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PRVÉ NOVEMBROVÉ 
dni sú už t radične 
sviatkom všetkých 
s v ä t ý c h  a  p a t r i a 
pamiatke zosnulých.

Ticho !
Len blikot sviec 

a vôňa chryzantém,
záplava kvetov 

hroby pokrýva...
Spomienok, 

vďaky dnes je deň,
deň  pietnej úcty 
k našim blízkym,
deň zamyslenia 
nad všetkými,

čo snívajú 
svoj večný sen...

m. p.

NOVEMBER JE AJ MESIACOM KOMUNÁL-
NYCH VOLIEB, V KTORÝCH BUDEME VOLIŤ 
STAROSTU OBCE A POSLANCOV OBECNÉ-
HO ZASTUPITEĽSTVA

Volebné právo je spôsob, ako môžu obča-
nia jasne a citeľne vyjadriť svoj pocit nespo-
kojnosti alebo uznania s fungovaním obecnej 
samosprávy. Voľbou starostu obce, resp. zá-
stupcu v obecnom zastupiteľstve občania ur-
čia, kam sa bude obec v nasledujúcich rokoch 
uberať, aké rozhodnutia bude prijímať.

V tomto volebnom roku nastala v našej obci 
zaujímavá situácia, nie je celkom bežná. 
V zákonnom termíne sa pre voľby staros-
tu obce a poslancov zaregistrovalo celkom                        
10 kandidátov. Ich zoznam je zverejnený na 
webovej stránke obce. Z toho 1 kandidát na 
starostu obce a 9 kandidátov na poslancov 
obecného zastupiteľstva. A presne toľko je aj 
volených mandátov. 

Človeku sa natíska otázka, či je tento stav 
prejavom nezáujmu o prácu v prospech obce, 
kde treba obetovať na to voľný čas, alebo 
je to prejav vôle občanov obce zachovať 

stav z predchádzajúceho volebného obdo-
bia z dôvodu všeobecnej spokojnosti s tým, 
čo sa v obci za uplynulé štyri roky vykonalo. 
Neodvážim sa tipovať pomer týchto dvoch 
možných názorov a prístupov k voľbám, ale 
jedno viem určite. Voliť v miestnych komunál-
nych voľbách je dôležité. Ide o prejav posto-
ja k obci, slobodný prejav vlastného názoru. 
Každý z nás by mal objektívne zhodnotiť, či 
zmeny v obci, ktoré sa vykonali v uplynulom 
volebnom období, boli pozitívnym prínosom 
pre obec, alebo sa v prospech obce urobilo 
málo. Skúsme zabudnúť na to, na ktorú stra-
nu patríme a poďme k urnám vyjadriť svoj ná-
zor. Zvolení kandidáti potrebujú od občanov 
mandát k tomu, aby mohli pokračovať v za-
čatej práci a postupne meniť našu obec na 
miesto, kde sa naozaj oplatí žiť...

  m. p.



2 Október 2014

Počet obyvateľov 
(k  25.06.2014)   1653
Prihlásení na TP      5 
Odhlásení z TP       4

Narodili sa:          6
Gajarský Damian
Filo Nella
Nosáľ Matej
Sumaria Miguele Angel
Kovárová Sofia
Mikulášek (bez mena)

Opustili nás:        7
Moravčík Ján
Šimek Jozef
Šimčák Ladislav
Strelecký Alojz
Ožvoldová Jarmila
Krajčír Ján
Dančík František 

Počet obyvateľov 
(k 09.10.2014)  1653

Jubilanti 70 rokov:
Boreková Štefánia
Martinec Jozef
Blahoželáme!

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Darček pre škôlkarov
 Obec Jakubov sa v priebehu letných 
prázdnin pustila do projektu obnovy škol-
skej jedálne v materskej škole. Jedáleň 
sa zrekonštruovala, celkovo rozšírila a pri-
spôsobila potrebám detí z materskej školy. 
Priestor, v ktorom sa deti doteraz stravo-
vali sa zväčšil, čo umožnilo zvýšiť počet 
jedálenských stolov ako i zabezpečiť do-
statočný priestor na prechod a roznos je-
dál. Deti získali väčšiu voľnosť a hlavne sa 
skultúrnilo celé prostredie podávania jedál. 
Na zlepšení podmienok stravovania pre 
našich najmenších sa finančne podieľala 
naša obec, rodičovské združenie pri ma-

terskej škole, Bratislavský samosprávny 
kraj, ktorému patrí najväčšie poďakovanie 
za jeho príspevok vo výške 5.000€.

Stavebné úpravy na vchode 
do kultúrneho domu

V mesiaci september sa uskutočnila výme-
na vchodových dverí v kultúrnom dome. Sta-
ré kovové sa nahradili novými hliníkovými. 
Sú estetickejšie a odolnejšie. Pôvodné scho-
disko sa muselo celé odstrániť. Vybudovali 
sa nové betónové schody, na ktoré sa položí 
kvalitná protišmyková dlažba zo žule.Za vý-
raznú pomoc pri svojpomocnom stavaní no-
vých schodov patrí poďakovanie pp. Alojzovi 
Orthovi a Vladimírovi Mravíkovi. Na zabezpe-
čení financovania sa podieľa obec Jakubov 
a najväčšou mierou vo výške 7.000€ Nafta 
a.s. za čo jej patrí naše poďakovanie.

Rekonštruovaný pomník 
padlých. 
Ako už bolo uvedené na finančnom zabez-
pečení rekonštrukcie pomníka sa podieľal 
najväčšou sumou starosta obce p. Gajdár 
4.000€ a obec v sume nižšej ako bola pred-
pokladaná a to 1.000€. Vzhľadom k úspore 
peňazí obec pristúpila k rekonštrukcii ďalších 
sôch pred hlavným vchodom do kostola /so-
cha sv. Florián a Cyril a Metód/ ako i kríža 
s jeho premiestnením pri bočnom vchode do 
kostola.  

Altánok pre základnú školu
Obec dostala od Slovenského plynáren-

ského priemyslu a.s. príspevok 600€, ktorý 
spolu s vlastnými finančnými prostriedkami 
vo výške 1.400€ čiže spolu 2.000€ zaslala 
škole na zakúpenie altánku do budovanej 
oddychovej zóny.

KVAPKA KRVI
Pomôžte aj vy 

svojou Kvapkou krvi! 
7.11.2014 

v kultúrnom dome
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V upršanom  konci prázdnin bol toto jediný sl-
nečný deň  ako na objednávku pre našu tradič-
nú Rozlúčku s letom. 
Tento rok sa akoby roztrhlo vrece s atrakciami hlav-

ne pre deti. Pripravené boli súťaže pre najmenšie 
deti, maľovanie na tvár, ale aj iné časti tela, podľa 
želania, skákací hrad, jazda na rodeo býkovi a jazda 
na segway. Tento zaujímavý dvojkolesový dopravný 
prostriedok uchvátil nielen deti a mládež, ale aj do-
spelých.
Tradične sa odohralo niekoľko futbalových zápa-

sov. Medzi najatraktívnejšie a najpozeranejšie  určite 

patril zápas medzi prípravkou Jakubov a prípravkou 
dievčat z Dúbravky U12. Napriek prehre z toho naši 
chlapci vyšli so cťou. Podarilo sa im vsietiť 2 góly!
Po športových zápoleniach prišla na rad iná zábava. 
Všetky pripravené stoly boli do miestečka obsade-
né. Občerstvenie ponúkali tri bufety. Na výber bolo 
mäsové ale aj sladké: palacinky, pečienky, čapované 
pivko, kofola a iné nápoje... a nezávislí kandidáti na 
strostu a poslancov OZ rozdávali občanom Jakubo-
va langoše.
V podvečerných hodinách začala hrať country sku-

pina Oukey. Ako vždy, prvý na parkete bol Adam, ale 
neskôr sa k nemu popridávali aj ostatní tanca-chtiví. 
A keď už v neskorých nočných hodinách odišla aj 
kapela, tak stačilo aj rádio.  A všetci sa bavili ďalej. 
Ak sa ľuďom nechce skončiť a odísť, to znamená, že 
im je dobre. A to nám stačí....

Prvé verejné obstarávanie na dodá-
vateľa stavby pre kanalizáciu v časti /
na Starú štrkovňu, Hrubú uličku a ulicu 
pod KD/ sme museli vo finálnej fáze 
výberu zrušiť z dôvodu rizika výberu 
firmy, ktorá by uvedený úsek nebola 
schopná zrealizovať za predloženú 
cenovú ponuku. V súčasnosti prebie-
ha už finálna fáza druhého verejného 

obstarávania do ktorej sa dostalo šesť 
záujemcov. Firma s najlepšou ponu-
kou bude realizovať výstavbu.

Zároveň prebieha aj verejné obsta-
rávanie na časť kanalizácie v Starom 
mlyne. Do prvého kola výberu  sa 
môžu firmy prihlásiť do 24.10.2014. 

Z dôvodu zmeny vlastníka časti ka-
nalizačnej siete v našej obci upozor-
ňujeme občanov, ktorých domy sa 

nachádzajú v tých častiach obce, kde 
prišlo k zmene vlastníka, aby s novým 
vlastníkom podpísali zmluvy o pripoje-
ní. 

Cena stočného je stanovovaná úra-
dom pre reguláciu sieťových odvetví 
a prevádzkovateľ kanalizácie ju nemô-
že svojvoľne určovať. V súčasnosti je 
maximálna výška stočného 1,1059€ 
za m3. Bližšie informácie vám poskyt-
nú pracovníci obecného úradu. 

K a n a l i z á c i a

Rozlúčka s letom
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Vážení spoluobčania, 
končí sa štvorročné volebné obdo-
bie. To je čas na bilancovanie aké 
plány a predsavzatia sa v našej 
obci zvoleným zástupcom občanov 
podarili zrealizovať.

V prvom volebnom roku sme sa zamerali hlavne na prípra-
vu jednotlivých projektov. Avšak už koncom jesene 2011 sme 
zrealizovali v športovom areáli výstavbu multifunkčného ihriska 
s umelou trávou, ktoré môžu využívať deti, mládež i dospelí. Na 
budove materskej školy sa vymenili malé okná z dreveným rá-
mom za plastové. Obec prispela  na budovanie detského ihriska 
na „Pasekách“. Pokračovalo sa s dokončovaním územného plá-
nu obce. Zaviedla sa nová tradícia obecnej zabíjačky. Zabez-
pečili sme, aby na hody v obci nechýbali kolotoče. Pokračovalo 
sa ďalej vo všetkých úspešných kultúrnych podujatiach / ako deň 
matiek, 1. Máj, družba s českým Jakubovom, ukončenie leta, hal-
loween,  vianočné trhy, stretnutia s dôchodcami,  posedenie s päť-
desiat a šesťdesiat ročnými rodákmi z Jakubova a iné /. V prípade 
požiadaviek dôchodcov sme im zabezpečili rozvoz stravy.

Rok 2012 bol na stavebné aktivity bohatý. Vybudovala sa časť 
obecnej kanalizácie v dĺžke  200m. Zrealizovala sa výstavba 
stavebnej časti zberného dvora odpadov. Uvedenými stavebný-
mi dielami sme významne prispeli k ochrane životného prostre-
dia. V rámci zlepšenia bezpečnosti na cestách sme nainštalovali 
dva merače rýchlosti a vybudovali tri nové autobusové zastávky. 
Pre zlepšenie kultúrnejšieho prostredia športovcov bola opra-
vená strecha na šatniach futbalového oddielu.   Premiestnilo 
sa tréningové futbalové ihrisko a postavila sa odkladacia miest-
nosť k multifunkčnému ihrisku. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
územný plán obce, ktorý stanovil regulatívy na výstavbu.

Obec prvý krát vydala knihu – monografia o Jakubove s ná-
zvom „Jakubov od minulosti k dnešku“, ktorej autorom je p. Ján 
Šimek. Občania, ale aj rodáci nežijúci v obci, túto kroniku našich 
dejín veľmi privítali. Slávnostný krst sa uskutočnil súčasne so 
spoločenskou akciou „Obecná zabíjačka“. V roku 2013 staveb-
né aktivity pokračovali ešte výraznejším tempom. V rámci ďal-
šieho zlepšovania ochrany životného prostredia sme vybudovali 
700m novej kanalizačnej siete a vybavili zberný dvor odpadov 
novými kontajnermi. V rámci zlepšenia podmienok na bývanie 
bol postavený 3-podlažný bytový dom s 11-timi nájomnými bytmi 
s príslušnou infraštruktúrou a parkovacími plochami. Pre našich 
škôlkarov sme postavili a odovzdali do užívania nový priestor – 
triedu s príslušným zázemím o rozlohe 120m2, čím sa výrazne 
zlepšili priestorové podmienky na výchovno vzdelávací proces. 
Otvorením ďalšej triedy sme umožnili prijatie všetkých žiadate-
ľov. V základnej škole sme na chodbách prvého i druhého pod-
lažia vymenili staré, zatekajúce okná a dvere za nové, plastové. 
Pre športovcov sa na futbalovom ihrisku vybudovala automatic-
ká závlaha, čo veľmi zjednodušilo polievanie, a tým sa zlepšila 
kvalita trávnatého ihriska. Pred kultúrnym domom sa vybudo-
valo nové parkovisko zo zámkovej dlažby a výsadbou stromov 
sa vytvoril park slúžiaci na oddych. Pre zlepšenie ovzdušia sa 
stromy vysadili v určitom úseku i pozdĺž hlavnej cesty. Z dôvodu 
zvýšenia  bezpečnosti na cestách sa dobudoval chodník v obyt-
nej zóne  Paseky aj s prechodom pre chodcov cez hlavnú cestu.

V roku 2014 bola do užívania odovzdaná spoločensko - oddy-
chová zóna s detským ihriskom pri športovom areáli, ktorá sa 
začala budovať  v roku 2013. Deti i dospelí môžu tráviť voľný čas 
vo veľmi peknom prostredí, ktoré sa využíva aj na usporiadanie 
rôznych spoločenských akcií. Do užívania sa uviedlo ďalších 
600m kanalizačnej siete a novou zámkovou dlažbou sa zrekon-
štruovalo 1000m2 chodníkov.  Vybudovala sa nová odstavná 
plocha pre zastávku autobusov, 400m dažďovej kanalizácie a 
tiež 600m odtokového žľabu pri hlavnej ceste. Odvodnila sa 
časť plochy pri futbalovom ihrisku, kde sa dažďová voda zviedla 

do drenážnej jamy. Pre našich najmladších sme rozšírili jedáleň 
v materskej škole a tak zlepšili ich stravovacie podmienky. Pre 
zabezpečenie praktickej  výuky dopravnej výchovy sa obec po-
dieľala na vybudovaní dopravného ihrisko na dvore materskej 
školy s príslušným vybavením, zodpovedajúcimi dopravnými 
prostriedkami. Žiakom základnej školy sme prispeli na altánok 
do budovanej oddychovej zóny pri škole. Skrášlilo sa okolie pred 
kostolom zrekonštruovaním pomníka padlých,  sôch pred hlav-
ným vchodom a kríža. Obec podľa rozpočtových možností pri-
spievala na opravu kostola, ktorý je dnes dôstojnou dominantou 
Jakubova. Na zlepšenie estetického vnímania prostredia pred 
kultúrnym domom sme vymenili vchodové dvere za hliníkové 
a postavili  nové vstupné schodisko. V rámci zlepšenia zdra-
votnej starostlivosti obec vybudovala priestory pre všeobecného 
lekára pre dospelých. Veľmi dôležitou stavbou bolo vybudova-
nie prídavného vodného zdroja pitnej vody, ktorý sa uviedol do 
prevádzky v mesiaci jún. Týmto sa odstránili výkyvy v dodávke 
pitnej vody v horúcich letných mesiacoch. Dôchodcom  obec 
prispela na účasť pri natáčaní relácie „Šláger“ a zabezpečila 
dopravu na výlet do Veľkého Medera pre záujemcov o kúpanie 
v termálnom kúpalisku.

Z príležitosti osláv Dňa matiek sme slávnostne pokrstili prvú 
pesničku o Jakubove s názvom „Jakubovské zvony“, ktorej me-
lódiu a text zložil p. Marián Polakovič. Hudobne ju upravila reno-
movaná dychová hudba Záhorienka.

Informovanosť občanov o najdôležitejšom dianí v obci sme 
zabezpečovali pravidelne prostredníctvom obecného rozhlasu, 
vývesnej informačnej tabule pred obecným úradom a tiež cestou 
webovej stránky obce, ktorej obsah a aktuálnosť sa sústavne 
zdokonaľuje. Transparentnosť  zmluvných vzťahov je zabez-
pečená ich pravidelným zverejňovaním na stránke obce. Tu 
nájdu občania mimo iných informácií tiež zápisnice a uznese-
nia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pokračovali  sme v 
štvrťročnom vydávaní Jakubovských zvestí, ktoré sú hodnotnou 
kronikou diania v obci s dokumentačným, ale aj informačným 
charakterom. Za ich pravidelnosť a kvalitnú úroveň patrí vďaka 
hlavne redakčnej rade, ale aj všetkým prispievateľom.

Na žiadnu z realizovaných aktivít si obec nemusela zobrať ko-
merčný úver. Na všetky projekty sme získali nenávratné finanč-
né prostriedky, alebo sponzorské príspevky a len v minimálnej 
povinnej miere sa na spolufinancovaní podieľala obec.  Naopak 
,v júli 2014, sme  splatili poslednú časť úveru, ktorý mala obec  
poskytnutý  v čase začiatkov budovania kanalizácie a postupne 
sa od roku 2003 splácal. V súčasnosti má obec len úver od štát-
neho fondu rozvoja bývania, ktorý však nezaťažuje jej rozpočet, 
nakoľko  splácanie je zabezpečené z platieb za úhradu nájom-
ného za užívanie bytov.

Obec sa snažila v súčasnej zložitej ekonomickej situácii hos-
podárne pristupovať k zverenému majetku a zároveň zabezpe-
čovať potrebný rozvoj a nevyhnutné potreby našich občanov. 
V priebehu štyroch volebných rokov obec získala spolu cca 
900.000 € / viac ako 27.000.000.- SK / nenávratných finančných 
dotácií, alebo sponzorských príspevkov. 

Na rezervnom a bežnom účte obce je spolu uložená finančná 
hotovosť vo výške takmer 1.100.000 € /takmer 33.000.000.- Sk /. 

Právo hodnotiť, či bolo za štvorročné volebné obdobie vykona-
né málo, alebo dosť, patrí občanom. Za seba, ale aj za poslan-
cov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce však môžem 
povedať, že dosiahnuté výsledky sú zrkadlom našej obetavej 
práce a zodpovedného prístupu. Záverom chcem touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zve-
ľaďovanie našej peknej obce Jakubov a tým prispeli k úspešným 
štyrom rokom jej rozvoja. 

Prajem všetkým občanom veľa síl a úspechov v jej ďalšom 
budovaní. 

Peter Gajdár 
starosta obce
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Pred uplynutím volebného obdo-
bia 2010 – 2014 sme položili každé-
mu z poslancov obecného zastupi-
teľstva 7 otázok, prostredníctvom 
ktorých sme ich donútili obzrieť 
sa, zhodnotiť svoju činnosť a tak 
trochu sa aj pozrieť do budúcnosti. 

1. O chvíľu uplynú 4 roky od okamihu, 
kedy ste začali vykonávať funkciu po-
slanca obecného zastupiteľstva. Po-
darilo sa Vám naplniť Vaše predstavy 
a záväzky, ktoré ste pred zvolením 
predostreli voličom ?

2. Ako sa Vám pracovalo v novozvo-
lenom obecnom zastupiteľstve, kto-
rého členovia nemali veľa skúseností 
s prácou v samospráve ?

3. Z akého výsledku práce obecné-
ho zastupiteľstva máte najlepší pocit 
a čo Vás naopak mrzí, resp. čo by ste 
dnes urobili inak ?

4. Máte pocit, že obecný úrad plní 
svoje poslanie voči obyvateľom obce 
v dostatočnom rozsahu a kvalite ? Čo 
by sa malo zlepšiť ?

5. Čo vidíte ako najväčší problém 
obce, ktorý je potrebné vyriešiť v naj-
bližšom volebnom období ? Máte po-
cit, že občania obce sa v dostatočnej 
miere  zaujímajú o dianie v obci ?

6. Budete kandidovať aj v tohtoroč-
ných komunálnych voľbách ? Ak áno, 
čo Vás k tomu vedie ? Ak nie, tak pre-
čo ?

Čo by ste odkázali občanom obce, 
ak by ste mali k dispozícii len jednu 
vetu s počtom maximálne desiatich 
slov ?

Tu sú ich hodnotenia a predstavy :

Denisa MORAVČÍKOVÁ 

1. - Za uplynulé 4 roky sa 
väčšinu mojich záväzkov 
podarilo zrealizovať, je tu 
však ešte vždy dosť vecí, 

ktoré treba dokončiť a stále sa naskytu-
je niečo nové, a preto by som chcela po-
kračovať v kandidatúre na poslankyňu. 

2 - S našou spoločnou prácou som bola 
spokojná. Aj keď nie vždy to je jedno-
duché, pretože každý má svoj názor na 
vec, nakoniec sme vždy našli spoločnú 
a najvhodnejšiu cestu k vyriešeniu prob-
lémov.  3 - Najlepší pocit mám z úspeš-
ne dokončenej práce a zo schválených 
projektov. Neurobila by som dnes nič 
inak, pretože všetko som sa snažila 
robiť tak, ako som najlepšie vedela. 4 -  
Áno, vždy sa snažia občanovi pomôcť, 
vyhovieť a nájsť spoločnú cestu rieše-
nia každej veci.  5 -  Problémy sa vždy 
nájdu, a preto sa ich snažíme vyriešiť 
v čo najvhodnejšom a pre občana v čo 
najkratšom čase. Občania sa väčšinou 
zaujímajú o dianie v obci natoľko, na-
koľko sú do určitej situácie zaintere-
sovaní. 6 - Áno, pretože, ako som už 
spomínala, za 4 roky sa nám podarilo 
veľa vecí zrealizovať a ešte je toho dosť 
na riešenie a budovanie, aj vďaka  sta-
rostovi obce. 7 - Budem sa opakovať : 
„Buďme ľudskí“. 

Milan AMBRA  1 - 
Myslím si že sa veľa 
podarilo a spravilo, aj 
keď niektoré veci ostali 
ešte otvorené. 2 - Za-
stupiteľstvo bolo úplné 
nove a asi všetci sme 

sa zžívali s novými „úlohami“, no mys-
lím že sme si navzájom dobre sadli 
a spolupracovali. Myslím si, že pri plne-
ní predstáv, úloh a záväzkov poslancov 
nezohrávali podstatnú úlohu skúsenosti 
ale zápal pre dobrú vec a chcenie našej 
obci niečo dať, vybudovať v nej niečo, 
čo po nás zostane aj po skončení voleb-
ného obdobia. 3 - Vzhľadom k tomu, že 
finančné možnosti obce sú obmedzené, 
veľmi ma teší, že sa nám podarilo zís-
kať finančné prostriedky na zrealizova-
nie viacerých projektov zo zdrojov, ako 
sú napríklad európske fondy, dotácie 
a príspevky.  Dobrý pocit mám z veľa 
vecí, ktoré sa v Jakubove pohli dopre-
du, napr. dobudovanie materskej škôl-
ky, vybudovanie multifunkčného ihriska, 
výstavba bytovky,.. a veľa iných veci. 
Nevyzdvihoval by som len jednu, bo 
bolo viacej takých, ktoré prispeli k zlep-
šeniu kvality života našich občanov. 4 
- Čo sa týka obecného úradu, tam mys-
lím nie je problém v plnení úloh.   5 - 
Nejaké veľké problémy podľa mňa nie 
sú, riešiť by sa malo hlavne odkanali-
zovane celej obce. Občania sú rôzni, 

každý podľa svojej miery a potreby sa 
o dianie zaujíma, je veľa ľudí a tak je 
ťažko aby všetci sa zaujímali o všetko, 
ale myslím že každý kto chce si to svoje 
nájde. 6 - Áno budem. Vedie ma k tomu 
dobrý pocit z prace, ktorá sa za posled-
né štyri roky v obci urobia.. Samozrej-
me, vždy je čo zlepšovať a v dobrom 
zložení OZ by sa mohlo podariť  čo 
to v obci vybudovať ... 7 - Občanom 
by som zaželal veľa zdravia a spo-
kojných prežitých chvíľ v Jakubove.

Katarína MARTINCOVÁ 
1 - Väčšinou áno, najviac 
som rada „KVAPKE KRVI“ 
a pomoci dôchodcom 
s roznášaním obedov. 
Ostal len Klub Mládeže, 
ktorý najprv viazol na 

vhodných priestoroch, no neskôr sme 
zhodnotili, že ani záujem nie je taký ako 
by mal byť a vo voľno-časových aktivi-
tách našich detí pomáha aj škola svo-
jimi priestormi a personálom. Záujmy 
detí sú veľmi rôznorodé a mládeže vo 
veku, pre akú by mal byť klub určený je 
teraz málo. Momentálne detí v Jakubo-
ve pribúda, takže snáď o pár rokov bude 
vhodný čas sa k tomu vrátiť. 2 - Veľmi 
dobre. A to aj napriek tomu, že sme sa 
všetci museli postupne zoznamovať 
s problematikou tejto práce. Myslím, že 
aj keď sme sa nezhodli vždy jednohlas-
ne, dokázali sme vec dotiahnuť do kon-
ca. 3 - Teší ma prístavba škôlky a nový 
bytový dom.. ihrisko pre deti a vlastne 
všeobecne, že sa toho toľko vybudo-
valo. Ale aj akcie pre občanov, ktoré by 
nás mali zblížiť a troška stmeliť. 4 - Áno, 
nestretla som sa so sťažnosťami, ktoré 
by sa nedali vyriešiť a ani ako občan ne-
pozorujem nedostatky zo strany obec-
ného úradu. Možno by bolo dobré urobiť 
podobnú anketu pre občanov  5 - Ak sa 
náhodou nestihne dokončiť kanalizácia 
v celej obci, tak určite toto a možno vý-
stavba ďalšieho bytového domu, preto-
že záujem o byty je veľký. Záujem obča-
nov o dianie v obci je rozdielny, niektorí 
by uvítali podrobnejšie informácie z roz-
hlasu i internetu a iných zas nebaví čí-
tať príliš dlhé zápisnice, tak sa radšej 
spýtajú osobne čo je ten lepší prípad. 
V tom horšom nadávajú  6 - Veľmi si 
vážim, že mi ľudia dali dôveru aby som 
ich zastupovala a napriek tomu, že nie 
je vždy ľahké rozhodovať svojim hlasom 
aj za nich, robím to rada a dúfam, že 
som ich príliš nesklamala. Po dlhom vá-
haní som sa rozhodla kandidovať zno-
vu.. dianie v obci mi nie je ľahostajné a 
rada by som sa naďalej venovala soci-
álnej a zdravotnej oblasti. 7 - Všetkým 

AKO TO VIDIA NAŠI POSLANCI...
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prajem pevné zdravie, radosť zo živo-
ta, záujem o svoje okolie a trpezlivosť. 

Ing. Miroslav VÍCEN 1. 
- Mojou snahou a úlohou 
v OZ bolo svojimi vedo-
mosťami a skúsenosťami 
pracovať v prospech obce 
a jej občanov, čo si mys-
lím, že sa mi podarilo.  

2 - V konečnom dôsledku dobre, lebo 
chýbajúce skúsenosti najmä na začiatku 
volebného obdobia nahradila chuť praco-
vať spoločne a konštruktívne v prospech 
obce a jej obyvateľov. 3 - V obci sa čin-
nosťou obecného zastupiteľstva a predo-
všetkým aktivitou starostu obce podarilo 
viac veci a ťažko vyzdvihnúť niečo kon-
krétne, ako najlepšie. Zároveň tiež ne-
myslím, že by ma malo niečo z môjho pô-
sobenia v OZ mrzieť alebo by som urobil 
dnes inak, keďže si za svojím názorom 
a za každým hlasovaním stojím.  4 - Ako 
sa povie, vždy môžu veci fungovať lep-
šie, ale z mojej vlastnej skúsenosti obec-
ný úrad plní svoju funkciu dostatočne 
dobre k potrebám občanov.   5 - Nemys-
lím si, že obec momentálne musí riešiť 
nejaký veľký problém, zato sa nájde ešte 
dosť veci, ktoré treba zlepšiť v oblasti 
infraštruktúry, obecných komunikácií, ži-
votného prostredia. 6 - Nie, keďže moje 
pracovné vyťaženie by mi nedovoľovalo 
aktívnejšie pracovať v prospech obce 
mimo stretnutí obecného zastupiteľstva. 
A to málo voľného času chcem venovať 
skôr rodine.  7 -  Aby si zvolili do nového 
zastupiteľstva ľudí, ktorým dôverujú a ve-
ria, že naplnia ich predstavy o fungovaní 
obce a obecného úradu. 

Vladimír REDENKOVIČ
1. - Áno, myslím si, že 
predsavzatia a sľuby, kto-
ré sme dali občanom boli 
oveľa skromnejšie oproti 
tomu , čo sa nám podarilo 
počas volebného obdobia 

naplniť. 2 - Konštruktívne, bez väčších 
názorových rozporov. 3. - Po skromných 
začiatkoch má teší veľký záujem obča-
nov na likvidácii odpadu okolo obce po-
čas dňa zeme. 4. - Áno, zamestnanci OÚ 
so starostom si plnia svoje povinnosti 
zodpovedne a podľa mňa im niet čo váž-
ne vytknúť. 5. - Ukončenie kanalizácie 
obce a eliminácia rozmáhajúcej sa krimi-
nality. 6. - Áno, vedie má k tomu záujem 
starostu aj poslancov pokračovať v roz-
pracovaných témach (dokončenie kana-
lizácie, bytový dom ...) 7. - Žijeme v obci 
pri chránenom území, tak si ju chráňme!

Anna PETRÁŠOVÁ 
1. - Nejde len o moje vlast-
né záväzky a predstavy, 
ale o objektívne potreby 
všetkých obyvateľov a zá-
väzky voči nim. Myslím si 

že veľa vecí sa podarilo splniť. 2. - To, 
že noví členovia OZ nemali predchá-
dzajúce skúsenosti som vnímala skôr 
ako pozitívum, pretože nikto neťahal so 
sebou žiadnu frustráciu z neúspechov, 
žiadne staré spory a do riešenia problé-
mov sa členovia OZ púšťali takpovediac 
s ,, nadšením nováčika“.  3. - Najlepší 
pocit? Jednoznačne veľký posun na od-
kanalizovaní obce, ale aj iné projekty ako 
bytový dom, ihrisko , škôlka, či výsadba 
zelene v obci. 4. - Myslím, že obecný 
úrad plní všetky svoje úlohy voči obča-
nom kvalitne, pracovníčky sú kvalifikova-
né a ochotné pomôcť. Aj informovanosť 
občanov prostredníctvom web stránky 
ožila, prináša stále aktuálne informácie 
o dianí v obci. Veľa informácií prinášajú 
aj Jakubovské zvesti. 5. - Problém s do-
pravou a parkovaním v obci je čím ďalej 
naliehavejší. Ulice sú prehustené zapar-
kovanými autami, často krížom cez zeleň 
alebo cez chodníky.  Ďalší problém: stále 
sa nekončiaci príbeh s odpadmi a čierny-
mi skládkami. Záujem občanov o dianie 
v obci určite je, ale mám pocit, že je to zá-
ujem stále tej istej skupinky ľudí. Mnohí si 
neuvedomujú, že všetko čo sa v dedine 
deje sa týka každého z nás. 6. - Kandi-
dovať budem znova, pretože cítim zod-
povednosť za tie uplynulé štyri roky, keď 
sa mnoho vecí vyriešilo, veľa sa vybudo-
valo, ale mnoho vecí zostalo nedorieše-
ných. Obecné zastupiteľstvo tvoria ľudia, 
ktorí si vedia povedať svoj názor, ale reš-
pektujú aj názory iných. Chcem prispieť 
k tomu aby spolupráca obecného zastu-
piteľstva pokračovala v tomto duchu. 7. 
- Žite v obci, v ktorej bývate!

JUDr. Marián POLAKOVIČ 
1. - Určite nie, pretože 
predstavy človeka majú 
obyčajne väčší rozmer, 
ako je konečná realita. 
Nie som však nespokoj-
ný, pretože toto volebné 

obdobie sa urobilo naozaj veľa pozitív-
nych vecí, ktoré skvalitnia život občanov. 
2. - Priznám sa, že na začiatku som mal 
obavy z mladého zloženia obecného za-
stupiteľstva. Za uplynulé 4 roky som sa 
však presvedčil, že mladosť vo vedení 
obce je prínosom v rozhodovaní o ve-
ciach verejných. 3. - Mám radosť z toho, 
že sa schválil územný plán obce, ktorý 

už prináša očakávané ovocie. Urobilo sa 
veľa pozitívneho, nebudem vypočítavať 
podrobnosti, veď ľudia vidia, že je to tak. 
Som rád, že Jakubovské zvesti sa číta-
jú a sú kvalitnou kronikou života v obci. 
Masovosť akcie Deň zeme ma nadchla 
a je krásnym prejavom postoja väčšiny 
ľudí k miestu, kde žijú... 4. - Sú to ľudia 
odborne pripravení na náročnú prácu 
s ľuďmi. Mne sa s nimi spolupracuje dob-
re. Priestoru na zlepšovanie je však vždy 
dosť, ako v každej práci. Ale to nechám 
na budúceho starostu. 5. - Dobudova-
nie kanalizácie a potom oprava komuni-
kácií a chodníkov vo všetkých častiach 
obce, nielen v jej centre. Zlepšiť systém 
evidencie a kontroly odberu pitnej vody 
z obecného vodovodu tak, aby nedo-
chádzalo k jej zneužívaniu na iné účely. 
Budem podporovať všetky iniciatívy k 
fungovanie lekárne v Jakubove. 6. – Je 
to dobrý pocit, keď zistíte, že ľudia vám 
dôverujú. Veľmi si to vážim. Mám ešte 
v hlave riešenia a námety, ktoré by som 
chcel obyvateľom obce ponúknuť. Ak mi 
to zdravie dovolí, budem pravdepodobne 
kandidovať. Hlavne by som chcel byť pri 
tom, keď sa zrealizuje kanalizácia v Sta-
rom mlyne. 7. - Skúsme všetci spoločne 
zapracovať na zlepšení medziľudských 
vzťahov v obci...

Jana PALKOVÁ  
1. - Otvorene musím po-
vedať, že áno. Veľa vecí 
však zostalo nedokonče-
ných, ktoré by sme radi 
dotiahli do úspešného 
konca v ďalšom voleb-

nom období. 2. - Obecné zastupiteľstvo 
plné entuziazmu a nezaťažené spormi 
z minulých volebných období pracovalo 
kvalifikovane a odborne tak, aby sa rie-
šili problémy v prospech občanov. Z ich 
práce nebolo cítiť nedostatok skúseností. 
3. - Za posledné 4 roky sa spravilo množ-
stvo práce, za ktorú sa nemusíme hanbiť. 
Veľká vďaka patrí aj občanom, ktorí tr-
pezlivo znášali obmedzenia. 4. - Obecný 
úrad pracuje ústretovo občanom, každú 
pripomienku sa snaží riešiť k spokojnosti 
občanov. 5. - Sme radi, že sa nám po-
darilo dobudovať kanalizáciu vo väčšej 
časti obce, takže jej dokončenie bude 
prioritou. Tiež sa snažíme aktívnejšie ko-
munikovať prostredníctvom internetovej 
stránky obce na ktorej nájdu občania tie 
najdôležitejšie informácie o aktuálnom 
dianí v obci. 6. - Chcem kandidovať aj 
v ďalšom volebnom období , pretože mi 
záleží na ďalšom smerovaní tejto obce 
a chcem sa podieľať na zlepšovaní kva-
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lity života v tejto obci. Moje skúsenosti 
z oblasti katastra a nehnuteľností by som 
rada poskytla v prospech našej obce aj 
v ďalšom volebnom období. 7. - Obča-
nom prajem veľa zdravia , úspechov v ži-
vote a obci nech prosperuje do krásy.

Mgr. Roman MINÁR 

1. - Myslím si, že z väč-
šej časti áno, ale túto 
skutočnosť ponechám na 
posúdenie obyvateľom 
obce. 2. - Vôbec som 
nepociťoval, a ani mi to 

tak nepripadalo, že by členovia pôsobili 
ako nováčikovia. Skôr si myslím, že sa 
pustili do práce s nadšením a s vierou, 
že môžu spraviť niečo pozitívne pre 
obec. 3. - V prvom rade sa teším z  po-
stupného dobudovávania kanalizácie 
v obci. V druhom rade mám dobrý po-

cit z toho, že sme pomohli v podstatnej 
miere  mladým ľuďom, či už postavením 
bytového domu, dostavbou škôlky alebo 
výstavbou multifunkčného ihriska, ako aj 
nového detského ihriska.  4. - Obecný 
úrad, podľa môjho názoru, jednoznačne 
plní svoje poslanie a samozrejme aj úlo-
hy voči občanom hlavne zodpovedne a 
v rozsahu, ktorý mu umožňuje rozpočet 
obce. Zlepšenie vidím hlavne v komuni-
kácii, ako aj v rozsiahlejšom poskytovaní 
informácii o dianí v obci, a v neposlednej 
miere aj v lepšom prezentovaní výsled-
kov obce. 5. - Podstatnou a hlavnou úlo-
hou je dobudovanie kanalizácie v celej 
obci. Dosť ma trápi, a pre mňa je táto 
otázka jedna z najdôležitejších, ochra-
na životného prostredia. Ľudia by si mali 
uvedomiť, že odpadky patria do koša 
a nie do lesa. V tomto smere by mala 
staršia generácia ísť príkladom tej mlad-
šej. Každý rok sa koná akcia „Vyčistime 

si Jakubov“ , ktorá je zameraná na vyčis-
tenie nášho okolia od odpadkov. Je veľ-
mi smutné, že tejto akcie sa zúčastňujú 
stále tí istí občania a smutné je to, že ľu-
dia sú nepoučiteľný, nakoľko výsledkom 
akcie je to, že  z roka na rok je v lesoch 
viac a viac odpadu. Čo sa týka záujmu 
občanov, myslím si, že som na túto otáz-
ku z časti odpovedal v predošlom. Mám 
pocit, že záujem o dianie v obci majú 
väčšinou tí istí občania. Ľudia by si mali 
uvedomiť, že všetko čo sa robí v obci sa 
robí v prvom rade pre nich a hlavne pre 
mladšiu generáciu. 6. - Áno, budem kan-
didovať aj v tohtoročných komunálnych 
voľbách, lebo si myslím, že tieto štyri 
roky boli dobý štart do ďalšej práce, kto-
rá je ešte pred nami.  7 - Nedá sa opísať 
len desiatimi slovami môj odkaz obča-
nom. Chcel by som im poďakovať za dô-
veru, ktorú v nás vložili a popriať hlavne 
veľa zdravia.    

Smart Wall Paint tabule 
na našej škole

Počas letných prázdnin sa naša škola opäť zmodernizo-
vala. Pridala sa k trom školám na Slovensku, ktoré ako 
prvé umiestnili do svojich tried kreatívne tabule Smart 
Wall Paint.  

V našej škole pribudli do 1. a 2. triedy. Smart Wall Paint je 
vlastne jedinečný náter s vlastnosťami ako majú biele „white-
board“ tabule. Jednoducho povedané, píšeme na stenu. Smart 
Wall Paint je skvelá pre deti aj učiteľov hlavne kvôli veľkému 
priestoru, ktorý vytvára interaktívne a kreatívne prostredie 
a okrem toho  je to jednoducho zábava. Smart Wall Paint po-
máha učiteľom aj žiakom v procese učenia sa, využíva nový 
prístup vo vzdelávaní a tvorivosti v školách a rozširuje možnos-
ti spolupráce učiteľov a žiakov. Naša základná škola sa týmto 
stala školou bez kried, pretože v rámci dlhodobého projektu 
„ZŠ Jakubov – Zdravá škola“ sme z tried odstránili písanie na 
kriedové tabule, ktoré sme nahradili keramickými tabuľami, 

alebo Smart Wall Paint- chytrými tabuľami. S chytrými tabuľa-
mi úplne odpadne prašnosť z kried a následné nebezpečen-
stvo vzniku alergií u detí. Tabuľový náter na stenu je ekologic-
ky nezávadný, ľahko sa čistí handričkou, neobsahuje prchavé 
organické látky a preto je vhodný do tried, kde deti trávia 5-6 
hodín denne. V budúcnosti plánujeme do týchto tried pridať 
ďalšie interaktívne projektory a využiť tak dostatok veľkého 
priestoru na písanie buď okolo alebo do premietaného obrazu.

Nová učebňa aj miesto oddychu
Spojením finančných prostriedkov z projektu Nadácie 

Orange a Centra pre filantropiu, školských prostriedkov 
a prostriedkov Obce Jakubov sme zrealizovali záverečnú 
fázu úpravy zadného školského dvora postavením altánku 
pre zážitkové učenie, oddych detí cez veľké prestávky aj 
pre oddych a zábavu detí z ŠKD. Realizáciu altánku nám 
sprostredkovala firma s chránenou dielňou, ktorá vyrába 
certifikované altánky pre detské ihriská. To znamená, že 
sme vybrali pre našu školu altánok, ktorý spĺňa všetky hy-
gienické normy (ekologický náter) a bezpečnostné normy 
pre deti a ich činnosti. 
(obrázok altánku nájdete na str.2 v tomto čísle)

Jubilejný 10. ročník tábora s Citrónkami bol tento rok v Račkovej 
doline vo Vysokých Tatrách. S rekordnou účasťou 45 detí z Jaku-
bova, Gajar i Bratislavy sme prežili super týždeň!
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Mladí vodní motoristi súťažili na vodách Jakubova
Majstrovstvá Slovenska v súťaži 
FORMULA FUTURE na štrkovisku 
v Jakubove 
 
 V sobotu 2. Júla 2014 sa v Jakubove uskutočnilo 2. 
kolo Majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme 
juniorov v kategórii Formula FUTURE. Organizátorom 
bol Oddiel vodného motorizmu                      v Malac-
kách. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Komisie 
pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách. 
 
  V Jakubove štartovali mladí pretekári z Malaciek, Pieš-
ťan, Bratislavy a Komárna. Družstvu z Malaciek, ktorého 
členmi sú aj pretekári z obce Jakubov, sa darilo. V kategó-
rii mladších juniorov obsadili prvé tri miesta v poradí Oliver 
ŠÍRA z Jakubova, Kristián VIKTORÍN a Alex VEJMELKA, 
obaja z Malaciek. U starších sa víťazom stal Vladimír Sla-
ný z Interu Bratislav pred Michalom Jankovičom, taktiež z 
Interu a tretí skončil Richard PAJPACH z Jakubova.
 
  V súťaži družstiev o Pohár primátora mesta Malacky zís-
kali najviac bodov Malačania – 2750, druhé miesto patri-
lo Interu Bratislava so ziskom 1925 bodov a tretie Sĺňave 
Piešťany - 1395 bodov. Najlepší traja v jednotlivých kate-
góriách a najlepšie družstvá si odnášali pekné poháre a 
upomienkové balíčky. Ceny najlepším odovzdávali pred-

seda Slovenského zväzu vodného motorizmu Vladimír 
Slaný, hlavný rozhodca podujatia Ing. Juraj Fencl a pred-
seda OVM Malacky Emil Jung.
 
  Je potrebné poďakovať všetkým organizátorom za pek-
né podujatie, našim pretekárom Oliverovi a Richardovi za 
dobrú reprezentáciu obce Jakubov a zaželať im veľa zda-
ru v ďalších súťažiach. Naši pretekári Richard PAJPACH 
a Oliver ŠÍRA sa tiež zúčastnili Majstrovstiev Európy                            
a Majstrovstiev sveta Formula FUTURE 2014, ktoré sa 
tento rok konali koncom júla v  nemeckom prístavnom meste 
DUISBURG. Aj keď nestáli tento krát na stupni víťazov v silnej 
konkurencii nesklamali a získali ďalšie cenné skúsenosti. 

m. p.

Človek by ani neveril, že v Jakubove 
nám vyrastajú takí úspešní športovci 
a preto, že sú veľmi skromní, veľa ľudí 
sa o ich úspechoch ani nedozvie. Na jed-
ného z nich ma upozornil starosta obce 
a ja som sa za ním vybral. Býva v Sta-
rom mlyne neďaleko mňa, často ma na 
ulici pozdravil a ja som ani len netušil, čo 
sa v ňom skrýva. Jakub VILÍMEK sa už 
dlhšiu dobu zaoberá klasickou kulturis-
tikou a momentálne pôsobí v TJ Strojár 
Malacky, kde má zabezpečené odbor-
né trénerské vedenie a primerané pod-
mienky na svoj šport. V svojich rodičoch 
má Jakub tiež všestrannú podporu. 
  Po minuloročnom úspechu na Veľkej 
cene Dubnice, kde Jakub v klasickej 
kulturistike do 175 cm obsadil 3.miesto, 
obsadil v apríli 2014 krásne 3. miesto 
aj na Majstrovstvách Slovenska 2014 v 
Hnúšti. Neunikol tam pozornosti repre-
zentačného trénera, ktorý ho nomino-
val do reprezentačného kádra Sloven-

skej republiky.  Keď 
Jakub svoju formu 
potvrdil na „Mozolá-
ni víkende“, letenka 

na ME v Španielsku bola vo vrecku. 
  Majstrovstvá Európy v kulturistike sa 
konali v dňoch 14. až 18. mája v Špa-
nielskom meste Santa Suzanna a Ja-

kub dôveru trénerov nesklamal. Hneď 
na svojej prvej medzinárodnej súťa-
ži    v konkurencii 13 pretekárov z de-
siatich krajín, sa po ťažkej eliminácii 
dostal do finálového kola     a obsadil 
krásne 6.miesto. V histórii malackej 
kulturistiky vo federácii IFBB  je to naj-
lepšie umiestnenie. Jeho realizačný 
tím v zložení Mgr. Zdenko KRAJČÍR a 
JUDr. Ing. Štefan HREBÍK, zhodnotil 
jeho výsledky a perspektívy a Jakuba 
VILÍMKA z nášho Jakubova navrhol 
na reprezentovanie Slovenska na Maj-
strovstvách sveta 2014 v Mexiku. Dnes 
už vieme, že nominácia bola schvá-
lená a Jakub do Mexika určite poletí. 
 IFBB - juniorské majstrovstvá sveta 
2014 v kulturistike sa konajú v mexickom 
hlavnom meste Mexico City v dňoch 3. 
až 6.10.2014, teda práve v období, kedy 
dostanete do rúk naše zvesti. Verím, že 
všetci budeme Jakubovi poriadne držať 
palce ! O tom, aké výsledky na maj-
strovstvách sveta dosiahol, napíšeme 
v predvianočnom vydaní našich zvestí.                                        
                                                       m. p.

Jakub z Jakubova 
POLETÍ DO MEXIKA
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Málokto vie, že TJ ZÁHORAN Jakubov má vo svojich radoch 
od roku 2014 aj mladú športovkyňu, ktorá sa zamilovala do koní 
a aktívne sa venuje ich chovu, výcviku a súťaženiu v skokoch 
na parkúre. Ide o 17 ročnú Sarah VRABČEKOVÚ, študentku 2. 
ročníka SOŠ veterinárnej v Bratislave. Jej túžbou je dosiahnuť 
vysokoškolské vzdelanie absolvovaním VŠ veterinárnej v Brne 
a potom sa venovať veterinárnej praxi. Má však ešte jeden 
ušľachtilý cieľ. Urobí všetko pre to, aby bola na Slovensku zria-
dená klinika zameraná na zdravie koní...

Požiadal som ju o krátky rozhovor a ona ho našej redakcii 
ochotne poskytla. Kone ju fascinovali od detstva. Keď ako 8 
ročná navštevovala Ranč u Indiánky v Malackách, prvý krát 
si privoňala ku koňom. Zamilovala sa do nich a začala chodiť 
na Jakubovské rybníky do areálu, kde chovali kone a kde jej 
umožnili zajazdiť si na nich. Neskôr navštevovala Parkúr klub 
Vysoká pri Morave a Jazdecký klub v Kostolišti, kde sa postup-
ne v jazde na koňoch zdokonaľovala. Jej babka videla tú veľkú 
lásku a tak sa rozhodla, že Sarah bude mať vlastného koňa. 
Túžby sa naplnili v roku 2011, kedy babka s rodičmi kúpili pre 
Sarah anglického plnokrvníka – kobylku, ktorá sa volá PENNY 
a dnes má 7 rokov. Postupne sa otec presvedčil, že jeho dcéra 
má skutočne vážny záujem o jazdectvo. Kúpil preto druhého 
koňa, maďarského teplokrvníka DARIUSA, ktorý má 10 rokov. 

Je veľmi vysoký, čo mu dáva predpoklady výborného skokana, 
takže momentálne Sarah jazdí dva kone.

Úspechy sa dostavili a vo svojej kategórii už Sarah získala 
v parkúrových súťažiach pekné výsledky. Vo všetkom jej údaj-
ne pomáha priateľ, ale najviac otec, ktorý má viacero funkcií. 
Okrem odborného poradcu je aj jej psychológom a samozrej-
me hlavným sponzorom. Sarah je tak trochu aj trénerkou, pre-
tože v jazdectve pripravuje začínajúcu žiačku z Kuchyne a  vo 
vlastných priestoroch organizuje preteky pre deti, ktoré kone 
zaujímajú. Príďte sa na Sarah a jej koníky pozrieť, rada vás 
privíta, porozpráva vám o nich a určite sa aj povozíte...

m. p.

L Á S K A  K U  KO Ň O M . . .

Dnes Vám pred-
stavíme nášho 
bývalého obča-
na, rodáka z Ja-
kubova, pána 
Jána SLOBODU 
(1914 – 1944) 
tak, ako nám ho 
opísal Dr. Ján 
Šimek.

Janek SLOBODA bol jediným synom 
otca Jána a matky Anny, rodenej Martin-
covej. Bývali v malom rodinnom domčeku 
Na konci, ku ktorému patrila veľká záhra-
da a dvor. Bola to chudobnejšia, ale veľmi 
slušná rodina, čo sa prejavilo aj na mo-
lom Jankovi. Keď dorastal, začal rodičom 
pomáhať v záhrade a okolo domu a v lete 
pásol kozy, choval a opatroval zajace. Mal 

veľa kamarátov. Bol nadaný a v škole sa 
dobre učil. Hrával na husliach a keď bolo 
treba, pomáhal aj slabším žiakom. Po 
ukončení základnej školy sa vyučil sto-
lárskemu remeslu u Augustína Janského. 
Počas učenia mu zomrela matka a tak sa 
životom pretĺkali s otcom. Učili sa nakupo-
vať, variť, prať, žehliť i upratovať. Naďalej 
chovali kozy, domácu hydinu a niekedy aj 
ošípané. Po vyučení sa Janko zamestnal 
ako stolársky tovariš v stolárskej firme 
v Bratislave.

V roku 1936 nastúpil na základnú vo-
jenskú službu do Trenčína. Po jej skon-
čení pracoval na Okresnej colnej správe 
v Brezne. Domov chodieval často a nie-
kedy aj so svojou priateľkou Helenkou. 
Navštevoval nielen otca, ale rád sa stretal 
aj s kamarátmi a susedmi. Najradšej však 
chodieval na Husí rink k svojmu strýcovi 

Vendelínovi Martincovi, ktorý bol bratom 
jeho matky. Veľmi dobre si rozumel aj 
s bratrancami Antonom a Teofilom.

Slovenské národné povstanie ho za-
stihlo slobodného, v plnej sile pri práci 
a štúdiu popri zamestnaní. Mobilizácia ho 
neminula, bojoval v povstaní a zahynul 
v bojoch v polovici októbra 1944 pri obci 
Brusno a tam bol aj pochovaný. Po jeho 
smrti otec Ján Sloboda zostal sám. Oko-
lo domu a v záhrade mu pomáhala pani 
Amália Sirotová, ktorá ho neskôr v ťažkej 
chorobe doopatrovala a spolu s Antonom 
Martincom zariadili jeho pohreb. Po jeho 
smrti rodinný dom a ostatné nehnuteľnos-
ti prešli na Československý štát, pretože 
nikto s dedičov sa o ne neuchádzal. Ne-
skôr rodinný dom so záhradou Miestny 
národný výbor predal Emilovi Moravčíkovi 
a Márii rodenej Redenkovičovej. Títo ho 
asanovali a na tom istom mieste si posta-
vili nový rodinný dom.

Janek SLOBODA položil svoj život v po-
vstaní a preto si zaslúži, aby sme aj for-
mou tohto krátkeho pripomenutia vyslovili 
na znak úcty – „Česť Tvojej pamiatke“ ! 
A ak sa niekto z nás ocitne pri Brusne, 
skúsme vyhľadať jeho hrob, urobiť pár fo-
tografií a zapáliť sviečku. Radi o tom na-
píšeme...

ZASLÚŽIA SI, ABY SME SI ICH PRIPOMENULI...
Sme vždy radi, keď sa v redakcii našich Jakubovských zvestí objavia 
nové príspevky a námety od občanov, ktoré naše noviny obohatia. Jeden 
taký námet sme dostali od Dr. Jána Šimeka, ktorý nám poslal zaujímavú 
spomienku na občanov našej obce, ktorí padli v povstaní. Práve na tomto 
základe sme sa rozhodli, že zavedieme novú, podľa možnosti pravidelnú 
rubriku pod názvom „ZASLÚŽIA SI, ABY SME SI ICH PRIPOMENULI...“  
Môžu do nej prispievať občania textom i fotografiami a  budeme v nej 
čitateľom približovať životné osudy ľudí, ktorí si to vzhľadom na ich pô-
sobenie vo vzťahu k obci zaslúžia.
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Nové Jakubovské talenty sa rodia vo futbale. Intenzívne sa 
zaoberáme  prípravkou v Jakubove už 6 rokov. Posledné dva 
roky sa nám maximálne darilo  o čom svedčia dosiahnuté 
výsledky ale aj počet detí, ktoré začali mať záujem o šport 
futbal. 

Tento rok sme silní v kvalite ale aj v počte 26 detí . Sú to deti vo 
veku 3,5 až 10rokov. Rozdelené sú podľa veku do dvoch skupín 
prípravka a pred prípravka. Chlapci v skupine prípravka hrajú už 
súťažne v oblasti BFZ a  aktuálne sme na druhom mieste. Náš 
cieľ je prvé miesto. Chlapci v skupine predprípravka hrajú len  
priateľské stretnutia kde nemajú premožiteľa. Veď výsledky ho-
voria za všetko. Tu sa chcem pozastaviť a poukázať na nesku-
točnú silu talentu a veľkého potenciálu u Gabka Putíka, Andreja 
Redenkoviča, Tomáška Šimeka, Dominika Kalakaja a ostatních, 
ktorí sa tento rok pripojili k nim. Rastie nám nová futbalová gene-
rácia! V skupine prípravka nám tiež naši talentovaní chlapci robia 
radosť. Hrajú skvelé ( priam infarktové) zápasy, kde na domácich 
stretnutiach ich už chodia povzbudzovať prví fanúšikovia, ktorí 
im pri peknej akcii  a  každom strelenom góóóle do súperovej 
bránky zatlieskajú. Na zápasoch aj tréningoch nechýbajú ani ro-
dičia, ktorí spravili neskutočne skvelú partiu a doslova sa bavia 
hrou našich talentov. Veľká vďaka patrí trénerom a ľudom ktorí 
sa zapojili k výchove detí a smerovali ich k športu a hlavne sluš-
nému chovaniu či na ihrisku ale aj mimo neho. Môžem povedať 
za seba, že deti nerobia medzi sebou žiadne rozdiely a sú ka-
marátske, vedia sa spolu zabávať, či tí celkom najmenší alebo 
najstarší všetci spolu a všade!!! 

Náš výhľad trénerov , rodičov a samozrejme vedenia klubu   do 
budúcnosti je veľký. Preto nechceme deti rozdeliť ( vek hráča) 
aby sa nám rozutekali po okolitých dedinách nakoľko nemáme 
mladších žiakov v Jakubove. Preto vznikla myšlienka pokračovať 
v tomto trende. Aby chlapci ostali spolu chceme založiť v Jaku-
bove mladších žiakov ale to sa už musíme spojiť so susednou 
dedinou, lebo nemáme taký počet chlapcov vo veku 10 – 12ro-

kov, aby splnili požiadavky súťaže ml.žiaci. Už sme to rozbehli 
a je to myslím na najlepšej ceste k tomu, že sa bude hrať futbal 
v Jakubove aj v kategórii ml.žiaci  2015/16.

Pred prípravka výsledky:
Vysoká p. Morave – Jakubov  1:12   10 gólov Andrej Redenkovič 
Studienka – Jakubov  2: 8    6 gólov Gabriel Putík
Jakubov – Lozorno 6:3   3 góly Gabriel Putík,2 góly Dominik 
Kalakaj,1 gól Andrej Redenkovič

Prípravka výsledky:
Jakubov – Závod 9:1
Zohor : Jakubov 4:10
Jakubov : Sološnica 12:0   
Vysoká p. Morave : Jakubov 2:2 

Pripravujeme bohatý futbalový a kultúrny program:   

06.12.2014 Ukončenie kalendárneho roka ( vianočný večierok 
a Silvester) KD Jakubov 
03.01.2015  Zimný turnaj   každú sobotu 10x  -  hala v Jakubove
21.03.2015 Turnaj o pohár starostu obce  8 mužstiev - hala v 
Jakubove
Dátum neurčený: mini turnaj pre pred prípravku - hala v Jaku-
bove

Prípravka Jakubov

Dňa 4.10.2014 sme boli na výlete. Plný autobus malých hráčov, ich súrodencov a rodičov vyrazil smer Plavecké Podhradie. Naj-
skôr sme výstupili na zrúcaninu Plaveckého hradu kde sme mali opekačku. Potom sme sa presunuli do Wellness v Pl.Podhradí, 
kde sme sa všetci šantili vo vode asi 2 hodiny. Nasledovala super zábava, príjemne posedenie a spoločná večera. Super zábava 
pokračovala aj večer v autobuse počas cesty domov.

www.pripravkajakubov.sk
 Autor textu: Vladimír Novák
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JESENNÝ ROHÁČIK PRE DETI
No, konečne ! Škola sa už začala a tie otravné prázdniny sa konečne skončili... Ja viem, že to tak nie je, že by ste si radšej 
ešte užívali prázdninové voľno. No sú aj takí, ktorí sa do školy tešia. Každopádne je tu však jeseň a s ňou prišli aj jesen-
né radovánky. Patrí medzi ne púšťanie šarkanov, pečenie zemiakov v pahrebe a veselé šantenie v posledných pekných 
dňoch babieho leta.

Naše zvesti  vám pripravili JESENNÝ ROHÁČIK, aby ste mohli preukázať svoj dôvtip a vylúštiť tajničku. Spríjemníte si tak chvíle 
oddychu a zabojujte o pekné vecné ceny. Tajnička roháčika ukrýva niečo, čo je pre dedinu a jeseň neodmysliteľné. Určite to mnohí 
mávate každý rok aj doma...!
Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov ...!

1. Susedná obec Jakubova 
2. Čistili koberec od prachu 
3. Maličká Ester 
4. Vrteli 
5. Poľujú 
6. Úžitok 
7. Časť tváre 
8. Osobné zámeno 
9. Chemická značka síry 

Ten, kto úspešne rozlúšti náš roháčik, môže tajničku napísať 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 lúštitelia budú 
odmenení peknými knihami.

Do redakcie nám poslali deti aj rozlúštenie prázdninovej hrebeňovky. Tajnička  znela – HRADY A ZÁMKY.  Zo správnych 
odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspešných lúštiteľov – Dominika SIRONKU (č. 251), Leu AMBROVÚ (č. 231) a Filipa 
KRAJČÍRA (Gajary č. 18). Blahoželáme a posielame im pekné knižky.                                                                                                                       

m. p.

Halloween
Dňa 31.10.2014

od 16.00 do 21.00 hod
v KD Jakubov

Od 22.00 hod pokračujeme 
Halloweenskou párty pre dospelých!

Predaj lístkov začne od 1.11.2014. Lístky si môže-
te zakúpiť u p. Slobodu Jána, t.č: 0905/858 435 alebo 
u p. Siváka Františka na ihrisku, t.č: 0905/385 178
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