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Milí spoluobčania, 

Za niekoľko okamihov tu máme via-
nočné obdobie. Čas, na ktorý netrpez-
livo čakáme. Čas vianočný, čas pokoja 
a vzájomnej lásky. 

Vianoce - sedem čarovných písmen, 
ktoré sa prejavujú prívetivosťou, lás-
kavosťou, potešením, úprimnosťou 
ľudských citov. 

Napĺňajú nás pocitmi šťastia, poho-
dy a harmónie. Ich okúzľujúce čaro sa 
nedá ničím nahradiť ani napodobniť. 

Vianočný stromček, kapustnica, 
ryba, medové oplátky, orechy. 

Zvyky, ktoré dedíme po rodičoch 
a zároveň ich odovzdávame svojim na-
sledovníkom. 

Vianoce sú obdobím, keď sa každý 
snaží byť s blízkymi, stretávajú sa ro-
diny, príbuzní a známi, sadáme k spo-
ločnému stolu, aby sme sa tešili z ich 
okúzľujúceho čara.

Je to zázračný čas, ktorý nás doslova 
prinúti, aby sme boli lepší a ľudskejší.

Blikajúce sviečky rozžiaria naše srd-
cia a človek sa teší aj zo šťastia toho 
druhého.

Pri slávnostne prestretom štedrove-
černom stole nezabudnime venovať 
spomienku aj na chorých, osamelých 
a na tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Vážení spoluobčania, prežime aj tento 
rok spolu vianočné sviatky  plné lásky, 
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. 

K tomu Vám želám v mene svo-
jom, v mene obecného zastupiteľstva 
a v mene všetkých zamestnancov obce  
veľa zdravia, radosti a božieho po-
žehnania.

Mgr. Peter Gajdár
 starosta obce 

Jakubov v čase adventu...
Popri upratovaní, pečení a nakupovaní si v našej obci ľu-
dia vždy nájdu čas aj na duchovné zážitky...

Obľúbené vianočné trhy v prvú 
adventnú nedeľu navštevuje 
každoročne veľa ľudí, ktorých 
určite priláka krásny program, 
skvelé koláče, voňavý punč, 
pekné výrobky z dielne našich 
detí a šikovných spoluob-
čanov....alebo prídu len tak, 
nadýchať sa predvianočnej 
atmosféry...

Nezbední anjeli prileteli do Jaku-
bovského kultúrneho domu v piatok 
15.12. Boli krásni, milí a vôbec neboli 
takí nezbední...boli úžasní, šikovní...
Ďalší krásny zážitok do adventného 
času prinieslo divadlo Smajlík, ktoré 
nám predviedlo krásny vianočný 
príbeh. A veľa talentovaných a 
šikovných detí. No tešíme sa na ďalšie 
predstavenie. 

Na tretiu adventnú nedeľu sa 
konal v našom kostolíku via-
nočný koncert Kristíny Debná-
rovej&Chillsband, ktorí v tomto 
úžasnom duchovnom prostredí 
na chvíľu zastavili predvianočný 
zhon a svojimi piesňami naladili 
na prichádzajúce sviatky. Koncert 
organizovala obec s láskavým 
dovolením miestneho pána farára-
použiť priestory kostola.
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ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
Skvalitnenie verejného priestoru v centre obce Jakubov

Zlepšenie verejného priestoru a skrášlenie centra obce zrealizovala obec 
Jakubov za pomoci Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvorili sme cen-
trálnu zónu pre stretávanie sa občanov medzi kostolom, materskou školou 
a detským centrom „Kvietok“.  Upravili sme prašný priestor o veľkosti cca 

280m2 zámkovou dlažbou, osadili 
sme parkové lavičky a okolie upra-
vili zeleňou. Na autobusovú zastávku sme osa-
dili sklenený prístrešok s lavičkami a zasadili 
strom Katalpu. Vďaka dotácii z Bratislavského 
samosprávneho kraja sme pre našich občanov 
zlepšili prostredie, v ktorom žijú a stretávajú sa. 

  Mgr. Peter Gajdár 
starosta obce

Revitalizácia parku v obci 
Na základe dotácie od nadácie SPP obec Jakubov aj 

so svojou spoluúčasťou revitalizovala chodník  v par-
ku smerom k základnej škole a vybudovala nové ve-
rejné osvetlenie, ktoré bude občanom slúžiť v najmä v 
skorých večerných hodinách zimného času. Chodník 
je vybudovaný zo zámkovej dlažby, ktorá nahradila 
rokmi poškodený asfalt. Takto teraz môžu nielen deti 
ale aj ostatní občania bezpečne a bez rizika pádu 

chodiť po rov-
nom a pevnom 
chodníku do zá-
kladnej školy a k 
jej okoliu.

Mgr.PeterGajdár
starosta obce                               

Rozšírenie kamerového systému v obci
Na základe žiadosti obce Jakubov o dotáciu z Ministerstva vnútra SR 

na rozšírenie kamerového systému, obec získala finančné prostried-
ky vo výške 12.000,- €. Rozšírila kamerový systém v obci o  ďalšie  
kamery, ktoré monitorujú priestor  základnej školy, cintorínu , domu 
smútku, obecného úradu, zastávku autobusu – otočisko a vstup do 
obce z Malaciek.  Zvýšením počtu kamier na monitorovanie verejného 

priestranstva sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti všetkých našich občanov a k zvý-
šeniu možnosti preukázania páchania priestupkov a trestných činov. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality“  

Počet obyvateľov 
k 30.11.2017           1674

Narodili sa:
Zemková Ella
Malá Katarína
Mikulič Sebastián
Hornák Kristián
Pallai Lucas
Ďurišová Sarah
Ferenčáková Dominika

Jubilanti  70. roční
May Helmut
Viktorínová Anna
Moravčíková Anna
Ambrová Viera
Surovičová Štefánia
Siváková Jozefína

Jubilanti  80. roční
Ščepánová Ružena
Martincová Mária
Volárová Mária

Krásneho životného 
jubilea sa dožívajú:
Poláková Františka   
93 rokov
Šimek Jozef  97 rokov
Srdečne blahoželáme!

Opustili nás:
Pútik Matej
Chocholatý Oskar
Ondrejková Paulína
Kakalíková Helena
Ferenčáková Janka
Uprimnú sústrasť!

Rekonštrukcia kotolne 
v materskej škole

Z dotácie Bratislavského samo-
správneho kraja za finančnej spolu-
účasti obce sme v MŠ vymenili staré 
kotly za dva nové kondenzačné /zn. 
Buderus/. Zabudovali sme úpravovňu 
vody pre jej obeh v kotloch ako i regu-
láciu tepla v triedach podľa vonkajšej 
teploty. Uvedená investícia zvýši efek-
tívnosť a kvalitu vykurovania v jed-
notlivých 
triedach a jej 
návratnosť je 
do troch ro-
kov.

Rozšírenie zberného dvora odpadov
Obec Jakubov na základe získania nenávratného finančného príspevku z ministerstva 

životného prostredia rozšírila zberný dvor odpadov o ďalších 600m2 plochy. Zväčše-
nie plochy na uskladnenie kontajnerov umožní s nimi ľahšiu manipuláciu ako i dočasné 
uskladnenie väčšieho množstva odpadu zvezeného od občanov a pripraveného na ďalší 
odvoz spracovateľskými firmami.  
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Vítanie detí

Aj tento rok sme na obecnom úrade 
privítali nových občiankov. Pozva-
ných bolo 17 detičiek.  Po príchode 
mamičiek i oteckov s ich ratolesťami  
všetkých starosta obce, za doprovo-
du matrikárky, slávnostne privítal.  
O program sa postarali žiaci ZŠ. Po 
slávnostnom podpísaní pamätnej kni-
hy každá mamička dostala kvietok a 
dieťa bolo obdarované pamätným lis-
tom a milým darčekom. 

„Október“ mesiac úcty k starším...
pri tejto príležitosti zamestnanci obce,  už tradične,  pripravili dňa 11. 
októbra 2017 posedenie v KD pre našich dôchodcov. Tento rok sa  po 
prvý raz  posunula  hranica veku pozývaných dôchodcov na 66 ro-
kov. Doteraz boli pozývaní dôchodcovia od 70 rokov.  Pozvaných bolo 
207 osôb, z toho sa zúčastnilo 118.  Slávnostne ich privítal starosta 
obce Mgr. Peter Gajdár, úsmev na tvári a rytmus v nohách vyčarili 
deti z materskej školy veľmi  milým a zábavným programom. Starým 
mamám, otcom, starkým, starenkám, starečkom, ale i prastarenkám a 
prastarečkom... zaspievali, zarecitovali  a zatancovali aj  známy „Char-
leston“ .  Po krásnom vystúpení mal prejav hosť p. Ing. Jozef Hal-
cin, ktorý pracuje na MV SR v odbore prevencie  kriminalistiky KMV 
SR. Dôchodcov usmernil aby boli opatrní a vystríhali sa podomovým 
predajcom, falošným distribútorom energií a iných služieb....... Po ho-
vorenom slove nastal čas chutného neskoršieho obeda, o ktorý sa 
postarali p. Poluchová a p. Benčuriková, za pomoci p. Ambru,  ktoré 
od rána pracovali ako včeličky, klepali obaľovali rezne, ku ktorým nám 
p. Hajachová, ako sponzorský dar, zabezpečila výborný zemiakový 
šalát. Nechýbali ani koláčiky, pagáčiky, kávička a dobré vínko. Do noty 
a tanca zahrali známe Duo Linz. Dôchodcovia sa zabávali, spomínali, 
spievali a tancovali, čo im nohy vládali až do podvečerných hodín.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami aj o rok
                                                                                                                                                     -BS-

V sobotu, 11.novembra 2017 sa uskutočnilo stret-
nutie 50. a 60. ročných jubilantov. Prítomných hostí 
privítal pán starosta  príhovorom a deti zo základnej 
školy, pekným  programom.

Po slávnostnom podpise do pamätnej knihy obce, 
každý  jubilant dostal malý darček v podobe obec-
ného kalendáru, magnetky a  čižmy s motívom obce 
Jakubov.

Nakoniec si jubilanti  mohli zaspomínať a  pozho-
várať sa pri vínku, dobrom koláčiku či chlebíčku v za-
sadacej miestnosti.

In formácia  o  komunálnom a separovanom odpade
V roku 2016 prijala obec nové VZN 3/2016 o nakladaní s ko-

munálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, platné od 
1.1.2017, ktorým pristúpila k  zmene spôsobu vývozu komunál-
neho odpadu. Stanovila dvojtýždenný vývoz  komunálneho od-
padu a povinnosť označiť  zberné nádoby pri vývoze plombou. 
Vytvorila lepšie podmienky na separáciu odpadu, zabezpečením 
nádob na separáciu a jeho bezplatným zberom. 

Na začiatku roku 2017 sa obec, ako aj občania sa museli sto-
tožniť s novým spôsobom vývozu komunálneho odpadu. Postup-
ne si zvykali na nový systém zberu, ktorý ich nútil vo zvýšenej mi-
ere separovať a tým znižovať množstvo TKO. Spoločným úsilím 
obce a občanov sa nám to podarilo. Výsledkom toho je zníženie 
poplatku za TKO pre občanov na sumu 18€ za osobu a rok. 

Od 18.12.2017 si môžu občania na obecnom úrade počas 
úradných hodín vyzdvihnúť plomby na rok 2018 pre jednotlivé 
domácnosti a  zároveň plomby, ktoré im ostali z roku 2017 môžu 
vrátiť. Hodnota vrátených plomb žltá 1,30€ a červená 1,70 € 
im bude započítaná do zľavy v poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad za rok 2018.

Pre zabezpečenie vývozu TKO v roku 2018 musia mať ob-
čania vyzdvihnuté nové plomby inak sa vystavujú riziku, že im 
vývoz nebude uskutočnený.

Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov  platí, že 
si môžu taktiež od 18.12.2017 vyzdvihnúť plomby pre rok 2018.

Stretnutie jubilantov

Papier 12,24 t
Plast 14,92 t 
Sklo 18,88 t
komunálny odpad 635,73 t

Papier 27,51 t
Plast 18,52 t
Sklo 27,48 t
komunálny odpad 406,05 t

Porovnanie množstva odpadu za rok 2016 a do októbra 2017 
r.2017 do októbrar. 2016
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AKO BUDÚ NAŠI FUTBALISTI 
ZIMOVAŤ... ?

Redakčnej rade našich zvestí poskytli na požiadanie in-
formácie o situácii v mládežníckom i mužskom futbale funk-
cionári a tréneri TJ ZÁHORAN JAKUBOV, páni Ján SLOBO-
DA, Stanislav SLANINKA a Pavol KALAKAJ.

Zaujímalo nás, ako prebehla jesenná časť súťaží, aké výsled-
ky boli dosiahnuté a tiež, ako a kde sa budú mužstvá pripravo-
vať v zimnom období. Dostali sme nasledovné odpovede, ktoré 
Vám sprostredkovane ponúkame. Do nového súťažného roční-
ka 2017 – 2018 nastúpili nasledovné mužstvá reprezentujúce 
našu obec Jakubov :

A MUŽSTVO MUŽOV - súťažiace v IV. TIPOS Lige BFZ pod 
vedením trénerov Ing. Mária Šimeka a Petra Huka ;

Prípravka PRMA U 11– s futbalistami narodenými v ročníku 
2007 a mladšími pod vedením trénerov Pavla Kalakaja a Róber-
ta Martinca ;

Predprípravka PMD U 8 - s futbalistami narodenými v roční-
ku 2010 a mladšími pod vedením trénerov Bronislava Beránka 
a Mariána Ferenčáka ;

A MUŽSTVO MUŽOV – už na začiatku súťaže mužstvo zá-
pasilo s problémami, ktoré spočívali v nedostatku hráčov. Ten-
to problém sa vlečie s mužstvom už dlhšie obdobie a napriek 
snahe výboru, trénera i samotných hráčov sa zatiaľ nepodarilo 
v jesennej časti nadviazať na úspešné pôsobenie mužstva v mi-
nulom ročníku. Sústredenie a náročná letná príprava síce dáva-
la predpoklady k dobrým výsledkom, ale neočakávané zranenia 
viacerých kľúčových hráčov mali za následok šnúru negatívnych 
výsledkov, ktoré sa nakoniec prejavili v tom, že mužstvo obsadilo 
posledné 16. miesto so ziskom 9 bodov a skóre 10 : 30, tesne 
za Kráľovou pri Senci a Čunovom. Je to len polovica súťaže 
a chlapci sú spolu s vedením mužstva odhodlaní tento stav zme-
niť a vrátiť sa na pozície, ktoré sú pre Jakubov tradičné. Už  11. 
marca 2018 začíname jarnú časť súťaže zápasom na vlastnom 
ihrisku práve s Čunovom, ktoré by sme mali poraziť a v tabuľke 
preskočiť, čo by mal byť prvý krok na ceste do vyšších poschodí 
tabuľky IV. TIPOS ligy BFZ

Jakubovský guláš 2017
Dňa 30.9. sa konal tretí ročník súťaže vo 

varení gulášu, tzv. Jakubovský guláš. Súťa-
že sa zúčastnilo celkovo 11 družstiev. Pravi-
dlá boli opäť veľmi jednoduché „Uvariť gu-
láš“.

Najlepšie sa tejto úlohy zhostilo družstvo 
s názvom Drím tím z Jakubova, na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo s názvom Od-
ťahovkári z Malaciek a na treťom skončilo 
opäť domáce družstvo Provianťáci.

K výbornej atmosfére prispela aj skupina 
Duo Linz a samozrejme všetci súťažiaci ktorí 
sa prišli najmä zabaviť a stretnúť s priateľmi.

Organizátori sa touto cestou chcú poďa-
kovať obci Jakubov, TJ Jakubov, a všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu, no najmä súťažia-
cim a všetkým návštevníkom, bez ktorých by 
takéto akcie nemalo význam robiť.

Peter a Michal

Halloween... 
keď sa vysloví toto slovo veľa ľudí si predstaví strašidlá, mátohy a čarodejnice. Pre 
jakubovčanov  a ľudí zo širokého okolia to znamená, že opäť budú „Citrónky“ robiť 
halloween. Už niekoľko rokov v období halloweenu  organizujú halloweenský stra-
šidelný piatok pre malých a veľkých. Od pondelka sa každý deň po práci stretnú 
v kultúrnom dome a upravujú a vyzdobujú, aby sa z kultúrneho domu stalo strašidel-
né miesto plné prekvapení  a zábavy, ktoré privíta všetky strašidlá, mátohy a čaro-
dejnice. A tak sa aj stalo, v piatok 27.10.2017 o 16.30 hod  sa zišli všetci tí, ktorí sa 
chceli zabaviť a zažiť večer plný tanca, hudby a neboli to len malé deti v maskách, 
ale aj rodičia prišli ako strašidlá, čarodejnice. Večer otvoril ADAM so svojimi bubnami 
a potom už prišli tých najmenších zabávať Smejko a Tanculienka. Pre tých starších 
zasa  prišiel vystúpiť Miroslav „Bruise“ 
Žilka z tanečnej formácie Old schol 
Brothers , no a na záver UV šou Ar-
tefuego. Celým večerom nás sprevád-
zala hudba  DJ PALIHO.  Bola radosť 
vidieť na detských tvárach pri odchode 
z kultúrneho domu úsmev  a čítať v ich 
očiach, že sú plné zážitkov z prežitých 
„strašidelných „ udalostí. Pre nás to 
ale už teraz znamená rozmýšľať nad 
programom, výzdobou a všetkým tým 
s čím je táto veľká udalosť spojená.  

OSPRAVEDLNENIE
V článku o našich futbalových senioroch, ktorý sme v mi-

nulom čísle Jakubovských zvestí uverejnili v rámci rozhovoru 
s trénerom Máriom Šimekom, zaúradoval tlačiarenský škria-
tok. V článku sme vyzdvihli hráča, ktorý odohral v minulom 
ročníku IV. TIPOS ligy BFZ najviac zápasových minút, kapi-
tána nášho mužstva Martina SOBOLIČA, ktorého sme však 
v článku uviedli, ako Martina Mikuliča... Martin, ospravedlňu-
jeme sa Ti a prajeme pekné Vianoce...

m. p.

Prípravka PRMA – toto mužstvo má výborné postavenie v sú-
ťažnej tabuľke                      a zaslúžene prezimuje na peknom 
3. mieste. Získalo 32 bodov a za vedúcim mužstvom stráca len 
2 body. Naši mladí futbalisti spolu s ich trénermi oprávnene po-
mýšľajú na obsadenie prvého miesta v súťaži po jarnej časti.

Predprípravka PMD – do tohto mužstva patriaci najmladší 
futbalisti reprezentujúci našu obec vedú svoju súťažnú skupinu 
s obrovským náskokom a ich výkony v zápasoch boli s prihliad-
nutím na detský vek excelentné. Táto súťaž je novým projektom 
Slovenského futbalového zväzu, ktorý zaručuje, že s ihriskom 
a tajomstvami futbalu sa budú oboznamovať naozaj tie najmlad-
šie deti narodené v roku 2010 a neskôr. To je cesta, ako zaručiť, 
že v obci s takým počtom obyvateľom, aký má Jakubov a s ta-
kým počtom mladých rodín, nebudú v budúcnosti chýbať dobrí  
futbalisti, ktorí sa po absolvovaní detských a mládežníckych sú-
ťaží, stanú dobrými hráčmi v seniorských súťažiach.

Všetky naše mužstvá absolvujú zimnú prípravu hlavne v te-
locvični Základnej školy a v prípade priaznivého počasia aj na 
našich vonkajších športových zariadeniach a v krásnej prírode 
v okolí Jakubova, kde budú najmä seniori naberať fyzickú kondí-
ciu.  Mládežnícke mužstvá prípraviek sú už výborom TJ Záhoran 
Jakubov prihlásené na Zimný halový turnaj, ktorý sa bude konať 
v Športovej hale MALINA v Malackách a gestorsky ho bude za-
bezpečovať mužstvo Žolík Malacky.

 Všetkým našim futbalistom, výboru TJ Záhoran, všet-
kým trénerom a fanúšikom futbalu v Jakubove prajeme, aby im 
budúce výsledky prinášali len radosť a pocit z dobre vykonanej 
práce...

m. p.
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KRÁSNY VIANOČNÝ DARČEK 
OD NÁŠHO SILNÉHO MUŽA

Najvýznamnejším podujatím pre silných mužov - 
„STRONGMANOV“, zaradených do kategórie U 105 kg bol 
okrem Majstrovstiev Slovenskej republiky z apríla 2017, kde 
Pali HORŇÁK získal majstrovský titul v kategórii do 105 kg, 
aj Československý pohár, ktorý sa uskutočnil na Štrbskom 
plese vo Vysokých Tatrách. Predstavilo sa na ňom deväť pre-
tekárov a medzi nimi nechýbal ani náš borec z Jakubova.

Úvod patril tradične tlakovej disciplíne, ktorá vždy preve-
rí silu pliec a tricepsov. Tretie miesto v tejto úvodnej disci-
plíne bolo pre nášho majstra Slovenska dobrou rozcvičkou. 
Po ľahšom zahriatí nasledovalo nosenie 130 kilových kufrov 
a Pali bol opäť tretí. Čo sa mu nepodarilo v prvých dvoch 
testoch sily, napravil však v kombinácii kačacieho behu so 
130 kilovým kufrom a následným prenesením pivného suda. 
Po dvoch tretích miestach si pripísal svoju prvú vyhranú dis-
ciplínu v strede preteku. 

Predposlednou disciplínou bolo nosenie jarma o váhe pre-
sahujúcej 250 kilogramov na krku na vzdialenosť 15 metrov. 
Pali Horňák skončil tesne druhý. Záver patril prehadzovaniu 
130 kilogramovej gule cez drevené konštrukcie. Sedem pre-
hodení znamenalo víťazstvo v disciplíne pre nášho Paliho 
Horňáka. Dovtedy suverénny Peter Supák sa musel skloniť 
pred víťazom z Jakubova, ktorý tak potvrdil status aktuálne 
najsilnejšieho siláka v strednej váhe do 105 kilogramov. 

Palimu blahoželáme a prajeme mu krásne Vianoce....
m. p.

Predvianočné prekvapenie z východu Slovenska
Koncom novembra mi v jeden večer nečakane zazvonil telefón 

a ozval sa mi, pre mňa dovtedy neznámy, pán Vincent LOKAJ 
zo Sabinova, mesta nachádzajúceho sa na východe Slovenska 
pri Prešove. Niekto mu povedal, že sa zaujímam o históriu na-
šej obce a rozpovedal mi príbeh, ktorý ma zaujal a nakoniec aj 
veľmi potešil. Pán Vincent LOKAJ je človekom, ktorý sa rozhodol 
zmapovať život svojho otca, dnes už nebohého Jána LOKAJA, 
narodeného 16.3.1923 a pri hľadaní informácií o ňom narazil aj 
na jednu starú fotografiu, ktorá bola vyrobená v roku 1943 v diel-
ni ateliéru „Foto MARYŇÁK“ v Malackách.

Na fotografii je skupina vojakov medzi ktorými nechýba jeho 
otec a pred sebou majú starý drevený vojenský kufor s nápisom 
„ SPS – My sme chlapci pracovníci – 8. Dr. Jakubov“ Práve tento 
nápis na kufri s názvom našej obce viedol pána Vincenta Loka-
ja k tomu, aby sa so mnou spojil a snažil sa získať informácie 
o existencii vojenských kasární v obci Jakubov. Vedel som, že 
v našej knihe „ Jakubov – od minulosti po dnešok “, uverejnil jej 
autor, dnes už nežijúci  Dr. Ján Šimek, tiež článok o existencii 
vojenského tábora, v ktorom boli v rokoch 1942 až 1945 umiest-
nené dva oddiely Slovenskej pracovnej služby. 

Samozrejme, že som mu článok z knihy rád odfotil a elektro-
nicky poslal tak, aby ho mal čo najskôr. Z jeho následného tele-
fonátu a mailovej komunikácie som vycítil, že má zo získaných 
informácií nesmiernu radosť. Podarilo sa mu vyplniť biele miesto 
v živote svojho dnes už nežijúceho otca. 

Mňa zase veľmi potešilo, že mi poslal niekoľko pre našu obec 
historicky vzácnych fotografií, na ktorých je zachytený vojenský 
tábor s drevenými budovami a vojakmi v ňom umiestnenými, kto-

rý bol na kraji borovicového lesa za dnešným školským dvorom 
a futbalovým ihriskom v časti obce zvanej Písníky. Pamätám sa, 
keď sme sedávali s autorom knihy Dr. Jánom Šimekom pred jej 
vydaním, že ho vtedy veľmi mrzelo, keď k niektorým článkom 
v knihe nenašiel žiadne zachované fotografie. Škoda, že nemô-
že byť dnes pri tom, keď sa tento kúsok histórie našej obce dopl-
nil o dobové fotografie.

Získané fotografie sa budeme snažiť dostať do stavu a podo-
by, ktorá bude umožňovať, aby sme ich pri vhodnej príležitosti 
predstavili občanom našej obce a aby sa mohli stať súčasťou 
trvalého svedectva o histórii obce. Ak by ste na spomínanej fo-
tografii, ktorú vám dnes ponúkame ako malý vianočný darček 
spoznali svojich príbuzných alebo priateľov, informujte našu re-
dakčnú radu Jakubovských zvestí. 

m. p.
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Hurá deti do škôlky!

Prvé roky života dieťa prežíva v rodi-
ne, najmä v neustálom styku s matkou. 
Vstupom do materskej školy  je potrebné 
uvedomiť si , že dieťa prichádza do ne-
známeho prostredia , nevie sa orientovať 
v nových priestoroch, musí sa prispôso-
biť novému režimu, pravidlám a nedo-
stáva sa mu toľko pozornosti, ako keď je 
iba s Vami. To všetko je veľmi náročné 
a potrvá určitý čas, kým sa začne v no-
vom prostredí cítiť bezpečne. Ako mu 
pomôcť?

V prvých dňoch mu dovoľte po doho-
vore s učiteľkou priniesť si obľúbenú  
hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie 
zvládnu. Zbytočne nepredlžujte rána 
s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu 
porozumenie a lásku.  Zostaňte po celý 
čas pokojný a dôverujte učiteľkám v trie-
de.  Neporovnávajte dieťa s inými deťmi,  
ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektuj-
te jeho pocity. Vždy mu hovorte pravdu 
– idem do práce , budem doma uprato-
vať, variť a pod. Komunikujte s dieťaťom 
o tom, čo sa v škôlke dialo – ale nen-
úťte ho rozprávať, ak nechce. Prejavte 
mu dôveru , zdôraznite, že je šikovné a  
všetko zvládne. Ešte pred nástupom do 
materskej školy oboznámte dieťa s budo-
vou MŠ, pozorujte deti           na dvore, 
hovorte s nim o tom, čo v škôlke robia 
a povedzte mu, že aj on sa bude s deťmi 
takto v škôlke hrať. 

Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spoči-
atku problém  adaptovať sa, tešilo sa do 
škôlky a po čase ju začne odmietať. Aj 
toto je prirodzený prejav niektorých detí, 
pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujíma-
vé, nové. Po čase im však nemusia vy-
hovovať obmedzenia, takže tento protest 
u nich prichádza oneskorene. V živote 
budú  čakať na deti ešte iné zmeny, bude 
sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, 
teda už v tomto veku bude mať prvú sk-
úsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za 
Vašej pomoci a pochopenia .

Deň svetlonosov 

Aj spoločné akcie s rodičmi pomáhajú vo 
veľkej miere k adaptácii. Sme radi keď na 
našich akciách stretávame rodičov na-
šich detí. Práve tu je priestor na spoločné 
zoznámenie sa, veď nie všetci sú rodá-
ci z Jakubova. Ale už sú Jakubovčania 
a stali sa súčasťou života v našej škôlke.  
Atmosféra na dni svetlonosov bola veľmi 
príjemná,  deti boli nadšené z toho, že ich 
ocino, či mamina dokážu s ich pomocou 

vykúzliť z obyčajnej tekvice také úžasné 
postavičky. A hotové strašidielka strážili 
našu škôlku ešte pár dní a pripomínali 
nám spoločne strávené chvíle.  

Október 
– mesiac úcty k starším 
S deťmi sme pripravili program na po-
sedenie pre starých rodičov v kultúrnom 
dome. Spev,            tanec a  malý darček  
rozjasnil aspoň na pár chvíľ  tváre starče-
kov a stareniek.  Spokojnosť, dobrý pocit 
a radosť na obidvoch stranách bola vidieť 
aj cítiť. Všetkým starým rodičom patrí  
úcta a vďačnosť . 

Sokoliari 
Brány materskej školy sa jedno slnečné 
septembrové dopoludnie otvorili pre so-

koliarov. Priniesli deťom ukázať svojich 
zverencov v plnej kráse. Lietali po škol-
skom dvore a na povel tety sokoliarky sa 
vždy vrátili. Deťom sa predstavenie veľmi 
páčilo a nebáli sa niektoré z vtákov aj po-
hladkať .

Divadielko 
Za oknami panuje typické jesenné 

počasie sprevádzané studeným vetrom 
a kvapkami dažďa. Ale v našej škôlke 
bolo príjemné teplo a deti čakali na veľ-
ké prekvapenie. Prišlo k nám Divadielko 
pod hríbikom s predstavením  „Medovní-
kova chalúpka“. Prostredníctvom tohto 
divadielka zistili, že neposlúchnutie sa 
nie vždy vyplatí. Ako sa to všetko skon-
čilo ? Samozrejme dobre. Ako v každej 
rozprávke. 

Nemčina 

V mesiaci november sme začali s vý-
učbou nemeckého jazyka v MŠ. Tento 
projekt je realizovaný pod záštitou Envi-
roparku Pomoravie.     Cieľom je vytvoriť 
už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah 
k výučbe cudzieho jazyka a prostredníc-
tvom zaujímavých aktivít, piesní, básní, 
CD nahrávok a rozprávaním si  rozvíjať 
slovnú zásobu. Tento projekt sa nám 
v minulosti osvedčil, deti zaujal, naučil 
ich veľa nových slovíčok, ktoré raz mož-
no pri návšteve Rakúska využijú. 

Poďakovanie
Na záver by sme sa radi poďako-

vali pánovi Vladimírovi Gábrišovi za 
špekáčiky na opekačku. 

Rodine Hallovej, ktorá venovala 
farby na náter betónového plota pri 
4.triede. A poďakovanie patrí aj pá-
novi Emilovi Martincovi, ktorý nám 
opravil  komíny nad kotolňou. 

Na škôlke sa obnovil náter celej 
strechy a vybudovala sa prístupová 
cesta ku škôlke, za čo  ďakujeme 
obci.

Blížia sa tie chvíle vianočné, v láske 
a šťastí prežite ich spoločne. 

Nie sú dôležité dary, hlavne nech sa 
Vám v novom roku darí.

Nech zdravá a  šťastná je celá Vaša 
rodina, nech láskou je zaplnená každá 
hodina.

Prajú deti a celý kolektív Mater-
skej školy.  

Fratričová A.
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Tešíme sa! Sme úspešní v podávaní projektov.

Získali sme projekt pre ob-
lasť vzdelávania v technických 
predmetoch: ,,Technika hrou 
od základných škôl” Nadácia 
Volkswagen Slovakia na základe svojho grantového programu 
„ Podpora techniky“ podporila v projekte „Technika hrou od zá-
kladných škôl” projekt Základnej školy Jakubov.
Projekt sme vypracovali pre našich žiakov s cieľom umožniť im 
získať zručnosti a vedomosti o jednoduchých strojoch, ozube-
ných kolesách, magnetizme a elektrickej energií. Zážitkom a pri-
amou skúsenosťou žiaci na vyučovaní prírodovedy skúmajú, sk-
úšajú, konštruujú, tvoria, hodnotia, prezentujú a tým sa efektívne 
učia. V projekte získané didaktické pomôcky žiakom poskytujú 
možnosť vnímať prírodné javy ako bežnú súčasť života a hravou 
formou umožnia rozvíjať ďalšie technické myslenie a chápanie 
prírodných javov, ktoré následne využijú na 2.stupni vzdelávania 
v predmetoch fyzika, technika, chémia a geografia.

Prostredníctvom projek-
tu naša škola získala  sadu 
pomôcok na realizáciu akti-
vít  pre žiakov, akreditované 
vzdelávanie pre pedagógov, 
metodiky s pracovnými lis-
tami  ako aj finančné pros-
triedky na ostatný spotrebný 
materiál. 

Uspel ďalší projekt, ktorý sme v októbri vypracovali 
a podali pod názvom 

„Fotografia - médium Generácie Z“.
Tento projekt sa uskutočnil 

vďaka programu „ e-Školy pre 
budúcnosť Nadácie Orange

Cieľom grantového programu 
e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange je podporiť projekty pe-
dagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vz-
delávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú zodpoved-
né a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických 
témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku. 
Projekt sme vypracovali pre našich žiakov s cieľom zvýšiť kvalitu 
vzdelávania informatiky, mediálnej výchovy, geografie a vlastive-
dy priamou formou tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho 
využitia fotografie ako dôležitého digitálneho média Generácie Z. 
Základná škola sa chce odlíšiť od ostatných tým, že žiakom po-
skytne možnosť zážitkového vzdelávania, získavania zručností 
a učenia cez fotografickú a grafickú tvorbu, interaktivitu, interpre-
táciu vlastných  žiackych dokumentárnych fotografií a ich prezen-
táciu prostredníctvom žiackej fotografickej výstavy „ Jakubov zná-
my - neznámy“. Projekt zároveň žiakom sprostredkuje zvyšovanie 
úrovne  z vizuálnej gramotnosti a „ fotografickej bezpečnosti“ for-
mou workshopov s lektorom a osobnosťou slovenskej dokumen-
tárnej fotografie Andrejom Lojanom, víťazom Slovak Press Photo, 
ktorý zaštíti aj žiacku fotografickú vernisáž ako odborný garant. 
Žiaci prostredníctvom projektu získajú zručnosť aplikovať vlastné 
mediálne obsahy - fotografie do Interaktívnej mapy obce Jakubov, 

ktorú na základe územného plánu vytvoria žiaci v spolupráci s uči-
teľkou geografie. Projekt taktiež poskytne žiakom 2. stupňa mož-
nosť prezentovať  interaktívnu mapu Jakubova pre žiakov 4.roč-
níka na hodine vlastivedy: „Veľkáči učia malákov o Jakubove“. 
Prostredníctvom projektu naša škola získala finančné prostried-
ky na nákup softvéru na úpravu fotografií,  workshopy v oblasti 
fotografickej bezpečnosti a vzniku dokumentárnej fotografie, fi-
nančné prostriedky na organizáciu netradičných hodín informa-
tiky a prostriedky na zorganizovanie školskej fotografickej výsta-
vy. Projekt umožní vznik interaktívnej mapy obce Jakubov, ktorá 
bude slúžiť ako interaktívna pomôcka pri hodinách geografie a 
vlastivedy. LOGO

O priebehu projektov Vás budeme priebežne informovať na 
www.zsjakubov.sk a fb/zsjakubov

Stretnutie generácií 
Náš tradičný „Deň otvorených dverí pre starých rodičov, rodi-
čov alebo iných členov rodiny“ sa opäť podaril. Deti z prvého 
stupňa si pre svojich blízkych pripravili pod vedením svojich 
pani učiteliek tančeky, pesničky, básne a darčeky. Dospelí zase 
odmenili ich predstavenie koláčikmi. Veríme, že stretnutie bolo 
pre obidve strany prínosom. Deti pochopili, čo znamená preuka-
zovať starším úctu a staršia generácia sa potešila zo svojich 
vnúčat, detí, neterí či synovcov. V každom prípade, strávili sme 
príjemný deň v príjemnej spoločnosti. Dovidenia o rok. 

Exkurz ia  v  Ústave informat iky 
Slovenskej  akadémie v ied v  BA

Členovia programátorského krúžku sa dňa 24.10. 2017 zúčast-
nili významnej exkurzie v Ústave informatiky Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave. Na stálej výstave dejín výpočtovej techniky 
sme sa dotkli prvého slovenského počítača z roku 1958 a zistili, 
že bol veľký ako štvrtina našej školskej počítačovej  učebne. V 
Ústave informatiky SAV sme mohli pozorovať a vyskúšať si malé 
robotické počítače a vidieť programy, ktoré písali diktát, rozprá-
vali alebo dokázali simulovať hasenie požiaru. Ďakujeme ved-
com z ÚI SAV, ktorí sa nám venovali a prispôsobili informácie zo 
svojho výskumu nášmu chápaniu vedy v oblasti informatizácie. 

Všetky ďalšie aktivity  žiakov a učiteľov našej školy môžete vi-
dieť a zdieľať nielen priamo v škole. Pozrieť si nás môžete na fb 
fanpage zsjakubov ale hlavne na našej stránka www.zsjakubov.
sk, na ktorej nájdete kompletný archív akcií školy a fotografie 
z nich.

S blížiacimi sa sviatkami by sme chceli poďakovať všetkým 
rodičom, blízkym, priateľom a sponzorom  za podporu našej 
školy, našej práce a aktivít, ktoré robia našu školu stále lepšou. 
Prajeme Vám to, čo aj našej celej školskej komunite - príjemné 
vianočné sviatky a úspešné vykročenie do Nového roka 2018!

Udia lo  sa  v  ško le
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Verili by ste tomu...?
V sobotu 28. októbra 2017 som sa stretol 
s jedným z našich poľovníkov Fabom 
AMBROM a ten mi hovorí : „ Vjeriu bys 
temu, že sem včéra vidzeu rozkvitnútý 
hakáč...? Bola to pre mňa trochu divná 
a nezvyklá informácia. Na poľovníkov si 
terba dávať pozor, pretože sú schopní 
vymyslieť všelijakú čertovinu. Ale Fabo 
sa tváril vážne. Vyzeralo to tak, že si zo 
mňa nestrieľa. Vysvetlil mi, kde tento 
nezvyčajný úkaz videl a ja som sa už ne-
vedel dočkať chvíle, kedy zaznamenám 
na toto ročné obdobie, ďalšiu jakubovskú 
raritu.

Sadli sme so synom do auta a pred 
lesom v smere na Kostolište, sme od-
bočili doľava. Prešli sme okolo včelína 
a poľovníckeho posedu a na kraji les-
ného výbežku sme zastavili. Ležal tam 

na polovicu 
spadnutý 
mladý agát 
(hakáč), 
ktorý však 
mal ešte 
časť kore-
ňov v zemi. 
A naozaj, 
v korune mu 
svietili biele 
strapce zná-
mych voňa-
vých kvetov. A bolo ich veru dosť. Krásny 
zážitok sme zaznamenali na fotografie, 
aby sme sa s vami mohli o túto zvláštno-
sť podeliť. A na internete sa mi podarilo 
nájsť aj prislúchajúcu pranostiku, ktorá 
hovorí : „ Keď druhý krát agát kvitne, 
bude dlhá a teplá jeseň...“ Tak čo myslíte 
?  Naplnila sa táto stará pranostika ?

m. p.

VIANOČNÁ DOPLŇOVAČKA 
A Vianoce sú zase tu... Ohlasuje nám to nielen počasie, ktoré 

je čoraz chladnejšie, ale aj tradičný zhon vo všetkých domácnos-
tiach, ktorý veští, že niečo veľké sa pripravuje. Belostný snie-
žik pokryl strechy, polia a lesy, aby nám opäť pripomenul, že je 
tou najlepšou perinou, ktorá prikryje v tuhých mrazoch okolitú 
prírodu.. Doma je príjemné teplo, v sporákoch a krboch pras-
ká horiace drevo a vianočná atmosféra sa šíri po celom dome. 
Veru dobre sa pozerá z okna na stromy prehýbajúce sa vo ve-
tre a snehové jazyky, ktoré oblizujú cestu. Sýkorky sa ubiehajú 
na kŕmidle, kde im deti prichystali chutné slnečnicové semienka, 
aby im pomohli prežiť tuhú zimu.

Takéto počasie všetkým ponúka ideálnu možnosť sadnúť si k 
dobrej knižke, alebo                k našej doplňovačke a pustiť sa 
do lúštenia. Skúste teda vylúštiť našu „Vianočnú doplňovačku“ 
a môžete tak vyhrať pekné vecné ceny, ktoré vám pripraví Obec 
Jakubov. V tajničke doplňovačky sa ukrýva názov známeho fil-
mu, ktorý nikdy nechýba v programe počas vianočných sviatkov 
a meno jednej z jeho hlavných postáv. Iste ste ho videli aj vy...

Prajeme vám všetkým krásne Vianoce, veľa darčekov pod 
stromčekom a veľa splnených želaní. Radosť však musíte nielen 
prijímať, ale aj rozdávať a tak sa pokúste potešiť svojich blízkych 
aj vy... Tešíme sa na vaše listy so správnou tajničkou...

Vylúštenú tajničku môžete napísať na papier, pripísať svoje 
meno a adresu, vložiť do obálky s heslom „Vianočná doplňovač-
ka“ a obálku bez známky vhodiť do schránky na Obecnom úrade 
v Jakubove. Na Vianoce budeme štedrejší... Traja úspešní lúšti-
telia budú odmenení peknými knihami.

Do redakcie nám poslali deti aj rozlúštenie Prázdninového ro-
háčika. Tajnička znela „ZMRZLINA“ a k tomu bolo treba uhád-
nuť heslo „MOTÝĽ“. Spomedzi jedenástich správnych lúštiteľov 
sme vyžrebovali piatich úspešných lúštiteľov – Noemi JURKÁČ-
KOVÚ (č. 334), Kristínku KOVÁROVÚ (č. 25), Izabelku GAJDÁ-
ROVÚ (č. 100) a Cyrila a Dominika SIRONKU (č. 251). Srdečne 
všetkým blahoželáme a posielame im pekné knižky.

m. p.
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.1. Exotické ovocie ;
2. Naše platidlo pred eurom ;
3. Veľmi pekná ;
4. Pomenoval ;
5. Precvičujú ; ; 
6. Finančný trest ;
7. Nevlastnila ;
8. Vykonávaj prácu ;
9. Borovica – nárečovo ;
10. Obľúbený nápoj ;
11. Hrá na trúbku ;
12. Mesto na východe Slovenska ;
13. Nariekal ;

VÝZVA
Milí spoluobčania, knihy, 

ktoré už nepotrebujete, či sú 
staré alebo nové, nehádžte do 
kontajnerov EKOCHARITY, ani 
ich nedávajte na Zberný dvor 
medzi odpad. Kniha má trva-
lú hodnotu a ak sa jej naozaj 
chcete zbaviť, zavolajte nám 
(0903/399576) a my zabez-
pečíme ich odvoz a vytriede-
nie. Niektoré z nich sa môžu 
stať vzácnym dobovým doku-
mentom, ktorý bude vhodné 
umiestniť v priestoroch bud-
úceho múzea obce Jakubov.
To isté platí pre zbavovanie sa 
starých novín, časopisov, foto-
grafií a iných predmetov, ktoré 
môžu mať pre obec dokumen-
tačný význam. Ďakujeme za 
porozumenie.                        

 redakčná rada
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