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Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase 
najkrajších sviatkov pokoja, lásky 
a porozumenia. Čaro Vianočných svi-
atkov a ich výnimočnosť nás napĺňajú 
pocitmi šťastia, pohody a harmónie. 
Aj keď sú Vianoce každý rok, vždy sú 
okúzľujúce. Ich čaro a atmosféra je 
plná spomienok a očakávaní, nič nie je 
bežné ani všedné. V tento sviatočný čas 
chceme každému rozdávať len radosť. 
Vianočný čas má svoje neopísateľné 
čaro pre každého, rozciťuje naše srd-
cia a cez blikajúce sviečky sa pohľad 
na svet stáva zrazu krajším. Tešíme sa 
zo šťastia toho druhého, zo žiarivého 
stromčeka a darčekov, ktoré nás pod 
ním čakajú. 

Vianočné sviatky – čas radosti , vychut-
najme si ich so všetkým čo k nim patrí. 
V dušiach nech sa nám rozhostí krás-
ny pocit, v srdciach pohoda a radosť. 
Nezabudnime ani na svojich blízkych, 
priateľov a známych, aby v tomto krás-
nom čase nebol nikto sám. 

Vo svojom mene, ako i v mene obec-
ného zastupiteľstva a  zamestnancov 
obecného úradu, chcem všetkým spo-
luobčanom popriať krásne, veselé a 
požehnané Vianočné sviatky, šťastie, 
pokoj v duši, lásku a pevné zdravie 
v rodinách i v novom roku 2019.

Starosta obce 
Mgr. Peter Gajdár

Čaro a atmosféru blížiacich sa vianoc nám počas adventu priblížil 
krásny vianočný koncert formácie For You v našom kostole a výlet 
na vianočné trhy do moravských Ledníc.
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Cez zimné mesiace budeme zdarma dodávať všetkým 
domácnostiam kompostéry, na ktoré sme dostali ne-
návratnú finančnú dotáciu z MŽP SR. Súčasťou dodáv-
ky je aj návod na zloženie ako i návod na komposto-
vanie.

I N F O R M ÁC I E  O  O B E C N ÝC H  A K T I V I TÁC H

Rekonštrukcia krížov
K  sviatku  všetkých  svätých  sme  s  finančným  prispením 
NAFTY a.s. vo výške 5.000€ zrekonštruovali kríž na cin-
toríne a kríž pri kostole. 
Vyrobili sme a osadili sochu svätého Jakuba ako symbol 
našej  obce.  Socha  je  osadená  pred  obecným  úradom.

Dokončenie rekonštrukcie KD
Úspešne  sme  zvládli  vnútornú  rekonštrukciu  kultúrneho 
domu. Sú tam položené nové parkety na tancovanie, dlaž-
ba je položená pod stolmi a na bokoch stien, vymenili sa 
ostávajúce drevené okná za plastové, kúrenie „gamatka-
mi“ sa vymenilo za vykurovanie kotlom cez radiátory.

V rámci projektu BSK Skvalitnenie verejného priestoru v okolí 
cintorína sme osadili informačnú tabuľu hrobových miest.
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Stretnutie 50. a 60.  ročných jubilantov
Obec Jakubov i tento rok orga-
nizovala 3. novembra slávnost-
né stretnutie jubilantov pri prí-
ležitosti životných jubileí    50 a 
60 rokov života, ktoré sa usku-
točnilo v sobášnej sieni obec-
ného úradu. Posedenie bolo 

otvorené krátkym vystúpením 
detí zo základnej školy. Deti ju-
bilantom zaspievali i zarecito-
vali. Starosta obce Mgr. Peter 
Gajdár svojim príhovorom všet-
kých srdečne privítal a zabla-
hoželal k ich jubileu. 

Po zápise do pamätnej knihy 
obce, jubilanti dostali malé dar-
čeky. Pre všetkých bolo podá-
vané občerstvenie a vínko, pri 
ktorom sa zhovárali a spomína-
li na spoločné zážitky zo škol-
ských lavíc až do večerných 
hodín. 

 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

obec Jakubov 
pre roky 2018-2022  

 
Počet osôb zapísaných do 
zoznamu voličov 1355 

Počet voličov, ktorým boli 
vydané obálky 490 

Počet odovzdaných obálok 490 
Volebná účasť v % 36,2 

 
Výsledky voľby starostu: 

Meno Počet 
hlasov 

Mgr. Peter Gajdár 417 
 

Výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva: 
(Volených bolo 9 poslancov) 

Novozvolení poslanci OZ 

Meno Počet 
hlasov 

Denisa Moravčíková 365 
Katarína Martincová 298 
Roman Minár, Mgr. 245 
Andrea Kubecová, Mgr. 227 
Stanislav Slaninka 227 
Jana Pálková 224 
Marián Polakovič, JUDr. 218 
Pavol Kalakaj 211 
Vladimír Redenkovič 201 
                                      Náhradníci,  

ktorí neboli zvolení za poslancov OZ 
 
 
 
 
 

 
 

  

Meno Počet 
hlasov 

Mário Kováčik, Ing. 198 
Anna Petrášová 164 
Jozef Moravčík 150 

K volebnej urne sa vybrali hlasovať tí, pre ktorých voliť je výsada, nie strata 
času.
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Predvianočná pohoda
Minulý týždeň sme u nás v Dome Svitania privítali milú návštevu a títo ľudia nám povedali: „Vy tu máte takú pohodu. My by 
sme tu s vami radi zostali aj dlhšie.“ Mali pravdu. Aj v tomto (pre mnohých) uponáhľanom čase máme pohodovú atmosféru. 
Popri výrobe vianočných vecičiek sme si stihli upiecť voňavé medovníčky a sladké oplátky. 
Príďte nás aj vy pozrieť. Máme veľa nových pekných výrobkov. Možno u nás nájdete vhodný darček na Vianoce. Radi si 
s Vami posedíme pri kávičke alebo čaji. K tomu ponúkneme vynikajúce medovníčky.

TEŠÍME SA NA VÁS!
my všetci z Domu Svitania   

Rekonštrukcia útrob štadióna v Jakubove
Koncom septembra sa  futbalisti v Jakubove pustili do prerábky soci-

álnych zariadení a šatne „A“ mužstva v útrobách štadióna TJ Záhoran 
Jakubov. Za pomoci miestneho Obecného úradu a získanej dotácie od 
Slovenského futbalového zväzu a Bratislavského samosprávneho kraja 
sa podarilo zostaviť projekt. Začala sa realizácia rekonštrukcie a moderni-
zácie interiéru.Práce boli koncom novembra úspešne dokončené. Vytvo-
rili sme výborné podmienky pre futbalistov všetkých vekových kategórii, 
ktorí úspešne reprezentujú obec Jakubov. V neposlednom rade sa touto 
rekonštrukciou splnili aj  nové smernice Slovenského futbalového zväzu 
o dispozičnom usporiadaní šatní a sociálnych zariadení pre futbalistov a 
rozhodcov.

Mladý futbalista radostne telefonuje svojmu 
otcovi: 
- Otec, bol si na futbale? 
- Nebol synak. 
- To je škoda! Dal som dva prekrásne góly. 
- Výborne, som na teba hrdý. A ako skončil zápas? 
- 1:1, otec...

Príde mladý neskúsený futbalový rozhodca za 
starým skúseným futbalovým rozhodcom a prosí: 
- „Mám problém. Pomôž!“ 
- „Čo sa stalo?“, vyzvedá starý. 
- „Zajtra pískam zápas Trnava - Petržalka. Z Tr-
navy mi dali 90-tisíc a z Petržalky 95-tisíc. Neviem 
teraz, ako mám rozhodovať?“ 
- „Vieš ty čo? Vráť Petržalke 5-tisíc a rozhoduj 
čestne!“, vyriešil problém starý skúsený futbalový 
rozhodca.
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Ocenenenie aj od prezidenta
Bratislava  14.  novembra  (TASR)  -  Rektor  Slovenskej 

technickej univerzity (STU) v Bratislave Robert Redham-
mer ocenil v stredu na pôde školy viac ako 50 úspešných 
študentov. Ocenenie Študent roka 2018 získali za študijné 
výsledky, úspechy v oblasti vedy a výskumu, športu, ume-
nia, humanitu, či za mimoškolské aktivity. 
Medzi  ocenenými  študentmi  je  aj  naša  obyvateľ-

ka Nancy Soboličová,  (prvá  sprava)  o  ktorej  úspe-
choch  sme  už  v  zvestiach  písali,  za  reprezentáciu 
univerzity  v  špotre.  Nancy  Soboličová  sa  stala majster-
kou  Slovenska  a  Európy  v  mažoretkovom  športe,  
Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj prezident SR An-
drej Kiska.  Nancy gratulujeme!

Posedenie pre dôchodcov
Október patrí našim seniorom. Každý rok prejavujeme úctu k našim ma-
mám, otcom, prarodičom..  už tradične, pozvaním na príjemné posede-
nie v kultúrnom dome.  Ako prejav vďaky a úcty pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším obec usporiadala tradičné slávnostné posedenie pre 66 a 
viac ročných občanov a ich manželov a manželky. 
Pán starosta vo svojom príhovore všetkých srdečne privítal, poprial im 
veľa zdravia, elánu i úsmevu na tvári a príjemnú zábavu. Tým zahájil 
popoludnie, ktoré patrilo iba im. Nastal priestor pre našich najmenších. 
Deti z materskej školy spievali, recitovali, tancovali i hrali.. Isto všetkým 
hosťom priniesli veľa pozitívnej energie. Za to patrí veľká vďaka i pani 
učiteľkám, ktoré s nimi usilovne ich program pripravovali. 
Nasledoval neskorší obed - pečené kura s ryžou, no a do spevu aj do 
tanca hrala skupina Duo Linz. Nechýbali ani koláčiky, pagáčiky, kávička 
a dobré vínko. Pre každého bol pripravený malý darček v podobe obec-
ného kalendára a misky, ktoré obec dala vyrobiť v dielničke neziskovej 
organizácie Vstúpte z Malaciek. 
Naši milí dôchodcovia sa zabávali, tancovali a spievali až do podvečer-
ných hodín aj napriek tomu, že v tomto čase v kultúrnom dome prebie-
hala veľká rekonštrukcia.
A ako každý rok - vytancovaní a v dobrej nálade sa pobrali domov. 
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14. ročník LKT
Počas letných prázdnin prebehol 14.  ročník Letného klubového 
tábora. Veľké ďakujeme patrí obci Jakubov za finančnú dotáciu 
300€.

Školský pohár Slovenskej sporiteľ-
ne 2018/2019
Dňa  18.10.2018  sa  žiaci  5.,6.,7.  ročníka  zúčastnili  obvodné-
ho kola malého futbalu – Školský pohár Slovenskej sporiteľne. 
Naše mužstvo tvorili 6 hráči z piatej triedy, 2 hráči z šiestej triedy 
a 1 hráč siedmej triedy. Našimi súpermi boli ZŠ Záhorská Ves, 
ZŠ Veľké Leváre, ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Kláštorné námes-
tie Malacky a ZŠ Štúrová Malacky, ktorá bola zároveň hostiteľom 
turnaja. Naše mladé mužstvo obstálo v konkurencii veľmi dobre 
keď z piatich  zápasov vyhralo 4 a  jedine ZŠ Štúrová Malacky 
bola nad naše sily. Žiaci hrali pekný kombinačný futbal, k svojim 
povinnostiam pristupovali  disciplinovane  za  čo  im patri  vďaka. 
Svojím výkonom a prístupom si vybojovali peknú 2. priečku, čo 
im zabezpečilo postup do okresného kola.

Plavecký výcvik
Koncom septembra (24.9. – 28.9.) sa prváci a druháci našej ško-
ly zúčastnili plaveckého výcviku v hale Malina v Malackách. Žia-
ci trénovali v troch skupinách, kde si individuálne zdokonaľovali 
svoje  plavecké  schopnosti  pod dohľadom skúsených  trénerov. 
Dôkazom toho, že kurz zvládli, bolo mokré vysvedčenie a úsmev 
na tvárach detí.

Hejného matematika
V  tomto  školskom  roku  sme na  našej  škole  začali  v  1.  a  2. 

ročníku vyučovať matematika Hejného metódou. Je  to metóda 
orientovaná na  budovanie myšlienkových  schém. Deti  sa  učia 
prichádzať  na  súvislosti  i  vzťahy medzi  jednotlivými  príkladmi. 
Ako vyzerá vyučovanie? Žiaci sa na hodine veľa hýbu, krokujú 
a vystrihujú geometrické tvary a rátajú počet kociek vo vežiach, 
ktoré postavili. Matematické úlohy sú pre nich úlohy spojené s 
reálnymi  vecami,  ktoré môžu  vziať  do  ruky. Na  rozdiel  od  tra-
dičnej  výučby  je matematika  profesora Hejného postavená na 
myšlienke, že dieťa má objavovať a hľadať riešenie úloh. Učiteľ 
necháva  riešenie  príkladu  na  žiaka,  nediktuje mu  postup,  deti 
objavujú matematiku samy.  Pedagóg deti usmerňuje správnym 
smerom, zadáva im úlohy a organizuje diskusiu. 

Workshop projektu 
Robot ma poslúcha
V  rámci projektu „Robot nie je stra-

šiak“  podporeného  v  grantovej  výzve 
BSK sme 15.10.2018 v škole usporia-
dali interaktívny workshop s programo-
vateľnými LEGO  robotmi,  ktorých programovali  žiaci  4.-9.  roč-
níka pod vedením p. učiteľa informatiky  Mgr. Róberta Szekulu 
a  lektora  -  odborného  vedeckého  pracovníka  Slovenskej  aka-

démie vied BA - odbor informatika  Ing. Jána Zelenku PhD. Na 
worshope sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Záhorská Ves a zamestnanci 
a klienti Domu Svitania. Podporiť nás prišiel zástupca sponzo-
ra tejto aktivity, ktorým bol program Techsoup Slovensko, za fi-
nančnej  podpory  spoločností  SAP  a Haus  des Stiftens.  Videá 
z workshopu nájdete na https://sk-sk.facebook.com/zsjakubov/.

Girls Rules
Od piatku 12.10 do štvrtka 18.10 sa naše štvrtáčky hrali  na 

lektorky programovania . V rámci aktivity „Girls rules“ učili pro-
gramovať so zariadením Micro:bit štvrtákov, tretiakov, druhákov 
a prvákov. Túto aktivitu podporil program Techsoup Slovensko, 
za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens. Foto-
grafie z akcie nájdete na www.zsjakubov.sk a https://sk-sk.face-
book.com/zsjakubov/.

Týždeň aktívnej angličtiny 
v duchu zážitkového učenia
54 detí  našej ZŠ malo  v  škole  novú  skúsenosť  -  jeden  celý 

týždeň komunikovali iba po anglicky. Prihlásili sa totiž na Týždeň 
aktívnej angličtiny, ktorý naša škola zorganizovala v spolupráci 
s britskou jazykovou agentúrou Talktalk. Nezvyčajné vyučovanie 
prebiehalo  formou komunikačných situácii, hier, projektov, pre-
zentácií. Deti tým získali veľmi cennú skúsenosť a ďalšiu motivá-
ciu k učeniu sa cudzieho jazyka. 

Exkurzia ESET – vyhodnotenie
9.11.2018 sa žiačky 7.-9. ročníka zúčastnili motivačnej exkur-

zie  v  IT  spoločnosti  ESET. Zo  školy  išlo  11  žiačok,    vyučujúci 
Mgr. Róbert Szekula a    rodič -p.Orgoňová. Exkurzia sa konala 
v priestoroch spoločnosti ESET v Auparku v Bratislave. Jej ci-
eľom bolo priblížiť dievčatám prácu v IT firme a motivovať ich ku 
štúdiu v tejto oblasti. Počas exkurzie sme sa stručne zoznámili 
s históriou a produktmi firmy ESET, vypočuli sme si životné prí-
behy zamestnankýň firmy ESET, dvoch programátoriek a dvoch 
z  neprogramátorskej  oblasti  a  videli,  ako  sa  zisťuje,  či  nejaký 
program  je  užitočný  alebo  škodlivý.Dievčatá  zistili,  že  IT  firmy 
potrebujú aj iných zamestnancov, ako iba programátorov a z ex-
kurzie odchádzali motivované – dúfajme, že im to vydrží aj keď si 
budú vyberať ďalšie štúdium na strednej či vysokej škole.

2.ročník žiackej fotografickej vý-
stavy: „Jakubov známy, neznámy 
vol.2“
28.11.  2018  o  18:30 

sme  v  škole  pripravili  ver-
nisáž  2.ročníka  žiackej 
fotografickej  výstavy:  „Ja-
kubov  známy,  neznámy 
vol.2“.  Na  výstave  si  rodičia  ,  priatelia  a  iní  návštevníci  moh-
li  prezrieť  výber  najlepších  fotografií  žiakov  7.  a  9.  roční-
ka,  ktoré  vytvorili  v  kurze  fotografie  a  mediálnej  výchovy, 
pod  vedením  lektora  -  dokumentárneho  fotografa Andreja  Lo-
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Vianočná rozprávka
Vianočné obdobie sa začína už mesiac pred Štedrým dňom, keď sa postup-

ne rozhoria štyri sviečky na adventnom venci. Predvianočný čas zavítal  sa-
mozrejme aj do našej škôlky. Interiér sa pod rukami šikovných pani učiteliek 
a  detí zmenil na zimnú rozprávkovú krajinu. Vtedy začínajú predvianočné 
prípravy, na ktoré sa všetci tešíme, ako na niečo neopakovateľné, výnimočné 
a radostné. Pani učiteľky pre deti pripravujú viaceré aktivity, prostredníctvom 
ktorých majú možnosť citovo vnímať tieto krásne sviatky, oboznamujú ich tra-
díciami a zvykmi. Aká by to bola príprava na Vianoce bez vianočnej besiedky 
a darčekov? Prvý darček, ktorý si deti rozbalili, prišiel v podobe divadielka 
Pod hríbom. Deti si pozreli rozprávku o pastierovi a troch prasiatkach. Žiad-
ne DVD, tablet, či televízor, ale skutočné bábky s drevenými rúčkami, ktoré 
sa hýbali vždy, keď ujo potiahol šnúročku. Stará, ale osvedčená klasika, ktorá 
uchváti aj naše moderné deťúrence. Každý deň priniesol do škôlky niečo nové 
a zaujímavé. V jeden krásny zimný deň, celá škôlka rozvoniavala vianočnými 
medovníkmi, ktoré piekli naše „ Šikovnice“ pani školníčky Dáška a  Stázka. 
Krásne snehovo sme ich vyzdobili a zabalili na vianočné trhy. Chystali sme si 
ozdoby na vianočný stromček, darčeky pre rodičov, vianočné pozdravy, Miku-
lášov... Bolo toho dosť, veď toľko šikovných ručičiek urobí aj veľa pekných vecí. 

Svätý Mikuláš chodí 6. decembra  a zavítal aj do Našej škôlky. Neprišiel na-
prázdno, najprv nám ponúkol krásny príbeh cesty do Betlehéma. Priniesol so 
sebou aj plný batoh sladkostí. Deti sa mu odmenili piesňami a básničkami. 
Celý deň sa niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania 
a radosti. 

A konečne naša vytúžená vianočná besiedka. Vďaka deťom sme sa na chvíľ-
ku zastavili. Odložili  sme nabok večné naháňanie sa po nákupných centrách, 
upratovanie a pečenie vianočných koláčov... Zmocnila sa nás vianočná nálada 
a naše srdcia sa naplnili láskou. Besiedka bola krásna, rozprávková, ako z tej 
veľkej  knihy, ktorá umocnila celú atmosféru  našej besiedky.  Vianočné piesne, 
vinše a tančeky urobili besiedku jedinečnou a sviatočnou. A práve pre takéto okamihy svoju prácu milujeme. Keď sú deti šťastné, rodičia roz-
cítení, spokojní a pyšní na svoje deti. Sú maličkí a predsa dokážu veľa krásnych vecí, ktoré my dospelí ani zďaleka nedokážeme. Užívajte každú 
chvíľu strávenú s nimi, venujte im zo svojho času čo najviac a budete odmenení ich láskou, ich úsmevom a objatím. 

Uč. A. Fratričová
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta 
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudnite na všetky starosti 
a sviatky prežite v láske, v šťastí a svornosti. 
Nech tichá hudba veselosti, nám počas celých Vianoc znie, 
nech rok nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie. 

jana.  Kurz  fotografie  prebiehal  v  projekte  „Moderná  škola mo-
tivuje“, ktorý úspešne vypracovali a získali pedagógovia ZŠ Ja-
kubov. Projekt finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj 
a Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov. Veľmi nás potešila vysoká 

návštevnosť  otvorenia  výstavy.  Všetkým  ďakujeme  za  osobnú 
podporu.

Poďakovania.
Základná škola Jakubov ďakuje všetkým rodičom a priaz-
nivcom školy za podporu a priazeň venovanú škole počas 
celého roka 2018. Aj vďaka Vašej podpore môžeme znova 
vylepšiť výchovnovzdelávacie podmienky pre našich žia-
kov.

Všetkým rodičom, 
priaznivcom a sponzorom školy 

prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
vojich najbližších 

a úspešný Nový rok 2019.

KRÁSNE VIANOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 

VÁM PRAJE CELÝ KOLEKTÍV MŠ!
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Každý rok na prvú adventnú nedeľu sa v našom kul-
túrnom  dome  konajú  vianočné  trhy.  Sú  veľmi  obľ-
úbené a ,,kulturák“ je vždy plný na prasknutie...Naj-
krajšou časťou tohoto sviatočného popoludnia býva 
vystúpenie detí z materskej školy a základnej školy. 
Po  takomto krásnom zahájení  sa môžete prechád-
zať pomedzi stánky a kochať sa krásnymi výrobka-
mi šikovných detí a ľudí z našej obce. Alebo môžete 
len nasávať vianočnú atmosféru sediac pri kávičke, 
či  voňavom punči a ochutnávať pritom dobroty na-
pečené  mamičkami  a  babičkami  od  Citróniek.  Na 
našich vianočných  trhoch nájdete skutočne všetko, 
čo k atmosfére vianoc patrí: oblátky, med, punč, pe-
čenú klobásu, varené víno, vence, girlandy, sviečky, 
drobné šperky, knihy, koláče, obrázky, dekorácie od 
výmyslu sveta...ale hlavne pohodu a úsmev...

Vianočné trhyVianoce spájajú 
rodinu a priateľov dokopy. 

Pomáhajú nám to uctiť si lásku 
v našich životoch tak často, 

ako je to len možné. 
Nech pravý zmysel Vianoc 
naplní vaše srdcia a domov 
mnohými požehnaniami.

 Kráse čapice zaujali najmä mamičky s deťmi...  Ľudia sa prišli pozrieť na vianočné vystúpenie aj nakupovať... 
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Na vianočnú nôtu...
„Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale 
tento rok asi urobíme konečne výnimku!“
„Akú?“
„Pustíme ju dovnútra!“

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. 
Američan hovorí: „Vidíte to červené Ferrari?“
Ostatní: „Hmm, dobré.“
„No, tak také som dostal na Vianoce.“
Rus hovorí: „A vidíte to zelené Porsche?“
Ostatní: „Tiež dobré.“
Rus: „Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce 
ja.“
A Slovák: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?“
Ostatní: „Nádhera!“
„Tak takej farby som dostal menčestráky.“

Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť mužovi peknú 
kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.“
Predavačka: „ Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, 
len ju treba dobre zatiahnuť.“

- Kam pôjdeš na Silvestra?
- Ale, manželka rozhodla, že se mi bude páčiť doma 
pri televízii.

Piťo: Čo si kúpil žene na Vianoce? 
Dežo: Chcela niečo na krk a niečo na ruky. 
Tak som jej kúpil mydlo.

Zlodej sa na Štedrý deň dostal do väzenia. Bol z 
toho celý namäkko: 
- Ach, či som ja len nešťastný. Každý je doma pri 
rodinke alebo v kostole. Bože, to by sa kradlo!

,,V správach hovorili, že každý, kto vyrazí na cesty 
v tomto počasí, by mal mať so sebou reťaze, lopatu, 
deku, rozmrazovač, ťažné lano, baterku, hever a ná-
hradné koleso… no, vyzeral som ráno v autobuse 
ako debil…“

- Miláčik, chcela by som pod stromček dievčatko.
- Čo blázniš?! Veď by mu do očí napadalo ihličie!

„Otecko mi na Vianoce nasľuboval 
hory, doly.“
„A splnil ti tie želania?“            
„Áno, kúpil mi atlas hôr ...“

 Po krásnych výrobkoch z našej MŠ sa len tak zaprášilo...

 Vecičky s dušou z n.o. Vstúpte Malacky ponúkala Katka...

 Originálne výrobky šikovných detí z našej ZŠ ... 

 Barborka a Miška ponúkali obecné kalendáre a prezenty obce... 
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Citrónky (nielen) pre deti
Poznáte nás pod názvom Citrónky.  V našej obci fungujeme 

už 12 rokov, a združenie sme zriadili za účelom organizovania 
podujatí a iných voľnočasových aktivít pre deti a mládež v našej 
obci.

Popri zriadení organizácie sa nám za pomoci bývalého p. fa-
rára Bederku, výdatnej pomoci našich rodinných príslušníkov a 
dobrovoľníkom z našej obce, podarilo zo starej maštale vybudo-
vať centrum KVIETOK, ktoré sa nachádza pri  fare. Organizujú 
sa tu rôzne voľnočasové aktivity pre deti, ale aj pre dospelých.
Počas roka fungujú v centre tieto aktivity: Ivka a jej montessori, 

Ľubka a jej výtvarný krúžok pre deti, Anka cvičí yogu a Saška Ta-
batu, Andrejka vedie arteterapiu a Erika krúžok nemčiny pre deti.
Miestnosť sa využíva aj na  iné aktivity ako sú semináre, po-

sedenia, besedy, kurzy,  rôzne druhy cvičenia, ale môžete si  ju 
prenajať na organizovanie narodeninovej párty pre svoje dieťa.

Citrónky sú spojené s množstvom aktivít, ktoré sa počas roka 
organizujú v obci. Vždy sa snažíme v našej kaviarničke pre Vás 
pripraviť chutný domáci koláčik a kávičku - Deň matiek, Vianočné 
trhy, alebo sladkú  lokšu a šišky na obecnej zabíjačke,  tradičné 
palacinky na ukončení leta (tento rok sme piekli aj keď lialo:)
A keďže pribudla v našej obci ďalšia akcia -zábava so Záhori-

enkou- boli sme oslovené pomáhať, a aj tu Vás radi obslúžime 
a navaríme Vám aj chutnú večeru. Okrem týchto akcií sa počas 
roka pripravuje pre deti MDD a Mikuláš, kde sa spolu s deťmi 
vyberieme napríklad do kina, divadla alebo na inú kultúrnu akciu. 
Leto je pre nás vždy nezabudnuteľným zážitkom, nakoľko  ka-

ždý rok organizujeme letný tábor. Vždy je zaujímavý inou témou, 
bohatým programom a deti a aj vedúce sa veľmi tešia na spoloč-
né chvíle plné zábavy.
Tábory sú veľmi obľúbené, čo svedčí o veľkej účasti detí z na-

šej ,ale aj z iných obcí, a veru :deti sa prihlasujú aj niekoľko rokov 
za sebou. 
Našou najväčšou a  v  zásade aj  najdrahšou akciou  je Hallo-

ween, ktorého príprava je časovo a finančne dosť náročná. V pr-
vom rade je ťažké nájsť účinkujúcich, ktorý by nám zapasovali do 
programu svojim „menom“, a aby zaujal všetky vekové kategó-
rie detí a aj rodičov. Zo vstupného, ktoré vyzbierame dokážeme 
zaplatiť discjokeja a maximálne  jedného účinkujúceho, ostatné 
dotujeme z 2% a z dotácie od obce.

Preto sa Vám Vážení spoluobčania chceme prostredníctvom 
našich  novín  zo  srdca  poďakovať,  že  nás  podporujete  svojou 
účasťou na akciách , ktoré sa v obci organizujú, že nás podporíte 
svojim príspevkom 2% z daní.
Vďaka Vašej podpore a podpore obecného úradu, ktorý nám 

dáva dotáciu 1400,- eur vieme pre deti zorganizovať výlety za-

darmo, prispievame na dopravu do  letného  tábora, doplácame  
program na Halloweene a   zabezpečujeme chod centra KVIE-
TOK (upratovanie, kúrenie, voda)
Chcem Vám poďakovať za Vašu podporu a pomoc, uznanie, 

pochvalu a úsmev. Vďaka vám a úsmevu vašich detí máme stále 
energiu a chuť pokračovať a venovať svoj čas na organizovanie 
ďalších akcií hlavne pre deti.

V mene Citróniek Vám prajeme 
požehnané Vianoce so svojimi najbližšími, 
veľa lásky a pokoja, radosti a šťastia 

a do Nového roku 2019 
veľa len tých dobrých predsavzatí.
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MsO SRZ ZÁHORIE 
- MO JAKUBOV
Oznamujeme členom, že dňa 12.1.2019 
o 9:00 hodine sa bude konať výročná člen-
ská schôdza, ktorá sa uskutoční v kultúr-
nom dome v Jakubove.

Členovia, ktorí nestihnú odovzdať úlovkový  lístok 
vopred u hospodára, môžu tak urobiť pred začatím 
členskej schôdze t.j. pred 9:00 hodinou. Zároveň 
prosíme členov, aby boli lístky riadne vyplnené.

Krásne prežitie 
Vianočných sviatkov 

a do Nového roku 2019 
veľa rybárskych úspechov, 

želajú členovia výboru.

POĎAKOVANIE
„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori... 

Ale keby sme to nerobili, 
tá kvapka by tam chýbala.“

(Matka Tereza)

Terézia Deáková Peter Imriška
Katarína Washeková Anna Petrášová
Janka Ort-Šnepová Lucia Prokopová
Dáša Mišunová Radka Tesárová
Štefan Diviak Jozef Kakalík
Pavol Kujan Gabriela Struhárová
Jaroslav Foltýnek Karol Martinec
Julo Petráš Zuzana Janotová
Andrea Voltemarová Vladimír Klíma
Vladimír Dančík Sabina Bendová
Filip Kamenistý Michal Bachor
Linda Kamenistá ml. Erika Vaňková
Michal Novota Denisa Emrichová
František Mendl Lukáš Volet
Radoslav Oslej Juraj Švára
Bohumír Bilkovič Monika Ambrová

Všetkým darcom krvi, sponzorom 
a organizátorom srdečne ĎAKUJEME!
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MODRÁ:
1. tradičná vianočná ryba
2. biela, jemná, studená, padá z neba
3. malé batoliatko v jasličkách
4. rastlina s bielymi bobuľkami
5. biely, padá v zime
6. zabalená čokoláda, visí na strome
7. je s ňou previazaný darček
8. zvonia na saniach
9. vianočné pečivo v tvare písmena C

ČERVENÁ:
1. čas štyroch týždňov do 
vianoc
2. zapaľujeme ju na advent-
nom venci
3. jazdíme na nich z kopca 
(po snehu)
4. upletená z vetvičiek, visí 
nad dverami 

Vianočná hrebeňovka
(nielen pre deti)
Milé deti, školské povinnosti na chvíľu ustali, nastá-
vajú dva týždne prázdnin. Prichádzajú Vianoce a s 
nimi čas strávený v kruhu rodiny, bez učenia, bez 
stresu...a najmä je to  aj čas splnených prianí...
A keď už si rozbalíte všetky darčeky, potešíte sa, 
zahráte si s rodičmi všetky možné hry, 
navštívite rodinu a priateľov, napcháte 
sa koláčmi do prasknutia, možno práve 
teraz vám zostal čas chytiť do rúk naše 
zvesti a vylúštiť vianočnú hrebeňovku. 
Skúste zapojiť do lúštenia aj svojich 
rodičov, zabavíte sa všetci! 

 Vianočnú hrebeňovku tvoria tri časti, v 
každej časti sa skrýva jedno slovo tajnič-
ky.
...A malá pomôcka: legendu hrebeňovky 
tvoria len vianočné výrazy.
Prajeme vám veľa zábavy!

ŽLTÁ:
1. sviatočná omša 24.12.
2. zdobíme ho na vianoce
3. spievame ich na 
vianoce
4. severské zviera, 
ťahá sane
5. okrídlená bytosť, 
ktorá priniesla zvesť 
o narodení Ježiša
6. visí na 
stromčeku, 
zvoní
7. mesto, 
kde sa narodil 
Ježiš
 

Dúfam, že ste si s hrebeňovkou hravo poradili a zabavili sa. Pošlite nám vylúštenú tajničku v obálke na Oú, nezabudnite nám 
napísať meno a vek lúštiteľa, a traja vyžrebovaní získajú po Vianociach ešte jeden malý darček. 

5. tradičný koláč 
vyrobený z medu
 6. upletený z vetvi-
čiek, zapaľujeme na 
ňom sviečky      

 7. kde sa 
vzal, tu sa 
vzal, na zá-
hrade ráno 
stál...


