
„My sme malí indiáni, 
my sa vieme zabávať.

Rukami si zatlieskame, 
nohami zas zadupať.

Prejdeme my dlhú cestu, 
úlohy nás čakajú,

čelenku si vyrobíme, zakričíme : Úaú....
Otočíme našu hlávku, 

pozrieme sa sem a tam.
Nájdeme my veľký poklad, 

bude patriť iba nám.
A keď všetko zdoláme my, 

rodičia nás pochvália.
Že sme ozaj indiáni,

to je na nás veru znať.“

Jakubovské zvesti
Ročník V.                                         ČÍSLO 2/2014                                       Júl  2014

Uplynulo 100 rokov od začiatku 
1. svetovej vojny

Deň otcov naši najmenší Jakubovčania oslávili troška netradične. Na poľovníckej chate prežili pekný indiánsky 
deň. Deti spoločne s rodičmi vyrábali indiánske čelenky, súťažili v triafaní do bizóna, chytali ryby a jazdili na koní-
koch /deti-jazdci, ockovia-koníky/. Spoločne riešili úlohy a hľadali indiánsky poklad, ktorý bol vyvrcholením príjem-
ného dňa.

Indiánske slniečko sa po celý deň usmievalo na šťastné rodiny, ktoré prežili pekný, spoločne strávený deň.

Zámienkou na rozpútanie vojny sa stal atentát na rakúskeho následníka trónu 
Františka Ferdinanda d ´Este, spáchaný 28. júna 1914 v Sarajeve, atentátnikmi 
Gavrilom PRINCIPOM a Nedeľkom ČABRINOVIČOM, členmi srbskej organizácie 
Čierna ruka. Rakúsko- Uhorsko obvinilo Srbsko z podpory atentátu a zaslalo Srbsku 
ultimátum, ktorého podmienky boli pre Srbov neprijateľné. Dňa 28.júla 1914 teda vy-
povedalo Rakúsko – Uhorsko Srbsku vojnu, čím sa oficiálne začala 1. svetová vojna.  

I napriek tomu, že 1. svetová voja nezasiahla Slovensko priamo, jej dôsledky po-
ciťovali všetci občania. Naša obec nebola výnimkou. Vtedajší obecný konšel – pán 
Martin VALLA, túto nepríjemnú správu o začiatku vojny vybubnoval vo všetkých čas-

tiach Jakubova za neustáleho vyzváňania kostolných zvonov. Prečítal mobilizačné listiny, z ktorých sa chlapi dozvedeli, že musia 
rukovať. Do 36 hodín museli nastúpiť na určené zhromaždiská. (na obrázku dolu vojaci 1. SV pri vianočnom stromčeku, tretí sprava 
M. Jurkáček)

Na začiatku mobilizácie narukovalo 47 chlapov. V novembri 1914 obecné zastupiteľstvo schválilo vojnovú pôžičku štátu vo výške 
2.200 korún. V ďalšom 1.500 korún a v roku 1916 dokonca 5.500 korún. Boli to peniaze zo solidárneho fondu pre chudobných. Vojna 
však ľudí v obci stmelila. Zabudli na nevraživosť, hádky a spory a sústredili sa na pomoc tým, ktorí nemali v dome chlapov a pomáha-
li, poľnohospodárske práce nezniesli odklad. Nakoniec to všetko spoločne zvládli. Už v roku 1915 však prišli prvé povinné rekvirácie 
obilia a zemiakov, ktoré museli gazdovia predávať štátu za neprimerane nízke ceny. Odovzdať sa museli tiež domáce zvieratá, najmä 
hovädzí dobytok a ošípané, ale aj drobná hydina. Preto sa situácia v obci výrazne zhoršila a v roku 1917 začala obec dosť výrazne 
pociťovať nedostatok potravín. Až polovica občanov obce bola odkázaná na pomoc štátu. 

Dňa 11. novembra 1918 podpísal cisár Karol I. abdikačnú listinu, čo znamenalo definitívny zánik Rakúsko - Uhorska. V ten istý deň 
Nemecko kapitulovalo a podpísalo v Compiégnskom lese prímerie, čím sa prvá svetová vojna skončila. Postupná premena konfliktu 
na svetovú vojnu vysvetľuje jeho ďalekosiahle dôsledky. Zahynulo vyše 10 miliónov mužov a ďalších, vyše 20 miliónov bolo zrane-
ných a zmrzačených. O prvej svetovej vojne sa hovorí aj ako o prvej totálnej vojne v dejinách ľudstva.

Obete na životoch, neobišli ani občanov Jakubova. Zo 137 mužov z Jakubova, ktorí sa vystriedali na bojiskách 1. svetovej vojny, 
zahynulo až 36 chlapov.                                                                                                                                      (pokračovanie na str.4)
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ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Počet obyvateľov 
k (09.03.2014)                   1659
Počet prihlásených            7 
Počet odhlásených          15
Počet narodených              7
Počet zomrelých                 5
Počet obyvateľov 
k (25.06.2014)              1653

Jubilanti:

70 rokov:
Gajarská Rúžena 
Frank Stanislav
Martincová Ľudmila
80 rokov: 
Lukáčková Magdaléna
Redenkovičová Anna
Poláková Mária
Blahoželáme!

Narodili sa:

Tománek Adam
Vicenová Victoria
Csente Tobias
Kriváň Drahomír
Bobáková Alexis
Šimková Izabela
Putik Róbert

Opustili nás:

Šimek Štefan 
Mikuličová Božena
Ambra Vladimír
Malinovská Anna
Osuský Adolf

Doplnkový zdroj pitnej vody
  V týždni od 16.6.2014 sme na základe 
získania potrebných povolení začali s bu-
dovaním doplnkového zdroja pitnej vody. 
Všetky potrebné stavebné práce prebehli 
úspešne. V piatok 20.6.2014 sme ho 
uviedli do prevádzky. Umožní nám zvýšiť 
dodávané množstvo vody do obecného vo-
dovodu v kritických situáciách o 1,5 l/s.

Pri sumárnom množstve dodávanej vody 
5 l/s do obecného vodovodu, by sme jej 
mali mať dostatok aj v horúcich letných 
mesiacoch. To však neznamená, aby sme 
vodou plytvali. Stále platí, že k spotrebe 
vody musíme pristupovať šetrne a vyhýbať 
sa jej neefektívnemu čerpaniu.

Kanal i zác ia
Dokončujú sa práce na kanalizačných 

prípojkách na hlavnej ulici a úprava teré-
nu. Rekonštruovali sme dažďovú kanalizá-
ciu, odvodový žľab pozdĺž cesty II. triedy, 
od kostola až po začiatok obce smerom 
do Malaciek, ako i autobusovú zastávku. 
  V mesiaci máj sa podarilo dokončiť odpred-
aj ďalšej časti kanalizácie BVS a.s. Bratisla-
va. Sú to lokality pri bývalej školskej bytov-
ke, pred školou až po zastávku autobusu, 
za ihriskom. Obec za uvedenú časť dostala 
300.000 €. Aj tieto finančné prostriedky sa 
prednostne použijú na dobudovávanie ka-
nalizačnej siete v obci. V súčasnosti prebie-
ha verejné obstarávanie pre časť kanalizá-
cie k „Starej štrkovni, Hrubej uličke“ a ulici za 
kultúrnym domom. Po úspešne ukončenom 
verejnom obstarávaní sa pristúpi k výberu 

dodávateľa na odkanalizovanie časti Starý 
mlyn.

Rekonštrukcia vchodu 
do kultúrneho domu

Nafta a.s. podporila našu žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok vo výške 7.000 €, 
ktorý použijeme na opravu hlavného scho-
diska do kultúrneho domu a výmenu vchodo-
vých dverí.

Rekonštrukcia jedálne 
v materskej škôlke

Boli sme úspešní v žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok od Bratislavského samo-
správneho kraja, ktorý podporil rekonštrukciu 
jedálne materskej školy a dovybavenie von-
kajších hracích prvkov pre deti, sumou 5.000 €.

Pomník padlých pri kostole
Z príležitosti 100. výročia vypuknutia 

I. svetovej vojny, pristúpila obec k re-
konštrukcii pomníka padlých pri kosto-
le. Práce začali v stredu 18.6.2014. Cena 
rekonštrukcie je 5.500 €. Sumou 1.500 € 
prispeje obec Jakubov a 4.000 € prispeje, 
ako sponzorský dar z vlastných finanč-
ných prostriedkov, starosta obce Mgr. Pe-
ter Gajdár.

Pozvánka na 2. kolo 
majstrovstiev Slovenskej republiky 

Primátor mesta Malacky, Slovenský zväz Vodného motoriz-
mu a OVM Malacky vás pozývajú na preteky na motorových 

člnoch juniorov v Jakubove. 
Začnú sa vystúpením hudobnej skupiny a ohňostrojom v piatok 
11. júla a budú pokračovať v sobotu 12. júla od 9.00 hod.  tré-
ningom, vystúpením mažoretiek, závodom motorových člnov 

a ďalším kultúrnym programom. 

Akcia sa koná pri príležitosti 100. výročia športu v Ma-
lackách. Príďte povzbudiť mladých súťažiacich a užiť si 

pekný letný deň na Jakubovskej štrkovni. 
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Slávnostné uvítanie do života...
Začiatkom júna som si našla v schránke obálku z obecného úradu. Po otvorení som bola veľmi prekvapená. Nebola to 
obyčajná obálka, bola to krásna pozvánka na „Uvítanie detí do života“. Veľmi  sme sa tešili, nakoľko som o tomto zápise 

počula len z rozprávania našich mám. Tu v Jakubove sa ob-
novilo toto slávnostné  uvítanie  po 25 rokoch. Zišlo sa nás 
16 z 22 pozvaných rodičov s bábätkami a po prednese milých 
básní, nám pán starosta uvítal naše ratolesti. Po slávnostnom 
zápise každej mamičke odovzdal kvetinku, magnetku obce 
Jakubov, pamätný list a milý darček v podobe veselého noč-
níka pre naše dietky. 
Ďakujeme za milú, slávnostnú chvíľku nielen pánovi staros-
tovi ale aj dievčatám z obecného  úradu, že bolo ich sna-
hou, napriek pracovnej vyťaženosti, nás takto uvítať.

Mamička  

V sobotu 21.6. opäť prišiel pred náš obecný úrad autobus 
s českými značkami. Po dvoch rokoch sme mali možnosť 
znovu sa stretnúť so zástupcami rovnomennej obce Jakubov 
v Čechách. Prišli sa popozerať, čo je u nás nové, vymeniť si 
skúsenosti, ale hlavne zabaviť sa. 

Po srdečnom privítaní na obecnom úrade sa všetci presunuli 
na obed do jedálne ZŠ. Po obede pani učiteľky urobili náv-
števníkom prehliadku školy, poukazovali triedy, školský klub, 
telocvičňu a odborné učebne. Vysvetľovali a debatovali o roz-
dieloch výučby u nás a v Česku.

Potom prehliadka pokračovala v obci. Návštevníci prešli 
pešo celú dedinu, pozreli si vynovené centrum obce, obdivo-
vali novú výsadbu stromov pri ceste aj pred kultúrnym domom. 
Pani riaditeľka im s hrdosťou odomkla bránu do škôlky, kde 
mali možnosť vidieť novučičké dopravné ihrisko a hneď na to 
aj krásny nový pavilón MŠ. Po odchode zo škôlky im starosta 
poukazoval nový bytový dom a smetný dvor. Starostovia obi-
dvoch obcí debatovali a porovnávali hlavne možnosti financo-
vania projektov v obci. Poslednou príjemnou zastávkou bola 
návšteva Domu Svitania.  

Po oficiálnej časti sa všetci presunuli na ihrisko za zába-
vou. Tam boli pripravené žartovné súťaže ako beh s fúri-
kom na čas, alebo chytanie papierových rybičiek na udicu...
Po vyhodnotení a odovzdaní pekných cien začalo futbalové 
zápolenie Jakubov vs, Jakubov. S výsledkom   8:2  pre Ja-
kubov. Náš! A na záver prišlo to najlepšie. Zábava pri živej 
hudbe, utužovanie priateľstva, nadväzovanie kontaktov...

nech tomu hovoríme akokoľvek...proste všetci Jakubovča-
nia sa spolu zabávali a tancovali až do neskorých nočných 
hodín. Okolo 01:00 hod. nám rozveselení Jakubovčania ký-
vali z autobusu na rozlúčku s pozvaním o rok zasa u nich.  

Tak myslím, že sa máme na čo tešiť...                               
-ap-

Ja k u b o v  v   Ja k u b o v e
Návšteva z družobnej obce Jakubov
pri Moravských Budějoviciach.
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V tomto roku si pripomíname 70. výročie 
významného medzníka v histórii nášho 
národa Slovenského národného povsta-

nia. S blížiacim sa koncom 2. svetovej vojny narastal na 
Slovensku odpor voči nemeckým vojskám, ktoré pozvala 
vláda so súhlasom vtedajšieho prezidenta Tisa a ktoré mali 
zamedziť vytváraniu partizánskych skupín podporovaných 
sovietmi. Partizánsky odpor prerástol do celoslovenského 
ozbrojeného povstania. Slovenské národné povstanie bolo 
vyhlásené Slobodným banskobystrickým vysielačom 29. 
augusta 1944. 

Históriu povstania na Slovensku poznajú aj mladí ľudia, je sú-
časťou učebných osnov v školách. Čo sa však dialo v Jakubo-
ve počas týchto významných dní ? Najväčší ruch bol na štátnej 
ceste cez našu obec smerom k rakúskej hranici, kde ustupovali 
vojská nemeckej aj maďarskej armády. 

Obec opúšťali nemeckí vojaci, ktorí boli ubytovaní v oboch bu-
dovách základnej školy a v jednom objekte Slovenskej pracov-
nej služby v priestoroch dnešného športového areálu. Správa, 
že sovietska armáda oslobodila Malacky a postupuje od Kosto-
lište smerom na rakúsku hranicu, vyvolala v obci strach. Ľudia 
schovávali cenné predmety, oblečenie a potraviny a presúvali sa 
do pivníc a úkrytov, ktoré si na tento účel pripravili. Boje o našu 
obec sa vystupňovali 5. apríla 1945 a skončili okolo 17 hodiny v 
Starom mlyne. 

Z obce Jakubov sa aktívne zapojili do národne oslobodzova-
cieho boja v 1. samostatnom československom prápore v ZSSR 
alebo na strane slovenských a ukrajinských partizánov občania 

Štefan ŠIMEK, Peter BENKOVIČ, Jakub POLÁK, Peter MRA-
VÍK, Štefan ŠČASNÝ, , Ferdinand MARTINEC, Michal HAVLÍK, 
Pavol ŠIMEK, František MOŠOVSKÝ, Ján SLOBODA, Franti-
šek, Michal a Martin PÍROVCI, Augustín LÍM, František STRE-
LECKÝ, Karol ŠELC, Ján JANSKÝ, Jozef VRANOVIČ, Anton 
MARTINEC, Alfonz JURKÁČEK, Augustín FERENČÁK, Štefan 
KOVANIČ, Karol POLÁK, Matej BOBÁK, Cyril MORAVČÍK, Jozef 
JÁNSKY a Július ŠTUK. 

Osobitne treba spomenúť dvoch našich rodákov, ktorí už žiaľ 
nie sú medzi nami. Prvý z nich, pán Štefan ŠIMEK (na obrázku) 
odišiel po vyhlásení mobilizácie do Bratislavy a odtiaľ do Nového 
Mesta nad Váhom, kde absolvoval kurz spojára. Po získaní vo-

jenskej odbornosti bol prevelený do výcvi-
kového strediska Oremov Laz a odtiaľ pria-
mo do Ruska na Krym, kde prebiehali boje 
2. svetovej vojny. Prežil tam ťažké časy. 
Mnohí vojaci prebiehali spod nemeckého 
velenia na stranu Rusov. On si v tom čase 
spomenul na slová svojho otca, ktorý mu 
povedal : „ Syn môj, nikdy nebojuj proti Ru-
som, sú to Slovania, tak ako Ty...!“ Aj preto 
odišiel s viacerými vojakmi do Bieloruska a 
neskôr v roku 1943 do ukrajinského Kyjeva, kde sa stal členom 
2. zaisťovacej brigády. Práve tam sa začala tvoriť paradesantná 
brigáda s ktorou prešiel do Vasiľkova, kde sa práve pripravovalo 
založenie 1. Československého armádneho zboru pod velením 
generála Ludvíka SVOBODU. Spolu s týmto veteránom 2. sveto-
vej vojny oslobodzoval ruské a poľské územia až po Duklu, kde 
sa zúčastnil tých najťažších bojov. Ako radista bol v prvej línii, 
stále v ohrození a často sa pozeral smrti do očí. Vždy, keď o tom 
hovoril, mal v očiach slzy. Padlo tam veľa jeho kamarátov. Guľka 
si našla aj neho, bol zranený, do nemocnice však odmietol ísť. 

Práve v tomto údolí smrti sa vtedy stretol 
so svojim rodákom Petrom BENKOVIČOM 
(na obrázku), vtedajším pobočníkom kpt. 
Jána NÁLEPKU. 

O srdečnosti stretnutia hovoril, ako by to 
bolo včera. Po vojne dostal pán Peter BEN-
KOVIČ veľa výhodných ponúk na zamest-
nanie, neprijal ich však a zostal naďalej 
cestárom. To, čo obetoval svojou účasťou 
v SNP považoval za občiansku povinnosť a 
nečakal za to žiadnu odmenu... To ho cha-

rakterizovalo, taký bol pán Peter BENKOVIČ človek. Možno si 
ho práve pre túto skromnosť a obetavosť Nálepka v tých ťažkých 
dňoch vybral ako svojho najbližšieho sprievodcu povstaním. 

Za svoju aktívnu účasť v národne oslobodzovacom boji boli 
páni Štefan ŠIMEK a Peter BENKOVIČ ocenení viacerými vy-
znamenaniami a pamätnými medailami od slovenských, ruských 
i poľských štátnych predstaviteľov. Napriek tomu, že väčšina z 
tých, ktorí bojovali v SNP už nie sú medzi nami, zostanú v na-
šich spomienkach a budú požívať našu úctu a vďaku. Česť ich 
pamiatke...                                                                            

 m. p.

PRED 70. ROKMI BOJOVALI 

(dokončenie zo str.1)
Ďalších 19 chlapov sa ocitlo v zajatec-

kých táboroch a traja zostali bojovať v rus-
kých légiách. 

Tí, ktorým sa podarilo vojnu prežiť sa 
postupne po skončení vojny v novem-
bri 1918, vracali domov.  Mnohí sa vrátili 
s podlomeným zdravím, ako vojnoví inva-
lidi.

Z radov  občanov Jakubova padlo 
v tejto nezmyselnej 1. svetovej vojne   
nasledovných 36 mužov - BUKOVSKÝ 
Štefan - 1890-1914, GALBAVÝ JÁN - 
1894-1918, HAVLÍK JÁN - 1881-1917,  
HOMOLA JAKUB - 1883-1916, CHME-
LA ALOJZ - 1897-1916, CHMELA JÁN - 
1894-1915,  JURKÁČEK JOZEF - 1887-
1917. JURKÁČEK ALOJZ - 1893-1915, 
JURKÁČEK ANTON - 1896-1918, KLÍMA 
JÁN - 1892-1918, KOVANIČ JAKUB - 
1874-1916, LOPOŠ JOZEF - 1882-1916, 

MORAVČÍK JÁN - 1894-1915, MRAVÍK 
JAKUB - 1898-1918, ČERMÁK JOZEF 
- 1891-1915, MARTINEC JOZEF - 1896-
1916, MRAVÍK JÁN - 1892-1915, MORAV-
ČÍK ŠTEFAN - 1881-1915, MALINOVSKÝ 
MARTIN - 1877-1915. MORAVČÍK JOZEF 
- 1881-1914, POLÁK JOZEF - 1888-1915,  
Jozef POLÁK – 1895 – 1917, SLEZÁK 
FRANTIŠEK - 1890-1915, SLEZÁK PON-
GRÁC - 1892-1914, SNOPEK JÁN - 1885-
1914,  ŠČEPÁN JOZEF - 1879-1914,  
ŠIMEK JOZEF - 1894-1917, ŠKVOREC 
ŠTEFAN - 1891-1918, TAMER MARTIN 
- 1874-1915, TAMER FRANTIŠEK - 1896-
1916, VICEN FERDINAND - 1897-1916, 
ORTH JOZEF - 1872-1916, ŠARKÖZY 
MATEJ - 1878-1915, ŠARKÖZY JOZEF 
- 1893-1916, TAMER JÁN - 1892-1916, 
UHEREK ŠTEFAN 1893-1915.

Ako prejav úcty a vďaky postavili obča-
nia Jakubova Pomník padlým vojakom 
1. a 2. svetovej vojny, ktorý bol nakoniec 

osadený do murovaného oplotenia kosto-
la. Sochu raneného vojaka v náručí stoja-
ceho anjela vyhotovil kamenársky majster 
Vladimír BEDNARÍK z Malaciek. Na čel-
nej strane pomníka sú mramorové tabule 
s fotografiami padlých vojakov a medzi 
nimi sa nachádza reliéf plačúcej matky. 
Na pomníku je nápis „ NA PAMIATKU NA-
ŠICH DRAHÝCH PADLÝCH VO SVETO-
VEJ VOJNE POSTAVILI OBČANIA 1935“. 
Náklady na pomník vtedy dosiahli sumu 
17.850 korún československých, ktoré zo-
zbierali občania obce.

Tento rok si pripomíname 100. ro-
kov od začiatku tejto svetovej tragédie 
a práve v tomto roku sa obec rozhodla 
začať s obnovou pomníka padlých. 
Obnova bude pokračovať aj v ďalších 
rokoch tak, aby sa pomník a jeho oko-
lie stali dôstojnou pamiatkou obetiam 
z radov našich spoluobčanov.

     m. p.

v SNP

Uplynulo 100. rokov od začiatku 1. svetovej vojny
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hier a cvičení ich naučiť bezpečne sa pohybovať vo vode, 
zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti 
a schopnosti, vytvárať základy zdravého spôsobu života. Za 
odvahu a aktivity vo vode, si deti posledný deň výcviku prevzali 

„Mokré vysvedčenie“, z ktorého mali malí plavci veľkú radosť.

Vybudovanie detského dopravného ihriska v MŠ 
 S návrhom zapojiť školu do projektu Nadácie ČSOB prišla mamička Lucia Kovačiková. Jej iniciatíva nás  natoľko nad-
chla, že sme spoločne vypracovali projekt pod názvom „ K a m a r á t   s e m a f ó r “.    Veľmi sme sa tešili, že hodnotiaca 
komisia Nadácie ČSOB  zaradila náš projekt do víťazných. Od uvedeného okamihu a po získaní grantu 3000 eur začali 

naplno  prípravy. Rodičovské združenie pri Materskej škole použilo na dofinancovanie projektu finančné prostriedky z podielu 2% 
daní z príjmu. Vizualizáciu projektu odborne spracoval jeden z rodičov, pán Rakšány. Technickú stránku, terénne úpravy,  a samotnú 
realizáciu zabezpečila stavebná  firma pána Navaru z Jakubova. Priama realizácia výstavby  dopravného ihriska prebehla  bez prob-
lémov. Veľmi pekne ďakujeme v mene rady Rodičovského združenia, všetkým obetavým rodičom, ktorí ochotne prišli a prispôsobili 
svoj rodinný program tak, aby  sa mohli spoločne  podieľať  na 
konečných terénnych úpravách.

Zeminu na vyrovnávanie terénu- rod. Hallová ,  p. Frišlovič        
Úprava  tyčí na značky- rod.Hallová, p. Martinka                                                      
Výroba značiek -  rod. Karovičová    
Montáž značiek - p .Kaščák                                                                                 
Siatie trávy - kolektív  MŠ 
Úprava dvora- rodičia  Sáry Kaščákovej,  Jonáša Vícena , Sa-
manty Soboličovej, Jurka Novosádka, Nely Maruškovej,  Jurka 
Malého,  Kristínky Slezákovej,  Mišky Kováčikovej,  Alžbetky Si-
vákovej, Andrejky Martincovej, Mareka Kakalíka,  p.Fratričová 
 
Svoju rúčku k dielu priložili aj deti, ktoré natierali, hrabali a pomá-
hali pri úprave dvora.  Poďakovanie za veľkú podporu dobudovať 
dopravné ihrisko patrí aj pánovi starostovi  P.Gajdárovi a poslan-
com OÚ za dofinancovanie projektu. 
Celkové náklady na vybudovanie ihriska boli 5 476,48 Eur 

„Deň  matiek“
Deň matiek je špeciálny čas povedať  našim mamám, ako ich 

máme radi, čo pre nás  znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť  
za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 15.mája popoludní aj naša 
materská škola dýchala atmosférou slávnosti a nedočkavosťou 
osláviť tento sviatok. Mamičky, staré mamičky, ale aj oteckovia 
sa prišli pozrieť na program, aký im ich malí škôlkari pripravili pri 
príležitosti sviatku „Dňa matiek.“ Po celý rok ich zahŕňajú svojou 
láskou a starostlivosťou, dnes ich za to, ich deti odmenili. Reci-
tovali, spievali, tancovali  a nejednej mamičke sa pri pohľade na 
svoje dieťa zaleskla slza na líci. Mamičky boli na záver obdaro-
vané darčekom, s ktorým im detičky vyjadrili svoju lásku.

„Plavecký výcvik“
Obdobie predškolského veku je priaznivé na získavanie 
základných plaveckých zručností. Tak ako po iné roky, aj tento rok  
v termíne od 26.-30.mája  naši škôlkari z 3.a 4.triedy absolvovali 
plavecký výcvik  v Maline v Malackách. Cieľom plaveckého 
výcviku bolo deťom priblížiť  vodné prostredie, pomocou rôznych 

Okienko Materskej školy

Budúci školáci sa už rozlúčili so škôlkou a vo výklade miestneho 
obchodu si vystavili originálne tablo s fotografiami.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
„ŠETRI  -  CHRÁŇ A ZVEĽAĎUJ“
 Projekt je realizovaný s finančnou podporou  Nadácie Orange 
v grantovom programe Školy pre budúcnosť a Nadácie Centrum 
pre filantropiu.

Naša škola získala v šk. roku 2013/2014  finančné prostried-
ky na ekoprojekt, zameraný na revitalizáciu zadného šk. areálu. 
Súčasťou aktivít v projekte bola úprava terénu dvora, výsadba 
stromov, úprava detskej preliezkovej steny, revitalizácia  zbero-
vých ekobúd, vytvorenie pieskoviska, úprava dlažby pod prírodo-
vedný altánok, tvorba metodických pomôcok pedagógmi školy a 
realizácia eko programov. Revitalizovaný dvor slúži žiakom 1.aj 
2. stupňa počas vyučovania a deťom z ŠKD na rekreačné a vol-
nočasové aktivity. Deti a pedagógovia našej školy ďakujú všet-
kým rodičom a ďalším sponzorom za materiálnu a inú nezištnú 
pomoc pri realizácii aktivít projektu. 

Keď je ekológia  zážitkom, poznávaním aj hrou.
V rámci projektu „Šetri, chráň a zveľaďuj“ sme v mesiaci máj so 
žiakmi realizovali eko programy  Inštitútu  aplikovanej ekológie-
-DAPHNE, ktorý sa  ako  mimovládna organizácia zameriava 

na ochranu prírody. Prváci a druháci si v rámci programu  „ČO 
TVORÍ LES?“ poskladali vlastný les. Prostredníctvom didaktickej 
hry objavili malých obyvateľov lesa a zaujímavosti z ich života, 
spoznávali stromy hmatom. Žiaci 3. až  6. ročníka sa v programe 
„KAM PUTUJÚ ODPADY z nášho koša?“ naučili,  ako  odpady 
triediť a recyklovať.  Žiaci 7.,8.,9., ročníka sa v programe  „AKO 
SA VODÍ ZEMI?“ dozvedeli,  ako človek znečisťuje pôdu, vodu 
a ovzdušie, prečo sa Zem otepľuje, čo je skleníkový efekt a ozó-
nová „diera“. Zistili, čo môžeme urobiť my, aby sme zmiernili tieto 
problémy.

10. ročník letného klubového tábora
Letný klubový tábor opäť otvára svoje brány  
od 7.7. 2014 do 11.7. 2014
ZŠ v Jakubove pod vedením vedúcej ŠKD 
p. D. Bukovskej, v spolupráci s pedagógmi 
ZŠ, organizuje denný letný tábor pre deti vo 
veku od 6.rokov. Denný tábor je službou ško-
ly pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti 
o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú 
svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamará-
tov pri športe, hrách a iných voľnočasových 
aktivitách. Program tábora sa zameriava na 
športové aktivity (stolný tenis, florbal, vybíja-
ná), pohyb a pobyt v prírode a turistika, tvo-
rivé a výtvarné dielne, kultúrno-poznávacie 
výlety, spoločenské hry. Tradičnou je záve-
rečná opekačka a posedenie pri táboráku na 
šk.dvore, ako aj noc zo štvrtka na piatok strá-
vená netradične -spaním v telocvični školy. 
Tešíme sa na spoločne strávené dni počas 
letného tábora. Viac o dennom tábore na: 
www.zsjakubov.sk.

ZDRAVÁ ŠKOLA ZŠ JAKUBOV
Poďme spolu hrať pingpong!
 Projekt sme realizovali s finančnou podporou :ZP Dô-
vera a prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska. 
ZP Dôvera v jesennom grantovom programe 2013  prispela  k vytvoreniu 
podmienok pre športovanie a zdravý životný štýl detí ZŠ Jakubov. V rám-
ci projektu škola zakúpila na revitalizovaný  šk.dvor vonkajší a do telo-
cvične vnútorný pingpongový stôl a taktiež pingpongové rakety a loptičky. 
Pingpongové stoly a športové potreby  zakúpené z grantu ZP Dôvera umožnia 
deťom zažiť zábavu spojenú so zdravým pohybom a zapojiť aj menej pohybo-
vo zdatné deti do športových aktivít. Viac o projektoch na: www.zsjakubov.sk

Súťažíme s Bobíkom

Bobík je  časopis  určený pre deti mladšieho šk. veku, rodičov a pedagógov. 
Vždy si v ňom nájdeme veľa zaujímavých rozprávok, pekné a veselé básnič-
ky, zaujímavosti o živote zvierat, komiksy, cvičenie jazýčkov v angličtine aj 
niečo zo sveta. Pre šikovné rúčky – vystrihovačky, maľovanky a návody na 
kreslenie. My, prváčikovia sa pravidelne zapájame do výtvarných súťaží s Bo-

bíkom. Počas škol-
ského roka sa na 
nás usmialo šťas-
tie. Dvakrát sme 
získali vecné ceny 
– encyklopédie a 
rozprávkové DVD.  
Naše výtvarné prá-
ce boli uverejnené 
v májovom čísle 
Bobíka.

Prvákom pristane víťazný úsmev
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PRÁZDNINOVÁ HREBEŇOVKA PRE DETI
Milé deti,  naše noviny na Vás nezab-

údajú ani počas prázdnin a dovoleniek, 
kedy ste už pravdepodobne zabudli na 
školské povinnosti a plnými dúškami si 
užívate letných radovánok. Aj pri nich 
Vám však môže zostať chvíľka času na 
prečítanie našich zvestí. Ako obvykle, 
nájdete v nich zaujímavú hrebeňovku, 
ktorú môžete vylúštiť a spestriť si tak 
chvíle oddychu. 

Hrebeňovka súvisí s prázdninami a v jej 
tajničke sa ukrýva pomenovanie niečoho, 
čo je pre prázdninové obdobie typické. 
Veríme, že nebudete sa s hrebeňovkou 
dlho trápiť a vylúštenú tajničku budete 
mať hneď. Prajeme Vám pri lúštení veľa 
úspechov ...!

1.Vrch ; 2. Priestor pri dome ;3. Prvý muž 
na svete ; 4. Pocit nedostatku jedla ; 5. 
Ovocné záhrady – obrátene ; 6. Vyslove-
ná myšlienka ; 7. Otvárajú sa mu ústa od 

únavy ; 8. Pozýva ; 9. Časť oceána ; 10. 
Škvrnitý obojživelník ; 11. Dolné končatiny 
– obrátene ;
 

Ten, kto úspešne rozlúšti našu prázdnino-
vú hrebeňovku, môže jej tajničku napísať 
na papier, pripísať svoje meno a adresu, 
vložiť do obálky s heslom „Prázdninová 

hrebeňovka“  a obálku bez známky  vhodiť 
do schránky na Obecnom úrade v Jaku-
bove. Traja úspešní lúštitelia budú odme-
není vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali 
niektoré deti rozlúštenie 
veľkonočnej doplňovač-
ky. Tajnička znela – VŔ-
BOVÉ PRÚTIE. Z viace-
rých správnych odpovedí 
sme nakoniec vylosovali 
troch úspešných lúštiteľov 
z Jakubova – Timoteja 
SLANINKU (č. 261), Na-
táliu NEBORÁSKOVÚ (č. 
27) a Sáru HUBEKOVÚ 
(č. 419). Naša tradičná 
lúštiteľka Anička MALI-
NOVSKÁ síce tento krát 

nevyhrala, ale potešila nás pekným veľ-
konočným obrázkom a utešenou básnič-
kou. Ďakujeme jej ! Úspešných lúštiteľov 
odmeníme peknou knihou.                                                                                                     

                                                 m. p.

Prínos a pozitívne 
pôsobenie na môj 
osobnostný rast  
  
Dobrý deň, volám sa Patrí-
cia Bučková a dostala som 
príležitosť podeliť sa s Vami 
o moju prvú pracovnú skúse-
nosť v chránenej dielni Dom 
Svitania, n.o. v Jakubove.
  Môj život sa začal 26.8. 
1989, vplyvom  osudu som 
sa narodila s DMO – kvad-
ruparetická forma. To zna-
mená, že nemôžem byť dlho 

sama. Pozitívum je, že nikdy nepocítim samotu. Nebolo mi dané 
najlepšie zdravie, ale to najlepšie a najdôležitejšie v mojom živo-
te som dostala - rodinu. Najviac pozitívnych podnetov dostávam 
od mojich rodičov, mojej sestry Peťky a švagra Paliho, babky, 
dedka, starenky a už aj od môjho bračeka Alexka. To sú moji 
najbližší, ktorí sa intenzívne starajú o môj spokojný, šťastný, 
spoločenský, rodinný život. 
Rodina je dar Boží, poskytuje mi bezpečie.
Vedia mi poradiť, pomôcť.
Kde sú členovia mojej rodiny, tam sa cítim doma.
  Študovala som na najlepšej škole – Gaudeamus, Mokrohájska 
3, v Bratislave. Získala som veľa pozitívnych skúseností, spolu-

žiakov, priateľov a učiteľov. 
Moje prvé pôsobenie v chránenej dielni Domu Svitania, n. o. 
v Jakubove bola prax počas môjho nadstavbového štúdia – so-
ciálno-právna činnosť. Vďaka skvelému a prajnému kolektívu 
som sa rozhodla skúsiť šťastie a po ukončení štúdia požiadať 
o prijatie do zamestnania. 
  V súčasnosti sa teším z podpísania pracovnej zmluvy ako kli-
entka chránenej dielne Domu Svitania, n. o. .  Náš kolektív je 
špecifický tým, že ho tvoria výnimočne pozitívne mysliace osob-
nosti. Dokážeme spolupracovať ako kolektív, ale tiež samostat-
ne podľa potreby. Táto chránená dielňa má ďalšiu výhodu, kaž-
dý z nás sa môže realizovať v činnosti, v ktorej je zručný, robí ju 
precízne, ale potrebuje individuálny čas. Moja hlavná pracovná 
náplň je strihanie vatelínovej náplne napr. do vankúšov, dekora-
tívnych látkových srdiečok, vrecúšok a strihanie iných kompo-
nentov. Je pre mňa neuveriteľným zážitkom zúčastňovať sa na 
predajno – prezentačných podujatiach konajúcich sa na praco-
visku, ale aj mimo neho. 

Moje poďakovanie patrí: 
celému kolektívu Domu Svitania, n .o.  
zákazníkom a firmám, ktoré nakupujú výrobky z chránenej 
dielne sponzorom, donorom a darcom 2 % z dane všetkým 
dobrým ľuďom...
Je mi cťou, že môžem vyjadriť svoj postoj, ako ovplyvňuje môj 
život práca v chránenej dielni Dom Svitania, n. o. v Jakubove, 
prostredníctvom tohto článku.

S úctou Patrícia Bučková , 
klientka Domu Svitania, n. o.

Moja prvá pracovná skúsenosť
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