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Vždy sa tešíme na príchod najkrajších 
sviatkov roka. Berieme ich ako nádher-
ný čas porozumenia a lásky k blížne-
mu. V tom dlhom rade dní celého roka 
je to jediný čas, kedy ľudia zvyčajne 
majú k sebe bližšie. Stretávame sa s 
rodinou, príbuznými, známymi, sadá-
me si  k spoločnému stolu, aby sme sa 
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme 
rodinné puto. Otvárame svoje srdcia 
viac, ako inokedy. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sa naše dni napĺňali spo-
kojnosťou a ľudskou spolupatričnos-
ťou. Aj keď si to mnohí nepripúšťame, 
naše podvedomie to cíti. Doprajme po-
koj našej duši a srdcu, objavme sami 
seba a vtedy objavíme v našom oko-
lí aj iných ľudí a možno sa ten kúsok 
sveta, v ktorom žijeme, stane lepším. 
Vianoce sú najľudskejšie a najláska-
vejšie obdobie v roku. Keď sa o nie-
koľko dní rozozvučia kostolné zvony 
a oznámia príchod čarokrásnych Vi-
anoc, zabudnime na všetky starosti a 
prežime tieto sviatky v láske, šťastí a 
svornosti. Na štedrý večer rozsvieťme 
vianočné sviečky a nech nám znie ti-
chá hudba veselosti počas celých Via-
noc a nech rok nastávajúci nám pokoj, 
zdravie a šťastie prinesie. 
Zaželajme si nádherné Vianoce a po-
koj v duši nech sa udrží aj po celý bud-
úci rok. 

V mene celého obecného zastupi-
teľstva, v mene všetkých pracovní-
kov obce, ale aj osobne Vám želám 
do nasledujúcich krásnych vianoč-
ných dní, nech sú naplnené spolu-
patričnosťou človeka k človeku, ra-
dosť z malých i veľkých vecí života.  
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky, a 
potešenia z najbližších a ľudí blízkych 
Vášmu srdcu. 

Krásne a požehnané Vianoce 
Vám želá     

Mgr. Peter Gajdár, starosta obce                                            

BETLEHEM v našej obci
Zvianočnieva sa aj u nás v obci.
Od prvej adventnej nedele zdobí park pred kultúrnym domom 
krásny adventný veniec, na ktorého príprave sa podieľali zamest-
nanci obce.
Po prvýkrát sa môžu občania obce prísť pozrieť na krásny histo-
rický betlehem, ktorý bol predchádzajúce roky umiestnený za ok-
nom obecného úradu. Tento rok p. Ján Kamenistý vyrobil krásny 
drevený stánok, do ktorého bol vložený historický betlehem.
Spolu s adventným vencom vytvára pravú adventnú atmosféru.
Vnútro betlehema tvoria najznámejšie betlehemské postavy- 
malý Ježiško, ktorý leží v jasličkách na slame, Svätý Jozef a 
Panna Mária, traja králi- Gašpar, Melichar a Baltazár so svojimi 
darmi- zlatom, kadidlom a myrhou. Betlehem dopĺňajú pastieri, 
anjeli, ovečky, teliatka, kravička a osol. Nad Betlehemom svieti 
hviezda, ktorá ukazuje všetkým ľuďom dobrej vôle cestu do Bet-
lehema. Drevenú kométu vyrezal p. Emil Martinec.
Týmto by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí neboli 
menovaní a prispeli nejakým spôsobom pri zhotovení a výzdobe 
betlehema.
Veríme, že takéto zázračné miesto vyrastie v našej obci každý 
rok počas adventu.
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INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Kultúra v obci v čase koronakrízy
Začiatkom mesiaca marec nás zaskočila správa 
o potvrdení prvého prípadu koronavírusu na Slo-
vensku.

Od tejto doby sme boli nútení zrušiť všetky tradič-
né obecné kultúrne akcie, aby sme zabránili šíre-
niu COVID-19.

Veríme, že ,,koronu“ čoskoro porazíme a v bud-
úcom roku sa budeme môcť stretnúť.

Vážení občania a rodáci Jakubova, potešilo by 
nás, keby ste sa s nami podelili o svoje spomienky, 
zážitky a staré fotografie z našej obce.

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať 
daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti a 
psa najneskôr do konca januára 2021. Daňové 
priznanie je potrebné podať, ak prišlo k zme-
ne vo vlastníctve nehnuteľností, napr. kúpa a 
predaj nehnuteľnosti, darovacia zmluva. Zá-
roveň upozorňujeme vlastníkov na povinnosť 
podať daňové priznanie pri vzniku alebo záni-

ku dane za psa. Tlačivá na priznanie k dani 
z nehnuteľnosti a psa nájdete na webovej 
stránke obce Jakubov v sekcii tlačivá. V 
prípade potreby Vám tlačiva poskytne aj 

obecný úrad.

!

Stavebný úrad bude od 23.12.2020 - 
11.01.2021 zatvorený

Počas vianočných sviatkov bude 
zberný dvor otvorený nasledovne:

Utorok (22.12.2020) 15:00-17:00

Štvrtok (24.12.2020) Zatvorené

Sobota (26.12.2020) Zatvorené

Utorok (29.12.2020) 15:00-17:00

Štvrtok (31.12.2020) Zatvorené

Sobota (02.01.2021) 10:00-15:00

Utorok (05.01.2021) Zatvorené

Štvrtok (07.01.2021) Zatvorené

Sobota (09.01.2021) 10:00-15:00

Na obecnom úra-
de je možné si 
zakúpiť obecný 
kalendár na rok 
2021 v cene 2,20 
€ a rúško s potla-
čou obce v cene 
4,00 €.  

Počas vianočných sviatkov bude 
obecný úrad otvorený nasledovne:

Streda (23.12.2020) 7:30-13:00

Štvrtok (24.12.2020) Zatvorené

Piatok (25.12.2020) Zatvorené

Pondelok (28.12.2020) 7:30-14:00

Utorok (29.12.2020) 7:30-14:00

Streda (30.12.2020) Zatvorené

Štvrtok (31.12.2020) Zatvorené

Piatok (01.01.2021) Zatvorené

Pondelok (04.01.2021) 7:30-14:00

Utorok (05.01.2021) 7:30-14:00

Streda (06.01.2021) Zatvorené

Štvrtok (07.01.2021) 7:30-13:00

Piatok (08.01.2021) Zatvorené

Obec Jakubov Vám praje 
pokojné vianočné sviatky a všetko dobré 

v Novom roku!
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Rúško a kalendár 
pre seniorov

 Z dôvodu koronakrízy sa tento rok pri prí-
ležitosti mesiaca úcty k starším nemohlo 
konať tradičné posedenie pre seniorov 
v kultúrnom dome.

Pre seniorov Obec Jakubov zabezpečila 
rúško a kalendár na rok 2021, ktoré im 
doručila v priebehu mesiaca november 
do ich schránok.

Všetkým seniorom srdečne prajeme pev-
né zdravie a veríme, že sa budúci rok 
stretneme v kultúrnom dome, spolu si 
zatancujeme, zaspievame a porozpráva-
me sa.

PLOŠNÉ TESTOVANIE 
V OBCI JAKUBOV 
DOPADLO POZITÍVNE
Počas víkendu 31.10.2020 
- 01.11.2020 sa usku-
točnilo plošné testova-
nie aj v obci Jakubov. 
Za sobotu 31.10.2020 bolo vy-
konaných 732 testov, z toho 
boli 2 pozitívne. Počas celého 
dňa sa tvorili dlhé rady. Testo-
vania sa zúčastnili zväčša Jakubovčania, chatári, cud-
zinci ale aj občania z okolitých obcí a z Malaciek. Títo 
obchádzali okolité obce a hľadali najkratšie rady, pre-
tože v Malackách bolo troj- až štvorhodinové čakanie.  
Za nedeľu 01.11.2020 bolo vykonaných 472 tes-
tov, z toho boli 2 pozitívne. V tento deň boli 
v doobedňajších hodinách miernejšie rady a 
poobede sa park pred kultúrnym domom úplne vy-
ľudnil, do večera sa na testovanie vôbec nečakalo. 
V mene obce Jakubov sa chceme srdečne 
a úprimne poďakovať všetkým členom odberné-
ho tímu, ktorí  boli v 120 % nasadení. Naši zdra-
votníci boli vysmiati a dobre naladení, čím odľa-
hčili atmosféru a podporovali občanov, ktorí 
mali pred samotným odberom strach a rešpekt.  
Veľká vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste v sobotu 
(ale aj v nedeľu) prišli, v daždi, v tme a v dlhom rade 
vydržali stáť a čakať. Zároveň ďakujeme za koláčiky 
a pitný režim, ktoré ste priniesli pre dobrovoľníkov.  
Tiež by sme sa chceli poďakovať p. Ftáčnikovi za 
sponzorské zabezpečenie občerstvenia.
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Jakubovskí atléti úspešní
V roku 2020 mala obec Jakubov svojich reprezentantov 
aj v „kráľovnej športu“. Aj atléti z Jakubova ako členovia 
atletického klubu AC Malacky dosiahli významné úspechy. 
Napriek pandémiou poznačenej sezóne sa koncom leta 
podarilo zorganizovať všetky najdôležitejšie preteky.

V kategórii najmladších žiačok dosiahla krásne úspechy 
Michaela Kováčiková. K jej najväčším úspechom patrí 
1. miesto v celoslovenskom tímovom finále Detskej P-T-
-S (Pravda - Televízia - Slovnaft) v Šamoríne. Atléti AC 
Malacky sa tak tretí krát v rade stali majstrami Slovenska 
v Detskej atletike.

Ďalším úspechom je 4. miesto vo finále Čokoládovej tretry 
Slovensko v Košiciach v disciplíne hod raketkou Wortex. 
Vďaka tomu sa kvalifikovala a reprezentovala Slovensko 
na medzinárodných pretekoch Čokoládová tretra v Ostra-
ve, ktoré sú detským predprogramom svetového mítingu 
Zlatá tretra Ostrava (WORLD ATHLETICS CONTINENTAL 
TOUR). 

Na Majstrovstvách Bratislavského kraja v kategórii 
najmladších žiačok zároveň získala:

1.miesto v behu 60 m cez prekážky
1.miesto vo vrhu guľou, 
2. miesto v skoku do výšky 
2.miesto v  behu na 60m
3.miesto v behu na 150m.
4.miesto v skoku do diaľky
V kategórii starších žiačok sa Laura Vrabčeková kva-
lifikovala na majstrovstvá Slovenka kde získala:

3. miesto v štafetovom behu 4x60 m. 
18.miesto v behu na 150m
19. miesto v behu na 300m 
27. miesto v behu 60m, všetko v osobných rekordoch.

Na majstrovstvách Slovenka v kategórii starších žia-
kov reprezentoval aj Allan Ort-Mertl pričom obsadil: 

11. miesto v skoku do výšky v osobnom rekorde, 
14. miesto v behu 100 m cez prekážky 
16. miesto v behu 300 m cez prekážky v osobnom rekor-
de
V lige Atletického zväzu Bratislava zároveň získal: 
1. miesto v skoku do výšky, 
3. miesto v hode oštepom, 
4. miesto v behu 300 m cez prekážky, 
4. miesto v skoku do diaľky, 
5. miesto v behu 100 m cez prekážky

Ďalšími reprezentantami Jakubova v atletike sú aj Jakub 
Imriška ktorému skomplikovalo tohtoročnú sezónu zra-
nenie a Maxim Ort-Mertl ktorý úspešne absolvoval svoje 
prvé oficiálne preteky.

Všetkým atlétom Jakubova prajeme aj do ďalších sezón 
hlavne veľa zdravia, elánu a športových úspechov. Teší-
me sa a držíme palce do nadchádzajúcej halovej sezóny.

Joga, joga, joga......
slovo, ktoré u každého človeka vyvolá iné predstavy, iné emócie.  Sku-
točnosť, že v Jakubove funguje toto cvičenie už 12 rokov, ukázala, že 
má svoj zmysel. 

Nemôžeme tvrdiť, že len cvičením  jogy si  možno udržať  dobré zdravie 
– dá sa to akýmkoľvek užitočným pohybom – iným cvičením, chôdzou 
(prechádzkami), plávaním..... No je isté,  že pravidelné  a správne cvi-
čenie  jogy,  nám pomôže rozvíjať koncentráciu,  získať sebadôveru,  
udržať  si fyzickú a psychickú rovnováhu. Je dôstojné a správne  obja-
vovať  dary nášho tela a mysle, hľadať svoje skryté možnosti a nové cesty sebarealizácie 
po celý rok.
Je tu vianočný čas, čas lásky a radosti, ale  aj zhonu a stresu. Tento rok je o to ťažší, že 
nás „prekvapila“  choroba  a  budúcnosť nie je jasná. Stíšme sa, príjmime s  pokorou čo 
prichádza a hľadajme v sebe silu zdolať  všetky  prekážky.
Želám všetkým pevné zdravie a príjemné prežitie vianočných sviatkov

Aňa Tokárová
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Úspech ZŠ Jakubov v projekte 
„FOTOGRAFIA 

- médium detí z Generácie Z“
ktorý finančne podporila Nadácia ČSOB

ZŠ Jakubov si uve-
domuje, že deti z 
Generácie Z priťa-
hujú fotografie, video, 
hudba a ich interakcia 
v reálnom živote. Deti 
v našej škole pri vy-

učovaní aktívne využívajú digitálne obsahy prostred-
níctvom internetu a vzdelávacieho softvéru v škols. 
počítačoch. Mobily používajú ako fotoaparáty a vi-
deokamery, získaný mediálny obsah z digitálnych 
zdrojov sa učia na hodinách Informatiky spracovať, 
vkladať hudbu, titulky a animácie.

Realizáciou projektu sa naša škola odlíšila od 
ostatných škôl tým, že žiakom 7.ročníka poskyt-
la na inovatívnych hodinách Informatiky zážitkové 
vzdelávanie o fotke a bezpečnom fotografovaní, 
a to aj prostredníctvom workshopov od odborného 
lektora a osobnosti slovenskej dokumentárnej 
fotografie Andreja Lojana, víťaza Slovak Press 
Photo.  Inovatívne hodiny Informatiky boli zamerané 
na  zvyšovanie úrovne zručností  pri grafickej tvorbe 
a fotografovaní. Vzdelávanie prebiehalo aj v teréne, 
kde žiaci fotografovali život a zaujímavosti v obci Ja-
kubov. Naučili sa vlastné amatérske digitálne fotky 
kriticky hodnotiť a upravovať s podporou lektora. Pro-
jekt bude ukončený vernisážou žiackej fotografickej  
výstavy  s názvom „ Jakubov známy-neznámy #3“ 
s prizvaním spolužiakov, rodičov a širokej verejnosti 
až po ukončení mimoriadnej situácie. Nadácia ČSOB 
podporila náš projekt finančnými prostriedkami, kto-
rými škola financovala realizáciu projektu a nákup 
nových výkonných PC do učebne informatiky. 

ONLINE vzdelávanie
„Umelá inteligencia a strojové učenie“
V dňa 29.9. 2020 Základná škola Jakubov poskytla 
priestor na online vzdelávanie pre žiakov 8. ročníka 
na tému „Umelá inteligencia a strojové učenie“. Vz-
delávanie prebehlo vďaka firme K_CORP, ktorá na 
online vzdelávanie poskytla platformu Cisco Webex. 
Online sa spojili žiaci 8.A našej školy spolu so žiakmi 
zo ZŠ Veľké Leváre, žiakmi Gymnázia Antona Ber-
noláka v Senci a žiakmi Súkromnej základnej školy 
Štvorlístok v Skalici. Najviac záujmu zo strany žia-
kov získali aktivity s Google translator, ukážka ume-
lej inteligencie od Amazon (https://www.youtube.
com/watch?v=NrmMk1Myrxc&feature=youtu.be)  a 
hádanie kreslených obrázkov (https://quickdraw.

withgoogle.com/#).   Vzdelávanie pripravil a lek-
toroval učiteľ informatiky Mgr. Róbert Szekula. 
Online výučbu podporil program Techsoup Slo-
vensko, za finančnej podpory spoločností SAP 
a Haus des Stiftens.

Záhorácky robot - 2.ročník turnaja 
programovateľných LEGO robotov
Dňa 16.10 Základná škola Jakubov usporiadala 
2.ročník turnaja programovateľných LEGO robotov 
„Záhorácky robot“. Turnaj sa konal online vďaka fir-
me K_CORP, ktorá poskytla platformu Cisco Webex. 
Turnaja sa zúčastnili okrem našich žiakov aj žiaci 
z Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, Súkromnej 
základnej školy Štvorlístok v Skalici a Robotického 
krúžku z BA. Žiaci našej školy získali skvelé 2.mies-
to s programovateľným robotom „Korona set“ - ro-
bot na dávkovanie dezinfekcie na ruky + robot na 
dodržiavanie bezpečného odstupu. Robota zostrojil 
a programoval Marek Uhrinec z Robotického tímu 
Jakubovskí roboti.  5.miesto s projektom „MMA robo-
ty“ získali tiež žiaci našej školy Tomáš Orth, Adrián 
Schwarz a Tobias Navara . Víťazným tímom sa stal 
tím zo Senca s robotom „Kresba“ a na 3.mieste skočil 
tím zo Skalice s robotom na „Pozdĺžne parkovanie“. 
 Tento turnaj podporil program Techsoup Slo-
vensko, za finančnej podpory spoločností SAP 
a Haus des Stiftens, Nadácia Volkswagen Slova-
kia a spoločnosť EDUXE.

Prvostupniari programujú
25.septembra prebehol 
v škole programátor-
ský workshop LEGO 
WeDo pre žiakov 2.-4.
ročníka, pod vedením 
lektora- pána O. Mac-
ka, riaditeľa FLL Slo-
vensko o.z.  Žiaci si po 
prezentácii sami skúšali 
p r o g r a m o v a t e ľ n é 
roboty LEGO WeDo, 
ktoré sa naučia progra-
movať na súťaž First 
Lego League (FLL) Ex-
plore. Žiakov a žiačky 
programovanie zaujalo 
natoľko, že sme sa rozhodli prihlásiť do súťaže až 
5 tímov. ZŠ Jakubov budú teda vo  FLL reprezen-
tovať okrem tímu Jakubovských robotov z 2.stupňa 
aj nádejné tímy  z 2.-4.ročníka. Finančnú podporu 
súťažiacich tímov z 1.stupňa zabezpečili firmy 
ABB, s.r.o. Bratislava, IFT InForm Technologies, 
a.s. Bratislava, RZ-SERVIS s.r.o. Závod, TERMO-
fol Slovakia, s.r.o. Bratislava a súkromný dar od 
pani Moniky Grendelovej z Bratislavy. S prípravou 
začneme hneď, ako to COVID situácia dovolí😊 
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Naša obec je pre mňa miestom, ktoré som si vybral 
pre život. Nikomu z nás a teda ani mne sa nenaplnia 
všetky predstavy o jej vzhľade a fungovaní, ale vní-
mam to ako reálnu skutočnosť, ako proces, ktorý sa 
vyvíja v čase... Prajem našej obci a občanom v nej žij-
úcim, aby boli hlavne zdraví, aby sme spoločne zvládli 
toto ťažké pandemické obdobie a aby sme viac jeden 
druhému načúvali a snažili sa nájsť hlavne to, čo nás 
môže spájať a nie rozdeľovať... Potom sa nám bude v 
Jakubove žiť dobre a ľahšie budeme prekonávať pre-
kážky, ktoré nám život kladie do cesty... Prajem všet-
kým pokojné a šťastné Vianoce a pevné zdravie v roku 
2021...

Marián Polakovič

„Našej obci prajem zodpovedných, priateľských, ohľa-
duplných obyvateľov a príjemné vzájomné spolunaží-
vanie.
Všetkým občanom prajem hlavne veľa zdravia, pokoja 
a rodinnej pohody.“
 

Mário Kováčik

Želám všetkým občanom pokojné vianočné sviatky, 
v tejto dobe hlavne veľa zdravia, šťastia, pokory a 
odpúšťania. Vianočný čas sú krásne chvíle, ktoré by 
sme mali prežívať v kruhu najbližších, ktorých ľúbime 
a tých na ktorých myslíme. Nech je pre všetkých Vás 
nasledujúci rok 2021, rokom radosti, pevného zdravia, 
šťastia, osobných a pracovných úspechov. 

Želá Denisa  Moravčíková

Starý rok sa pomaly končí, rok ktorý bol iný na zážitky 
a skúsenosti. Všetkým prajem v Novom roku krajšie 
zážitky a skúsenosti, zdravie, šťastie a pohodu. 

Jana Pálková

Všetkým spoluobčanom chcem popriať, aby bol 
pre nich rok 2021 úspešný a lepší ako ten pred-
chádzajúci. Pevné zdravie, rodinnú pohodu, vzá-
jomnú toleranciu a veľa úsmevu na tvárach.   
Našej obci prajem dostatok financií na jej zveľadenie 
a rozvoj a spokojných občanov.

 Roman Minár

Želám našej obci aj naďalej veľa úspešne zrealizova-
ných projektov pre jej ďalší rozvoj a lepší život oby-
vateľov, a zároveň všetkým našim spoluobčanom 
prajem po tomto „zvláštnom“ roku najmä veľa zdravia, 
spokojnosti a pozitívnej nálady.

Andrea Kubecová

Do Nového roku by som čitateľom a občanom Jakubo-
va zaželal hlavne veľa zdravia. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že v intenzite a rýchlosti v akej žijeme a pracu-
jeme zabúdame na dôležitú vec, ktorú nevieme kúpiť 
ani zohnať od najlepších známych ľudí. Samozrejme 
pripájam šťastie, pohodu a veľa pozitívnej energie, 
ktorá je a bude veľmi potrebná v dnešnej každodennej 
situácii. Na záver želám, aby sa každému z Nás bez 
rozdielu veku splnil aj najmenší tajný sen

Stano Slaninka

Tento rok v adventnom období sme sa 
rozhodli potešiť niekoho, kto na Vianoce 
nečaká darček- osamelých dôchodcov v 
domovoch dôchodcov.

Výzva znela jasne.. naplniť krabicu od to-
pánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť 
osamelého deduška alebo babičku- nie-
čím teplým, sladkým, slaným, voňavým, 
mäkkým alebo niečím pre potešenie.

Spolu sme naplnili a zabalili tri krabice plné dobrôt pre starkých a pripojili 
sme sa k materskej škole, ktorá iniciovala zbierku.
Veríme, že darčeky vyčaria starkým úsmev na tvári.

Vianočný recept:
omrvinku starosti,

lyžičku nehy, 
hrnček radosti, 
štipku pohody,
hrsť smiechu,

kotlík úspechov, 
jazierko peňazí, 

more šťastia, 
oceán zdravia 

a cely vesmír lásky. ..
Prajú OZ Citrónky

Práve v týchto ťažkých a neistých časoch, kedy máme obmedzené možnosti osobného kon-
taktu a málo spolu komunikujeme, málo sa stretávame, oslovili sme poslancov obecného 
zastupiteľstva, aby  sa prostredníctvom našich novín aspoň takto prihovorili vám všetkým :

Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?
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Život ide ďalej...
V septembri sme náš „škôlkársky“  školský rok 
začali trochu nezvyčajne. Plno usmernení, naria-
dení a opatrení, sme aplikovali na podmienky na-
šej školy tak, aby sme organizačne a samozrejme 
aj bezpečne  zvládli túto, pre nás všetkých novú 
situáciu. 

Život však ide ďalej. Deti aj s rúškami, dezinfekciou 
a s pravidelným umývaním rúk, chodia s radosťou 
do svojej škôlky. Okrem bežných výchovno-vzde-
lávacích činností, ktoré prebiehajú počas dňa, sa 
venujeme aj iným aktivitám, ktoré obohacujú pozna-
nie detí, rozvíjajú ich zručnosti a schopnosti. Pani 
učiteľky počas zatvorenia školy pripravovali projekty, 
ktoré v súčasnosti naplno realizujeme. 

Projekt „Kamarát semafór“ pomáha deťom bližšie 
poznať pravidlá cestnej premávky z pohľadu chodcov, učí 
deti, čo všetko, ako malí cyklisti musia vedieť. Využívame 
pri tom naše dopravné ihrisko. 

Projekt „Zdravá škôlka“ vedie deti k zdravému životné-
mu štýlu, k správnemu stravovaniu sa. Neodmysliteľnou 
súčasťou je v tomto projekte pravidelné cvičenie a pobyt 
detí na čerstvom vzduchu.

Projekt „Poďme spolu do rozprávky“ rozvíja u detí 
vzťah k literatúre a ku knihám, ktoré poskytujú de-
ťom množstvo informácií a poznania. Okrem rozprá-
vok, sa deti zoznámia s dramatizáciou, teda hraním 
rozprávok, či už prostredníctvom bábok, alebo sa-
motným hraním divadielka.

Projekt  „Smietko“ učí deti, ako správne triediť odpad 
a tým chrániť životné prostredie. 

Projekt „Zdravé zúbky“ podporuje deti k pravidelné-
mu čisteniu zúbkov.

4.november je Deň materských škôl. Tento deň sa 
oslavovalo aj u nás. Škôlkou znela hymna mater-
ských škôl, ktorú sa deti naučili. Deň strávili hrami 
a súťažami, za ktoré boli odmenené medailou.

Aj tento rok sme sa v tomto predvianočnom období 

zapojili do akcie: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok...“. Ide o balíčky pre seniorov v domovoch so-
ciálnych služieb, ktoré rodičia so svojimi ratolesťami pri-
pravia, aby potešili starkých, ktorí zostali sami a vianočný 
čas strávia v domovoch, ďaleko od svojich blízkych. 
Možno ani nie tak ďaleko vzdialenosťou, ako nezáujmom 
o starých ľudí. Veríme, že ich darčeky od detí potešia.

Celý december sa nesie v duchu Vianoc a príprava-
mi na ne. Škôlkou znejú vianočné piesne, rozvoni-
ava ihličie a medovníčky. Deti s pani učiteľkami pri-
pravujú vianočné besiedky, ktoré síce v tomto čase 
nebudú tak, ako po iné roky- veľkolepé, v kultúrnom 
dome a s pohostením. No i napriek tejto COVID 
situácii,  radosť z prichádzajúcich Vianoc sa z nás 
nevytratila. 

Preto Vám všetkým chceme popriať krásne Via-
noce, plné pohody, úsmevov a prekvapení. 

Do Nového roka Vám všetkým prajeme pevné 
zdravie.

Kolektív zamestnancov  a deti z Materskej školy.
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... Ľudmila Ambrová, všetci ju v čase 
jej života poznali pod prezývkou tet-
ka Mila Černá, ktorá jej vznikla kvô-
li jej opálenej pokožke a tmavým 
očiam, z ktorých sršalo huncútstvo. 
Narodila sa v roku 1909 v Perneku a v 
Jakubove sa vydala do rodiny Amb-
rovcov. Za muža si zobrala Štefana 
Ambru, s ktorým mala 4 deti- Štefana, 

Jána, Františka a Blaženu. Bývali na 
husím rínku, chovali kačice, sliepky, 
kozy, králiky, svine, pestovali zeleni-
nu a na dvore mali veľký ovocný sad. 
Tetka Mila pravidelne chodila predá-
vať vypestované ovocie a zeleninu 
k potravinám (dnes potraviny Ftáč-
nik). Pracovala na JRD v Jakubove 
a neskôr bola žena v domácnosti.  
Vo voľnom čase podporovala miest-
ny futbalový tím, kde pôsobila ako 
zdravotníčka. Snáď každý si na ňu 
spomína s lekárničkou a povest-
ným, vždy súperovi hroziacim ,,pa-
razólom“ v ruke. Pravidelne sa zú-
častňovala futbalových stretnutí na 
domácom aj súperovom ihrisku.  
Všetky boliestky a zranenia hráčov lie-
čila univerzálnym zázračným liekom 
na všetko- kockou cukru pokvapkanou 
,,francovkou (alpou).“ Vtedajší hráči si 
spomínajú, že im nosila cez polčasy 
vypestované jablká a hrušky zo svojho 
sadu. Z kroniky jakubovského futbalu 
sme vyčítali, že zdravotníčkou futbalo-
vého oddielu v Jakubove bola od roku 
1951 do 1970. Tiež sa v nej nachádza 

ústrižok z novín Hlas ľudu, v ktorom 
je opísaný zážitok, keď sa tetke Mile 
Černej nepáčil výsledok I. polčasu 
hodového zápasu s Vysokou pri Mo-
rave dňa 15.11.1970, ktorý nasvedču-
je tomu, že p. Ambrová bola tempe-
ramentná a že futbal bol jej vášňou.  
Jej vnúčence a pravnúčence si na 
ňu spomínajú ako na robotnú, veselú 
a dobrosrdečnú starenku, ktorá mala 
vždy na všetko odpoveď.

Zdravotníčka 
tetka Mila Černá
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Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je aktu-
álnou témou pre všetkých. Legislatívne zmeny posledných ro-
kov výrazne upravili pravidlá pre kuchynský odpad, ľudovo aj  
„pomyje“, a to pre všetkých. Preto naša obec má v pláne zaviesť 
zber kuchynského odpadu prostredníctvom špeciálnych nádob 
ku ktorým budú dodané kompostovateľné vrecká, ktoré zabra-
ňujú vzniku hnilobných procesov, zápachu a výluhov. Zber napl-
nených vreciek bude prebiehať 1 x týždenne do väčšej zbernej 
nádoby zamestnancami obce.  Týmto chceme požiadať tie do-
mácnosti, ktoré budú  mať záujem o túto službu, aby sa prihlásili 
do 06.01.2021 na t. č. 0905 789 363, 034/77 462 41, mailom micha-
ela.zaicova@jakubov.sk

V roku 2021 sa uskutoční sčítanie 
obyvateľov. Sčítanie obyvateľov 
prebehne v dobe od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ 
bude mať na sčítanie sa šesť 
kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčí-
tacieho formulára majú všetci oby-
vatelia Slovenskej republiky. Pre 
účely sčítania sa obyvateľom ro-
zumie každý, kto má v Slovenskej 
republike trvalý, prechodný alebo 
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa 
zároveň rozumie aj občan Európ-

skej únie,  ktorý má na území Slo-
venskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za 
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý 
na právne úkony má povinnosť vy-
plniť sčítací formulár jeho zákonný 
zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uve-
die v sčítacom formulári sa musia 
vzťahovať k rozhodujúcemu oka-
mihu sčítania, ktorým je polnoc zo 
štvrtka 31. decembra 2020 na pia-
tok 1. januára 2021.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo 
s pomocou blízkej osoby

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s 
pomocou blízkej osoby na 
akomkoľvek mieste využitím 
počítača, tabletu alebo mobilu 
s pripojením na internet. Sčítací 
formulár nájdete na webovej 
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa 
môžete aj cez mobilnú aplikáciu, 
ktorá bude dostupná                    pre 
operačné systémy Android a iOS. 
Samosčítanie je pre vás rýchly a 
jednoduchý spôsob     na vyplne-
nie sčítacieho formulára, bez na-
rušenia vašej privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta 
Ak sa nemôžete alebo neviete 
sčítať sami máte možnosť využiť 
službu asistovaného sčítania. V 
každej obci bude zriadené kon-
taktné miesto, kde vám so sčí-
taním pomôže stacionárny asi-
stent. Na území obce budú tiež 
pôsobiť mobilní asistenti, ktorí 
navštívia domácnosť obyvateľa 
v prípade, že o takúto službu po-
žiada (napr. z dôvodu imobili-
ty), teda počas prvých 2 týždňov 
doby sčítania zavolá na obec (t. č. 
0911 733 225) alebo call centrum.  
V našej obci Jakubov bude zriade-
né kontaktné miesto na obecnom 
úrade.

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Zber kuchynského odpadu

Pani Marienka sa pritúli k manže-
lovi a pýta sa: "Miláčik, čože mi dáš 
tento rok na Vianoce?"

"Budúci rok zlaté náušnice," ho-
vorí muž rozvážne. "A tento rok dve 
dierky na ne!"

„Žiadne darčeky k Vianociam mi ku-
povať nemusíš,“ oznamuje žene na 
začiatku decembra pán Novák. „Stačí, 
keď ma budeš milovať a budeš mi ver-
ná.“

„Neskoro,“ povzdychla si ženuška, 
„už som ti kúpila kravatu.“
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„Vy máte stále nové nápady!“ 
Takouto pochvalou sa začala jedna milá návšteva v Dome Svita-
nia. Obdiv bol určený parádnym, ručne maľovaným tričkám (a sa-
mozrejme aj autorke diela - Paťke). Naozaj, stále máme novinky: 
nové výrobky, nápady, nových zákazníkov a pri- azniv-
cov. Snažíme sa ísť dopredu. Naučiť sa niečo 
vytvoriť, uvariť, zvládnuť. Potom môžeme aj 
Vám, našim priateľom a podporovateľom, 
ponúknuť každú sezónu niečo nové. Tento-
krát sú to ručne maľované tričká: detské aj 
pre dospelých, rôzne vzory a farby. Je na 
Vás, aké si vyberiete. Paťka s Vami celý 
proces tvorby rada a milo odkonzultuje. 
Stačí prísť k nám, do Domu Svitania. 
A o originálny darček (nielen na Viano-
ce) budete mať rýchlo postarané.

Tešíme sa na Vás!
klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o.

Tento rok nám Mikuláš priniesol veľký darček pre Všetkých, a to knižnú búdku.
Malá knižnica je dostupná pre Všetkých úplne zadarmo. Nachádza sa v parku pred 
kultúrnym domom.
Chceli by sme, aby sa knihami neplytvalo, ak teda nie sú poškodené a plánujete ich 
vyhodiť, radšej ich prineste sem, možno si ich s radosťou prečítajú Vaši susedia.
Pre požičanie knižiek platí len niekoľko jednoduchých pravidiel: POŽIČAJ – PREČÍ-
TAJ – VRÁŤ alebo POŽIČAJ – PREČÍTAJ – VYMEŇ ZA INÚ.
O búdku sa starám ja - Jozef Dančík ml. (jozef.dancik@gmail.com / FB Jozef Dan)
Som veľmi rád, že sa mi nápad knižnej búdky podarilo zrealizovať. Moje poďakovanie 
patri môjmu otcovi Jozefovi Dančíkovi za realizáciu, rodine Kaššovej za výpomoc a za 
prvé knižky, vďaka patrí aj obci Jakubov za poskytnutie verejného priestoru.
Dúfame, že knižnica bude slúžiť každému občanovi dlhé roky.

Zo  Ďakujem!

Knižná búdka „Ďakujem, sused“ už aj v Jakubove!

Jakubovské zvesti,  občasník,  vydáva: Obec Jakubov č.191, 900 63 Jakubov  IČO: 00304816 EV č.3845/09  ISSN: 1339-0546 
náklad: 620ks, tlač: LUNA , zadarmo do každej domácnosti,  kontakt na redakciu: petrasovanna@gmail.com 
Neprešlo jazykovou korektúrou, nezodpovedáme za obsahy článkov 3. osôb
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Ako sa rodinka S l a m e ň á k o v 
dostala do Jakubova
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna dedinka s názvom Jakubov.
Bola obklopená rybníkami, jazerami, poliami a lesmi.
Leto sa už pomaličky ale isto končilo a traktory a kombajny obrábali polia 
v tejto dedinke. Ako sa tak jeden traktor premával po lúke hore dole, ste-
blá usušenej trávy sa zmixovali dokopy a vytvorili malé balíky sena. Ľudia 
používali toto seno ako krmivo pre zvieratá, ktoré ho majú radi a zbožňujú ho. 
Avšak niektoré balíky sa zmixovali zle, a to by zvieratkám určite nechutilo. "Co 
s týma balíkama fčil budeme robit?" Povedal traktorista so šedými fúzami.
"Urobme panáku ze sena" Odpovedal jeho syn. Otec prikývol a tak sa dali do 
práce. Onedlho sa balík premenil na umelecký výtvor. Slameňák bol na svete!
Od radosti zvolali celú rodinu Dančíkovcov. Tamarka a Julinka, keď videli 
nového kamaráta rozjasnili sa im očká a mali úsmev od ucha k uchu. To 
keď Slameňák uvidel, povedal im "Dievčatká zeberte ma na prechádzku po 
Jakubove" - dievčatá sa toho ujali a ako prvé mu ukázali neďaleký les. Veľmi 
sa mu tam páčilo a nechcel odtiaľ odísť. Zostal stáť na lúke smerom na Pruxe. 
Cítil, že patrí do prírody a chcel tam vítať ďalšie deti s ich rodičmi a rozdávať 
dobrú náladu. „Dobre môžeš tu zostať a budeme ťa chodiť navštevovať“. Tak 
ako sľúbili, tak aj urobili. Prešlo pár dní a Slameňák sa cítil sám a bez kamará-
tov. Keď raz prišiel Jojo pozrieť ako sa má, tak mu pošepol : "Vybav mi ka-
marátov". Ako prišiel domov dal sa ihneď do práce. Napísal na internet, vytvoril 
drevenú tabuľu ako postaviť slameňákovi kamaráta a nakreslili s Tamarkou 
na cestu šípky. Tak Jakubovčania našli jednoduchšie cestu k Slameňákovi a 
pridali k nemu nové balíky. Prešiel týždeň a veci sa dali do pohybu. Postupne 
pribúdali nový kamaráti. Najskôr snehuliak, potom ďalšia kamarátka z lesa s 
veľkými rohami a sukňou z lístia, jednu slnečnú nedeľu pribudla aj Citrónka. 
Postavil sa im aj malý domček a stále pribúdali nové a nové výtvory. Každý 
deň bol iný. Náš slamenák bol šťastný, že si našiel nových 
kamarátov. Dokonca aj stavebný odpad pochopil, že potrebu-
je ísť tam, kde patrí a to do odpadu. Slameňáci sa už pomaly 
vytrácajú z miesta a pôjdu sa uložiť na zimný spánok. Avšak 
ešte chvíľu v Jakubove budú. Zazvonil Jakubovský zvonec 
a príbehu je koniec. Ďakujeme Všetkým, ktorí sa zapojili do 
našej iniciatívy a strávili pekný deň v prírode. Ale aj tým ktorí 
chránili slameňákov a nevyhadzujú odpad do prírody. Lebo 
do prírody odpad nepatrí. 

Zo srdca Ďakujeme
Jozef Dančík ml.
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PILATES
Možno ste si povedali, že s Novým rokom pre seba 
niečo pozitívne urobíte, no stále váhate? Inšpirujte sa 
cvičením pilatesu, ktoré prinesie vášmu telu mnoho 
benefitov. Hoci na prvý pohľad vyzerá nenáročne, ver-
te, že sa pri ňom zapotíte.

Pilates je cvičenie, ktoré s vaším telom urobí veľký zázrak, 
chce to len odhodlanie a výdrž.

A čo cvičením získate?

- Flexibilitu, koordináciu pohybov a pohodu

- Športovci (aj po zranení) alebo tí, ktorých trápia problémy 
s chrbticou či pohybovým aparátom a nemôžu absolvovať 
cvičenie v ktorom sú zakompované skoky, výskoky … a 
napriek tomu nechcú aby ich svalová hmota upadala, pre 
nich je Pilates to pravé orechové.

- Naučíte sa správne dýchať

- Naučíte sa správnemu držaniu tela

- Toto cvičenie je vhodné aj pre tých, ktorí doteraz veľmi 
športu a cvičeniu ako takému priveľmi neholdovali, alebo 
pre tých, ktorým zdravotný stav momentálne nedovoľuje 
príliš energický pohyb.

- Spevníte panvové dno, posilníte svaly bru-
cha i chrbta ...mnoho iného a navyše priná-
ša radosť z prepojenia tela a mysle. 

Zaujal vás Pilates a chcete sa o ňom do-
zvedieť viac?

Kedy? utorok a piatok

Kde? DC Kvietok

Kto? Miriam Ferenčáková

Teším sa na vás.

TABATA
Máš pocit, že ti pri chudnutí už bežné kardio tak 
nepomáha? Tak vyskúšaj TABATU. 

Tabata nie je nový druh cvičenia ale metóda. Na jednej 
strane je intenzívna, no krátka, záživná a to najdôležitejšie 
– prináša výsledky. Predkladaným tréningom spáliš tuky, 
získaš kondíciu a spevníš si svaly, vrátane brucha.

Tabata pozostáva z 20 sekúnd maximálnej aktivity a 10 
sekúnd odpočinku opakujúcich sa za sebou 8-krát. To zna-
mená, že jedna tabata trvá 4 minúty.

Dôvod časových intervalov je jednoduchý: naše svaly pra-
cujú v anaeróbnom režime s absolútnym maximálnym vý-
konom presne 20 sekúnd a presne 10 sekúnd musí trvať 
odpočinok na regeneráciu svalov. Ja sa venujem Tabate 
už vyše 4 rokov i keď je toto cvičenie častokrát náročné, 
ten pocit, že ste pre seba urobili maximum alebo že ste si 
siahli až na dno svojich síl je k nezaplateniu. V Jakubo-
ve sa Tabata cvičí cca 3 roky. Počas chladnewjších dní v 
DC Kvietok a keď nám počasie dopraje tak vo vonkajších 
priestoroch MŠ Jakubov. 

Cvičíme každý pondelok a štvrtok od 16:40 do 17:30 a 
od 17:30 do 18:20. Ak 
si chceš zlepšiť svo-
ju kondíciu a zhodiť 
nejaké to kilečko tak 
sa pridaj k nám. Viac 
informácii nájdete na 
facebookovej skupine 
Tabata-Jakubov alebo 
na tel.č 0915 481 715, 
Alexandra Mravíková

Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, 
skvelej hudby a dobrej nálady. 

Je to zamaskované cvičenie určené pre všetkých bez ohľadu na vek, kondíciu, tanečné či špor-
tové skúsenosti.
Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi.
Princíp intervalového tréningu (striedanie pohybov s nízkou a vysokou intenzitou ) maximalizuje výdaj kaló-
rií, spaľovanie tukov, formovanie svalov, posilňuje rovnováhu a flexibilitu.
Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Soca, Bachata, Cha-cha, Samba, Ca-
lypso, Belly Dance a iné. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Môžete začať 
na akejkoľvek úrovni a vôbec sa nemusíte obávať toho, že je potrebné ovládať kroky...všetko príde samo a 
postupne.
Sexy a energické latino rytmy vytvárajú párty atmosféru. Zumba je skvelá nielen pre vaše telo, ale hlavne pre 
vašu myseľ. Zabudnete pri nej na bežné problémy všedného dňa, vytancujete všetky svoje starosti.
Úsmev na tvári, dobrá nálada a riadna dávka endorfínov...to je ZUMBA :-)
Zumba sa cvičí v detskom centre Kvietok, utorok a piatok 18:45 s tým, že je potrebné prihlasovať sa cez FB 
stránku: Zumba Janka- Jakubov.


