďže som bola priamou účastníčkou tejto udalosti, 
dovolím si zaspomínať, oživiť pamäť vtedajších žiakov 
– dnešných sedemdesiatnikov a súčasným žiakom 
poodhaliť vtedajšiu skutočnosť na porovnanie s dnešnou 
realitou.

K jubileu školy

Učiteľské noviny v roku 1955 priniesli informáciu, že v Jakubove 
od septembra otvárajú novú školu. Mladým absolventkám Peda-
gogického gymnázia sa z ponúk viac pozdávala škola na Záhorí 
ako na južnom Slovensku, kam smerovalo najviac umiestne-
niek. Tie sa podpisovali na tri roky. A tak prišla Mária Jánošová, 
Terka Jurkovičová a Alica Horínková spolu so starším kolegom 
Štefanom Kujanom a Marekom Chrappom, aby spolu s piatimi 
učiteľmi 1. stupňa pod vedením riaditeľa Jozefa Považana roz-
behli novovzniknutú školu.
 Lenže žiadna nová škola nebola! Učilo sa v starých, 
prastarých priestoroch. Dve triedy v starej škole za kostolom, so 
starými lavicami s kalamármi, s čiernou naolejovanou podlahou, 
ktorú každý deň brezovou metlou čistila zamračená školníčka. 
Jedna trieda sídlila v materskej škole ( dnes Dom svitania) 
a jednu triedu umiestnili v bývalom výčape krčmy u Mravíkov 
v dedine. Učilo sa na dve zmeny. Kúrili sme si sami v kachliach 
drevom a uhlím. Keď sa zabudlo priložiť, sedeli sme v zime. 
Život v triedach nám dosť často spestrovali myši, unikajúci dym 
z kachieľ, keď spadli rúry a keď pršalo, podkladali sme vedrá. 
Učebné pomôcky takmer žiadne. Riaditeľ sa snažil postupne 
dokupovať napr. lopty, žinenku, laná, loptičky, granáty, dokonca 
na dvore postavili letnú gymnastickú konštrukciu. Ale hlavnými 
pomôckami bola tabuľa a krieda.
 Úradné veci si riaditeľ vybavoval vo svojom byte vo 
dvore školy za kostolom. Zborovňa nebola. Až o niekoľko rokov 
sa dohodlo s p. farárom Malíkom, ktorý viedol pobočku SŠS, že 
v určitom čase môžu učitelia používať ako zborovňu miestnosť 
sporiteľne v dome Cyrila Ferenčáka pri kostole. Problém robili aj 
presuny z budovy do budovy. Učiteľ musel so zošitmi, knihami, 
prípravami prebehnúť cez prestávku zo školy za kostolom  do 
dediny k Mravíkom. Namáhavé a často aj neefektívne bolo aj 
popoludňajšie vyučovanie najmä v zime, keď sa skoro zotmelo.
 Pre mladé učiteľky, na ktorých bolo ťažisko vyučovacích 
hodín a triednictvo, bol najmä prvý rok veľmi ťažký. Žiaci 6.-8. 
triedy cestovali dovtedy do Malaciek. Naučili sa chodiť poza 
školu, neprospievali, nemali žiadne pracovné návyky. Rodičia sa 
o mnohých „kúskoch“ svojich ratolestí ani nedozvedeli, a tak sa 
stalo, že v šiestej triede, kde bolo 37 žiakov, takmer polovicu 
tvorili „prepadlíci“ , niektorí dokonca dvakrát do tej istej triedy. 
Do posledného – ôsmeho ročníka postúpilo len 16 žiakov. Cel-
kovo školu navštevovalo 223 žiakov. Žiaci 2. st. neboli zvyknutí 
sa učiť, robiť domáce úlohy. Často sa vyhovárali na domáce po-
vinnosti (... moseli sme turošinu číchat..., moseu sem varovat...). 
Zaužívané bolo, že chlapci išli na remeslo – do učilišťa a dievčatá 
14 – 15 ročné zostávali doma (... šak sa vydá a nač í potom bude 
tá škola...). Rodičovské združenia riaditeľ zvolával v nedeľu po 
litániách, aby bola aká – taká účasť.
  Mladé učiteľky – plné ideálov, výborne metodicky 
a teoreticky pripravené, postavila táto situácia pred veľmi tvrdú 

realitu... Problém bol aj s ubytovaním: vtedajší predseda MNV 
chodil s nimi v dedine od domu k domu, kde mali „ prednú izbu“ 
a hľadal podnájom. Samozrejme, v spoločnej domácnosti, kde 
síce nebola kúpeľňa, ani ústredné kúrenie a splachovacie WC, 
ale boli tam dobrí a srdeční ľudia. Tak to bolo v dedine u Františka 
Klímu aj u tetky Katríny u Sivákov. Vďačné sme boli aj za chutné 
domáce obedy v materskej škole, ktoré pripravovali s láskou An-
gela Moravčíková a Štefánia Havlíková.
 Dedina žila svojím životom a učitelia museli doň 
zapadnúť: kultúrne programy, divadlá, účasť takmer vo všetkých 
spoločenských organizáciách, kronika, knižnica, ale aj popiso-
vanie domácich zvierat, rôzne iné štatistiky – nič sa nemohlo udiať 
bez učiteľov. Krúžky ani žiadna iná mimoškolská práca nebola 
platená.  Dokonca večer o 20. hod., kedy bola podľa školského 
poriadku záverečná, bolo treba obísť dedinu a zisťovať, či sa ne-
jaké deti netúlajú. Samozrejme, že sme nikoho „nenačapali“, po-
mohli si baterkami, ony videli, my nie...Vyžadovali sa aj návštevy 
v rodinách problémových žiakov. Tie nám občas pomohli, ale 
občas  priniesli nepríjemné, prekérne situácie...
 V tom čase však už funkcionári obce pripravovali 
výstavbu dnešnej školskej budovy. Vtedy ešte netušili, s akými 
problémami sa budú stretať... A tak poďme trochu do histórie:
Najprv prebehli rokovania doma a na ONV v Malackách, 
na ktorých sa hľadali možnosti, ako dostať stavbu do plánu 
investičnej výstavby už v roku 1956. No potrebné investičné lim-
ity a finančné prostriedky sa nenašli ani na rok 1957. Tak sa 
rokovalo ďalej na úrovni kraja, v Slovenskej plánovacej komisii 
a s poslancami SNR. Zúčastňoval sa na nich Leonard Valúch, 
Ján Šimek a Karol Polák. Dohodlo sa, že 5- triedna stavba školy 
bude zaradená do plánu investičnej časti akcie „Z“ so začatím 
v roku 1956. Schválený bol rozpočet vo výške1,175.000Kčs. 
Ďalej bolo treba zabezpečiť projektovú a rozpočtovú dokumen-
táciu, získať stavebné povolenie a v decembri 1956 sa začalo 
s výstavbou. A to úplne od začiatku: zakúpiť potrebné náradie od 
lotaty a krompáča až po čerpadlo, cirkulár, miešačku a základný 
stavebný materiál. Založila sa trvalá pracovná skupina, ktorú 
sprvu viedol František Jurkovič z Veľkých Levár, po ňom až do 
roku 1960 Ján Šimek. Pustili sa do stavby, ktorá  svojím rozsa-
hom a rozpočtovými nákladmi sa ako jediná na Slovensku real-
izovala v akcii „Z“. Z finančných prostriedkov, ktoré boli v okrese 
Malacky určené na rozvoj obcí, odčerpávala až 82%, čím sa 
stala známou nielen v okrese, ale aj v kraji.
Úlohy, ktoré si stavba vyžadovala, mali dve časti:
-zabezpečovanie finančných prostriedkov, potrebných ma-
teriálov a administratívy
-zabezpečovanie brigádnikov.
Prvej sa ujal Ján Šimek, vtedajší účtovník MNV, ako práce na-
viac popri svojej riadnej pracovnej náplni. Snažil sa získavať 
potrebné peniaze, limity stavebných materiálov a ich dopravu, 
zabezpečoval platby, doštudovával úkolové normy a cen-
níky HSV a podľa nich robil výplaty pre zamestnancov, čo boli 
úlohy časovo veľmi náročné. Postaviť však školu len s piatimi 
učebňami nebolo postačujúce. A tak sa po dohode funkcionárov 
obce začalo „načierno“ s prístavbou ďalších štyroch tried. Ve-
dúci stavby sa však dostal za to do takých problémov, že mu 
hrozilo trestné oznámenie a vylúčenie zo strany za porušenie 
plánovacej a finančnej disciplíny. Napokon sa podarilo dosiahnuť 
dodatočné zaradenie prístavby do plánu, na čom mal veľkú zás-
luhu Leonard Valúch a niektorí ďalší funkcionári okresu a tým 
problém usporiadať.
Druhú, veľmi náročnú časť práce – organizovanie bezplatných 
brigád – zabezpečoval tajomník MNV Jozef Ambra. (pokr.str. 6)
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Nikdy neodmietol požiadavky vedúcich o pomoc a nielenže 
brigády organizoval, ale sám odpracoval takmer tisíc brigádnick-
ých hodín
 V novembri 1959 sme sa  presťahovali do novej, ešte celkom 
nedokončenej budovy. Sprístupnené bolo 1. poschodie. Triedy 
boli síce lokálne vykurované, bez vody a kanalizácie,  ale pries-
tranné, bola šatňa, kabinet, dielňa aj zborovňa. V súvislosti so 
zavedením povinnej deväťročnej dochádzky sa z OSŠ stala 
Deväťročná stredná škola v Jakubove. 
No škola zažila ešte jednu závažnú krízu: napriek pred-
chádzajúcim dohodám bolo treba školu vyprázdniť, aby sa 
mohli dokončiť rôzne odborné práce dodávateľským spôso-
bom. Riešenie bolo takéto: I. st. zostal v Jakubove – dve triedy 
u Jurkáčkov v bývalých jasliach, jedna trieda v MŠ a jedna trieda 
v schátralom dome Jakuba Poláka v dedine. Stará škola za kos-
tolom bola už vtedy prerobená na detské jasle. Učilo sa na 2. 
zmeny. Žiaci 6. -9. ročníka sa každý deň presúvali autobusom 
na popoludňajšie vyučovanie do Malaciek na
 I. ZDŠ Zápotockého ul. Archív školy a nejaké pomôcky – to 
sa sústredilo dakde v stodole. A chudák riaditeľ M. Chrappa 
dopoludnia pracoval v Jakubove a popoludní sa s nami presúval 
do Malaciek. Inšpektor, ktorý prišiel na kontrolu, ani pre istotu 
nevystúpil z auta, lebo pomôcť i tak nevedel.
Skutočne slávnostným pre učiteľov, žiakov i rodičov sa stal 
február 1964, kedy sa začalo vyučovať v dokončenej, vynovenej, 
modernými pomôckami postupne vybavovanej  škole. Vyriešilo 
sa i stravovanie žiakov. Do otvorenia školskej jedálne a školskej 
družiny v r. 1967 stravu privážala na káričke pani Mravíková 
z MŠ. Robila to s láskou. Dokonca bola ochotná cez veľkú 
prestávku nalievať v rámci „ mliečnej akcie“ deťom do pohára 
mliečko s pečivom na desiatu. Lásku k práci v novej škole bolo 
cítiť od celého personálu -  vedením školy počínajúc, učiteľmi, 
šikovným školníkom Emilom Martincom, upratovačkami a 
kuričom končiac.
Možno uvedený text pôsobí nadsadene a nepravdepodobne. 
Ale tak to bolo pred 60 rokmi. Pri práci nás držala láska k po-
volaniu, ktoré sme si vybrali. Financie to rozhodne neboli ( 
nástupný plat som mala 890 Kčs). Pamätníčky týchto rokov – 
pani Mária Martincová, Anna Jurkáčková a v Levároch žijúca 
Terka Sekáčová to môžu potvrdiť. Ja sama som v jakubovskej 
škole prežila plných 18 rokov, z toho 10 rokov ako jej riaditeľka. 
Mávali sme v tom čase cca 250 žiakov.
Dnešná krásna, moderne vybudovaná a dobudovaná škola 
možno pôsobí v obci ako samozrejmosť. Dovolím si znova 
pripomenúť jej bývalým i dnešným žiakom, že sa stavala v ak-
cii „Z“ – to znamená, že v neplatených brigádach nastupovali 
vtedajší rodičia, aby školu pre svoje deti postavili. Šikovní a 
obetaví funkcionári dokázali, že ku škole pribudla telocvičňa, do-

konca bytovka na stabilizáciu učiteľských kádrov( dnes už pre-
daná). Na rozdiel od predkov, ktorí sa nevedeli dohodnúť, akú 
školu svojim deťom postavia,  táto generácia to dokázala. A aj 
preto je to dielo, ktoré si navždy zaslúži úctu a vážnosť.

Milá škola!
 Želám ti plné triedy usilovných, po vzdelaní túžiacich, dobre vy-
chovaných žiakov a práci oddaných učiteľov.

Milí žiaci!
 Želám vám, aby  ste sa v škole veľa naučili, aby ste tam 
našli veľa radosti, potešenia a porozumenia a aby ste na roky 
v jakubovskej škole radi spomínali.

 Milí učitelia!
 Nech sa vám darí naplniť Komenského myšlienku: aby učitelia 
v škole menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v škole 
menej márnej práce, ale viac porozumenia, radosti a úspechov.
     
   Alica Šimková

Tradičná buecha
Chlapi, ktorí naháňajú drevený kolík :)  to je hra z dedičstva na-
šich starých otcov. My vám prinášame výsledky z turnaja, ktorý 
sa konal tak, ako každoročne na Felde v mesiaci august. 
1.miesto: Vrabci: Fero Sivák, Adrián Sivák, Martin Moravčík, 
Martin Vrabček 
2.miesto: Margot: Martinec Milan, Martinec Robert, Martinec 
Jaro, Gorel Ján, Gorel Andrej
3.miesto:  Murexíni: Moravčík Jaro, Moravčík Vlado,  Závorka 
Rado, Ďurďovič Michal
Najdlhší odpal: Gorel Andrej 1300b.

Prvý učiteľský kolektív Osemročnej strednej školy v Jakubove v 
roku 1956.                      
Horný rad zľava: Š. Kujan, A. Horínková, M. Jánošová, M. 
Kováčová. Sediaci: T. Jurkovičová, M. Chrappa, N. Považanová, 
J. Považan, A. Tóthová.  Neprítomná: D. Nitrianska                                    

Školská budova po dokončení v roku 1964
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Nový školský rok sa začal a s ním prišli do našej materskej školy 
i nové deti. Je to v ich živote veľká zmena. Nové prostredie, noví 
neznámi ľudia, noví kamaráti. Prvé dni akoby deti ani túto zmenu 
nevnímali, sem tam nejaká slzička, ťažké odlúčenie od maminky 
a už sú za dverami, za ktorými mamička s ťažkým srdcom pre-
mýšľa, či urobila správne, či sa má vrátiť. Ale všetko sme napo-
kon prekonali. Milým úsmevom, pohladkaním, či objatím a napo-
kon aj pomocou peknej hračky sa nám podarilo zvládnuť prvé dni 
v škôlke.  Školský rok sme zahájili s 76 deťmi, 8 učiteľkami a 5 
prevádzkovými zamestnancami.
Snažíme sa chápať naše deti ako aktívnych človiečikov, ktorí sa 
zaujímajú o všetko, čo ich obklopuje. Všetky aktivity realizova-
né v materskej škole ponúkajú deťom množstvo  informácií, ná-
metov na činností a hru. Ide nám o rozvoj detskej osobnosti po 
každej stránke. Vo výchove zdôrazňujeme  osobnostný prístup, 
ktorý predpokladá chápať dieťa ako partnera a rešpektovať jeho 
existenciu a dôstojnosť. Ak si dieťa uvedomuje vlastnú hodnotu, 
uvedomuje si a rešpektuje aj hodnotu iných detí a ľudí. Pri vý-
chove a vzdelávaní detí je dôležité rešpektovať ich osobnosť so 
všetkým, čo k tomu prináleží.
V našej materskej škole uplatňujeme zásady ľudských práv detí.
Privítame sa, pozdravíme a rozlúčime sa navzájom. 
Sme kamaráti a pomáhame si

Nikoho nebijeme a neubližujeme si.
Neberieme nič, čo nám nepatrí, podelíme sa s kamarátom
Používame tri čarovné slovíčka: Prosím, ďakujem, prepáč
Veci si pekne upratujeme
Nekričíme a nehovoríme neslušné slová
Poslúchame a počúvame dospelých
Nekazíme hru iným deťom
Je lepšie usmievať sa , ako sa mračiť

Tieto pravidlá sa snažíme deťom pripomínať a vysvetľovať ich 
význam každý deň.

V septembri sme stihli peknú akciu, ktorej prialo i počasie a bol 
to Deň svetlonosov. Deti spolu s rodičmi vyrábali krásnych stra-
šiačikov z tekvíc. Aj tento rok sa nás zišlo veľa, naplnil sa celý 
školský dvor. Deti sa tešili nielen zo strašiakov, ale i z opekačky 
špekáčikov, ktoré nám po ťažkej práci veľmi chutili. Na bezpeč-
nosť pri výrobe dohliadali mamičky  a  pri opekaní dozerali otec-
kovia, ktorí aj založili oheň. Spolu s deťmi sa tešíme na mnohé 
pripravované akcie pre rodičov a ich deti.

V kalendári sa objavil 
september...

POZNÁ JU NIEKTO Z VÁS...?
 

Jedného dňa mi zazvonil telefón a oslovila ma naša spoluob-
čianka pani Mária Kubecová. Vraj má pre mňa niečo zaujíma-
vé, čo by ma ako člena redakčnej rady našich obecných novín 
mohlo zaujímať. Zašiel som teda za ňou a priznám sa Vám, bol 
som nadšený. Netušil som, akú vzácnu informáciu dostanem. 
To, že v Jakubove, niekde na mieste dnešného futbalového ih-
riska, boli voľakedy vojenské kasárne som sa už dočítal v knihe 
Dr. Jána Šimeka. Ale to, že niekedy dávno vznikla o nich pek-
ná vojenská pesnička, som zatiaľ nepočul. Pani Kubecová sa 
stretla údajne s človekom, ktorý jej text pesničky jednoducho 
dal. Získal ho od niekoho, kto v Jakubove vojenčinu odslúžil. 
Vďaka Vám pani Kubecová za to, že ste to nenechali upadnúť 
do zabudnutia...

Text pesničky nie je možno úplne autentický, ale možno ho 

niekto z Vás počul, spieval alebo ho jednoducho pozná. Ak sa 
niekto taký nájde, ozvite sa nám, chceme pesničku vrátiť Jaku-
bovu, nahrať a naspievať ju so Záhorienkou tak, aby sa stala 
súčasťou kultúrneho dedičstva našej obce...
Tu je jej údajný text, ktorý uvádzam tak, ako som ho dostal :

V jakubovskej osade, biela ruža rozkvitá,
jakubovská kasárenka na zeleno natretá.
Bývajú v nej vojáci, samí čírí Slováci...

Jedna mamka synka mala, aj toho dať musela,
neplačte Vy mamička, sedlajú mi koníčka,

koľko razy naňho sadnem, zabolí ma hlavička...
Hlavička mňa zabolí, šablička mi zazvoní,

nepôjde mi na môj pohreb, žiadny z mojej rodiny...
Ani otec, ani mať, nepôjde sa ani moja,

najmilejšia so mnou odobrať..
m. p.
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Ešte dnes, keď sa prejdeme po našej obci si môžeme všimnúť, že 
stále je dosť dvorov, nad ktorými sa majestátne vypínajú „búdy“, 
teda konštrukcie po ktorých sa ťahal a ešte niekde aj ťahá zelený 
vinič. Dnes sú to však už len nemí svedkovia minulosti, svedčiaci 
o niečom, čo tu bolo a čo plynutím času pomaly ale isto odchá-
dza do zabudnutia. Kŕdle škorcov nám na jeseň ukážu kde sa 
hrozno ešte pestuje. 
Voľakedy nemali ľudia dosť peňazí na to, aby si kupovali drahé 
šľachtené sadenice alebo dokonca hotové víno. Preto pokračo-
vali v tradíciách svojich predkov a pestovali najčastejšie takzva-
ný „dalmacín“. Hovorí sa, že to bol vinič, ktorého prvé sadenice 
priniesli chlapi na Záhorie z prvej svetovej vojny z ďalekej Dal-
mácie. Ide o  veľmi odolný vinič, ktorý nevyžaduje takmer žiadnu 
chemickú ochranu a odolá aj silným mrazom. Víno z neho však 

bolo silné, malo sýtu červenú farbu a bolo aj chutné. Najlepší bol 
z neho burčiak. Nesmelo sa ho však veľa vypiť, pretože rýchlo 
stúpalo do hlavy.
Len lepší gazdovia pestovali ušľachtilejšie odrody a mali vino-
hrady s viničom na „štekoch“ alebo ich ťahali po „drátenkách“. 
Okrem najrozšírenejšieho „dalmacínu“ sa v Jakubove pestovali 
aj „závoďáky, gumáky, voňáky, sekuláky a iné lacné odrody.“ Mo-
raváci radi a vo veľkom vykupovali a ešte aj vykupujú dalmacín 
a prifarbujú ním svoje moravské vína. Tak sa aj z nášho dalma-
cínu stáva potom krásna červená Frankovka alebo Svätovavri-
necké...
Mnohí si ešte pamätáme na Husí dolinu, kde boli krásne druž-
stevné vinohrady, ktoré prinášali okrem bohatej úrody ušľachti-
lých hrozien aj prácu, hlavne pre ženy z Jakubova a okolia. Žiaľ 
je to už len spomienka. Jakubov bol vždy spojený s pestovaním 
viniča. Oberačky však ešte v Jakubove nevymreli. Aj v týchto je-

senných dňoch bolo možné počuť živú vravu, 
hrkotanie mlynčeka na hrozno a veselý smiech. 
To v Starom mlyne u 83. ročného pána Joze-
fa SIVÁKA, ktorý patrí dnes už k posledným 
väčším pestovateľom ušľachtilých odrôd vini-
ča, oberali tohtoročnú úrodu. A nebola veru zlá 

i napriek veľkým horúčavám a suchám. Vďaka Ti Svätý Urban za 
peknú úrodu...
Vínko pestuje pán Sivák pre seba a svoju rodinu. Nikdy sa však 
nestalo, že by hosťa neponúkol pohárikom voňavého moku. Je 
to iné víno, ako to, čo si za pár euro kúpime v obchodných do-
moch. Toto vlastnými rukami dorobené vínko totiž vonia pocti-
vou ľudskou prácou, láskou k zemi samotnej a zrkadlia sa v ňom 
kvapky potu, ktoré v rozpálených dňoch veľakrát padali z čela pri  
obrábaní vinohradu... Je z neho cítiť túžba po zachovaní tradí-
cie a návratu ku koreňom z ktorých všetci pochádzame. Dýcha 
z neho úcta k odkazu „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane...!“.

 m. p.

Tradícia oberačiek v Jakubove
ešte nevymrela...

Šípky
Naše   l esy   sú  p lné 
vitamínu C
Spolu s príchodom prvých jesenných dní 
je tu čas zberu šípok. Šípky sú považova-
né za najzdravšie plody, ktoré si môžeme 
v jeseni dopriať. Obsahujú veľa vitamínu 
C a pôsobia ako výborná prevencia proti 
nachladnutiu, ktoré nás zvykne potrápiť 
najmä pri zmenách počasia, ktoré sú pre 
jeseň typické.
Práve v okolí našej dediny rastie veľa 
šípkových kríkov. Stačí urobiť pár krokov 
do lesa, využiť posledné dni  babieho leta 
a vyjsť si aj s deťmi na prechádzku...

Zber a sušenie šípiek
Šípky zbierame od konca septembra do 
konca októbra, keď sú ešte tvrdé a sfar-
bené do oranžova až červena. Prezre-
té, mäkké plody nie sú vhodné na zber. 
Najviac vitamínu C obsahujú práve v ob-
dobí svojej zrelosti. Keď sú už prezreté, 
mäkké a hnedkasto sfarbené, strácajú 

vitamín C.
Najlepšie sa zbierajú, keď je sucho a sl-
nečno do prvých mrazov, potom strácajú 
kvalitu. Plody najlepšie usušíte pri teplote 
od 10˚C do 35˚C, aby stratili čo najmenej 
vitamínov. Najvhodnejšie je sušenie po-
mocou sušičky na ovocie, alebo v rúre s 
pootvorenými dvierkami. Pomalé sušenie 
na vzduchu nie je dobré práve kvôli veľ-
kým stratám vitamínu C.
Dobre usušené šípky majú oranžovú až 
červenú farbu, ovocnú vôňu a mierne trp-
kú chuť. Nesmú zostať mäkké ani lepka-
vé. Skladujte ich na suchom a chladnom 
mieste, maximálne 1 rok, potom už nedo-
sahujú takú vitamínovú hodnotu. Každú 
jeseň preto obnovujte čerstvé zásoby.
Sú dobré lebo...
Šípky sú jedným z najlepších zdrojov vi-
tamínu C. Pomáhajú liečiť rôzne infekcie 
a zvyšujú obranyschopnosť organizmu. 
Vitmín C je veľmi dôležitý pre tvorbu ko-
lagénu, ktorý je nevyhnutný pre zdravie 
kostí a svalov.
Pektín a ovocné kyseliny obsiahnuté v 
šípkach pôsobia mierne močopudne a la-
xatívne. Šípkový čaj sa využíva na zmier-

nenie príznakov problémov s obličkami, a 
pri problémoch so zápchou.

Nestraťte Céčko
Šípkový čaj nemôžeme dlho variť, preto-
že by došlo k strate vitamínu C. Ak robí-
me čaj z celých sušených šípok, je dob-
re ich lúhovať v studenej vode cez noc. 
Potom vodu so šípkami krátko povarte a 
potom ešte nechajte chvíľu lúhovať pred-
tým, než čaj scedíte.
Čaj z drvených šípok lúhujte aspoň ho-
dinu, následne rýchlo priveďte do varu a 
nechajte ešte lúhovať. Čaj z drvených ší-
pok je nutné precediť. Ak chceme zvýšiť 
liečivé účinky šípkového čaju, môžeme 
si pripraviť šípkový čaj spolu s lipovými 
kvetmi.
Šípkový čaj je vhodné piť aj počas teho-
tenstva, pretože je dobrým zdrojom vita-
mínu C pre budúce mamičky.

Čaj však nie je jedinou možnosťou ako si 
dopriať šípky. Šípky sa výborne hodia na 
prípravu džemov, sirupov čí vína. Záleží 
len na vás, ktorej možnosti dáte pred-
nosť.
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Naše  divadlo

Čas ide neúprosnou rýchlosťou. Ani sa mi nechce veriť, že 
je to presne rok, čo vznikol náš divadelný krúžok. Mnohí z 
Vás ani len netušia ako to vlastne celé vzniklo. Keďže mám 
veľmi blízky vzľah k deťom, rozhodla som sa uplatniť moju 
fantáziu a kreativitu v škole. Minulý rok som oslovila pani 
riaditeľku Lazarovú v škole a spolu s pani Chmelovou ma 
ochotne podporili v založení divadelného krúžku. Na moje 
veľké prekvapenie sa prihlásilo viac ako 25 detí z našej školy. 

Prvé vystúpenie bolo už na Vianoce, kde sme hrali všetci 
Vianočnú jedličku. Po novom roku nás zostalo v stálej zos-
tave 15 a s týmito deľmi sme sa prezentovali aj v našej, už 
dobre známej, Perníkovej Chalúpke. Prvá premiéra nášho 
predstavenia bola v júni tohto roku a musím povedať, 
že mala veľký úspech. Kto nebol, môže naozaj banovať. 
Druhýkrát sme boli pozvaní do obce Gajary, kde sme vys-
túpili na ich kultúrnom podujatí "Jablkové hodovanie" a 
tretíkrát na žiadosť Vás občanov, sme hrali už posledný 
krát. Všetky deti podali úžasný výkon a sama som bola 

prekvapaná, aké máme tu  v Jakubove talentované deti.  

Začiatky bývajú vždy ťažké a nebolo to inak ani v našom 
krúžku, kde sa deti mali učiť hrať.  Pre všetkých to bola 
podľa mňa drina. Po niekoľkých skúškach sa deti postupne 
učili správne artikulovať, dbať na správny slovosled, pomaly 
hovoriť, a samozrejme hrať tímovú hru. Toto všetko bolo pre 
nich nové, ťažké, nepoznané. Prešlo niekoľko hodín skúšania 
a deti sa naučili tiež pohybovať po javisku a komunikovať s 
publikom. Pamätám sa aj na to, keď som pri skúške dbala 
na to, aby určitú rolu zahrali presvedčivo a reálne, no nie 
vždy sa im to darilo. Ježibaba, ktorú úžasne  stvárnila Lea 
Ambrová, musela opakovať jednotlivý kúsok scenára aj 
desaťkrát. Ona našla v sebe naozaj tvorivého ducha, teraz 
dokáže improvizovať a vžiť sa do roly. Nebola však jediná 
,s kým som sa potrápila.Timko Slaninka, Kristínka Uherová 
tiež protestovali, keď som ich viackrát poprosila hrať odzn-
ovu. Hanka Orgoňová, ktorá hrala Marienku má svoj herecký 
talen v krvi od začiatku.  Sebastian Ort-Mertl hral Janka a 
potrápil nás tiež doslova všetkých, ale nakoniec podal aj on 
úžasný výkon.  Deti boli podľa mňa na slovo "odznova" už 
alergické, ale dokázali sa napokon vžiť  do svojej postavy, 
ktorú hrali.  Pousmejem sa nad tým všetkým teraz, keď si 
spomeniem , čím všetkým sme si prešli, ale mám úžasne do-
brý pocit z toho, že sme niečo dokázali a vytvorili sme spolu 
skvelí tím. Vytvorili sme naše divadlo. A musím povedať, že 
pri každej jednej skúške sme zažili veľa srandy a zábavy. 
Dúfam, že hovorím za všetky deti, keď poviem, že nebolo to 
len o učení, ale divadlo je pre nás všetkých zábava a v prvom 
rade radosť z hry. Keby to deti nebavilo, keby to nechceli učiť 
sa hrať, nevzniklo by naše malé divadlo. Boli skvelí a trpezliví 
zároveň. Týmto by som rada poďakovala maminkám Stanke 
Orgoňovej a Miške Ort-Mertlovej a rodičom Uherovím za 
veľkú pomoc.  Všetci nám preto držte palce, aby sme zotrva-
li, rástli a zdokonaľovali sa. Budem rada, ak sa ku nám pridá 
ďalší člen a pomôže mi s vedením krúžku. Stačí sa len ozvať. 

O. M.

TRNKY
Pri výletoch do okolia Jakubova máme 
na jeseň možnosť nazbierať aj plo-
dy, ktoré nám ponúka príroda. Prečo 
ich teda nevyužiť, keď môžu pomôcť 
nášmu organizmu, zdravotnému stavu 
a spestriť náš jedálny lístok. Samo-
zrejme, že to vyžaduje určitú námahu 
a čas, ale stojí to zato. Ponúkam Vám 

niekoľko nápadov na spracovanie tr-
niek, tých malých modrých bobuliek, 
ktorých sú práve v tomto období plné 
kríky. Len treba otvoriť oči...

Nakladané trnky
Na prípravu potrebujeme - trnky, bie-
le víno, cukor, celú škoricu, klinčeky 
a vodu.
Popis prípravy -  umyté, odstopkované 
trnky nasypeme do 7 dcl pohárov, pridá-
me 4 lyžice cukru, kúsok celej škorice, 
2 - 3 klinčeky a zalejeme vínom (pre deti 
vodou). Uzavrieme a sterilizujeme pri 
90 st. C °po dobu 20 - 25 minút. Vybe-
rieme poháre, mierne s nimi zahrkáme, 
aby sa nám cukor roztopil a uložíme ich 
na tácku hore dnom. Po 2 hodinách ich 
otočíme a skontrolujeme či nám viečka 
chytili.

Trnkový likér
Ak chceme vyrobiť z týchto utešených 
plodov dobrý likér, musíme si počkať na 
prvé mrazíky. Ak sa zobudíme do  mrazi-
vého rána, to znamená, že poobede tre-
ba ísť na trnky, ktoré ošľahol prvý mráz ...
Na prípravu potrebujeme – 1 liter trniek, 
500 g kr. cukru, 0,5 litra liehu, o,5 litra 
vody.
Popis prípravy -  nazbierané trnky prebe-
rieme, umyjeme vo vode a necháme od-
kvapkať na site. Uvaríme vodu s cukrom 
a necháme vychladnúť. Trnky nasypeme 
do veľkého pohára, prilejeme cukrovú 
vodu, lieh a premiešame. Zakryjeme fó-
liou, ktorú upevníme gumičkami. Odloží-
me do komory a občas premiešame. No 
a prvý pohárik si môžeme na ochutnanie 
naliať až po troch mesiacoch.  Je to nao-
zaj delikatesa ! Na zdravie...  

m. p.
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Mária Drdúlová, rod. Šimková,
jakubovská rodáčka, zdravotná sestra, zakladateľka a vedúca 
viacerých detských jaslí v Bratislave, odborná referentka Zdra-
votného odboru bývalého Ústredného národného výboru, hlavná 
sestra pre detské jasle v kraji, vedúca sestra Krajského ústavu 
národného zdravia v Bratislave, dlhoročná člen-  ka kolégia 
ministra zdravotníctva SR a držiteľka vysokých štátnych vyzna-
menaní Za zásluhy o vý- stavbu a Rádu práce.

Narodila sa 9. mája 1929 v maloroľníckej rodine Jána Šimka a 
manž. Márie, rod. Vallovej
ako prvá z piatich súrodencov. Keď mala  jedenásť rokov zomrel 
jej otec, a preto práce popri škole sa jej ušlo nadostač. Napriek 
tomu patrila k najlepším žiakom vtedajšej školy. Po ukončení 
školskej dochádzky v roku 1943 odišla do Rakúska,vraj k 
deťom,ale dosť práce sa jej dostávalo okolo domu, ba aj vo 
vinohrade. Po druhej svetovej vojne začala pracovať v detských 
jasliach v Bratislave a  od-vtedy sa  jej práca v zdravotníctve stala  
povolaním, ktoré ju  pohltilo celú až do odchodu do dô- chodku.                                                                                                                                           
Popri zamestnaní si intenzívne dopĺňala vzdelanie, ktoré sa 
jej nedostalo predtým v mladosti. Prešla rôznymi odbornými 
kurzami, školeniami a štúdiom na Strednej zdravotníckej škole v 
Bratislave, ktoré ukončila maturitou v roku 1958. Neskôr absol-
vovala pomaturitné špeciálne štúdium  z organizácie a riadenia 
a cyklickú prípravu pre stredných vedúcich pracovníkov v zdra-
votníctve. V roku 1952 sa vydala za Ladislava Drdúla, rodáka z 
Klčovian pri Trnave. 
V manželstve sa im narodili tri deti : Elena, Ladislav a Peter. 
Domov sa vracala často ,a keď postavili v Starom mlyne rodinný 
dom, rodnú obec navštevovala pravidelne. Dom obýva dnes syn 
Peter s rodinou.

V rokoch 1950-54 založila niekoľko detských jaslí v Bratislave a 
po ich uvedení do prevádzky  zostávala ich vedúcou. Ďalej pra-
covala ako odborná referentka na Zdravotnom odbore bývalého  
Ústredného národného výboru a na  Ústave pre ďalšie vzde-
lávanie SZP. V roku 1964 sa stala hlavnou sestrou pre detské 
jasle v kraji. Už na začiatku vykonávania tejto funkcie vypra-
covala metodické pokyny a náplň práce pre inštrukčné jasle a 
návrhy na zakladanie detských jaslí pri podnikoch a závodoch  v 

Západoslovenskom kraji, ktoré sa aj využili a nadobudli celoslov-
enskú pôsobnosť. Úspešne zabezpečovala ďalšie doškoľovanie 
a zvyšovanie  odbornej úrovne jaselských a riadiacich sestier.

Po štyroch rokoch vykonávania tejto funkcie ju vymenovali za 
vedúcu zdravotnú sestru
 Krajského ústavu národného zdravia v Bratislave. Túto funkciu 
vykonávala až do roku 1990, kedy odišla do dôchodku. I na tom-
to úseku našla plné uplatnenie. Na začiatku sa zamerala hlavne 
na rie- šenie problémov nedostatku stredných zdravotníckych 
pracovníkov, zlepšovanie organizácie práce, zvyšovanie ich 
úrovne a zodpovednosti pri vykonávaní si svojich povinností. Má 
veľké zásluhy na   tom, že sa v kraji podarilo vychovať celú gen-
eráciu vedúcich sestier, ktoré na vysokej úrovni zabez-pečovali 
náročnú zdravotnú starostlivosť. Podieľala sa na vypracovaní 
celospoločenských zdravot-  níckych programov s celoslov-
enskou pôsobnosťou. Popri tejto funkcii bola 15 rokov členkou 
kolé- gia ministra zdravotníctva a viedla poradný zbor pre ce-
loslovenské problémy stredných zdravotníc-kych pracovníkov. 
Za celoživotnú prácu v zdravotníctve jej bolo udelených viacero 
rezortných a štátnych vyznamenaní: Vzorný pracovník zdra-
votníctva, Zaslúžilý zdravotnícky pracovník, Pamätná medaila 
J.B.Gutha, Za zásluhy o výstavbu a Rád práce.

Mária Drdúlová bola dlhoročnou členkou a funkcionárkou od-
borového hnutia. Prešla prácou   v závodných výboroch ROH 
od úsekového dôverníka až po členstvo v najvyšších orgánoch. 
Bola   členkou a predsedníčkou Závodného výboru, členka mes-
tského výboru a miestnej rady, predsedníc- tva Krajskej odboro-
vej rady, podpredsedníčka Slovenského výboru OZ pracovníkov 
zdravotníctva,  členka Ústredného výboru odborového zväzu, 
členka pléna Slovenskej odborovej rady a jeho pred- sedníctva 
a Ústrednej rady odborov v Prahe. Zúčastnila sa až na šiestich 
zjazdoch ROH. I za prácu   v odboroch jej boli udelené vyzname-
nania : Čestné uznanie za dlhoročnú činnosť a obetavú prácu,                              
Pamätná medaila ROH, Čestné uznanie  Ústrednej rady od-
borov, Zlatý odznak ROH a ďalšie. Mária Drdúlová v tomto roku 
oslávila osemdesiate šieste narodeniny a žije v Bratislave.

Dr. Ján Šimek

Dlhoročný funkcionár obce, člen obec-
ného zastupiteľstva a miestnej rady, rich-
tár v rokoch 1900-1904  a  1914-1918, 
vzdelaný a v obci vážený popredný roľník. 
Bol hlavným zakladateľom Dobrovoľného 
hasičského zboru v Jakubove v roku 
1891. Ako jeho veliteľ v rokoch 1891 
až 1909   sa intenzívne podieľal na 
plnení protipožiarnych stanov, ktoré ob-
sahovali všetky povinnosti ochra-   ny 
pred požiarmi a podrobné úlohy pri ich 
hasení. Všetci členovia zboru boli vy-
bavení jednotnými pracovnými unifor-
mami a rôznymi pomôckami pri hasení. 
Spolu s farárom Jánom Virsíkom v roku 

1888 pri hasičskom zbore založili dycho-
vú hudbu na čele s kapelníkom Matejom 
Jurkáčkom. Bol hospodárom hombérov, 
ktorí v roku 1909  postavili pri ceste do 
Gajar pamätný hombársky kríž, na ktorom 
okrem dátumu sú napísané všetky mená 
členov a tretím  v poradí je  Jozef Valla. 
Aj pokročilom veku zobral si za povinnosť 
pomôcť pri výstavbe hasičského skladišťa 
v roku 1925. 

Narodil sa v roku 1858 v zámožnej 
roľníckej rodine. Po ukončení základ-
nej školy študoval  dva roky na 
poľnohospodárskom  inštitúte voViedni. 
Dobre ovládal nemčinu a na slušnej úrovni 

i      maďarčinu, čo mu neskôr významne 
pomáhalo pri výkone volených funkcií, na-
jmä v styku s úrad-  mi, kde vtedy úrad-
nou rečou bola maďarčina. V dobrom 
a priateľskom styku bol s dlhoročným 
u-   čiteľom a správcom cirkevnej školy 
Gustávom Engelmannom. Spolu radili 
občanom, pomáhali im   pri riešení rôznych 
problémov v rodinách, so susedmi, ale aj 
pri hospodárení, chove domácich zvie-  
rat a podobne. Veľkou mierou sa podieľali 
na príprave a výstavbe kostolnej veže v 
rokoch 1903-1905. Do kopule spolu vložili 
pamätné písomnosti a niekoľko drobných 
mincí, ktoré tam pretrvali až do opravy 
veže v roku 2012.

Vo funkcii richtára pôsobil celé obdobie 
prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918. 

Zaslúžia si aby sme si ich pripomenuli

Jozef    V a l l a   a  jeho rodina
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Prežíval    s občanmi statočne všetky útrapy, 
ktoré táto vojna prinášala. Viaceré mobilizácie 
a povolávacie roz-  kazy do armády vojakov 
v zálohe, úmrtia spoluobčanov na vojnových 
bojiskách, pri nútenom upi- sovaní vojnových 
pôžičiek v rokoch 1914 a 1916, rekvirácie obilia 
a zemiakov, hospodárskych zvierat - koní, hov-
ädzieho dobytka a ošípaných, čím stavy v roku 
1918 klesli až na 7 koní, 4 voly, 16 kráv, niekoľko 
kôz a neurčené počty husí a sliepok. 

Jozef Valla sa v roku 1884 oženil a za 
manželku si zobral Annu Sirotovú. V manželstve 
sa   im narodili dve dcéry. Mária v roku 1888 a 
Angela v roku 1897. Tie sa v dospelosti  vydali 
za bratov Fučíkových. Mária za Jozefa Fučíka, 
s ktorým mali štyri deti. Vlastnili hostinec, ktorý 
mal názov  "  U zelené   lipy ", niekoľko hektárov 
pôdy a po vojne celý bývalý majer Stávky. An-
gela sa vydala za Jána Fučíka, s ktorým mali 
päť detí. Vlastnili rozsiahle pozemky a patrili k 
najväčším roľníkom v obci.  Jozef Valla zomrel 
v roku 1929 ako 72 ročný.

Manželka Jozefa Vallu Anna bola v tom 
období jedinou liečiteľkou v obci. Vo svojej 

záhrade pestovala rôzne byliny, ktoré sušila 
a nimi pomáhala liečiť občanov. Zaoberala sa 
i ošetrovaním poranení a úrazov, naprávala 
vykĺbeniny i zlomeniny. Pri tom jej od detstva 
pomáhala jej
mladšia dcéra Angela, ktorá v dospelosti tieto 
úkony vykonávala sama. Poznajú ju všetci starší 
ob-  čania ako skromnú, pracovitú a láskavú 
ženu s dobrým vzťahom k rodine a občanom. 
Pomáhala    každému,  kto ju o pomoc požiadal 
a to bez nároku na nejakú odmenu. Sama ve-
dela oceniť pomoc,  ktorá bola poskytnutá jej 
alebo jej rodine. Boli i také  zlomeniny, hlavne 
kĺbové , ktorých náprava sa celkom nepodarila 
a zostali následky. Napríklad stalo sa to i  jej 
synovi Alojzovi. Napriek tomu sa stala zná-
mou v celom okolí. Ešte v nedávnej minulosti 
tetku   Andelu Fučíčku spomínalo veľa ľudí aj 
z okolitých obcí. Ako ich rodičia vozievali do 
Jakubova za ňou  povozmi, na bicykli, na tragači 
alebo aj na chrbáte, aby im pomohla.. Zomrela 
v roku 1972 vo veku 75 rokov. Zaspomínajme a 
nezabudnime.

Dr. Ján Šimek

V mene komisie 
pre sociálne veci 
a zdravotníctvo

ĎAKUJEM

všetkým darcom 
za uvedomelosť, 
láskavosť a ochotu 
pomôcť ľuďom, 

ktorých nepoznajú 
a predsa im darujú 

kus seba.
Ďakujem tiež 

dobrovoľníkom 
a sponzorom 

za podporu tejto našej 
už tradičnej akcie.

NEZABUDNITE SA 
K NÁM VRÁTIŤ!

13.11.2015
od 8:00 do 11:00 hod.

v KD Jakubov

Katarína Martincová
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A už je po prázdninách. Utiekli veľmi rýchlo a opäť sú 
tu školské povinnosti. Aj po škole je však dostatok času 
na to, aby sme si okrem úloh dopriali aj trochu oddychu 
a vyšantili sa v krásnej jesennej prírode. 

Výroba a púšťanie šarkanov vo veterných dňoch patrí ne-
odmysliteľne k tomuto ročnému obdobiu. Opekanie zemiakov 
v pahrebe pri zbere zemiakov v záhradách sa už dnes málo 
praktizuje, ale za pokus to stojí. Poproste starenku alebo sta-
rečka, aby Vám ukázali, ako za svojich detských časov ze-
miaky piekli. Uvidíte, ako perfektne chutnajú...
Naše zvesti  vám aj teraz na jeseň dávajú možnosť, aby ste 
mohli preukázať svoj dôvtip a vo voľnej chvíľke sa pokúsili vy-
lúštiť tajničku. Spríjemníte si tak chvíle oddychu a zabojujete 
o pekné vecné ceny. Veríme, že vylúštenie tajničky nebude 
pre vás žiadny problém... 
Ale späť do školy, veď je už október ! Voľakedy deti nema-
li všakovaké plniace a večné perá, fixky a podobne. Písali 
v škole kovovými pierkami, ktoré sa nastokli na drevenú rúčku 
a namáčali sa do atramentu. Bolo že to, machúľ... A viete deti, 
ako sa volala tá malá nádobka, ktorá bola na každej školskej 

JESENNÝ ROHÁČIK PRE DETI

1. Druh červenej mrkvičky 
2. Čo býva okrem komína umiestnené na stre-
che domu ?
3. Mužské meno 
4. Obyvateľ Arabského polostrova 
5. Herec, ktorý nehovorí 
6. Plošná miera 
7. Polomer 

Do  redakcie  nám poslali  deti  aj  rozlúštenie  prázdnino-
vej doplňovačky a spomedzi správnych  lúštiteľov sme 
vyžrebovali troch úspešných lúštiteľov – Timoteja SLA-
NINKU (č. 261), Leu AMBROVÚ (č. 531) a Filipa KRAJČÍ-
RA (Gajary č. 18). Tajničku správne rozlúštila aj Anička 
MALINOVSKÁ (č. 195) a za to, že nám napísala aj krásnu 
básničku jej tak, ako ostatným úspešným lúštiteľom, po-
sielame malú vecnú cenu . 
                                                                                                                                                      
                                                                                        m.p. 

lavici a v ktorej sa nachádzal atrament ? Ak neviete, skúste 
názov tejto nádobky vylúštiť... !

 Prajeme Vám veľa úspechov ...!
Ten, kto úspešne rozlúšti náš roháčik, môže tajničku napí-

sať na papier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť do obálky 
s heslom „JESENNÝ ROHÁČIK“  a obálku bez známky vhodiť 
do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. Traja úspešní lúš-
titelia budú odmenení peknými knihami.


