
Jakubovské zvesti
Ročník V.                                         ČÍSLO 4/2014                           December  2014

Vážení spoluobčania, 
je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu. Sú tu Vianoce, ktoré sú obdobím, keď sa 

každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Je to čas radosti a prianí. 

Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru 
a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Najviac naše deti, pre ktoré má vianočný čas 
osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. V dušiach nech sa nám rozhorí krásny 
pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti. 

Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou a ľudskou spolupatričnosťou. Vianoce sú obdarené zvláštnym 
duchom, ľudia majú k sebe akosi bližšie, zabúdajú na nezhody a hádky. Všetci sa cítia omnoho viac ako rodina, sú citlivejší 
k potrebám tých druhých. 

V mene celého obecného zastupiteľstva, v mene všetkých pracovníkov obce, ale aj osobne Vám želám do nasledujúcich krásnych 
Vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou, radosťou z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky, 
a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. 

Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.                                                    

Starosta obce

Vezmi dnes 
sviečku do dlaní, 
zašepkaj tisíc želaní,

pozri sa hore do neba,
svieti tam hviezda pre teba....

V jej svetle svet sa ligoce, 
prajeme Vám všetkým krásne Vianoce.

Redakcia
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09.10.2014-11.12.2014

Počet obyvateľov 
k 9.10.2014        1653
Prihlásení na TP               2
Odhlásení z TP           6

Narodili sa:              2

Kamenistá Sofia
Šimek Dominik

Opustili nás:          2

Pálková Štefánia
Matejková Edita

Úprimnú sústrasť!

Počet obyvateľov
k 11.12.2014   1649

Jubilanti:

70 rokov:
Límová Aurélia
Krčma Jozef
Sloboda Teodor

80 rokov:
Wirthová Anna
Pálková Matilda

90 rokov:
Poláková Františka

Gratulujeme!

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1323
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 451
Počet odovzdaných obálok 451
Volebná účasť v % 34,09

 
Výsledky voľby starostu:
Peter Gajdár, Mgr. 425 hlasov 100%
 
Výsledky volieb poslancov do obecného 
zastupiteľstva:
Denisa Moravčíková 363 hlasov, Katarína Martin-
cová 285 hl., Michal Maruška 269 hl., Marián Po-
lakovič, JUDr. 267 hl., Milan Ambra 258 hl., Vladi-
mír Redenkovič 236 hl., Roman Minár, Mgr. 232 
hl., Jana Pálková 230hl., Anna Petrášová 214 hl.

Kamerový systém
Obec Jakubov bola úspešná so 

svojim projektom v žiadosti o do-
táciu na vonkajší kamerový sys-
tém slúžiaci na prevenciu proti 
kriminalite. Ministerstvo vnútra 
SR nám schválilo na jeho inšta-
lovanie nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 9.000€. Kamery 
budú umiestnené pri smetnom 
dvore, materskej škôlke, kultúr-
nom dome, obecnom úrade a det-
skom ihrisku.

Verejné osvetlenie
Úrad vlády SR na základe vy-

pracovaného obecného projektu 
postupnej výmeny starých lámp 
verejného osvetlenia za úspor-
né led lampy schválil našej obci 
nenávratný finančný príspevok 
vo výške 5.000€. Nové lampy sa 
budú inštalovať najskôr v úse-
koch, kde sú cez cestu priechody 
pre chodcov.

Kanalizácia
Bola ukončená a vyhodnotená 
súťaž na dodávateľa a zhotovite-
ľa časti kanalizačnej siete v smere 
na „Starú štrkovňu“, „Hrubú ulič-
ku“, ulica za kultúrnym domom. 
V najbližšej dobe sa podpíše 
zmluva o dielo, kde sú stanovené 
podmienky výstavby a následne 
sa môže, ak to počasie dovolí,  
začať so stavebnými prácami.

Peter Gajdár
starosta obce

Stretnutie seniorov
Dňa 5. novembra 2014 sa konalo poobedie k príležitosti me-
siaca úcty k starším. Zúčastnilo sa okolo 75 seniorov. Najskôr 
sa prítomným prihovoril starosta. Potom ich potešili deti z MŠ 
svojim pekným vystúpením ale aj malým darčekom. Po sláv-
nostnom obede hrala živá hudba do tanca i na počúvanie. 
Niektorých seniorov aj zodvihla zo stoličiek a si zakrepčili. Do-
konca seniorky pozvali do tanca i pána starostu. Spoločne si 
zaspievali so skupinou Duo Linz pesničku Za rok se vrátim... 
Takže prajeme všetkým veľa zdravíčka a o rok sa vidíme opäť :)

Dňa 11.12.2014 sa na 
obecnom úrade konal 
slávnostný sľub sta-
rostu obce a poslan-
cov obecného zastu-
piteľstva. Po doznení 
tónov  štátnej hymny sa 
všetkým prihovoril sta-
rosta. Prvý zložil sľub 
starosta obce Peter 
Gajdár, potom poslanci 
obecného zastupiteľ-
stva. Po obdržaní dekré-
tov, starosta všetkým 
poďakoval a odobrali sa 
do zasadačky na riadne 
rokovanie obecného za-
stupiteľstva.

Jubilanti
V sobotu 01.11.2014 sa konalo stretnutie 50. a 60 ročných 
rodákov a občanov našej obce. Prítomných hostí prvítal 
starosta obce. Pozreli si pekný program program od detí 
so ZŠ. Po slávnostnom podpíse sa do pamätnej knihy kni-
hy dostal každý jubilant malý darček v podobe kalendá-
ra a cd s piesňami o Jakubove. Nakoniec na hostí čakalo 
malé občerstvenie. 
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V druhej polovici roka 2013 bola 
snaha oboch partnerov schválená 
a zároveň projekt realizácie cestného 
mosta bol určený za prioritný projekt 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika- Rakúsko pre 
nové programové obdobie 2014-2020, 
pričom na jeho realizáciu bolo rezer-
vovaných 15 miliónov euro. (10 mi-
miónov  narakúskej a 5 miliónov na 
sleovenskej strane, v pomere podľa 
dĺžky predpolia k štátnej hranici.)

Počas roku 2013 pokračovala imple-
mentácia projektu AnzaMost I., pričom 
sa postupovalo podľa dohodnutého 
harmonogramu, ktorý plánoval s do-
končením realizačnej dokumentácie 
do konca roka 2014 a so zahájením 
výstavby v roku 2015. Ukončenie vý-
stavby bolo plánované v roku 2017.

Na jar 2014 však došlo k zvratu, kedy 
starosta obce Angern an der March 
z obavy z intenzity automobilov prechá-

dzajúcich cez jeho obec v prípade vy-
budovania mosta vyjadril voj nesúhlas 
s jeho realizáciou. Snaha predstavite-
ľov vlády Spolkovej krajiny Dolného Ra-
kúska presvedčiť starostu ako aj obyva-
teľov obce o pozitívnom dopade stavby 
boli neúspešné. Osud mosta bol speča-
tený dňa 21.9.2014 referendom v obci 
Angern an der March, kde sa 73,9% 
zúčastnených voličov vyjadrilo proti vý-
stavbe mostu v mieste dnešnej kompy.

Na základe tohto výsledku bol pred-
sedovi BSK Pavlovi Frešovi zasla-
ný list od predsedu Spolkovej krajiny 
Dolné Rakúsko Erwina Prolla, kde 
ho žiada o pochopenie, že aj na-
priek prísľubom  vybudovať cestný 
most v spolupráci s BSK, nebude po-
stupovať proti vôli svojich občanov.

Bola komunikovaná taktiež prosba 
realizácie stretnutia oboch regiónov za 
účelom nájdenia spoločných náhrad-
ných aktivít za nezrealizovaný most, 
kde budú navrhnuté náhradné projekty.

Ako je to s mostom do Rakúska?...
...alebo odpoveď Pavla Freša, predsedu BSK, na túto otázku.

Už v minulom čísle sme otvorili novú rubriku pod ná-
zvom „ZASLÚŽIA SI, ABY SME SI ICH PRIPOMENU-
LI...“ Môžu do nej prispievať občania textom i fotogra-
fiami a  budeme v nej čitateľom približovať životné 
osudy ľudí, ktorí si to vzhľadom na ich pôsobenie vo 
vzťahu k obci zaslúžia.

Dnes Vám predstavíme nášho bývalého občana, rodáka 
z Jakubova, 
pána Michala HAVLÍKA (1916 – 1944) 
tak, ako nám ho opísal Dr. Ján Šimek.

Miška HAVLÍKA som poznal od detstva. Už ako 5 – ročnému 
mu zomrel otec a keď nebolo čím splácať dlhy, ktoré zostali po 
výstavbe rodinného domu, jeho matka dom predala Šimonovi 
Mravíkovi  a s malým Miškom sa presťahovala na majer Stávky. 
Keď neskôr Šimon Mravík ovdovel, znovu sa oženil a jeho man-
želkou sa stala práve Mária Havlíková, Miškova mama, ktorá sa 
aj so synom presťahovala späť do jej pôvodného domu.

Miško bol kamarátom mojich bratrancov Augustína a Pavla 
Šimkových. Do Starého mlyna často chodievali na ryby, vyberali 
čajčie a kačacie vajcia, ba aj smečkárili. V zime zase na saniach 
zvážali drevo z lesa, rezali ho a rúbali, chytali vrany, straky, malé 
vtáky a chovali ich v klietkach. Často chodili aj do našej ovocnej 
záhrady spolu s dievčatami, ktoré sa neskôr stali ich manželka-
mi. Miško bol urastený chlapec, medzi mládežou obľúbený. Pre-
to bol niekoľkokrát zvolený za „stárka“. Keď sa oženil, príkladne 
sa staral o rodinu, ktorú miloval. Pracoval u viacerých zamest-
návateľov , ale aj v Rakúsku na sezónnych prácach. Naposledy 
pracoval v Dopravných závodoch v Bratislave.

Posledný krát som sa s Michalom stretol v auguste 1944, keď 
sa vracal z vojny na dovolenku k rodine. Išiel od vlaku z Pla-

veckého Štvrtka pešo do Jakubova. Práve som dooral roľu Za 
splavom a pri vypriahaní kráv z pluhu som za sebou zazrel, že 
ku mne kráča nejaký vojak. Išiel brázdou, ktorá tvorila hranicu 
medzi našimi pozemkami a pozeral, ako mu dozrievajú zemiaky, 
mrkva a iné plodiny. Pozdravil ma, podal mi ruku, počkal až za-
priahnem kravy do voza, prisadol si a tak sme sa spolu doviezli 
až pred Fučíkových hostinec. Tu zostúpil a išiel domov. Cestou 
sa vypytoval čo je nové, zaujímal sa o môjho otca, ktorý bol tiež 
zmobilizovaný a pýtal sa, ako zvládame prácu bez neho. Hovoril 
mi o situácii v armáde a o partizánoch, Ale vtedy som tomu ešte 
málo rozumel. Krátko pred vypuknutím povstania z dediny odišiel 
a viac sa už nevrátil.

Michal HAVLÍK zahynul už na začiatku povstania na Červenej 
skale, pri železničnom moste, pod ktorým prechádza cesta na 
Muráň. Pochovaný je na cintoríne v Červenej skale za kostolom 
vpravo a v zozname zomrelých je zapísaný v matričnej knihe 
v obci Šumiac. Poznám to miesto dôverne, pretože som tu v roku 
1948 pracoval ako elektrikár na oprave kaštieľa na Prednej Hore. 
Odvtedy som často prechádzal cez Červenú skalu. Osobne som 
sa poznal s tamojším farárom, hrobárom aj s pani Markou, ktorá 
sa o cintorín a Miškov hrob vzorne starala. Od nich mám pod-
robné informácie o tom, kde Michal zahynul a kde je pochovaný. 
Pochovalo ho jeho päť kamarátov, medzi ktorými bol aj František 
Slezák z Rače. Správu o tom, že Michal zahynul, priniesol od 
neho Matej Jurkáček a zverejnil ju práve v hostinci U Fučíkov.

Chodieval som k Michalovmu hrobu vždy, keď som sa ocitol 
v kraji, kde je pochovaný. Naposledy som tam bol v roku 2003 a 
zapálil som mu sviečku. Na hrobe rástli kvety a verím, že i dnes 
sa o hrob niekto stará. Ak pôjdete náhodou okolo, uctite si pa-
miatku rodáka, ktorý položil svoj život v povstaní za našu slobo-
du... Česť Tvojej pamiatke Michal !

Dr. Ján Š i m e k

ZASLÚŽIA SI, ABY SME SI ICH PRIPOMENULI...

Realizácia cestného prepojenia BSK so Spolkovou krajinou 
Dolné Rakúsko sa v rámci Úradu BSK plánuje už od roku 2005, 
kedy oficiálne vznikla spoločná Slovensko- Rakúska cezhranič-
ná komisia. Dôležitosť realizácie cestného prepojenia na spoloč-
nej hranici mimo hl.mesto SR Bratislava bola potvrdená najvyš-
šími politickými zástupcami Euroregiónu Centrope v r.2011. Dňa 
5.10.2012 bol podaný projekt AnzaMost I., ktorého cieľom bolo 
vytvorenie realizačnej dokumentácie mosta.
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Dňa 30.11. 2014 bola prvá adventná nedeľa a u nás v KD sa 
konali tradičné vianočné trhy. Už na začiatku vytvorili úžasnú 
atmosféru naše deti svojim programom. Naladili všetkých na 
výnimočnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov.
Sála bola plná usmievajúcich sa ľudí, ktorí sa prechádzali 
pomedzi stánky, nakupovali alebo len tak debatovali s  pri-
ateľmi...iní posedávali a vychutnávali si pohodu pri kávičke 
a výborných domácich koláčoch. Mamičky si s deťmi mohli 
zájsť do mini- fotoateliéru a dať si tu vyhotoviť krásne vianoč-
né fotky. Novinkou na tohtoročných vianočných trhoch bol 
punč podávaný v krásnych hrnčekoch-čižmičkách s potlačou 
s motívom našej dedinky. Tieto pamätné hrnčeky si stále ešte 
môžete zakúpiť na obecnom úrade. Možno ním niekoho pod 
vianočným stromčekom potešíte.

Vianočné trhy

 

POTREBNÉ PRÍSADY:
Sušene slivky cca 30 kusov, 100 g tvrdého syra, tenké, 
plátky údenej šunky, alebo prerastanej slaninky, čili pap-
ričky,  zapekacia misa, alobal, špáradlá ;

POSTUP PRÍPRAVY
Je veľmi jednoduchý:
Syr nakrájame na drobné kocky. Každú sušenú slivku zbaví-
me kôstky a naplníme ju kockou syra. Ak sú slivky tvrdé, treba 
ich najprv na chvíľu namočiť do vody. Naplnené slivky obalíme 
plátkom šunky alebo slaninky tak, aby bol prekrytý otvor 

v slivke do ktorého sme vložili syr tak, aby počas zapekania 
nevytiekol. Milovníci pikantnejších pokrmov môžu do slivky 
zabaliť popri syre aj kúsok čili papričky. Potom ich uložíme 
do zapekacej misky (ak nemáte teflonovú tak dno vyložte 
alobalom)  alebo na menší plech, vložíme do predhriatej rúry 
a zapečieme asi pri 200 stupňoch, cca 10 minút. Už zapečené 
napichávame na špáradlá a servírujeme...

Chuťovky sú výborné k vínku, pivku alebo len tak, keď už 
sladkého máte vyše hlavy. Je to zaujímavá kombinácia chutí. 
Množstvo surovín si môžete prispôsobiť podľa vlastnej potre-
by a chuti. Nerobte naraz veľa, ešte teplé chutia viac...

Recept vyskúšala a odporúča Vám ho redakčná rada JZ.
Dobrú chuť...! 

SILVESTROVSKÉ CHUŤOVKY
ZO SUŠENÝCH SLIVIEK  Sk

ús
te
!
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Z I M N É  H Á D A N K Y  P R E  D E T I
Milé deti, tentoraz vás nebudeme trápiť roháčikmi ani hrebeňovkami, pretože máte určite pod stromčekom kopu darče-

kov, hlavne pekných knižiek, ktoré si budete cez vianočné sviatky čítať. Budeme však radi, ak si prečítate aj naše zvesti. 
Nájdete v nich sedem zimných hádaniek. Ak ich uhádnete, môžete vyhrať pekné ceny, ktoré Vás potešia. Tu ich máte, 
potrápte svoje hlavičky :

Nie je murár - muruje, nie je maliar – maľuje, nie je komár – predsa štípe, pod nohami vŕzga, škrípe, zaháňa z ulice decká, 
naľaká ho iba piecka.

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva.

Letia, letia hviezdy biele, ako z čipiek tkané celé. Plno ich je na stráni. Chytíš – voda na dlani.

Visia, visia ostré meče, vôkol strechy, vôkol vrát, iba Slnko dokáže ich, potichučky odpratať.

V ohni nehorí, v chladnej vode sa neroztopí.

Visia, visia na stene, čísla čierne, červené. Od jednotky do tridsiatky, povedia nám, či sú sviatky. 

Aký strom je zelený aj bez lístia?

Ten, kto úspešne rozlúšti všetky hádanky, môže svoj výsledok napísať na papier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť 
do obálky s heslom „Zimné hádanky“  a obálku bez známky  vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. Pozor, 
podmienkou výhry je, aby každý z Vás do obálky vložil aj obrázok vianočného stromčeka, ktorý vlastnoručne namaľoval. 
Traja úspešní hádači budú odmenení vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali niektoré deti rozlúštenie jesenného roháčika. Tajnička znela – SVETLONOS. Z viacerých správnych 
odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspešných lúštiteľov :  Dominika KLASA (č.59), Natáliu NEBORÁSKOVÚ (č. 27) a Filipa 
KRAJČÍRA (Gajary č. 18). Úspešných lúštiteľov odmeníme peknými knižkami.                                                                                     

m. p.

Na Vianoce sa tešia všetci. Rovnako deti 
aj dospelí. Deti sa tešia na darčeky a na dlhé 
prázdniny. Dospelí sa tešia na pohodu, po-
koj a čas strávený s rodinou. Konečne nastal 
čas, kedy všetci zvoľníme pracovné tempo , 
sme doma, nikam sa neponáhľame. Príde 
štedrý deň, rozbalia sa darčeky, deň-dva sa 
tešíme, chodíme po návštevách, vychutná-
vame si ničnerobenie pred telkou plnou via-
nočných rozprávok...

Potom sa však deti začnú nudiť. Vadí vám, 
že celý deň deti sedia pred televízorom ale-
bo počítačom? Chcete aktívne využiť čas 
čakania na polnočnú omšu? Vyskúšajte si 
niektorú z aktivít, pri ktorej strávite krásne 
vianočné chvíle s vašimi deťmi, nielen vedľa 
nich na gauči.

Konečne máme čas sa s deťmi zahrať. Ko-
nečne máme čas sa s nimi porozprávať. Ko-
nečne máme čas všimnúť si, ako za ten rok 
vyrástli....Využite tieto vzácne spoločné chví-
le a strávte ich s vašimi ratolesťami. Budú si 
ich ešte dlho pamätať. Tu sú naše tipy ako sa 
s vašimi deťmi ale aj celou rodinou zabaviť:

Rodinná vianočná báseň
Na túto hru potrebujete len papier a pero. 

Na papier napíšte prvý verš vašej rodinnej vi-

anočnej básničky. Napríklad: „Konečne sme 
sa dočkali, už sú tu Vianoce“. Papier podajte 
druhému členovi v poradí, ktorého úlohou je 
vymyslieť a napísať druhý verš, podľa mož-
nosti s rýmom. Potom papier preloží tak, aby 
stále bolo vidno iba posledný verš. Ostatné 
verše sú skryté. Papier podá ďalšiemu via-
nočnému „básnikovi“. Keď už na papieri nie 
je viac miesta, rozložte ho a prečítajte si celú 
vianočnú báseň, ktorú ste vytvorili. Nečakané 
rýmy a fantázia, vám prinesú veľa smiechu.

Tanier vianočných chutí
Na tanier pripravíme malé porcie ovocia 

(banán, jablko, pomaranč, mandarinka, kivi, 
grep, ananás...), oriešky a semená (vlašské, 
lieskové, píniové, mandle, pistácie, slnečni-
ca, dyňové semienka), sušené ovocie, via-
nočné koláčiky. Pravidlá sú jednoduché. Ten, 
komu zaviažeme oči, musí hádať, čo sme 
mu z vianočného taniera ponúkli.

Jediný vianočný darček
Je to rozhovor na tému: „Čo by si si vybral, 

keby si mohol dostať iba jeden!vianočný dar-
ček ? Vysvetli prečo? Vystriedajú sa všetci 
členovia rodiny.

Kde zvoní vianočný zvonček
Jeden člen rodiny vyjde za dvere. Ostatní 

sa dohodnú a skryjú zvonček niekde v miest-

Vianoce s deťmi nosti. „Hľadač“ sa vráti a hľadá zvonček. 
Keď sa k nemu približuje, ostatní volajú: 
„cingi-lingi....“ Keď sa od zvončeka vzďa-
ľuje, ostatní volajú „bum, bum...“. Keď ho 
nájde môže zazvoniť a za dvere ide ďalší 
člen rodiny.

Milé deti, máme tu pre vás ešte jednu 
úlohu. Snehuliak sa chce ísť lyžovať, ale 
stratil lyže. Pomôžte mu nájsť cez labyrint 
tú správnu cestu k nim.
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Keby sme aplikovali všetky pravidlá 
vo výchove akokoľvek dôsledne 
a nebola by tam láska, vždy by tomu 
niečo chýbalo. Niečo, prečo by veci 
akosi nefungovali tak, ako by sme 
chceli. 

V našej pedagogickej praxi sa nám po-
tvrdilo, že na to, aby sme s dieťaťom mohli 
pracovať, aby sme ho posunuli dopredu, 
na to, aby si dieťa začalo veriť a presta-
lo sa báť, je najdôležitejšie prijatie, prejav 
lásky. Tieto prejavy dajú dieťaťu pocit, že 
do triedy patrí, že je jej súčasťou a bez 
jeho prítomnosti tam vždy niečo citeľne 
chýbalo- ono samo. Každý začiatok je 
ťažký, aj ten, keď dieťa ide prvýkrát do no-
vého kolektívu, do nového prostredia. Nie-
ktoré deti sú citlivejšie a úzkostlivo vníma-
jú prvé odlúčenia od rodiny, iné si zvyknú 
v priebehu niekoľkých dní. V tomto období 
je potrebná komunikácia učiteľky s rodič-
mi a hľadanie vhodných riešení, aby zby-
točne dieťa neprežívalo stres a adaptač-
né obdobie v materskej škole prebiehalo 
v príjemnej nestresujúcej atmosfére. Je 
potrebné, aby rodič učiteľke plne dôvero-
val a nedával najavo pred dieťaťom strach 
z odlúčenia.

Každý začiatok je ťažký, či pre dieťa 
alebo pre dospelého. Sme tu však preto, 
aby sme spoločne všetko zvládli. A potom 
prichádzajú prvé úsmevy. Prvé rána, kedy 
sa dieťa nevie dočkať, kedy už pôjde do 
škôlky, alebo aj prvé odmietnutia, kedy 
dieťatko nechce ísť domov. A práve vte-
dy sme spoločne všetci zvládli adaptáciu 
a naše dieťa je už ozajstný škôlkár.

V našej škôlke je fajn. Stále sa tu čosi 
deje. Tvoríme a vyrábame, učíme sa 
a vzdelávame, cvičíme a tancujeme a to 
všetko rozvíja osobnosť každého dieťaťa. 
Okrem edukácie, ktorá prebieha v ma-
terskej škole počas dňa prostredníctvom 
aktivít, dejú sa v škôlke aj iné formy zá-
žitkového učenia a spoznávania. Jednou 
z nich je aj divadelné predstavenie, kto-
ré deti emočne obohacuje. Počas jesene 
sme v našej škôlke privítali speváčku Miu, 
ktorá deťom spievala o mesiacoch v roku. 
Využila ich hravosť a spontánnosť na pre-
javenie nálad a pocitov. Divadelným pred-
stavením o Pinociovi, zase herec využil 
túžbu detí tvorivo sa dramaticky prejaviť. 
Veľkou udalosťou bola aj návšteva divad-
la v Bratislave. Deti s úžasom sledovali 
detský muzikál o princezne Mrazonetke. 
Vnímali tanečné pohyby aj spevácke vý-
kony detí. 

Hudobno –dramatické vystúpenie chys-
tajú aj naše deti spolu s pani učiteľkami. 
Blížia sa Vianoce a vianočná besiedka. 
My škôlkári sa vždy s radosťou prezentu-
jeme pred svojimi blízkymi, aby sme ich 
potešili.  Na vystúpeniach  detí je vidieť 
naša práca a úsilie našich detí, tu majú 
možnosť predviesť to, čo sa naučili.

Naši najmenší Jakubovčania, Vám 
všetkým prajú, aby ste prežili:

veselé Vianoce v kruhu svojich najbliž-
ších, 
bohaté Vianoce na lásku a zdravie, 
spokojné Vianoce bez hnevu a problé-
mov,
šťastné Vianoce prežité v mieri.
A rok 2015? 
Ten nech je ešte lepší ako ten, ktorý 
sme prežili.

S.Siváková

 BEZPEČNE   NA   CESTE
Len nedávno sme v obecných novinách písali o budova-

ní dopravného ihriska v areály materskej školy. K úplnej 
realizácii a zavŕšeniu nášho cieľa vybudovať a materiál-
ne zabezpečiť dopravné ihrisko nám dopomohol projekt, 
ktorým sme oslovili  Nadáciu Pontis, Nadačný fond Slo-
venskej sporiteľne. Išlo o projekt na podporu vzdelávania, 
podporu a rozvoj telesnej kultúry.

Schválením projektu sme získali financie vo výške 1 500,-
Eur, ktoré sme využili na zakúpenie detských dopravných pro-
striedkov, dopravného značenia  a vybudovanie garážových 
priestorov. 

K zavŕšeniu projektu dopomohlo i Rodičovské združenie  pri Materskej škole a obec Jakubov, ktorá sa podieľala na  budovaní  
priestorov garáže. 

Projekt sme nazvali „Bezpečne na ceste“. Obsahom projektu je rozvíjať u detí predškolského veku dopravnú výchovu, čím zlep-
šíme poznatky detí o pravidlách cestnej premávky. Pravidelným používaním skvalitníme správanie sa detí podľa pravidiel, postup-
ne ich pripravíme na samostatný a bezpečný pohyb v cestnej premávke. Vďaka dopravnému ihrisku môžeme deti kreatívne a ná-
zorne vzdelávať v oblasti dopravnej výchovy. Používaním detských dopravných prostriedkov deti nadobudnú zručnosti pri jazde.  

Na dopravnom ihrisku sme zrealizovali už niekoľko aktivít: Slávnostné otvorenie, návšteva policajnej hliadky, dopravné dni pre 
jednotlivé triedy a iné aktivity realizované v rámci pobytu vonku.

Touto cestou ĎAKUJEME:   Nadácii Pontis, Obci Jakubov, Rodičovskému združeniu

A našim najmenším veľa bezpečných kilometrov na novom dopravnom ihrisku!

Naša škôlka
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PRI OBRÁZKU...
Ak ste sa boli niekedy 

prejsť na „Starú šutrovňu“, 
určite ste si všimli, že blízko 
mostíka cez potok stojí sta-
rá borovica, na ktorej bola 
už od nepamäti umiest-
nená skrinka s obrázkom 
Panny Márie. Čas však do-
konal svoje dielo a skrinka 
sa začala rozpadávať. Keď 
pôjdete okolo dnes, upúta 
vás nová skrinka s obráz-
kom, ktorá nahradila tú 
starú. Na vlastné náklady 
ju dala vyhotoviť pani Irena 
PALKOVÁ, ktorej za tento 
chvályhodný čin za všet-
kých občanov obce ďaku-
jeme. Skrinka s obrázkom 
bola pred umiestnením 
posvätená pánom farárom 
v našom kostole. Bolo by 
zaujímavé vedieť, kto a 
prečo  umiestnil pôvod-
ný obrázok práve na toto 
miesto. Možno sa tu niečo 
stalo, možno má toto mies-
to svoj vlastný príbeh... Ak 
si to naši starší spoluobča-
nia pamätajú, budeme im 
vďační za každú informá-
ciu.
 Dnes teda máme 
v okolí našej obce o jedno 
zaujímavé miesto viac. Mô-
žeme sa pri ňom zastaviť, 
porozmýšľať, zotrvať v ti-
chej modlitbe, alebo len 
tak nadobudnúť dobrý po-
cit, že niekto urobil niečo 
pre všetkých... A nakoniec, 
toto miesto má svoju iden-
titu, pretože ak budeme 
niekomu chcieť vysvetliť, 
kde sme sa boli prejsť, tak 
povieme jednoducho - „ Pri 
obrázku „. A kto by cez ten-
to vianočný čas zavesil pod 
obrázok pekný venček z ih-
ličia, nič nepokazí...

m. p.

História a budúcnosť 
N A Š E J  V Z Á C N E J  
P A M I A T K Y
V Jakubove sa nachádza národná kultúrna 
pamiatka, štátom uznaná a evidované na 
Pamiatkovom úrade SR. Je vzácnym de-
dičstvom po našich predkoch. Ide o sochu 
Madony s dieťaťom zo začiatku 19. storočia 

(obrázok č.1). 
Jej súčasný 
vzhľad nezod-
povedá histo-
rickému význa-
mu a hodnote, 
ktorú pre obec 
má. Akékoľvek 
zásahy do tejto 
pamiatky boli a 
sú však prípust-
né len so súhla-
som pamiatko-

vého úradu SR.
Vždy, keď som prechádzal okolo nej som mal 

pocit, že je potrebné niečo urobiť tak, aby jej 
vzhľad zodpovedal historickej hodnote a  odzr-
kadľoval vzťah obyvateľov obce k tejto vzácnej 
pamiatke. Začal som preto pátrať po jej histórii. 
Z rozprávania starších ľudí som sa dozvedel, 
že socha pôvodne stála na starej ceste z Ja-
kubova do Plaveckého Štvrtka, ktorá voľakedy 
viedla cez dnes už neexistujúci drevený most 
cez Malinu na východnom konci obce smerom 
k majeru Stávky a pokračovala cez Olší do Pla-
veckého Štvrtka. Pri soche sa vraj zastavovali 
a modlili jakubovskí pútnici na peších procesi-
ách do Maria Tálu. Socha bola zhotovená ako 
prejav vďaky za pomoc pri prekonaní obdobia 
cholery, ktoré začiatkom 19. storočia postihlo aj 
územie dnešného Záhoria.

 A tak som sa vybral spolu s manželkou 
hľadať miesto, kde mala pôvodne socha stáť. 
Most ani stará cesta už neexistujú. Až naša 93 
ročná starenka, ktorú sme tam zaviezli, nám 
zhruba priblížila, kde by to asi mohlo byť. Pri so-
che vraj stával mohutný gaštan. Prechodili sme 

celú časť za Malinou od Stávok, až po začínajú-
ci les. Mokrí sme bolo po kolená, ale naša sna-
ha bola odmenená. Pôvodný podstavec sochy 
sme našli obrastený burinou v kríku na okraji 
poľa. Spodná časť podstavca vymurovaná z te-
hál sa už rozpadá a vrchná betónová platňa je 
zošmyknutá pri podstavci. Zub času si vzal, čo 
mu patrí. Podstavec sme odfotili (obrázok č.2), 
aby sa zachovalo svedectvo o mieste, kde bola 
socha pôvodne umiestnená a vysvätená. Na 
tomto mieste po dohode so správcom farnosti 
umiestnime pamätnú tabuľu s obrázkom Mado-
ny s dieťaťom a stručnou informáciou o význa-
me miesta.

 Socha bola premiestnená pred kostol 
v roku 1987, pretože bola zdevastovaná, posta-
vám Madony i dieťaťa chýbali hlavy a  socha by 
sa rozpadla. Vtedajší režim nemal záujem na 
údržbe cirkevných pamiatok. Predtým ju však 
zrekonštruoval Pamiatkový úrad SR.

 Autor sochy nie je známy, moje pátra-
nie však nebolo zbytočné. Je pravdepodobné, 
že ju zhotovil neznámy majster, ktorý je auto-
rom takmer navlas rovnakej, len menšej sochy 
Madony s dieťaťom, umiestnenej pri obci Su-
chohrad (obrázok č.3). Zhotovenie tejto menšej 
sochy vtedy finančne dotoval pán Martin GRU-

JBÁR zo Suchohradu. Jeho dodnes žijúci po-
tomkovia a miestny pamätníci mi to potvrdili. Na 
soche je totiž okrem mena „Marthina Grujbara“ 
vyrytý rok 1839, zhodujúci sa s  dátumom pôvo-
du našej sochy, ktorý bol ustanovený Pamiatko-
vým úradom SR na začiatok 19. storočia.

 Od poslednej údržby a rekonštrukcie 
uplynulo už 27 rokov a na soche čas zanecháva 
stopy. Starosta obce požiadal Pamiatkový úrad 
SR už v roku 2013 o súhlas k obnove sochy 
a jeho žiadosti bolo vyhovené. Úrad vydal od-
borné inštrukcie a stanovil termín opravy. Tá sa 
musí vykonať najneskôr do novembra 2016 tak, 
aby táto naša najvzácnejšia pamiatka bola dôs-
tojným svedectvom doby minulej. 

    m. p. 
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