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Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku.        
Sviatkov, ktoré má mnoho prívlastkov a som pre-
svedčený o tom, že každý z nás ich prežíva sku-
točne ojedinele, či už vo svojom vnútri alebo so 
svojimi najmilšími, najdrahšími, často s tými, na 
ktorých v priebehu bežného dňa nemá toľko času. 
Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania. 
Je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výni-
močný a neopakovateľný. 

Vianoce automaticky spájame s obdobím víta-
nia Nového roka a pri tejto príležitosti často hod-
notíme ten končiaci sa rok a formulujeme naše 
očakávania od prichádzajúceho roka. Mnohí 
si dávajú predsavzatia a plány, jednoducho žijú 
v očakávaní príchodu niečoho pekného, dobré-
ho a úspešnejšieho, než doteraz spoznali a zažili. 
Toto obdobie má svoje čaro, veď začiatkom nového 
roka (niekedy aj niekoľko týždňov neskoršie) 

takmer každá naša komunikácia začína novoroč-
ným vinšom. Obdobie Vianoc a Nového roka je pre 
nás všetkých túžobne očakávané zvoľnenie pra-
covného tempa a sústredenie sa na úplne iné ob-
lasti, než v bežnom pracovnom nasadení.

Chcel by som Vám v mene obecného 
zastupiteľstva a zamestnancov obce popriať, nech 
tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc 
znie, nech ten rok nastávajúci Vám zdravie, šťas-
tie, pokoj, radosti a lásku prinesie. 

Pokojné, požehnané a milostiplné Vianoce 
v kruhu svojich najbližších  
Vám všetkým praje 

Mgr. Peter Gajdár 
starosta obce

Adventný veniec
Nadchádzajúce vianočné ob-
dobie sa spája s vôňou čečiny 
a atmosférou horiacich svie-
čok. Túto symboliku nesie ad-
ventný veniec, vďaka ktorému 
sa symbolicky odpočítavajú 
štyri týždne do Vianoc.
1. sviečka: symbolizuje a zapaľu-
je sa na prvú adventnú- železnú 
nedeľu. Sviečka sa volá  NÁDEJ.  
2. sviečka: symbolizuje a zapaľu-
je sa na druhú adventnú – bron-
zovú – nedeľu.  Sviečka sa volá 
MIER. 
3. sviečka: symbolizuje a zapaľu-
je sa na tretiu adventnú – striebornú – nedeľu. Sviečka sa volá PRIATEĽSTVO, a mala by byť ružovej 
farby.  
4. sviečka: symbolizuje a zapaľuje sa na štvrtú adventnú – zlatú – nedeľu. Sviečka sa volá LÁSKA. 
Už tradične, aj tento rok pripravili zamestnanci obce krásny adventný veniec pred kultúrnym 
domom na ktorom sa bude každú adventnú nedeľu symbolicky zapaľovať jedna sviečka.
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INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Oddychová a nástupná plocha  
so zastávkou
Vďaka dotácií z bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A ROZVOJA VIDIEKA 2019 sme mohli revitalizovať 
oddychovú a nástupnú plochu so zastávkou pri parku 

v časti smerom na Záhorskú Ves. Revitalizáciou pries-
toru sme docielili účelné a ,,zelené“ priestranstvo, 
ktoré môže slúžiť všetkým na príjemné a pohodlné 
čakanie na prímestské autobusové spoje do okolitých 
miest a obcí. Zároveň môže slúžiť  aj pre okolo pre-
chádzajúcich občanov, ktorí si budú chcieť oddýchnuť  
a posedieť v tieni pod novo vysadenými stromami .  
Na spevnenie nástupnej plochy bola využitá veľ-
ká dlažba s veľkými medzerami, najmä preto, 
aby bola voda po daždi odvádzaná vďaka med-
zerám do terénu pod dlažbou. Súčasťou re-
vitalizácie je aj umiestnenie lavičiek a košov. 
Veríme, že sa Vám nové okolie autobusovej zastáv-
ky páči.

Obecný úrad
oznamuje, že v čase úradných hodín, 
môžete zaplatiť nájomné za hrobové 
miesta. Obec Vám zároveň upraví úda-
je, predĺži zmluvu a vystaví potvrdenie 
o zaplatení.

ŠTATISTIKA
Počet obyvateľov k 30.9. 2019                   1702
Počet obyvateľov k 30.11. 2019               1705

Dobudovanie kanalizácie
V súčasnosti budujeme poslednú časť kanalizácie 
v starej časti obce / od poslednej zastávky autobusu 
smerom na Z. Ves /. Stoka, ktorá je vedená v ces-
te je už vybudovaná. Časť, ktorá je v zelenom páse 
popri ceste sa momentálne dokončuje. Na uvedenú 
investíciu nám prispel Environmentálny fond sumou 
180.000 €.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
V mesiaci september sme už tradične privíta-
li nových občiankov. Pozvaných bolo 13 detí.  
Keď sa všetci pozvaní- deti, mamičky aj oteckovia 
usadili, nasledoval pekný program žiakov zo ZŠ. 
Starosta spolu s matrikárkou všetkých privítali prího-
vorom a po slávnostom podpísaní do pamätnej knihy 
každá mamička dostala kvetinku a dieťatko malý dar-
ček na pamiatku na túto slávnostnú chvíľu. 
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Názvy ulíc a prideľovanie orientačných čísiel
Dňa 26.6.2018 bolo Obecným zastupiteľstvom v Jakubove schválené Všeobecné záväzné nariade-
nie č. 9/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce 
Jakubov. Z uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam bude zápisom do registra 
adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej 
v platnosti. Nehnuteľnostiam bude pridelený názov ulice a orientačné číslo postupne po uliciach.

Potrebné  informácie, ktorých súpisných čísiel a v akom období sa bude prideľovať názov ulice 
a orientačné číslo, získate na webovej stránke obce a oznamom, ktorý vám bude zaslaný do poš-
tových schránok. 

Následne si môžu vlastníci prevziať na Obecnom úrade v Jakubove v úradných hodinách „Oznáme-
nie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžete zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným 
číslom. Neprevzaté oznámenia budú vlastníkom nehnuteľnosti po termíne uvedenom na oznámení 
zaslané doporučenou poštou. Vlastníkom, ktorým nebola vydaná tabuľka so súpisným číslom, si 
ju môžu prevziať  bezplatne na obecnom úrade. Obyvatelia domov, ktorí majú v uvedených nehnu-
teľnostiach trvalý pobyt, si môžu bezplatne vymeniť občiansky preukaz.

ZELENÉ OBCE
Obec získala nenávratný finančný príspevok od Slovenskej agentúry životného prostredia na re-
alizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska, na výsadbu zelene. Po obci na pozemkoch, 
ktoré sú v jej vlastníctve  boli na základe odporučenia realizátora rozmiestnené a vysadené dva 
druhy drevín. V centrálnej časti obce bola vysadená čerešňa vtáčia v celkovom počte 55 kusov. 
V areály Základnej školy bolo vysadených 28 ks hrabu obyčajného. Obec má teraz povinnosť 5 
rokov aktívne sa starať o stromy- poskytovať pravidelnú zálievku, mulčovanie, hnojenie, odstra-
ňovať nežiaduce uschnuté konáre stromov, príp. vykonať rezy stromov. 

Tešíme sa, že sme mohli vďaka finančnej podpore skvalitniť životné prostredie, skrášliť 
našu obec a vytvoriť tak zelené pľúca obce.

VONKAJŠIE FITNESS IHRISKO
Obec získala v tomto polroku dotáciu z dotačného pro-
gramu BSK- dotačná schéma Územné dotácie 2019 na 
realizáciu projektu s názvom ,, Vonkajšie fitness ihrisko“. 
Cieľom tohto projektu bolo podporiť najmä mla-
dých ľudí ale aj ostatné vekové skupiny obyvateľov 
obce a širokú verejnosť v rozvoji telesných aktivít.  
V prvej fáze zamestnanci obce pripravili betónový pod-
klad s konzolami, v druhej fáze boli umiestnené stroje 
na cvičenie v časti detského ihriska na športovom are-
ály.  Posledným krokom bolo vysadenie zelene, aby sa 
zabezpečil v teplých slnečných dňoch tieň pre cvičiacich 
na strojoch aj pre deti hrajúce sa na detskom ihrisku.
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STRETNUTIE 50 A 60 ROČNÝCH JUBILANTOV
Poslednú októbrovú sobotu sa v sobášnej miestnosti obecného úradu uskutočnilo stret-
nutie 50 a 60 ročných jubilantov, ktoré sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Pred oficiálnym 
začiatkom sa bývalí spolužiaci, rovesníci a kamaráti pred obecným úradom vrúcne privítali. 
Na úvod privítali našich  jubilantov deti zo ZŠ, ktoré si pripravili milý program. Po slávnost-
nom príhovore p. starostu sa všetci prítomní podpísali do pamätnej knihy a zároveň im p. 
starosta odovzdal darček ako spomienku na toto stretnutie. Po slávnostnom prípitku a pri 
malom občerstvení spomínali, pozerali spoločné fotografie, smiali sa a debatovali.. 

Posedenie pre seniorov
Obec Jakubov pozvala dňa 16.10.2019 pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším všetkých dôchodcov na 
tradičné posedenie do kultúrneho domu. Seniori tak 
mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich 
priateľov, rovesníkov. Posedenie zahájil starosta svo-
jim príhovorom. Kultúrny program pokračoval milým 
vystúpením detičiek z MŠ, ktoré rozdali dôchodcom 
aj malý darček. Po obede, koláčiku, kávičke, vínku si 
naši seniori aj zatancovali, posedeli, pospomínali...  
Obec pripravila pre dôchodcov darček v podobe obec-
ného kalendára na rok 2020 a uterák s potlačou obce. Pri 
občerstvení, vínku a živej hudbe sa dôchodcovia zabá-
vali, spomínali, spievali a tancovali až do podvečerných 
hodín. Do tanca hrali chlapci z hudobnej skupiny Borina.   
Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva 
a zamestnancom obce za to, že sa postarali o prípravy 
tohto tradičného podujatia.
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Prečo triediť odpad
Na Slovensku ročne vyprodukuje 
jeden občan priemerne 350 kilo-
gramov komunálneho odpadu, pritom až 
polovica by sa dala ešte využiť. Okrem 
toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa 
pomalšie, napríklad plechovky sa roz-
kladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa 
rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 
4000 rokov. Separovaním odpadu získate 
minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej 
práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti 
či čistejšie a zdravšie životné prostredie. 
Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo 
najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom 
nám idú aj zahraničné krajiny, pokým pri-
emerný Slovák použije za rok 466 igelito-
vých tašiek!, priemerný Dán iba 4 tašky.

Informácie  
k separovaniu odpadu 
Vážení občania, za účelom skvalitnenia 
nášho spoločného životného prostredia s ci-
eľom znížiť množstvo pevného komunálne-
ho odpadu je dôležité maximálne triedenie a 
separovanie vzniknutého odpadu. Kvalitným 
triedením a separovaním vzniknutého odpa-
du sa zvyšuje možnosť opätovného využitia 
jednotlivých komodít. 

Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, 
pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby 
bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, 
že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom 
prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto 
separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k 
životnému prostrediu.

Význam separovania

Separovanie odpadu nie je náročné. Separovať zname-
ná oddeľovať. V odpadovom hospodárstve to zname-
ná vytriediť zložky komunálneho odpadu do oddelených 
nádob tak, aby bolo možné vytriedené suroviny ďalej 
spracovať. Vyseparovaný odpad sa stáva surovinou ur-
čenou na ďalšie spracovanie a výrobu. Následné spra-
covanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu 
nazývame recykláciou. Súčasná spoločnosť produku-
je priveľké množstvo odpadu, s ktorým si príroda nevie 
sama poradiť a je len na nás, ako sa k tomuto problé-
mu postavíme. Separovaný zber je riešením problé-
mu zvyšujúceho sa množstva komunálneho odpadu. 
Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za 
odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do vý-
robného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdro-
jov, znižujú sa negatívne vplyvy na životné prostredie a na 
zdravie ľudí. Každý môže odpady pred ich odhodením do 
zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa znovu spraco-
vať – napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad, tetrapaky a 
textil. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, 
je potrebné vhodiť do nádoby na zmesový komunálny od-
pad (ostatný odpad).

Poplatky za skládkovanie porastú od roku 2019, pri-
čom zvyšovanie bude postupné po rokoch. Platiť má 
princíp, že čím bude obec viac separovať, tým menej 
za odpad zaplatí.

Ako obec máme vytriedenosť na r. 2019 v hodnote od 
20 – 30%

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. (s 
účinnosťou od 1. januára 2019)

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KO-
MUNÁLNEHO ODPADU 
(20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA 
SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu

Sadzba za príslušný 
rok v eurách . t-1

2019 2020 2021

1 <10% 17 26 33
2 10-20% 12 24 30
3 20-30% 10 22 27
4 30-40% 8 13 22
5 40-50% 7 12 18
6 50-60% 7 11 15

7 >60% 7 8 11

Separujeme, lebo chceme pomôcť chrániť 
životné prostredie a šetriť prírodné zdroje.
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Vianoce na Záhorí
Cez štedrý deň sa dodržiaval pôst, jedlo sa málo, 
a len bezmäsité jedlá. K tradičným jedlám na šted-
rovečernom stole na Záhorí patrili oplátky, pupáky, 
hríbová polievka, fazuľová alebo šošovicová, niekde 
kapustnica bez mäsa s hríbami a sušenými slivkami. 
Nesmel chýbať cesnak, cibuľa, jablká, orechy. Vy-
prážaný kapor so šalátom ako ho poznáme dnes sa 
v našich domácnostiach udomácnil až v 2. pol. 50 
rokov min. storočia. Na stole nesmeli chýbať koláče, 
tzv. cauty, orechovník, alebo makovník. 
Od stola nesmel nikto odísť (iba gazdiná, ktorá ser-
vírovala), pretože sa verilo, že kto prvý odíde od sto-
la, ten v nasledujúcom roku ochorie alebo dokonca 
zomrie. Po večeri sa chodilo po rodine vinšovať. Po-
užívali sa tradičné ale aj žartovné vinše:
,,Narodziu sa Ježíšek, kúpime mu kožúšek, 
taký dúhý chupatý, od huavy až po paty.“
Tradične chodila celá rodina aj na polnočnú omšu.
Sivester sa niesol v podobnom duchu ako vianoce, 
ukončoval sa hospodársky rok, bilancovalo sa, osla-
vovalo...Mládenci aj v minulosti vylpšovali posledný 
deň v roku hlukom a buchotom, práskali bičmi, strie-
ľali z mažiarov. zábavy sa konali väčšinou v dome, 
kde sa konali priadky, mládež tu v zábave a speve 
prečkala do Nového roka. Aj Novoročné vinše boli 
často žartovné: 
,,Vinšujem Vám tento Nový rok, aby vám odpadol z 
pece bok,  a z povaly deska, aby vás po hlave tre-
skla.“
Vianočné obdobie uzatváral sviatok troch kráľov. V 
kostoloch sa svätila voda, ktorá vraj pôsobila proti 
nečistým silám. Kňaz obchádzal príbytky, ktorpil ich 
svätenou vodou a dvere značil iniciálami G+M+B a 
letopočtom. 

Na Štredý deň 24. decembra začíname sláviť 
Vianoce. Na východnom a čiastočne aj stred-
nom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“ ale-
bo „vigílija“, čo znamená „predvečer sviatku“.
Naši predkovia používali aj názov „Kračún“ 
čiže krátky deň a pripisovali mu veľký kresťan-
ský význam i zvláštnu moc, a preto sa v tento 
deň dodržiavalo množstvo zvykov a magických 
úkonov.

VIANOCNÉ

sviatky

v

Advent
Názov Advent pochádza z latinského slova adven-
tus, čo znamená príchod a prvú nedeľu po svätej 
Kataríne sa ním v katolíckej i evanjelickej cirkvi za-
čína liturgický rok. Obdobie je symbolické čakaním 
na príchod spasiteľa, upokojením sa pred koncom 
roka, ale aj pôstom a v minulosti sa počas tohto času 
nekonali svadby ani zábavy. Jeho, dnes už takmer 
neodmysliteľnou, súčasťou je adventný veniec, ktorý 
ako prvý vytvoril z čečiny v roku 1860 pastor Johann 
Henrich Wichern v Hamburgu. Jeho veniec pripomí-

nal adventný kalendár. 
Za milodary, ktoré ako 
pastor dostával, vybu-
doval sirotinec a prá-
ve kvôli otázkam detí, 
ktoré chceli vedieť, 
kedy už budú Vianoce, 

vyrobil prvý adventný veniec. Vytvoril ho z čečiny a 
dreva pričom na každý deň adventu pripevnil jednu 
sviečku, štyri z nich boli väčšie a pripomínali nedele. 
Adventný veniec plní v prenesenom význame aj mi-
sijnú úlohu, pretože aj neveriacim pripomína príchod 
Vianoc a narodenie Ježiša Krista.

Adventný kalendár
Adventný kalendár je zvlášt-
ny druh kalendára ukazujúci 
24 dní spojených s kresťan-
skými Vianocami a dobou 
adventu. Kalendár slúži na 
odpočítavanie dní adventu 
Od 1.12. ku štedrému dňu. 
V súčastnosti je rozšírená je 
papierová verzia, v ktorej sa 
nachádza 24 políčok vyplnených malými sladkosťami, často 
čokoládou rôzneho tvaru. 

Viete , že...?

STROMČEK 
nie ja až taký starý tradičný vianočný jav ako by 
sa zdalo. V mestách sa začali ozdobovať strom-
čeky koncom 18. storočia, no a na dedinách oveľa 
neskôr, niekedy koncom 19. storočia. Vianočné 

darčeky 
tiež nebola 
tradícia, 
začali sa 
zjavovať 
pod strom-
čekmi až 
na za-
čiatku 20. 
storočia.
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Vianočné tradície 
z rôznych kútov Slovenska:
Zaujímavá tradícia pochádzajúca z Abova je umývanie rúk 
vo vode s mincami, čo má všetkým v rodine priniesť bo-
hatstvo a zdravie.

Pod štedrovečerným stolom bol položený železný pred-
met, najčastejšie sekera. Verilo sa že kto naň položil po-
čas večere nohu, bude v budúcom roku šťastný.

Po večeri sa rozkrajovalo jablko. Ak mal 
jadrovník tvar hviezdy, očakávalo sa v 
rodine šťastie, ak tvar kríža, znamenalo 
to chorobu či smrť.

Prastarý zvyk na Zemplíne radil priviazať pred večerou 
každému členovi rodiny nohy o stôl, má to symbolizovať 
súdržnosť rodiny. Niektoré pramene uvádzajú uviazať re-
ťaz okolo stola.

Kosti z večere sa dávali na jednu kôpku a potom sa v ľa-
novom obrúsku zakopali pod jabloň.

Platil aj zákaz na štedrý deň zametať ( aby sa nevymietli 
duše mŕtvych z domu), pretože sa verilo, že mŕtvi predko-
via môžu so živými zdieľať štedrovečernú večeru.

Slobodné dievčatá hádzali topánku za hlavu. Ak 
sa topánka otočila špicou ku dverám, 
dievča sa do roka vydalo, ak sa to-
pánka otočila pätou, diavča zostalo 
nasledujúci rok slobodné. 

V niektorých kútoch Sovenska bola tradícia veštiť 
z olova, ktoré sa roztavené lialo do vody a podľa tvarov, 
ktoré vznikli sa veštilo, čo koho v nasledujúcom roku po-
stretne Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlav-
ne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a 
končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). V 
tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. 
Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola po-
važovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, 
znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné 
ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových 
príkazov a zákazov. Mládež využívala tento čas na spo-

ločné hry, zábavy, spevy priadko-
vých piesní, tance a ľúbostné čary. 
V minulosti bol za najkratší deň 
roka považovaný 13. december a 
ľudia boli presvedčení, že na Luciu 
majú zlé sily najsilnejší vplyv. Pro-
ti strigám sa chránili cesnakom, 
kreslením krížov a ženy zaodeté 
v bielych plachtách s pomúčenou 

tvárou vyháňali zlých duchov. V tento deň sa začínala aj 
takzvaná „lístočková“ veštba pre slobodné dievčatá. Dva-
násť mužských mien napísali dievčatá na papier, uložili 
ich pod tanier a každý deň jeden papierik spálili, bez toho, 
aby vedeli aké meno na ňom bolo. Na Štedrý deň sa do-
zvedeli meno ich vyvoleného.

Vianočné gule zo skla  
si dal vroku 1889 patentovať francúz 

Pierre Dupont. Najskôr sa vyrábali jed-
nofarebné, neskôr sa začali zdobiť rôz-
nymi motívmi, ornamentmi a kresbami. 
Neskôr sa začali vyrábať aj iné tvary zo 

skla, či už srdiečka, zvončeky a hviezdy, 
ale aj anjeliky a rôzne iné figúrky.

Vianočná oblátka
Oblátky sa pečú z nekvaseného cesta, z pšeničnej múky, 
vody, alebo mlieka, vaječného žĺtka a pridáva sa cukor, 
vanilka či škorica. Kedysi ich na začiatku adventu piekol 
kantor (učiteľ) a žiaci ich roznášali posledný týždeň pred 

Vianocami s vinšom obyvate-
ľom. Bez tejto tradičnej pochúť-
ky si naše slovenské vianoce 
nevieme predstaviť, no viete čo 
predstavujú oblátky v našich tra-
díciách? Oblátky vznikli z hostie, 
predstavujú teda telo Ježišovo.

Salónky
Zvyk vešať na stromček 
salónky ako dekoráciu 
pochádza z Maďarska. 
Typickou vianočnou 
sladkosťou sa salónky 
stali pre nás od konca 
19. storočia. 

Z e l e n á  a  č e r v e n á
Tradičné farby vianočných deko-
rácií červená a zelená majú tiež 
svoj význam. Zelená farba v kres-
ťanstve je farba nádeje a ihličnaté 
stromy predstavujú život, pretože 
dokážu prežiť mrazy a zimu. Čer-
vená farba symbolizuje krv Ježi-
šovu, ktorá bola preliata za hrie-
chy ľudstva. Typickými symbolmi 
vianočných dekorácií sú preto 
zelené vetvičky cezmíny s červe-
nými bobuľami.

MEDOVNÍKY
Medovnikárstvo ako re-
meslo má korene v Ne-
mecku. Na Slovensku 
začali vznikať cechy 

medovnikárov v 14.sto-
ročí. Vznikali najmä  vo 
veľkých mestách s vý-
sadami, pretože v čase 
vzniku medovnikárstva 
si sladkosti mohli dovoliť 
len bohatší. Chudobnejší 
sa zvykli perníkom obda-
rovať len na Vianoce. Po 
čase sa medovníky rozší-
rili aj na vidiek, predovšet-
kým prostredníctvom pútí 
a jarmokov.
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Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výcho-
vu sa od roku 2015 začal organizovať „Deň materských škôl“. 4.novembra 
1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na Slovensku. 

K oslave Dňa materských škôl sme sa tradične zapo-
jili aj tento rok. Všetky deti 
našej škôlky už od rána pre-
žívali tento deň spoločnými 
hrami, kreslením a napokon 
stretnutím v triede, kde si 
spoločne zaspievali hymnu 
materských škôl. Keďže po-
hyb je pre deti najlepší spô-
sob prejavu, tancom, spe-
vom a hudobno-pohybovými 
hrami pokračovala detská 
oslava. Všetky deti dostali 
medailu s logom Dňa mater-
ských škôl. Veselá a zábav-
ná atmosféra sa niela celým 
dňom. V detských usmiatych 
očkách sa jagala veľká rado-
sť. Deti vnímajú našu škôl-
ku, ako svoju rodinu, nakoľ-

ko tu trávia väčšiu časť dňa. Kamaráti, detský kolektív 
a príjemné prostredie materskej školy, sú dôležitou 
súčasťou zdravého  a všestranného rozvoja detskej 
osobnosti.

VIANOČNÉ 
die ln ičky
Aj keď pani Zima ešte spí a Martin na bielom 
koni neprišiel, v našej škôlke už začali prí-
pravy na vianočné sviatky. 19.novembra pani 
učiteľky spolu s mamičkami, babičkami a deť-
mi vytvorili vianočné dielne. Vyrábali na nich 
rôzne vianočné ozdoby, zdobili medovníky /
tie nepodarené stihli deti už aj zjesť/. Pomo-
cou rôznych techník vyrábali vianočné deko-
rácie, ktoré naša škôlka bude ponúkať na via-
nočných trhoch. Deťom i rodičom sa tvorenie 
pri vianočných  melódiách  veľmi páčilo, deti 
mali obrovskú radosť z výtvorov, ktoré sa im 
podarili. Aj takýmto spôsobom sa dá rozvíjať 
spolupráca rodiny a školy. Neformálny rozho-
vor, spoločne strávené chvíle, ktoré aspoň na 
chvíľku prerušia zhon a stres dnešnej uponá-
hľanej doby.
Všetky deti aj zamestnanci Materskej školy 
v Jakubove, prajú Jakubovčanom veselé Via-
nočné sviatky, plné rodinnej pohody, pokoja 
a do Nového roka 2020 pevné zdravie a len to 
najlepšie, čo nám tento svet môže dať. 

Mier a lásku celému svetu.  
Škuntová B. 
Siváková S.

D e ň  m a t e r s k ý c h  š k ô l
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JÚL 2019 - Denný letný tábor v ŠKD
41 detí z ŠKD Jakubov strávilo už 15. leto časť svojich prázd-
nin v Dennom letnom  tábore. Program tábora bol veľmi za-
ujímavý: vystúpili sme na Pajštún, navštívili sme mini ZOO 
Lubina, kde deti zažili priamy kontakt so zvieratkami, jaz-

dili na koníkoch, zoznámili sa s históriou Čachtického hra-
du, prezreli si najmladší a najmodernejšie zariadený zámok 
v Smoleniciach, zaplávali si v plavárni Malina v Malackách, 
zažili skvelú opekačku aj nezabudnuteľnú noc v telocvič-
ni.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí náš tábor podporili: 
Obec Jakubov/ dotácia 300 eur, Mäsiarstvo v Jakubove/ 
špekačky, mamičky našich táborníkov/ koláčiky. ĎAKUJEME!      
                                   Daniela Bukovská – vychovávateľka ŠKD 

Cezpoľný beh v Malackách
19.septembra sa naši žiaci zúčastnili Cezpoľného behu v Ma-

lackách, kde v súťaži jednotlivcov získal fantastické druhé miesto 
Nicolas Novák (9.A) a Lukáš Pristach (7.A). V súťaži družstiev 
získalo naše družstvo druhé miesto v zložení Nicolas Novák, 
Peter Martinka (9.A) a Peter Binčík (7.A). Na víťazov sme hrdí 
a gratulujeme. 

17.10. Projektové vyučovanie 
- POVOLANIA

V tento deň sa deti prvého stupňa zmenili na „dospelákov“. Boli 
z nich odrazu lekári, pekári, nechtárky, šoféri autobusu, predava-
či... Celý deň sa niesol v duchu povolaní – žiaci poznávali druhy 
povolaní, vyrábali vlastné reklamné štíty a cenníky služieb, skla-
dali papierové peňaženky, spoznávali a počítali bankovky a min-
ce a prakticky si vyskúšali výkon jednotlivých profesií. Skúsenej-
ší žiaci skúsili, aké je to pracovať s obmedzeným rozpočtom na 
domácnosť, snažili sa organizovať a zadeľovať osobné financie 
tak, aby rodina ušetrila čo najväčší obnos peňazí. Projektové 
vyučovanie „POVOLANIA“ bolo súčasťou vzdelávania v oblasti 
finančnej gramotnosti, ktoré naša škola ponúka žiakom v rámci 
prierezových tém v školskom vzdelávacom programe. 

Stretnutie generácií 
Mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou 
života človeka. Aspoň na pár chvíľ spomalíme rýchle tempo ži-
vota, pristavíme sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, 
tetách. Pozdravíme ich, venujeme darček, vypočujeme a ocení-
me ich rady. 
Dňa 24. 10. sme si viac ako inokedy želali, nech sa Vám rozžia-
ria oči pri pohľade na nás, Vaše vnúčence, ktoré Vám z úcty a 
vďaky uvili symbolickú kytičku tancov, piesní a básničiek. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým rodičom a priaznivcom ško-
ly, ktorí nás podporovali počas celého roka 2019. 
Aj vďaka Vašej podpore sme znova zvýšili úroveň 
vzdelávacích podmienok pre našich žiakov a pod-
porili ich zručnosti a kreativitu.
Všetkým rodičom, priaznivcom a sponzorom ško-
ly prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a 
úspešný Nový rok 2020 v kruhu svojich najbližších.
Žiaci, pedagógovia a zamestnanci 
Základná škola Jakubov

1. ročník turnaja programovateľných LEGO 
robotov: ZÁHORÁCKY ROBOT

11.októbra ZŠ Jakubov zorganizovala 1.ročník Záhoráckeho 
robota – turnaja programovateľných LEGO robotov. V disciplí-
ne „ Ukáž, čo vieš“ si zmeralo programátorské a konštrukčné 
zručnosti 9 tímov z Bratislavy, Jakubova, Skalice a Veľkých Le-
vár s výsledným umiestnením: 1.miesto robotický krúžok BA, 
2.miesto ZŠ Jakubov (A. Frišlovič (7.A) loď), 3.miesto SZŠ Ska-
lica. Cenu súťažiacich získala ZŠ Jakubov (A. Frišlovič (7.A) – 
loď).

Turnaj finančne podporili: Bratislavský samosprávny kraj - naj-
lepšie miesto pre život; Nadácia EPH; Tesco; program Techsoup 
Slovensko, za finančnej podpory spoločnosti SAP a Haus des 
Stiftens; Eduxe a Termofol. Fotografie a video nájdete na www.
zsjakubov.sk  a fb/zsjakubov. 

OKTÓBER - mesiac našich úspešných pro-
jektov na podporu digitálneho vzdelávania
V októbri sme opäť pripravili spoluprácu v LEGOrobotike s iný-
mi školami. Konštruktivistická výučba na hodinách informati-
ky bude počas 2019/2020 prebiehať vďaka podpore Nadácie 
Orange. Náš úspešný projekt zrealizujeme nielen na ZŠ Jaku-
bov, ale aj v ZŠ Láb, Veľkých Levároch, Záhorskej Vsi a Súk-
romnej základnej škole v Skalici. Na podporu LEGOrobotiky 
pribudnú záujmové útvary, ktoré pripravíme na ZŠ Jakubov, 
Láb, Veľké Leváre a  Záhorská Ves vďaka podpore z Participa-
tívneho rozpočtu BSK-Bratislavský samosprávny kraj - najlep-
šie miesto pre život. 

Pokračujeme v účasti  
na First Lego League 2020

10. januára 2020 sa zúčastníme regionálneho turnaja First 
Lego League v priestoroch Fakulty informatiky Paneurópskej 
vysokej školy v Petržalke. Účasť nášho tímu podporila Nadácia 
EPH. Príďte nás povzbudiť. 

Školský klub detí pri ZŠ Jakubov
Aktivity v ŠKD sú prispôsobené podmienkam klubu, navzájom 

sa prelínajú, dopĺňajú a podporujú. Pri ich výbere vychádzame 
z potrieb a záujmu detí. V septembri sme sa zúčastnili na diva-
delnom predstavení v KD Jakubov- Rozprávková show, na ktoré 
nás pozval OcÚ Jakubov. Ďakujeme! 

Pri septembrovom „Vítaní detí do života“ deti z nášho klubu 
privítali  básničkami a uspávankami najmladších obyvateľov Ja-
kubov. V októbri klubáci potešili  pesničkami a básničkami 50-tni-
kov a 60-tnikov z našej obce. Medzi ďalšie aktivity ŠKD počas 
jesenných mesiacov patrili: vyrezávanie tekvíc a príprava jesen-
nej výzdoby ŠKD, šarkaniáda – výroba a púšťanie šarkanov na 
školskom ihrisku, Hallowen Párty v strašidelných maskách v te-
locvični s diskotékou a palacinkami a divadelné predstavenie– 
Danka a Janka. Kalendárny rok zakončujeme nácvikom progra-
mu a výrobou darčekov na obecné vianočné trhy. 

ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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Kategória U11
Naši šikovní chlapci sa právom stali majstrami svojej sku-
piny v kategórii U8 (2017/2018). O rok opäť vyhrali svoji 
skupinu U8 (2018/2019). Súbežne hrali i U9 (2018/2019) 
kde zabodovali a svojou húževnatosťou a vytrvalosťou 
si vybojovali druhé miesto v U9 (2018/2019). Stal sa z 
nich skvelý tím, spolu prekonali všetky zábrany oceňu-
júc svoje i súperove kvality, nielen chlapcov, ale i diev-
čat. Preskočili kategóriu U10, a tento rok hrajú kategóriu 
U11 (2019/2020), kde zatiaľ na jeseň vybojovali krásne 2. 
miesto, za čo sú na nich hrdí nielen rodičia, ale i tréneri, 
korím  patri obrovská vďaka. Neoceniteľným úsilím a lás-
kou vedú tieto deti každým tréningom či zápasom nie k 
víťazstvu, ale k tímovej čestnej hre a radosti z nej. Chlapci 
si skvele viedli tento rok na jeseň na turnaji v Jakubove s 
tímami Inter Bratislava (4:4), porazili CSFA Malacky (7:3) 
a Trinec (5:0) a so Sigmou Olomouc (2:2).

Tréneri Bronislav Beránek a Vladimír Orth

Kategória U15
Spoločné mužstvo OŠK Láb+ TJ Záhoran Jakubov
Zúspešnej kategórie U11 ktorá vyhrala v lete suverénne  sú-
ťaž PRMA 2018/2019 sme vytvorili nové mužstvo mladších 
žiakov U13. Chlapci vstúpili do sezóny 2019/2020 výborne 
a nezľakli sa ani o rok či dva starších súperov. Po výborných 
kolektívnych výkonoch  sme po jesennej časti obsadili prvé 
miesto v kategórii U13 BA vidiek.
Chceli by sme vyzdvihnúť výbornú spoluprácu s  OŠK Láb, 
čo sa týka kategórie mladších a starších žiakov kde vytárame 
spoločné mužstvo a navzájom sa dopĺňame.
Starší žiaci U15 po jesennej časti  2019/2020 skončili v tabuľ-
ke na  zaslúženom druhom mieste.

Tréneri Pavol Kalakaj a Stanislav Slaninka.

Kategória U8
O novú skupinu U8 sme sa začali viac zaujímať tento rok 
v lete .Ide o chlapcov vo veku 5 až 7 rokov, ktorí nechcú 
doma sedieť za počítačom ale vyžadujú si pohyb, spoloč-
nosť a voľný čas radi trávia s kamarátmi na ihrisku. Pre 
nás bolo dôležité aby sa chlapci naučili základy futbalu, 
dbali sme hlavne na férovosť a ohľaduplnosť. U chlap-
cov sme rozvíjali ich pohybové schopnosti. Pre nás sú tí 
najlepší a za veľmi krátky čas, pochopili čo slovo futbal 
znamená. Bojujú od začiatku až do konca. Nevzdávali sa 
ani keď zistili že hrajú proti nim oveľa väčší súperi. Pár 
zápasov sa nám podarilo vyhrať no bohužiaľ viac zápasov 
sme prehrali ale my sa nevzdávame bojujeme ďalej a ve-
ríme že nás čakajú už iba výherné zápasy. Toto leto sme 
začali priateľskými zápasmi a postupne sme sa odhodlali 
na súťaž. Tak veríme že sa nám bude dariť a s našimi vý-
sledkami sa s vami podelíme.

Tréneri Marek Sofka a Martin Lipa

U11

U8

U15 U13
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Sumarizácia jesennej sezó-
ny  súťaže IV. ligy Bratislava 
2019/2020 slovami trénera Má-
ria Šimka:1. polovicu sezóny IV. 
ligy Bratislava 2019/2020 sme 
ukončili v tabuľke na 1. mies-
te. Z tohto pohľadu musíme byť 
naozaj spokojní. TJ Záhoran Ja-
kubov je za 24 ročnú existenciu 
4-tej ligy jediné mužstvo v rámci 
BFZ, ktoré odohralo všetkých 
24 ročníkov. Čo ma ale skutoč-
ne teší je, že za tých 24 rokov 
sme 1. krát skončili po polovici 
sezóny na 1. mieste. Podari-
lo sa nám spolu s chlapcami 
vytvoriť v kabíne veľmi dobrý 
kolektív. Určite to malo veľký 
vplyv na výsledky. Musím tiež 
konštatovať, že mužstvo bolo 
na solídnej kondičnej úrovni a 
veľa zápasov sme vyhrali v 2. 
polčase. Čo sa týka defenzívy, 
tak sme vytvorili ďalší rekord TJ 
Záhoran Jakubov v 4-tej lige so 
7 inkasovanými gólmi. Myslím si, že mužstvo si 
udržalo štandardnú výkonnosť celú polsezónu a 
predvádzalo celkom atraktívny futbal. Za všetko 
toto, ale aj za to, že kabína prijala moju filozofiu, 
by som sa rád všetkým chlapcom v kabíne poďa-
koval.Jediný nedostatok, ktorý musím vypichnúť, 
bolo veľké množstvo nepremenených gólových 
situácii. Ak chceme uspieť aj v 2. polovici súťa-
že, musíme sa tohto neduhu vyvarovať.Nerád 
vyzdvihujem verejne kvality jednotlivcov, ale ten-
tokrát musím urobiť výnimku. Musím vyzdvihnúť 
ako herné tak aj ľudské kvality nášho kapitána 
a brankára Miroslava Kolesára. Z môjho po-
hľadu bol najlepší brankár 1. polovice súťaže 
IV. ligy Bratislava 2019/202 a svojim prístupom 
príkladom pre všetkých. Chalani, ešte raz ďa-
kujem a teším sa na jarnú časť futbalovej sezó-
ny.                                                                                                                                                                                                                             

 Mário Šimek

Kategória U17

TJ Záhoran Jakubov, víťaz jesennej časti ako aj najlepší 
brankár súťaže IV. ligy Bratislava 2019/2020.
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Súťaž vo varení gulášu
Dňa 05.10.2019 sa v našej obci na futbalovom ihrisku 
konala už po piaty raz súťaž vo varení gulášu -  JAKU-
BOVSKÝ GULÁŠ. Napriek nie práve najlepšej predpo-
vedi počasia sa súťaže zúčastnilo celkovo 10 družstiev 
z Jakubova, Kostolišťa a Malaciek.
Vďaka ochote a pomoci zo strany obce a obecných pra-
covníkov bol zabezpečený veľko-kapacitný stan pre prí-
pad dažďa, čo napokon zachránilo celú akciu. Počasie sa 
nám totiž predviedlo v plnej paráde. Z rána slabý dážď, 
neskôr vykuklo slniečko a práve počas odovzdávania 
vzoriek a vyhlásenia výsledkov sa spustila búrka s kru-
pobitím.
Napriek týmto vrtochom počasia bola atmosféra počas 
celej akcie výborná, k čomu prispela aj živá hudba.
Po precíznom posudzovaní vzoriek 5 člennou porotou 
bolo poradie na prvých troch miestach stále anonymné. 
Až pri samotnom vyhlasovaní poradia sa ukázalo kto je 
víťazom.
Prvé miesto obsadilo družstvo s názvom Odťahovkári 
z Malaciek. Jedná sa o skúsených guláš majstrov, čo sa 
odrazilo aj na kvalite a fantastickej chuti nimi uvarenom 
guláši.
Na druhom mieste skončilo družstvo Drím Tím z Jaku-

bova – stálica našej súťaže, ktorí zatiaľ nevynechali ani 
jeden ročník.
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo s názvom Gei-
senovci taktiež z Jakubova.
A ako každý rok sa hodnotila aj kreativita jednotlivých 
družstiev. Cenu za kreativitu tento krát získalo družstvo 
4.B. z Kostolišťa a Malaciek.
Organizátori sa touto cestou chcú poďakovať obci Ja-
kubov a najmä obecným pracovníkom a všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu, no najmä súťažiacim, bez ktorých by 
takéto akcie nemalo význam robiť.


