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Detský karneval a pochovávanie basy v podaní našich najmen-
ších..........str.8

V našej dzedzine nesedzá ludé na fašáng doma...
Tradičná obecná zabíjačka prilákala tento rok pred kultúrny dom veľka ľudí, ktorí za asistencie slniečka a skvelej živej 
hudby posedávali a ochutnávali zabíjačkové špeciality až do večerných hodín.............................................................str.3

Väčšina z nás pozná jednu z najrozšírenejších fašiango-
vých pesničiek „ Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...“ Me-
nej z nás však už vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. 
Nie sú pravdivé preto, že po fašiangoch v skutočnosti  na-
sleduje Veľká noc a až potom Turice. Ako to teda vlastne 
je ?

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame 
FAŠIANGY. Počas fašiangov prevláda zábava, organizujú 
sa svadby, plesy a zabíjačky. Tradičné „šišky“ a „Boží miu-
osci“ nemôžu chýbať na žiadnom stole. Po najveselšom 
období roka však nasleduje až  40 dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa preto  symbolicky pochová 
basa. Aj v našej obci už máme kus tejto tradičnej cesty za 
sebou. Zábavy a plesy sú už len spomienkou, pomaly nám 
na jazykoch zaniká chuť špecialít z tradičnej obecnej zabí-
jačky, basu sme v našom „kulturáku“ tiež oplakali a v dobe, 
kedy vychádzajú naše zvesti, je Veľká noc už za dverami.

                                         (pokračovanie na str.5)

FAŠIANGY, TURICE, VEĽKÁ NOC PRÍDE ...
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Počet obyvateľov k 
02.12.2013      1650

Počet prihlásených           14
Počet odhlásených             7
Počet narodených              6
Počet zomrelých              4

Počet obyvateľov k 
09.03.2014      1659

Naši Jubilanti:
( od 01.01.2014 do 31.03.2014) 

70 rokov:  
Jurkáčková Helena 
Neborásková Matilda 
Mošovský František 

80 rokov:   
Pálková Anna  
Lešťanský Stanislav 

90 rokov:  
Redenkovičová Matilda 
Moravčíková Mária 
 
95 rokov:  
Hladíková Jozefína 

Srdečne Gratulujeme!

Narodili sa : 
(od 01.01.2014 do 01.03.2014)  

Ďuriš Sebastián, Rybička 
Adam, Frišlovičová Nina, 
Valla Boris, Siváková Dor-
otka , Klíma Alex 

Opustili nás  
(od 14.12.2013 do 09.03.2014) 

Šibalík Miloslav, Repiský 
Miroslav, Horňák Miroslav, 
Jurovatá Štefánia 

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

PÔŽIČKY
 pre zamestnaných, 

aj dôchodcov 
od 300 - 2500 Euro.

0905 972 759
Pracujem ako viazaný finančný agent 
pre PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

KANALIzÁCIA
V roku 2013 sa obci podarilo zrealizovať odpredaj časti kanalizačnej siete BVS a.s. . 

O predaj, avšak bezúspešne, sa naša obec spolu s obcou Kostolište pokúšala už pred 
rokom 2010. Až po obnovených rokovaniach sa nám podarilo s BVS dohodnúť na predaji 
zatiaľ časti kanalizácie, a to od autobusovej zastávky pri parčíku po bývalú družstevnú 
bytovku a výtlačné potrubie do Kostolišťa za mimoriadne výhodnú cenu 1.078.000 €. 

Momentálne je v rokovaní odpredaj ďalšej časti kanalizácie pred školou, za ihriskom, 
pri bývalej školskej bytovke. Získané finančné prostriedky sa použijú na dobudovanie 
kanalizačnej siete v ostatných častiach našej obce. Hlavným dôvodom predaja je strato-
vosť prevádzky. Za odvádzanie splaškov do ČOV v Malackách obec platila BVS za 1m3 
sumu vo výške  1,083 €. Obyvatelia platili obci 1 €/m3. Táto strata sa dá ľahko vyrovnať 
zvýšením poplatku na 1,1 €/m3, čo sa aj pre rok 2014 udialo. Avšak ďalšie náklady na 
údržbu, elektrickú energiu, ktorú spotrebujú prečerpávacie stanice, to už je suma v desať 
tisícoch, čo musela obec pravidelne doplácať a tak neúmerne zaťažovať rozpočet. 
Pre občanov, ktorí bývajú v tej časti obce, kde prišlo k odpredaju kanalizácie vyplýva 
len to, že musia podpísať nové zmluvy na používanie kanalizácie s BVS a.s. . Cena je 
regulovaná štátom a pre rok 2014 je to 1,1053 €/m3. Pre tých občanov, ktorí kanalizáciu 
nemajú, je dobrá správa, ako už bolo vyššie uvedené, že zo získaných peňazí sa vybu-
duje kanalizácia takmer v celej obci.

Počasie nám dovolilo stavať kanalizáciu aj počas zimných mesiacov. V súčasnosti bu-
dujeme úsek od budovy  COOP Jednoty po bývalú družstevnú bytovku. Spojením s čas-
ťou už vybudovanej kanalizácie od „Hrubej uličky“ po Jednotu budeme môcť využívať 
takmer kilometer novej časti kanalizácie.

Tak isto sa uskutočňuje výber verejného obstarávateľa, ktorý zabezpečí verejné ob-
starávanie na časť kanalizácie v „Starom mlyne“, ulici za ihriskom a ďalšieho verejného 
obstarávateľa pre časť kanalizácie  na ulici  k „Starej štrkovni, Hrubej uličke“ a ulici za KD. 
Pri bezproblémovom priebehu obstarávania by dodávateľ mohol byť vybraný do polovice 
júla 2014.

Všetky aktuálne infor-
mácie o dianí v obci 
aj fotografie nájdete 
na obecnej stránke 

www. jakubov.sk

BYTOVÝ DOM S NÁJOMNÝMI BYTMI
Obec Jakubov zvažuje  zámer vybudovať ďalší bytový dom s nájomnými bytmi so štan-

dardnou vybavenosťou. Bytový dom by sa staval len v prípade záujmu občanov. Výstav-
ba by sa realizovala vedľa novej bytovky za škôlkou. Žiadame všetkých, ktorí uvažujú 
o uvedenom druhu bývania, poprípade o odkúpenie bytovej jednotky, aby sa nahlásili na 
obecný úrad, kde im budú poskytnuté bližšie informácie / cena nájmu sa pohybuje okolo 
100 – 120 € plus energie /. 

DETSKé IHRISKO
Teplá zima dovolila tešiť sa už v predstihu z novovybudovaného detského ihriska. Vy-

užívajú ho deti od najmenších až po dospievajúcu mládež. Obec preinvestovala pri vý-
stavbe spolu s poskytnutým nenávratnými finančnými prostriedkami z ministerstva pôdo-
hospodárstva sumu 354.000€.

Postupom času ako dorastú stromy, živý plot a vyrastie tráva na ploche okolo herných 
prvkov,  obec bude mať peknú spoločensko - oddychovú zónu.

DOPLNKOVÝ zDROJ PITNEJ VODY
Bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorý konštatuje, že pri prepojení so súčas-

ným zdrojom vody, môžeme do obecného vodovodu dodávať o 1,2 l/sek. viac pitnej vody. 
Za jeden deň to predstavuje navýšenie o viac ako 100 m3. Spolu by sme mohli dodávať 
denne cca 450 m3 pitnej vody, čo by malo byť pre našu obec bohato postačujúce. 

Zadali sme vypracovať projekt prepojenia oboch vrtov, ktorý sa spolu s hydrogeologic-
kým posudkom zašle na regionálny úrad verejného zdravotníctva a Okresný úrad Malac-
ky, odbor životného prostredia. Od ich súhlasného stanoviska bude záležať, či budeme 
môcť uvedený zámer zrealizovať.
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Hlasovanie využilo 584 voličov z celkového počtu 
1320 oprávnených voličov. Počet platných hlasov 
bolo 581. Celková účasť oprávnených voličov v Jaku-
bove bola 44,24%. 

Prvý  voliči, ktorý prišli voliť boli  Švára Juraj  
a Vicenová Tatiana. 100. v poradí bol Mikulášek 
Milan, 200. Šibalíková Jozefína, 300. Oslej Richard a  
500. Kamenistá Nikola.

Prvého kola sa volieb zúčastnilo veľa prvovoličov.

Prvé kolo voľby prezidenta SR 
sa uskutočnilo v sobotu 15. 03. 2014

V sobotu 15.3.2014 sa v telocvični ZŠ Jakubov konal v poradí už piaty 
ročník turnaja o POHÁR STAROSTU OBCE v halovom futbale prípraviek. 

Účasť bola tento krát obrovská a to 
hlavne preto, že deti boli navyše roz-
delené na staršie „A“ a mladšie „B“ . 
V priestoroch školy sa teda pohybo-
valo približne 100 detí, rodičia, tréneri 
a tiež diváci. Atmosféra bola úžasná.. 
keď ste sledovali malých nadšencov, 
hneď ste cítili obrovskú energiu a chuť 
povzbudiť ich. Naši tréneri Vladimír 
Novák, Stano Slaninka, Valent Kova-
lík a Pavol Kalakaj pripravili chlapcov 
výborne a napriek tomu, že prvenstvo 
z minulého roku neobhájili, obsadili 
krásne druhé miesta. Deťom sa  ve-
nujú vo svojom voľnom čase, za čo 
im patrí obrovský obdiv a tiež vďaka, 
že naše deti vedú nielen k športu ale 
aj k zmysluplnému tráveniu voľného 
času. 

Vedenie prípravky srdečne ďakuje 
všetkým sponzorom, rodičom, pani ria-
diteľke a zamestnancom školy, staros-
tovi obce a všetkým, ktorí sa podieľali 
na turnaji.

-km-Turnaj o POHÁR STAROSTU OBCE
„ A“

1. miesto Žolík Malacky
2. miesto Jakubov
3. miesto Vysoká p/Morave
4. miesto Zohor
5. miesto Závod
6. miesto Studienka

„B“
1. miesto Vysoká p/Morave
2. miesto Jakubov
3. miesto Závod
4. miesto Marianka

Platné hlasy 692, Róbert Fico 300 hlasov , Andrej 
Kiska 392 hlasov
1. volič bol Filo Karol St. Zaujímavé v tomto kole bolo, 
že prišlo voliť aj veľa chatárov, ktorí ani v čase relaxu 
vo svojich zahrádkach, nezabudli na svoje právo.

Najstarší spomedzi voličov bol Šimek Jozef .  

Druhého kola voľby prezidenta SR 
sa v našej obci zúčastnilo 697 
voličov  z 1336
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Organizátori mali plné ruky práce. Počnúc chystaním stánkov, 
stavaním hlavného stanu pre ľudí, rozkladali sa stoly, lavice...až 
po najpotrebnejšie veci k zabíjačke rémy, sekáče, nože a kotol 
aj drevo na odkúrenie. V kuchyni pracovalo mnoho párov rúk, 
varilo sa pieklo, aby bolo všetko na pultoch, keď sa začnú trúsiť 
prvý zabíjačkychtiví  zákazníci. A veru chodili a kupovali, jedli a 
popíjali a vychutnávali posedenie pri dobrej hudbe. Okrem mäsi-
tých pokrmov priamo na tanier, ste tu našli aj stánok s priamym 
predajom na váhu (na domov). Nechýbal stánok Citróniek s lok-
šami a fašiangovými šiškami, ktoré išli doslova na dračku.  

Obecná zabíjačka

Malý rozruch nastal, keď sa medzi ľuďmi zjavila redaktorka 
z istej slovenskej komerčnej televízie  a  začala dávať otázky 
na tému zabíjačka a výrobky. Túto krátku zaujímavú reportáž 
s návodom na pravé jakubovské ,,jelítko“ ste mohli zhliadnuť v 
nedeľu vo večerných správach. Ľudia sa bavili, tancovali a do-
šlo dokonca aj na klasická chlapskú sácačku. Škoda, alebo skôr 
chválabohu, že kamery boli o tom čase už vypnuté, to by bola 
,,krásna” bodka za reportážou. 

Obecná zabíjačka skončila až vo večerných hodinách, všetko 
sa zjedlo a vypilo, no niektorí návštevníci zostali sedieť  dlho po 
doznení posledných tónov hudby…A to svedčí, že sa páčilo! Tak 
dovidenia na budúci rok!       

 -ap-

K tradičným fašiangovým aktivitám v našej obci 
určite patrí obecná zabíjačka. Začiatok pre verejnosť 
bol naplánovaný na deviatu hodinu rannú, ale pred 
našim kulturákom bol čulý ruch už od skorého rána. 

Kultúrne akcie v nadchádzajúcom štvrťroku:
1.5. prvomájové oslavy (prídu aj kolotoče)
Máj: Rybárske preteky pre deti aj dospelých
11.5. Deň matiek (Záhorienka)
Jún: Návšteva z Českého Jakubova
Júl: Školský klubový letný tábor
August: Tábor v Račkovej doline- Citrónky
30.8.: Rozlúčka s letom
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Obdobie VEĽKEJ NOCI je v kresťanstve najvýznamnejším sviatkom cirkevného roku. Veľká 
noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca, ktorý príde po jarnej rovnodennosti. Veľko-
nočná nedeľa je teda pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca 
až do konca apríla. Kresťanstvo spojilo pôvodné pohanské znovuzrodenie jari s oslavou zmŕt-
vychvstania Ježiša Krista. Kresťanské bohoslužby na Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobo-
tu a Veľkonočnú nedeľu sú vyvrcholením tohto obdobia. Práve Veľkonočná nedeľa ukončí šty-
ridsať dňový pôst. Na rannej omši sa posvätia jedlá. Tradovalo sa, že kto sa prvý vrátil z omše 
domov, tomu prvému dozrie úroda na poli. Po príchode z bohoslužieb sa začína so spoločnou 
konzumáciou jedál. Prestretý stôl svojou hojnosťou pripomína väčšinou štedrovečerný stôl.

 Veľkonočný pondelok je posledným dňom sviatkov Veľkej noci. Nie je to už pôstny deň 
a u nás je spojený s tradičnou šibačkou. Mládenci v skorých ranných hodinách chodievajú 
v skupinách, šibú, alebo ako sa u nás hovorí „šľahajú“  mladé dievčatá a oblievajú ich vodou. 
Práve voda má zabezpečiť dievčatám nielen zdravie, ale aj ich krásu. Dievčatá im za odplatu 
ponúkajú pripravené pohostenie, koláče, vajcia, vínko, pálenku a obdarujú ich maľovaným 
vajíčkom.

Až päťdesiaty deň po Veľkonočnej nedeli nasleduje nedeľa, ktorou sa začína sviatok nazý-
vaný TURICE. Kresťania si tieto sviatky pripomínajú ako zoslanie Ducha Svätého, pri ktorých 
sa končí Veľkonočné obdobie. Jedným zo znakov je vyzdobenie domov zelenými ratolesťami, 
ktoré sa na Záhorí odlamovali z lipy a najčastejšie sa zastokli do okeníc. Turiciam sa vravie-
valo tiež Veľké letné sviatky.

Je chvályhodné, že v našej obci sa dodržiavajú tradície a zvyky a bude len na mla-
dej generácii, či toto duchovné bohatstvo pochádzajúce od našich predkov zacho-
vá. Urobme všetko pre to, aby tradičné sviatočné dni nezovšedneli. Sme však na 
dobrej ceste o čom svedčí nielen účasť dospelých, ale aj tých najmenších škôlkarov a ško-
lákov na obecných spoločenských akciách. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tom podiela-
jú...                                                                                                                                                           

m. p.

SPÔSOB POUŽITIAAko korenina - čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro 
pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do po-
lievok, šalátov a mäsitých jedál.Ako tinktúra - fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno 

nakrájanými listami alebo cibuľami, zalejeme 38 až 40% lieho-
vým nápojom (lacná vodka) a postavíme na 14 dní na slnečné 
miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 
až 15 kvapiek s troškou vody.

Práve nám na Záhorí rastie 
MEdVEdí CESnAK

Medvedí cesnak, je predovšetkým prvým poslom jari. Jasnoze-
lené, kopijovité, lesklé, konvalinke podobné listy vyrastajú priamo 
z podlhovastej cibule, obalenej bielymi priehľadnými šupkami. 
Hladká, jasnozelená stonka 
s bielym okolíkom kvetov je 
až 30 cm vysoká. Rastie na 
vlhkých lúkach, bohatých na 
humus, v tienistých a vlhkých 
lužných lesoch, pod krovina-
mi a v listnatých a horských 
lesoch. Jeho silnú cesnako-
vú vôňu zacítime skôr, ako 
rastlinu zbadáme. Pre túto vôňu s určitosťou vylučuje zámenu s 
listami konvalinky alebo s jedovatou jesienkou obyčajnou. Luž-
né lesy na Záhorí práve teraz  pokrývajú jeho čerstvé, zelené 
listy. Drieme v ňom mohutná liečivá sila a povráva sa, že ho po 
zimnom spánku vyhľadávajú medvede, aby si prečistili žalúdok, 
črevá a krv.

Medvedí cesnak je vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na 
prečistenie a lieči chronické kožné choroby. Pretože listy v su-
chom stave strácajú liečivé účinky, na jarné prečisťovanie a zba-
venie sa hlienov musia byť čerstvé. Narežú sa nadrobno a dávajú 
sa na maslový chlieb, jemne posekané ich denne pridávame ako 
koreninu (nevarenú) do polievok, knedlí a ostatných jedál, kto-
rých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. Listy možno upraviť 
aj ako špenát alebo šalát. Mladé listy sa zbierajú v marci, aprí-
li až v máji, teda ešte pred kvitnutím. Ľudia citlivý na žalúdok 
môžu listy a cibule nakrájať nadrobno, zaliať teplým mliekom, 2 
až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. 
Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medve-
dieho, môžeme si pripraviť liehovú tinktúru, ktorú potom denne 
užívame 10 až 12 kvapiek, ktoré pridáme do trošky vody. Tieto 

kvapky vynikajúco podporujú pamäť, predchádzajú vápenatenie 
ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. Cesnak medvedí veľmi 
priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný 
nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým 
hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, 
rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a 
ochabnutosť čriev. 

Medvedí cesnak tiež odstraňuje srdcové poruchy, ktorých pô-
vodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti, ktorých 
príčinou je zvápenatenie ciev alebo vysoký tlak, ako sú závra-
ty, tlak v hlave, skľúčenosť. Vysoký tlak postupne klesne. Víno 
z cesnaku medvedieho (pozri Spôsob použitia) je pre všetkých 
starých ľudí, ktorí majú trvale zahlienené pľúca a s tým spojené 
ťažkosti pri dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmä 
pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s ním zmizne aj 
dýchavičnosť. Ak sa použijú čerstvé listy, čistia súčasne aj ob-
ličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú 
čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepší sa aj ochorenie srdco-
vých vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný aj ako 
prostriedok prečisťujúci krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. 

                                                                                                          m. p.

500 ml mlieka, 
5 vajec, 
50g hrozienok, 
1KL soli 

Postup:  
Mlieko rozmiešame s vajca-
mi, pridáme umyté hrozien-
ka, soľ a povaríme. 
Prevarené scedíme a ne-
cháme dobre odkvapkať. 
Potom masu sformujeme do 
úhľadného tvaru, potrieme 
žĺtkom a mierne zapečieme 
v rúre. Vychladnuté 
nakrájame a podávame 
k šunke s chrenom alebo 
chrenovou omáčkou. 

Veľkonočný syrek 
s hrozienkami 



6 apríl 2014

Obec Jakubov sa za posledné roky vo veľkej miere zapá-
ja do separovania odpadu. Len vďaka Vám, občanom , sa 
môže obec prezentovať nasledovnými výsledkami.

V roku 2013 sa odovzdalo na ďalšie zhodnotenie 33 717 kg 
odpadu, z toho:

11 590 kg  papieru a lepenky
13 370 kg  skla
  4 800 kg  plastov
     202 kg  oleja
  2 000 kg  opotrebovaných pneumatík
  1 755 kg  elektroodpadu 
Pri počte obyvateľov 1653 (počet obyvateľov v roku 2013) pri-

padá na jedného obyvateľa  20,4 kg vyseparovaného odpadu, 
ktorý sa použil na ďalšie zhodnotenie.

Odberateľmi pre jednotlivé komodity v roku 2013 boli:
.A.S.A. Slovensko a.s. - Papier a lepenka, plasty, sklo 

Ladisco s.r.o. - Oleje 
Amitos consulting s.r.o. - Pneumatiky 
Asekol SK s.r.o. - Elektroodpad 

Ostatného komunálneho odpadu (KO)  sa v našej obci vypro-
dukovalo 359 800 kg. Z toho vyplýva, že na jedného obyvateľa 
pripadá 217,7 kg KO za rok 2013.

Ostatného KO vyprodukovaného v roku 2012 bolo 385 170 kg. 
To znamená že,  na jednu osobu pripadá 244,7 kg (pri počte 
obyvateľov 1574).

Tieto údaje hovoria o tom, že v r. 2013 sme vyprodukovali 
a odovzdali o 25 370 kg odpadu menej  ako v roku 2012 na-
priek zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov. A tu sú vidieť vý-
sledky separácie!

Určite sa aj vám dostalo do rúk niečo, čo ste chceli separovať, 
ale zostali ste v pomykove a nevedeli, kam s tým. Preto Vám 
ponúkame malú pomôcku ako separovať v našej obci.

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV NA PLASTY PATRÍ :  

plastové obaly od minerálok, džúsov, sirupov, vína, 
octu, obaly od čistiacich prípravkov, šampónov, avi-
váže, pracích prostriedkov, fľaštičky od kozmetic-
kých prípravkov, destilovanej vody, tekutých mydiel, 
záhradný nábytok, bandasky, sudy, vedrá, igelitové 
vrecká a tašky, jednorazový riad, fólie, plastové oba-
ly od jedlého oleja, tégliky od jogurtov, rastlinné-
ho masla a obaly od džúsov a mlieka (tetrapaky)...
Taktiež konzervy od rôznych potravín ( rybacie kon-
zervy, zelenina v konzervách...), plechovky od ná-
pojov (coca-cola, pivo...), alobal, hliníkové vieč-
ka od jogurtov - podľa možnosti čisté, a stlačené!!!

Polystyrén patrí tiež do plastov, avšak mal by byť vo 
vreci, oddelený od iných plastov, aby sa jednoduch-
šie dal použiť na ďalšie zhodnotenie.

DO MODRÝCH KONTAJNEROV NA PAPIER PATRÍ: 

- znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, papierové 
obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, pa-
pierové krabice (od liekov, obuvi, pracie prášky), kan-
celársky papier, kartónové obaly, podložky od vajíčok... 
Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové ma-
teriály (spinky), plastové časti používané pri väzbách, 
plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov, 
zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému 
napĺňaniu zberných nádob.

DO MODRÝCH zBERNÝCH NÁDOB NEPATRÍ :
- mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, 
zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je 
lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, papier poti-
ahnutý fóliou, tetrapaky.

Vyhodnotenie výsledkov separácie odpadu za rok 2013.

Pri separovaní odpadu je potrebné myslieť na to, že jeden z dôvodov prečo separujeme a triedime 

odpad je aj to, že práve nami vytriedený odpad postupuje na ďalšie zhodnotenie. Preto Vás žiada-

me, aby ste zvážili ako odpad triedite…!

Príklad:
Mám špinavú plastovú bandasku od motorového oleja..áno, 
je z plastu..patrí do žltej nádoby. Ale! Táto Vaša bandaska, 
vďaka tomu, že ste ju vhodili špinavú od chemikálie medzi 
ostatné čisté plasty,  znehodnotila obsah celého kontajne-
ra.

Správny postup: 
Bandasku sa snažím v prvom rade opláchnuť, ak sa to 
nedá, vložím ju do vreca, zaviažem a až potom ju vhodím do 
žltého kontajnera určeného na separáciu plastov.

A vedeli ste, že:
Ak budeme správne triediť odpad, umožníme tak jeho ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok, 
ktorý môžeme opäť použiť. Ušetríme tak prírodné zdroje a ochránime životné prostredie pre nás i pre ďalšie 
pokolenia!
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z recyklované-ho papiera sa  vyrábajú napr. puzzle

zo 670 vyzbieraných a 
recyklovaných hliníko-
vých plechoviek môže 
byť jeden bicykel

DO zELENÝCH KONTAJNEROV NA SKLO PATRÍ:  

- sklenené obaly (fľaše) biele, hnedé a zelené nevratné, 
črepiny z vratných obalov. Pred separovaním je potreb-
né odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky. 
Obaly je potrebné vypláchnuť.

DO zELENÝCH zBERNÝCH NÁDOB NA SKLO NEPATRÍ :

- porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drô-
teným výpletom, osvetľovacie neónové trubice, plexi-
sklo, žiarovky a žiarivky, teplomer, autosklá.

Cenník na smetnom dvore :
Vrece                             1,00 €/1 vrece
Fúrik                               2,00 €/1 fúrik
Kára                                3,00 €/1 kára
Prívesný vozík              6,60 €/1 prívesný vozík
Pneumatika (os. automobil)    1.00 €/ 1 pneumatika
Pneumatika ( nákl. automobil)     2.00 €/1 pneumatika
Pristavenie vlečky    15.00 €/ 1 vlečka
Veľká vlečka odpadu             od 22.00 € – 66,50 €/ 1 vlečka 

SMETNÝ DVOR  je otvorený :

Utorok: 16.00-19.00 hod.
Streda  : 16.00-19.00 hod.     
Sobota :  9.00-18.00.hod.  

Žiadame občanov, aby pri vývoze na smetnom dvo-
re nahlásili svoje údaje (meno, priezvisko a číslo domu) 
u správcu. na základe týchto údajov bude vystavený šek 
na úhradu.

VEĽKOOBJEMOVÝ zBER 

ODPADU

Obec zabezpečuje pre svojich 
občanov tiež zber veľkoobjemového odpadu t. j. také-
ho, ktorý preťaží smetnú nádobu alebo sa do nej ne-
vojde (napr. : nábytok, koberce, okná a pod.). Zber sa 
uskutočňuje v jarnom a jesennom období v obcou vo-
pred vyhlásených termínoch.

KONÁRE A TRÁVA
 
Pokosená tráva, menšie konáre z orezaných stromov 

alebo kôra tiež NEPATRÍ medzi komunálny odpad!!! V obci 
máme vyhradený kontajner na tento typ odpadu, nachádza sa 
v priestoroch za smetným dvorom a dostupné sú nepretržite. 
Veľké stromy a haluze sú voľne ložené vedľa kontajnera a pri-
chystané na štiepkovanie.

  zBER ELEKTRONICKéHO 

ODPADU

Obec zabezpečuje pre občanov zber 
elektronického a elektrotechnického 

odpadu v jarnom a jesennom období spolu so zberom 
veľkoobjemového odpadu.

Medzi elektronický a elektrotechnický odpad patria zariade-
nia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kan-
celárskej techniky, domácej bielej elektroniky /pračky, mikro-
vlnné rúry, chladničky, mrazničky a iné/, čiernej elektroniky (TV 
prijímače, video, audio a pod.) odpad z elektronickej a elektro-
technickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a iné. 

 BATéRIE A ELEKTROzARIADENIA

Batérie a akumulátory, drobné elektrozaria-
denia ako sú kalkulačky, sušiče, varné kanvi-
ce, DVD  a MP3 prehrávače, kamery a foto-
aparáty tiež nepatria do koša! Na obecnom 
úrade vo vstupnom vestibule je na to určený E-box.  Box na 
batérie sa nachádza aj v ZŠ. Zapojte do separovania aj svoje 
deti a učte ich zodpovednému prístupu k prostrediu, v ktorom 
strávia svoj život

z recyklovaných plastov 
sa vyrábajú napr.: vrecia, 
sáčky, zmršťovacia fólia, 
tašky, obaly, zatepľovacie 
materiály a pod.

Jarné upratovanie v JaKubove

Našou záhradou je aj okolitá príroda. 
Nestačí mať čisto len vo svojom dvore, ale aj za plotom! 
Preto už tradične obec Jakubov v spolupráci s TJ, Záhoran, 

Poľovným združením, Rybárskym spolkom, 
Základnou školou a Materskou školou 

organizuje 12.4.2014 veľké upratovanie okolia obce.

všetci, ktorí sú ochotní pomôcť, sa stretnú o 8.30 pred KD. Každý 
dostane vrecia, rukavice a bude zaradený do pracovnej skupiny. 

Po skončení akcie cca o 13.00 hod. všetkých čaká chutné 
občerstvenie v Kultúrnom dome.

Každý účastník (dobrovoľník) získa okrem dobrého pocitu 
od obce vývoz jedného prívesného vozíka odpadu 

v hodnote 6,6 € zdarma!
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Pani učiteľky naše deti vždy niečím prekvapia a zaba-
via. O tom svedčia aj aktivity, ktoré sa  dejú v priesto-
roch škôlky, kultúrneho domu, ale aj mimo Jakubova.   

Hneď v mesiaci január pri-
vítali deti s veľkým potleskom 
divadielko, kde ich šikovný 
remeselník oboznámil  so 
životom našich prastarých 
rodičov, ako sa zabávali, na 
akých hudobných nástroj-
och si vyhrávali, keď im bolo 
veselo. Ukázal ako trhovní-
ci predávali svoj tovar a sa-
mozrejme nezabudol zapojiť 
aj naše deti. V požičaných 
klobúkoch  a s jednoduchými 
hudobnými nástrojmi robili 
doprovod ostatným spievaj-
úcim deťom. Predstavenie 
malo fašiangový ráz, čo sme 
privítali, nakoľko aj naši škôl-
kari žijú folklórom a ľudovými 
tradíciami, čo bude vidieť, 
keď budú pochovávať basu. 

Vo februári sme sa úžasne 
zabavili na tradičnom karne-
vale , ktorý bol naozaj tento 
rok výnimočný. Deti sa teši-
li zo svojich premenení  na 
princezné či šašov a mohli 
sme pozorovať aj  celú zvie-
raciu ríšu. Milo prekvapili aj 
pani učiteľky, ktoré si naozaj 

V našej škôlke to naozaj žije!

Významný deň v živote našich predško-
lákov
Predškoláci zo škôlky, spolu zo svojimi 
p.učiteľkami,  prvýkrát navštívili našu 
školu v tomto roku 16. januára. Návšteva 
bola dôležitá pre zoznámenie sa so škol-
ským prostredím. V škole stretli svojich 
bývalých spolužiakov – dnes prvákov, 
ktorí im v tento deň hrdo predviedli, že 
za šesť mesiacov v škole dokážu  písať 
a čítať nielen  prvé písmená ale už aj slo-
vá a vety.  22. januára , v deň zápisu do 
prvej triedy,  tí istí predškoláčikovia pri-
chádzali na zápis rozprávkovou bránou 
a chodbou s výstavkou fantastických 
projektových výtvorov žiakov 2.stupňa. 
Na ceste ich sprevádzali okrem rodičov 

aj rozprávkové bytosti, ktoré im dodávali 
odvahu, kým kráčali do prvej triedy. Tam 
ich čakali p.učiteľky a zaujímavé pracov-
né listy s úlohami, ktoré každý budúci pr-
vák musí zvládnuť. Čakanie na zápis si 
mohli budúci prváčikovia aj s rodičmi krá-
tiť v 2.triede, kde bola pripravená herňa 
s rôznymi činnosťami. Tak mohli budúci 
školáci spoznať aj ostatné priestory ško-
ly. Po zápise si každý odniesol pamätný 
list ako spomienku na tento významný 
deň, drobnú stavebnicovú skladačku 
a papierové hračky, ktoré vyrobili bud-
úci starší spolužiaci. Do školského roku 
2014/2015 sa zapísalo 22 odvážnych 
budúcich prváčikov.

(Kol.pedagógov)

zÁPIS 
DO PRVEJ TRIEDY

dali záležať a na tohtoroč-
ný karneval  sa prezliekli do 
skvelých kostýmov a tým uro-

bili obrovskú radosť všetkým 
deťom.  Samozrejme nemoh-
la chýbať ani tombola a šťast-
né usmiate tváričky všetkých 
detí. Všetkým, ktorí podporili 
Materskú školu a prispeli do 
tomboly, Ďakujeme. 

Naša škôlka  sa zapojila 
do okresnej  súťaže Mám 
básničku na jazýčku v Ma-
lackách, kde sa naše dve 
žiačky zo 4. triedy zúčastnili 
prednesu tej svojej básničky, 
a tým skvelo reprezentovali 
našu škôlku v Jakubove.  Ve-
ronika Mikócziová a Andrejka 
Repiská vystúpili ako veľké 
herečky, bez strachu.

Dlho pripravované pocho-
vávanie basy bolo zavŕšením 
fašiangov v našej dedine. Ako 
po iné roky, tak aj teraz túto 
úlohu zvládli naši najmenší 
bez problémov. Všetky pes-
ničky a tančeky sú im blízke, 
nakoľko sa v škôlke venujú 
ľudovým  tradíciám, aby v de-
ťoch rozvíjali vzťah ku svojmu 
rodisku, k histórii v ktorej žili 
ich prababky. Každá pesnič-
ka je pekná ak si ju vypoču-
jeme, ale ešte je krajšia ak si 
ju zo srdca a z plných pľúc 
zaspievame. Týmto akcie v 
Materskej škole ani z ďaleka 
nekončia. Pani učiteľky ešte  
pripravujú deti na ďalšie súťaže 
, ako sú Kreslím  kreslím ma-
ľujem a Záhorácky sláviček. 
Všetkým deťom  budeme dr-
žať palce, aby ukázali aké sú 
šikovné.  No a v mesiaci máj 
nás čaká krásny Deň matiek. 

Tak čo poviete?  Myslím, že naozaj sa môžeme tešiť z toho, 
akú tu máme skvelú  škôlku. O tom nás môžu presvedčiť aj 
naše deti, ktoré každé ráno cupitajú s radosťou do svojej 
triedy k pani učiteľkám a svojim spolužiakom.
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Netrúfam si odhadnúť, koľko diel 
môže z rúk  spisovateľa výjsť počas 
jeho tvorivého obdobia. Ako je dnes 
bežné, pomôže internet. A tam som 
sa snažila dopátrať aj ja, čo všetko 
vyšlo z rúk nášho jubilanta od roku 
1969, keď sa uviedol prvou básnic-
kou zbierkou Slávnosti baránkov.

 Neviem, či je to presné, ale urči-
te neuveriteľné množstvom i šírkou 
rôznych žánrov:

16 zbierok básní, 8 kníh prózy pre 
dospelých, 20 až 25 diel pre deti 
a mládež, 5 kníh povestí, eseje Má-
gia reči, Erotická kuchárka, Slov-
ník jakubovského nárečia, prísloví 
a porekadiel. Je zostavovateľom 
niekoľkých antológií, autorom pre-
kladov z rôznych jazykov. A všetci 
sme sa schuti zasmiali  na záho-
ráckom Ženskom zákone. Vo svo-
jej učiteľskej praxi sme sa neraz 
s deťmi pobavili na jeho vtipných 
jazykolamoch a ekvilibristických ja-
zykových spojeniach.

Mám pred sebou 12. číslo Slo-
venských pohľadov, kde Štefan 
Moravčík pôsobil dlhé roky ako 
šéfredaktor. Zhruba polovica tohto 
čísla je venovaná práve jemu, ho-
voria o ňom  uznávané osobnosti. 
Citujem napríklad toto:

„...Tu talent nič nesľubuje: tu sa 
preukazuje...“ Vladimír Mináč 

„...Ľudia si od neho museli vypo-
čuť  aj nepríjemné veci. Vždy vedel, 
že bez mladých to v literatúre ďalej 
nepôjde, a tak na ktoromsi spolko-
vom sneme plnom múdrych hláv 
a ešte múdrejších rečí na celú sálu 
zakričal: Kde máte mladých, vy sivé 
hlavy?!..“. Bystrík Šikula

„... Moravčík je zo starého a moc-
ného rodu básnikov, ktorí majú svo-
je neviditeľné korene zapustené 
hlboko v čase...“ Ján Švantner

„...miesto narodenia, ono božské 
určenie z Jakubova mu predurčilo 
všetko konanie a správanie. Vynoril 

sa v Jakubove z rybníka ako neja-
ký rozprávkový vodník, aby strašil 
režim ekvilibristickými kaskádami 
slov, do ktorých poukrýval zámlky, 
náznaky aj tajomnosti, že si s nimi 
súdruhovia cenzori zo Štátneho 
tlačového dozoru nevedeli rady. 
Záhorie sa skrátka u Štefana Mo-
ravčíka nedá obísť. Je to jeho raj, 
do ktorého vchádzal vo dne, ale 
vkrádal sa doň aj po nociach, aby si 
prišiel natrhať ovocia inšpirácie...“ 
Drahoslav Machala

Čo k tomu dodať? Je cťou pre 
obec, mať takého rodáka! A bolo 
aj pre mňa výnimočnou udalosťou, 
že som sa mohla v čase mojich uči-
teľských začiatkov s Tebou, Štefan, 
po tri roky stretať v našej starej ško-
le za kostolom.

Nech Ti ešte dlho slúži dobré 
zdravie a  Tvoje spisovateľské pero 
nech má ešte veľa príležitostí. Veď, 
ako sám tvrdíš, slová samy o sebe 
sú drobné zázraky. 

Alica Šimková
  

Jakubov

Jún, júl, júj!
Rovina 
si ma okolo prsta ovína.
Slnko tu zaránky,
za biela
pomaly maľuje na stenu anjela,
až zrazu zavýskne-
strechy sú samý sneh
a drevo piskoce oškvrčaným zob-

com.
dedina si biele nohy
z dusných humien vyhrnula,
až vykríkli strmo, skvostne.
A je ticho.
Ticho pôstne.

Štefan Moravčík: Zo Zlatej knihy 
Záhoria   ( Čerešňový hlad, 1979)

JAKUBOVSKÁ KVAPKA KRVI

Dňa 14.3.2014 prebehla v KD Jakubov ďalšia 
„kvapka krvi“.  Veľmi ma potešila hojná účasť, ku 
ktorej nemalou mierou prispela naša mládež a noví 
obyvatelia obce. Mladým som sa síce termínom 
trafila do obdobia maturít, no napriek tomu si našli 
čas a prišli podporiť túto peknú, už tradičnú akciu. 
Celkom prišlo 40 darcov a napriek tomu, že 9-tich 
vyradili, bola to doposiaľ rekordná účasť. Ako vždy 
sa o občerstvenie postarali pán Gabriš a pán Ftáč-
nik, pri organizovaní pomohla pani Poluchová, za 
čo im srdečne ďakujem. V Dome Svitania vyrobili 
malé darčeky, ktoré sme rozdali nielen darcom, ale 
všetkým ktorí nám pomáhali. 

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom:

Jozef Kakalík st. Filip Chmela
Terézia Deáková Denis Vrba
Jaroslav Mikulič st. Gabriela Varsiková
Pavol Kratochvíl Peter Chmela
Radovan Ort-Šnep Jozef Jurkáček ml.
Štefan Nemec Marián Martinec ml.
Richar Oslej Mário Jablonický
Dominik Kamenistý Marcela Hubeková
Filip Kamenistý Barbora Ďurišová
Marek Poluch Milan Mikulášek
Mário Privrel Radoslav Mozner
Dominik Privrel Klára Ort-Mertlová
Jakub Adamkovič Peter Imriška
Vladimír Dančík Pavol Velický
Pavol Kujan Vladimír Klíma st.
Jaroslav Foltýnek Peter Hollý
Eva Križanová Slávka Kovalíková
Marta Švárová Zuzana Moravčíková

Vanessa Švárová Monika Ambrová
Anton Poluch Katarína Martincová

V decembri 2013 sa dožil náš rodák Šte-
fan Moravčík významného životného ju-
bilea. Svojím obdivuhodným literárnym 
dielom sa zaradil medzi významných slo-
venských básnikov, prozaikov, esejistov, 
prekladateľov, autorov literatúry pre mlá-
dež.

1.januára 2013 mu prezident Slovenskej 
republiky za jeho prínos do slovenskej 

literatúry udelil štátne vyznamenanie 
Pribinov kríž II. triedy.

JUBILANTOVI!

Občianske združenie Citrónky
tento rok organizuje:

Výlet detí pri príležitosti MDD do rozpráv-
kovej dedinky Habakuky na Donovaloch
dňa 1.6.2014

Letný tábor v Račkovej doline
od 18.8.2014-22.8.2014

Informácie a ceny zverejníme na našej strán-
ke www.citronky.jakubov.sk, FB a plagátoch.
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U nás doma  
Peter Martinka, 3. ročník  

 
  U nás doma, ako všade,

bývame my pohromade.
Je nás veľa, to mi ver,
niečo vám ja rozpoviem. 

 
  Otec – hlava rodiny-

rád on číta noviny,
kosí trávu, popri tom
stará sa o celý dom. 
Rád on búra, vŕta diery,
skrutkovačom na ne mieri. 

Mama varí, upratuje,
jedným očkom pozoruje.
Viete, čím ju nahnevám?
Keď neporiadok v izbe mám.
Pri učení pomáha mi,
občas hrmia blesky, hromy. 
Poteším ju trošičku,
keď prinesiem jedničku. 

A sestrička moja milá
tá sa našim vydarila!
Stále spieva, tancuje, 
občas trocha trucuje.
Keď však mama zvýši hlas, 
nepohne sa ani vlas. 

Babka naša milená, 
trápia ju už kolená.
Počítač si vypnúť nedá,
bude hoc aj bez obeda.
Poteším ju máličko
jednou pusou na líčko. 

Býva u nás radosti
a aj kriku od zlosti.
Pre všetkých však liek ja 
mám, 
že ich všetkých rád ja mám.

E U R Ó P A  v   š k o l e

UČENIE HUDBOU
Ako slovenská ľudová hudba  učí  školákov  spoznávať  dejiny

Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou ži-
vota slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblas-
ti nášho života. Ľudové piesne patria k našim najstarším 
umeleckým prejavom. Práve slovenskej ľudovej hudbe a  ná-
strojom sa venoval zaujímavý februárový výchovný koncert.   
Na koncerte mali žiaci celej školy príležitosť pozrieť a vypočuť si 
repertoár folklórneho súboru „Rodina Hlbocká“. Tvorili ho ľudo-
vé piesne z celého Slovenska a ukážky hry na ľudové hudobné 
nástroje:  fujaru, koncovku, šesťdierkovú píšťalku a  dvojačku, 
drumbľu, pílu, gajdy, mrmlák, flautu, husle, violončelo, ozem-
buch, nineru a rôzne veľké kovové zvonce. V priebehu koncertu  
žiaci   spoznávali rozdiely medzi nástrojmi a niektoré z nich si 
mohli vyskúšať. Tradičným nástrojom  je fujara. Jej prekrásny 
zvuk je špecifický a nenapodobiteľný. Preto je fujara zarade-
ná  do zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity 
UNESCO. 

r.ch.

Hviezdoslavov Kubín  
alebo Zúbkove pramene
Recitovali aj prváci, strach nemali

Dvanáste februárové popoludnie sa konalo na našej škole šk. 
kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene. Žiaci, ktorí postúpi-
li z triednych kôl predviedli porote a divákom, čo sa naučili. 
V tomto šk. roku nastala drobná zmena v organizácii sú-
ťaže, a tak sa Zúbkových prameňov mohli zúčastniť aj naši 
najmladší žiaci – prváci, ktorí sa na minulé ročníky pripra-
vovali len nesúťažne. Tento rok tak dostali prvýkrát šancu 
zasiahnuť do recitačného boja.  Spolu s druhákmi a treti-
akmi súťažili v prvej kategórii. V druhej kategórii sa stret-
li žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka a v tretej kate-
górii si zmerali sily žiaci siedmeho až deviateho ročníka. 
Celkovo sa v prednese predstavilo dvadsaťtri žiakov, 
z ktorých porota vybrala troch najlepších. V prvej kate-
górii vyhrala Katka Ševcovová, v druhej Anett Siváková 
a v tretej kategórii najlepšie obstála Michaela Hladíková.    
Víťazi boli odmenení diplomom a knižkou. Všetci zúčastnení 
dostali malú drobnosť ako poďakovanie za pekné umelecké  
popoludnie.                                                                                                                  (Pozn.: 
Celoslovenské kolá sa nazývajú Hviezdoslavov Kubín. Šk. 
a okr.  kolá v  MA sa  nazývajú Zúbkove pramene na počesť 
Ľuda Zúbka, rodáka z Malaciek, významného spisovateľa 
a publicistu).

e.o.

VŠETKOVEDKO 2014 
Najlepší na Slovensku sú aj z našej školy.

V mesiaci december sme sa zapojili do celoslovenskej vedo-
mostnej súťaže Všetkovedko. Je to súťaž pre žiakov 3. – 5. roční-
ka základných škôl, ktorú pripravuje n.o. Talentída. Cieľom súťa-
že je dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu, umožniť 
im predviesť, čo všetko vedia, dať im možnosť vyskúšať, ako si 
poradia v neznámej a záťažovej situácii, overiť, ako sa dokážu 
v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. VŠETKO-
VEDKO obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci 
doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, SJL, MAT, informatická, 
dopravná, hudobná a výtvarná výchova.  S potešením sme sa 
dozvedeli, že dvaja naši žiaci sa umiestnili na prvých priečkach v 
rámci celého Slovenska.  Maťko Kovalík ( 4.tr.) a Michal Chmela 
(5.tr.) boli odmenení  diplomom Všetkovedko a netradičnými pí-
sacími potrebami. Úspešným riešiteľom  srdečne blahoželáme! 

i.k.

je medzinárodný projekt  urče-
ný  deťom a mládeži vo veku 
6 – 19 rokov, organizovaný v 
36 krajinách Európy pod zášti-
tou medzinárodných organizá-
cií.  Projekt je unikátny práve 
tým, že súčasne vo všetkých 
členských krajinách projektu, v 
prostredí rôznych  stupňov škôl, 
ktoré sú zamerané na voľný čas 
mládeže školského veku, pon-
úka možnosť približne jednému 
miliónu mladých ľudí zapojiť sa 
do šírenia myšlienok spoluprá-
ce a vzájomného porozumenia 

škola  súčasťou  výnimočného projektu
Prostredníctvom projektu „Európa v škole“ vyrastajú  malí básnici

medzi národmi Európy.  Keďže 
projekt je svojou myšlienkou a 
veľkosťou výnimočný, vedú  pe-
dagógovia našej školy žiakov 
k zapojeniu sa do projektu pro-
stredníctvom literárnych a vý-
tvarných aktivít. Tým im dávajú  
možnosť vyjadriť sa k aktuálnym 
témam dneška. Výsledkom je 
niekoľko prác našich žiakov na 
rôzne projektové témy, ktoré 
reprezentujú našu školu v celo-
európskom projekte. Ponúka-
me Vám jednu z prác na tému 
projektu EU v škole: Niekedy je 
doma veselo, niekedy sa musí 
upratovať.  

(r.ch.)
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Milé deti,

zima sa skončila a ani sme si jej neužili. 
Jarné prázdniny boli bez snehu a už sa 
nám o slovo hlási jar. S príchodom jari sú 
každoročne  neodmysliteľne spojené veľ-
konočné sviatky.

Tešíte sa na šibačku, dievčatá na farbe-
nie vajíčok pre šibáčov a chlapci zase na 
pletenie, tradičných korbáčov, pokiaľ sa 
to od svojich oteckov, starečkov a dedov 
naučili. Určite bude veselo a v každej do-
mácnosti bude pripravených veľa dobrôt, 
ktoré sú pre tieto jarné sviatky tradičné.

Skutočne máme radosť, že sa vás čo-
raz viac zapája do čítania našich obec-
ných novín, čo poznáme podľa počtu 

obálok s vylúštenými tajničkami. Preto 
vám aj v týchto jarných dňoch ponúkame 
tradičnú veľkonočnú doplňovačku. Skúste 

ju vylúštiť a výsledok vašej snahy nám po-
šlite v obálke, možno vás stretne šťastie.

Doplňovačka samozrejme súvisí s Veľ-
kou nocou a v jej tajničke sa ukrýva nie-
čo, bez čoho by sme si nemohli pripraviť 
poriadny veľkonočný korbáč. Určite sa 
bude o tom, čo je ukryté v tajničke, hovo-
riť počas sviatočných dní aj u vás doma 
a možno práve v dobe, keď naše zvesti 
dostanete do rúk. Prajeme Vám pri lúštení 
veľa úspechov ...!

 Ten, kto úspešne rozlúšti našu 
veľkonočnú doplňovačku, môže jej taj-
ničku napísať na papier, pripísať svoje 
meno a adresu, vložiť do obálky s heslom 
„Veľkonočná doplňovačka“  a obálku bez 
známky vhodiť do schránky na Obecnom 
úrade v Jakubove. Traja úspešní lúštitelia 
budú odmenení vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali viaceré deti aj 
rozlúštenie vianočnej doplňovačky. Taj-
nička znela –„ VIAnOČnÝ KAPOR“. Zo 
všetkých správnych odpovedí sme vylo-
sovali  3 úspešných lúštiteľov – Vanesku 
PAVLÍKOVÚ (č. 354), Aničku MALINOV-
SKÚ (č. 195) a Filipka KRAJČÍRA (Gajary 
č. 18), ktorých odmeníme peknou knihou. 
Blahoželáme !                                                                                                                
                                                          m. p.

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

1. Rímskych 5 ;
2. Bolestivé stiahnutie svalov ;
3. Pásikavý kôň v ZOO ;
4. 365 dní ; 
5. Pohybovala sa na vode ;
6. Tiesnivý pocit z verejného vystúpenia;
7. Odpočívaj ;
8. Vytvárala ;
9. Nie múdra ;
10. 5 x 7 + 40 – 5 + 30 = ? ;
11. Plietol veniec ;
12. Samohláska v slove „VRTEL“ ;

VEĽKONOČNÁ 
DOPLŇOVAČKA


