
Jakubovské zvesti
Ročník VII.                                      ČÍSLO 4/2015                          December  2015

Milí spoluobčania,

prichádzajú najočakávanejšie, 
najradostnejšie a najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce. 

Upratovanie,  pečenie, hľada-
nie vhodných darčekov, očaká-
vanie prvých snehových vločiek, 
vôňa domova plná ihličia a vo-
ňavých medovníkov, to všetko je  
symbolom Vianoc. 

Počas vianočných sviatkov ľu-
dia majú k sebe akosi bližšie. 
Cítia k sebe väčšiu spolupatrič-
nosť. 

Dokážeme sa tešiť z každej ma-
ličkosti a z každého úprimného 
úsmevu.

Je to čas radosti, veselosti, lás-
ky, pokoja a mieru. Čas, keď sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu 
pristaviť a zaspomínať si na 
krásne chvíle prežité v tomto 
roku.

Každý z nás sa opäť a opäť za-
mýšľa nad čarom a atmosférou 
vianočných sviatkov. Pripomína-
me si svojich blízkych, priateľov 
a známych, aby v tomto krásnom 
čase nebol nikto sám. Vianočný 
čas má svoje neopísateľné čaro. 
Za sviatočne prestretým stolom 
prežívame podmanivú vianočnú 
atmosféru umocnenú láskou, 
šťastím, pokojom a nádejou. 

Krásne a veselé sviatky a šťast-
livý nový rok Vám praje starosta 
obce Mgr. Peter Gajdár, poslanci 
obecného zastupiteľstva a za-
mestnanci obecného úradu. 

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola,
nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom...
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Všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Miroslav Dobrovodský začal prevádzkovať ambu-

lanciu v našej obci, ktorá je umiestnená vedľa detského 
lekára vždy v utorok v čase od 13.00 h. do 15.00 h. 

I N F O R M Á C I E  O  O B E C N Ý C H  A K T I V I T Á C H

Obecná kanalizácia
Pristúpilo sa k výstavbe ďalšej väč-

šej časti kanalizácie v „Starom mlyne“ 
a ulici za futbalovým ihriskom. Zároveň 
sa budú môcť pripojiť na kanalizačnú 
sieť aj domy smerom od telocvične 
k ulici za ihriskom. Ukončenie výstav-
by bude závislé od počasia. Po ukon-
čení tejto etapy výstavby kanalizácie 
bude naša obec z veľmi veľkej časti 
odkanalizovaná.

Ihr isko na in- l ine  hokej

Vďaka príspevku z 2% z daní od firmy Hella Bratislava 
a finančnej spoluúčasti obecného úradu budujeme viacú-
čelové ihrisko s betónovým podkladom a mantinelmi. Ih-
risko je umiestnené 
v športovom areáli 
za futbalovou brá-
nou. Plocha sa 
bude dať využívať 
na in-line hokej, 
hokejbal, pozemný 
hokej, florbal a pod. 
 

Verejné osvetlenie
Na základe nenávratného príspevku z ministerstva finan-

cií vymeníme všetky staré nehospodárne svetlá na hlavnej 
ulici za nové, ekonomickejšie- LED. Znížia sa náklady na 
osvetlenie a zväčší sa účinnosť osvetlenej plochy, zlepší 
sa bezpečnosť na ceste počas nočných hodín.

Kamerový systém
Na základe dotácie z Ministerstva vnútra sme posilnili 

náš kamerový systém o ďalšie tri kamery umiestnené na 
detskom ihrisku pri športovom areáli a za smetným dvo-
rom na skládku biologického odpadu.

Mať v rodine všetko od nás sa oplatí: Vďaka neustálemu rozširovaniu pokrytia našich služieb si 
vychutnáte najkvalitnejšie Magio produkty plné zábavy už aj u seba doma!

§Spoľahlivý Magio Internet s rýchlosťou až do 300 Mb/s.

§Magio TV aj v HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi a detským kanálom Ťuki TV.

Bližšie informácie vám poskytneme:

§v Telekom Centre Telekom Centre Malacky, Sasinkova 5 377/1D,

§na www.telekom.sk/jakubov,

§na infolinke 0800 123 456,

§alebo vás náš osobný predajca navštívi priamo doma.
Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Dostupnosť vo svojej lokalite si overte na mape pokrytia na www.telekom.sk. 
Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a podmienkou je uzavretie zmluvy. Služba Magio GO je 
služba televízie poskytovaná prostredníctvom internetu; je možné ju využívať samostatne alebo ako doplnkovú službu k Magio TV. 
Konkrétne podmienky poskytovania služieb sú na www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.

ODTERAZ 

UŽ AJ 

V JAKUBOVE

Optické káble
Vďaka investícii Telekomu budeme mať ako jedna z mála obcí 
rozvod optických káblov, ktoré umožnia veľmi kvalitné pripo-
jenia internetu, telefónu a rôznych televíznych programov za 
prijateľné ceny.  
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ŠTATISTIKA

Drobné stavby
V poslednej dobe narástol počet žiadostí o legalizáciu 

drobných stavieb, hlavne z dôvodu čerpania úveru. Keďže 
stavba je už zrealizovaná, legalizácia stavby  sa uskutoč-
ňuje  prostredníctvom dodatočného stavebného povolenia 
a následnej kolaudácie. Správny poplatok je trojnásobok 
bežného poplatku za stavebné povolenie, čo predstavuje 
sumu 150,- € a zároveň je zahájenie priestupkové konanie 
s pokutou. Preto dávame do pozornosti nasledujúce:

Pre  drobné  stavby postačuje  ohlásenie,  ak  sú kumulatívne 
(súčasne) splnené podmienky,  že ide o stavbu,  ktorá 
plní doplnkovú funkciu k hlavnej  stavbe, čo znamená, že na 
stavebnom pozemku sa nachádza hlavná stavba (napr. rodinný 
dom, chata, stavba na výrobu, skladovanie a pod.)

-nemôže  podstatne ovplyvniť  životné prostredie  v negatívnom  
zmysle,
-zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
-výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné stavby (sú 
to rôzne kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zaria-

denia na nádoby na odpadky, chlievy, t.j. stavby na chov 
drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a det-
ských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
-hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o  podzemné stavby (napr. piv-
nice, žumpy a pod.)

Za drobné stavby sa považujú  aj 
-oplotenie,
-prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete 

a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ale aj pripojenie 
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu 
hlavnej stavby,

-stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečova-
nie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha ne-
presahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia 
alebo hnojiva,

-nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody 
cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby je 10,-€.

Preto žiadame všetkých občanov, ktorí plánujú drobnú stav-
bu, aby sa riadili vyššie uvedeným. 

Počet obyvateľov 
k   31.11. 2015                     1629

 
Narodili sa:
Kakalíková Jasmína
Kriváň Maxim Alexander
Kodák Filip
Hladík Matej
Gratulujeme!

 
Jubilanti 80 roční
Pokorný Vít
Skalníková Lídia
Šimek Karol
Želáme veľa zdravia!
  
Zlatú svadbu 
oslávili 13.11. 2015 manželia 
Mária a František Mikuláškovi 
Diamantovú svadbu 
oslávili 19.11.2015 manželia 
Anna a František  Pálkovi 
Prajeme veľa zdravia do ďal-
ších spoločných rokov! 

Opustili nás:
Klíma Jakub
Pálková Matilda
Nespala Robert
Martinková Božena
Lorencovičová Emília
Úprimnú sústrasť!

Projekt 
„ 50 centov – pivné sety“
 
Obci Jakubov poskytol Bratislavský samosprávny kraj v roku 2015 dotá-
ciu aj na projekt „50 centov – pivné sety“ vo výške 796 €. Za tieto finanč-
né prostriedky obec zakúpila 12 pivných setov, ktoré budú slúžiť obča-
nom pri rôznych obecných aktivitách a kultúrnych podujatiach.  

Miesto na biologický odpad z vašich záhrad
Za zberným dvorom je vyhradený priestor, kam môžete voziť biologický od-

pad z vašich záhrad. Môžete sem voziť haluzovinu, dreviny, zelený odpad zo 
záhrad a posekanú trávu. Veľkoobjemný kontajner na obrázku je určený na 
posekanú trávu, zvyšky kvetov, burinu. Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu 
nepodarí vysypať trávu do kontajnera, môžete ju vysypať na podložku na to 
určenú. Pracovníci obecného úradu potom trávu presypú do kontajnera. V 
žiadnom prípade nesypte trávu do haluzoviny. Znemožňuje to potom halu-
zovinu drtiť a ekologicky ju likvidovať. Haluzovina sa ukladá na kopu vedľa 
kontajnera.
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Myslím si, že práve je ten najvhodnejší čas na zverejnenie 
dôležitej informácie pre všetkých obyvateľov obce Jakubov. 
Želám si, aby táto informácia bola malým ale vzácnym via-
nočným darčekom, ktorí nám 
tu zanechali naši predkovia 
bez toho, aby čo i len tušili, 
kedy sa ich odkaz dostane do 
našich rúk akú bude mať pre 
nás cenu...

Pri jednom z nespočetných 
rozhovorov o rybách s pri-
ateľom Františkom MIKU-
LÁŠKOM (na obrázku) som 
zachytil z jeho rozprávania, 
že raz, keď boli s dnes už ne-
bohým Emilom ŠIMKOM na 
rybačke, našli zaujímavý pred-
met, ktorý sa podobal hasičskej sekerke. Nevenovali tomu 
veľkú pozornosť, pretože ich vtedy ani len nenapadlo, že 
by tento predmet mohol mať nejakú historickú cenu pre nás 
všetkých, ktorí tu žijeme. Niekde ho vraj potom založil a viac 
sa mu nevenoval...

Udalosť sme zahovorili a bavili sme sa o rybačke ďalej. 
Mne však stále vŕtalo v hlave, čo to môže byť a silnelo vo 
mne presvedčenie, že by som sa mal na ten predmet pozrieť. 
Pri najbližšom stretnutí s Františkom som ho poprosil, aby 
sa pokúsil ten predmet nájsť. Sľúbil mi to a o pár dní mi tele-
fonoval, že mám prísť k nemu. Vzrušenie vo mne narastalo 
a neviete si ani predstaviť ten zvláštny pocit, keď som držal 
v ruke predmet, ktorý možno vyrobil niekto, kto na dnešnom 
území Jakubova žil pred stáročiami...

Bola to malá kamenná sekerka, veľmi zručne vyrobená 
z doteraz neznámeho nerastu. Bola už bez rúčky, tá asi pôso-

bením času odhnila. Otvor na rúčku však zostal neporušený 
a zachovaný. František súhlasil, aby som si sekerku nechal 
u seba a pokúsil sa zistiť z akej doby pochádza. Snažil som 
sa už vtedy komunikovať so známym odborníkom na históriu, 
ktorý mi na základe vizuálneho posúdenia obrázku sekerky 
povedal, že sa jedná o nález, ktorý pochádza pravdepodobne 
z obdobia veľmi dávneho, ktoré však v tejto chvíli nechcem 
zverejňovať. S vedením obce v najbližšej dobe zabezpečíme, 
aby tento nález bol posúdený odborne a aby bol tiež časovo 
zaradený do obdobia v ktorom pravdepodobne vznikol. Ak to 
bude čo i len trochu možné zabezpečíme, aby tento vzácny 
artefakt zostal v obci, kde by sme mu pripravili dôstojné mies-
to k tomu, aby mohol byť aj pre budúce generácie vzácnym 
svedectvom o histórii našej obce. Samozrejme, že o výsled-
ku odborného posúdenia vás budeme v jarnom čísle našich 
zvestí informovať.

 Iste pochopíte, prečo lokalitu, kde bol predmet nájde-
ný, zatiaľ nezverejníme. To preto, aby sa náhodou neobjavili 
nejaké prehnané „zlatokopecké“ aktivity, ktoré by mohli mož-
né nálezisko znehodnotiť...

Takže sa zatiaľ pokochajte aspoň obrázkom tohto neobvyk-
lého vianočného darčeka...

                                                                                m. p.

VIANOČNÝ POZDRAV OD NAŠICH PREDKOV...

Vianočné trhy
 
Každoročne sa u nás v kultúrnom dome konajú vždy prvú adventnú nedeľu 

Vianočné trhy. 
Šikovní spoluobčania ale i deti zo základnej školy a materskej školy tu pre-

zentujú svoje výrobky. Môžete si tu zakúpiť dekorácie, stromčeky, ozdoby, 
vence, domáce mydlá, sviečky, bižutériu, obrázky, vianočné oblátky i koláče...

Alebo môžete len tak posedieť pri káve, zákusku a nasávať predvianočnú 
sviatočnú atmosféru pri sledovaní programu detí z materskej školy a základ-
nej školy.

Tohto roku pribudlo na vianočných trhoch niekoľko noviniek. V klube boli 
pripravené tvorivé dielne pre deti, kde si mohli vyrobiť voňavé sviečky 
z včelieho vosku pod vedením Ľubky Mrázovej. Pred kultúrnym do-
mom bol stánok TJ Záho-
ran Jakubov, kde ponúkali 
pečnú klobásu, pečienky i 
niečo na zahriatie...

Na mieste fontány v par-
ku pred KD šikovné žien-
ky z obce uviazali veľký 
adventný veniec, kde sa 
každú adventnú nedeľu 
rozžiari jedna svieca.
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Ešte len nedávno nám prostredníctvom Ja-
kubovských zvestí poprial všetko najlepšie 
k vianočným a novoročným sviatkom naj-
starší občan našej obce, pán Jozef ŠIMEK, 
ktorý sa v tomto roku dožil už krásnych 95 
rokov. Veríme, že aj nadchádzajúce sviatky 
strávi v zdraví a vianočnej pohode v kruhu 
svojej rodiny. Zo srdca mu to prajeme... 
Tento rok nám však bude vinšovať žena...

 Najstaršou občian-
kou Jakubova je pani 
Katarína ŠTUKO-
VÁ, ktorá vo febru-
ári 2016, ak jej bude 
slúžiť zdravie, oslávi 
už svoje 94. narode-
niny. V súčasne dobe 
sa teší zdraviu veku 
primeranému v kruhu 
najbližších. Chutí jej 
znamenite a ani jeden 

deň nevynechá zdravotnú prechádzku. Môže-
me ju denne stretnúť v Starom mlyne, ako si vy-
kračuje s dvoma barličkami. Zaujíma sa o všet-
ko, čo sa v obci deje, veľa sa pýta a príslušne 
to aj komentuje.,..
Voľný čas si vypĺňa lúštením osemsmeroviek 
a vymaľovávaním omaľovániek všetkého dru-
hu. A napriek veku jej lúštenie aj maľovanie ide 

zatiaľ na jednotku. Každé ráno si so záujmom 
prečíta dennú tlač a sleduje tiež správy v tele-
vízii. Nenechá si ujsť ani obľúbené  programy, 
hlavne tie, v ktorých sa varí a pečie. Do kostola 
už nevládze chodiť a tak sleduje Sväté omše 
v televízii alebo ich počúva v rádiu.
Vždy si v tomto sviatočnom čase zaspomí-
na na vianočné sviatky a porovnáva, ako ich 
trávila v detstve ona. Dnes je to všetko inak, 

dnes majú ľudia všetko a máločo im je 
vzácne. Vytráca sa však ľudská spo-
lupatričnosť, ľudia sa málo stretávajú, 
hovoria spolu, každý sa väčšinou za-
tvára do svojho domu a dvora. Lavičky 

pred domami sú po večeroch prázdne, všetci 
sú pri televízii alebo počítačoch. Inak sa veru 
žilo voľakedy...
Pani Katarína ŠTUKOVÁ popriala na záver 
všetkým spoluobčanom z Jakubova týmto tra-
dičným záhoráckym sviatočným vinšom :

VINŠUJEM VÁM TÍTO VÁNOČNÉ A NOVO-
ROČNÉ SVÁTKY, 
ABY VÁM DAU PÁNBÚ HODNE PEVNÉHO 
ZDRAVIÁ, ŠČASCÁ, 
BOŽSKÉHO POŽEHNÁŇÁ A PO SMRCI 
KRÁLOVSTVO NEBESKÉ...

Aj my za všetkých občanov Jakubova pra-
jeme našim najstarším občanom ešte veľa, 
veľa zdravíčka a radostných chvíľ v kruhu 
najbližších !
                                                                   m. p.

VINŠ 
od najstaršej občianky Jakubova

Vianočný čas si spájame s dobrotami, ktoré sú neoddeliťeľnou súčasťou štedrovečerného stola. Či je to už kla-
sická kapustnica, vianočný kapor či filé, nesmie chýbať ani vianočné pečivo a koláče. A čo tak prekvapiť svoju 
rodinu darčekom vo forme nových vôní a chutí počas Vianoc? 

Štólové Kopčeky
Ingrediencie:  
cesto: 125 g hrozienok, 2 lyžice rumu, 2 zarovnané lyžičky prášku do pečiva, 250 g hladkej 
múky, 100 g mletých lieskových orechov, 75 g cukru krupica, 1 vanilkový cukor, kôra z 1 citróna, 
1 vajce, 100 g Hery, 125 g mäkkého tvarohu, 100 g kandizovanej citrusovej kôry 
na potretie: 100 g masla, 50 g práškového cukru, 1/2 lyžičky škorice

Postup: Na prípravu cesta namočíme hrozienka do rumu a necháme odležať, najlepšie cez 
noc. V mise zmiešame múku s práškom do pečiva, orechami, cukrom a vanilkovým cukrom. 
Pridáme nastrúhanú kôru z citróna, vajce, Heru, tvaroh, kandizovanú kôru a hrozienka a ručne 
vypracujeme cesto. Pomocou dvoch lyžičiek tvoríme kopčeky a ukladáme ich na plech vystlaný 

papierom na pečenie. Vložíme do rúry predhtiatej na 180 stupňov a pečieme. Na potretie rozpustíme v kastróliku maslo a pomocou 
štetca potrieme ešte horúce pečivo. Posypeme práškovým cukrom zmiešaným so škoricou a necháme vychladnúť.
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Keď slniečka ubúda a dni sa začnú krátiť, keď nám ráno mrz-
ne noštek a hmla prikrýva kraj, vtedy začína ten čas, na ktorý 
sa teší každý z nás. No najviac sa tešia naše deti. V škôlke 
predvianočný čas prežívame trošku inak. Rozprávame si o zvy-
koch, ktoré sú pre toto obdobie typické, vyzdobujeme si triedy, 
aby v nich vládla vianočná nálada, spievame si koledy a piesne 
o zime. Chystáme vianočnú besiedku, na ktorej chceme pote-
šiť našich najbližších, otecka, mamičku, babku i dedka. Okrem 
programu im chystáme aj malé prekvapenie. To predsa k Via-
nociam patrí, ale nikomu ani muk. 

Tento  predvianočný čas sme v škôlke začali krásnym hu-
dobným vystúpením rodiny Hlbockých z Piešťan, ktorí nás pre-
viedli piesňami a rozprávaním, cez celé predvianočné obdobie 
až po Vianoce. Rozprávali o tom, ako kedysi deti prežívali tieto 
krásne sviatky. Láska,  rodina a priateľstvo, súdržnosť rodiny 
a porozumenie, to bolo to pravé čaro Vianoc, ktoré si každý 
uchoval vo svojom srdiečku.

Prvá adventná nedeľa sa pomaličky priblížila a s ňou vianoč-
né trhy.

Deti svojimi šikovnými rúčkami pomaličky pripravovali ozdôb-
ky, alebo len s obdivom sledovali ruky svojich učiteliek,  ako 
vytvárajú produkty na vianočné obecné trhy. Nie je to len tak, 
niečo vytvoriť. Treba vymyslieť niečo, čo ešte nebolo, čo poteší, 
čo vykúzli úsmev na tvári tých, ktorí sa pri našom stánku zasta-
vili. Všetkým ďakujeme za nákup a príspevok, ktorým podporili 
našu škôlku.

„Mikuláš, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč.

Sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem“

V piatok   4.decembra zavítal do našej škôlky Mikuláš s anje-
lom. Deti plné očakávania ho zazreli za oblokmi. Nazeral dnu, 
akoby hľadal  práve nás. Privítali sme ho s nadšením i malou 
dušičkou zároveň. Veď čo ak by za dverami stál aj čert. Ale 
tento krát neprišiel, tak sme asi poslúchali. Básničkou a pies-
ňou o Mikulášovi  deti dokázali, že sa na jeho príchod pripravili. 
Mikuláš obdaril deti balíčkami, z ktorých mali obrovskú radosť. 
Svoju radosť prejavili tancom, spolu s Mikulášom a anjelom.

Do besiedky zostávalo ešte pár dní a tie sme trávili  nacvi-
čovaním. V našej škôlke sa dievčence venujú tancu a cvičeniu 
s hudbou v tanečnom krúžku, pod vedením pani učiteľky Zuza-

ny Moravčíkovej. Po náročnom tréningu relaxujú v tvare slnieč-
ka, čo im dodáva ďalšiu energiu. Sľúbila som im, že fotografiu 
vložím do obecných novín, aby sa všetci naplnili energiou z ich 
slniečka. Tak plním sľub. 

A  nastal ten deň. Vianočné piesne zneli celou škôlkou. Všet-
ko bolo pripravené, nachystané. Keď bolo všade cítiť vôňu na-
pečených koláčikov z tajných receptov našich mamičiek a babi-
čiek, rozsvietil sa stromček a nás maličkých, trošku predčasne 
navštívil Ježiško. Priniesol darčeky pod škôlkársky stromček. 
Všetky deti s iskričkami v očiach, plné očakávaní otvárali balíč-
ky. Žijeme si v našej škôlke ako jedna rodina, preto i darčeky 
máme spoločné. Čo je moje, je aj tvoje, požičiavame si, veď 
sme kamaráti. 

A presne takto to vyzerá u nás v decembri pred Vianocami.

Za všetky deti i zamestnancov Materskej školy, Vám 
chcem popriať pokojné a  láskou naplnené vianočné 
sviatky. Prežite ich v kruhu svojich najbližších a uží-
vajte každú krásnu chvíľu, ktorú vám život prináša. 

V novom roku veľa zdravia, pretože to je najcennej-
šie v živote každého z nás. A hlavne pokoj a mier na 
tejto Zemi.

                  S.Siváková

Skôr než prídu Vianoce...
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Udialo sa v Základnej škole
IBobor . V roku 2004 vznikla v Litve 
informatická súťaž Bebras - Informatický 
bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšíri-
la do ďalších európskych krajín. Hlavným 
cieľom súťaže je podporiť záujem o infor-
mačné a komunikačné technológie (IKT) 
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v 
deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v in-
tenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení sa.
Najúspešnejší z našej školy: Matias Re-
piský (4.A) dosiahol dokonca percentil 
100, Samuel Szabó (3.A) percentil 97 
a Terezka Petrášová  percentil 90. Viac 
informácii nájdete na: http://ibobor.sk/ 

Palma junior je súťaž v progra-
movaní v jazykoch Imagine Logo a Py-
thon pre žiakov 2. stupňa ZŠ, prvého až 
tretieho ročníka SŠ a osemročných gym-
názií. Súťažné úlohy sa riešia  on-line v 
poobedňajších hodinách. Do tejto súťaže 
sme sa zapojili po prvý krát jedným žia-
kom, Matejom Kovalíkom / 6.A./ Po 1.on-
-line kole sa nachádza na 1.mieste so 
ziskom 11 bodov. 

Viac informácií nájdete na: http://di.ics.
upjs.sk/palmaj/ 

Pytagoriáda je matematická sú-
ťaž, v ktorej okrem správnosti vypočíta-
ných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý 
žiaci vypočítajú dané príklady. Za správ-
nosť a za čas vypočítaných príkladov sa 
prideľujú príslušné body. Výsledné hodno-
tenie sa skladá  z bodov za správnosť  a 
čas.

Úspešní riešitelia školského kola : 3.A  
Mário Frimm (17 bodov), Samuel Szabó 
(17 bodov), Martin Antala (17 bodov), 
Kristína Slobodová (16 bodov), Viola Klí-
mová (16 bodov), Jack Vanderpoorten (16 
bodov)4.A  Matias Repiský (17 bodov), 
Tamara Švárová (17 bodov) , Marek Či-
liak (16 bodov)

Viac informácií nájdete na: https://www.
iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-su-
taze/PYT.alej 

Matematická olympiáda . 
(MO) je určená žiakom ZŠ, osemročných 
gymnázií a žiakom SŠ. Organizuje sa v 5 
kolách: domácom, školskom, obvodnom, 
krajskom a celoštátnom. Momentálne pre-
bieha domáce kolo vo všetkých triedach 
na 2.stupni.

Viac informácií nájdete na: https://www.
iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-su-
taze/MO.alej 

Všetkovedko je vedomostná 
súťaž, ktorá zahŕňa otázky zo všetkých 
predmetov, ktoré sa deti učia. Naši žiaci 
sa do tejto súťaže zapájajú pravidelne 
každý rok. Výsledky dodatočne na www.
zsjakubov.sk 

Šaliansky Maťko. Žiaci 1. aj 
2.stupňa sa opäť predviedli v recitačnej 
súťaži Šaliansky Maťko. V troch vekových 
kategóriách si zmerali rečnícke schopnos-
ti žiaci 2. – 7. ročníka. Tí najlepší z naj-
lepších – Mário Frimm a Timotej Slaninka 
– postúpili do okresného kola, ktoré sa 
uskutoční v januári  2016 v Malackách. 
Držte našim žiakom palce!

Stretnutie generácií. Aj tento rok 
si mohli naši malí z 1.stupňa pozvať svo-
jich starých rodičov, aby sa prišli pozrieť 
na ich školu – miesto, kde trávia niekoľko 
hodín denne, ale aj na vystúpenie - ukáž-
ku toho, čo všetko sa už v škole naučili. 
Samozrejme, nie každý má to šťastie mať 
svojich starých rodičov pri sebe v tento 
deň, preto na  stretnutie v škole boli po-
zvaní aj iní blízki rodinní členovia, ktorí 
prišli  namiesto starých rodičov.

Jablká si našu pozornosť zaslúžia  
nielen na Medzinárodný deň jablka .  Pre-
to sme  posledný októbrový týždeň osla-
vovali  na našej škole jablká vyhlásením 
školského Jablkového festivalu. Slovenči-
na, angličtina, prírodoveda, matematika, 
výtvarná, hudobná  aj environmentálna 
výchova sa niesli v znamení jabĺk. Jabl-
ká sme kreslili,  o jablkách sme čítali aj 
spievali,  jablká sme počítali aj skúmali,  
z jabĺk sme vyrezávali, strúhali sme ich a 

hlavne jedli. A to všetko preto, aby Jablko 
fest na našej škole bol nielen zážitkový, 
ale hlavne  chutný a zdravý. 

Aj v tomto školskom roku sme sa za-
pojili do medzinárodného projektu s ná-

zvom Záložka do knihy spája 

školy. Cieľom projektu je podpora čí-
tania a nadviazanie priateľskej komuni-
kácie s pridelenou školou. Tento rok sa 
naším partnerom stala Základná škola na 
Sídlisku SNP v Galante. Žiaci z Galanty 
nám poslali perfektné záložky, ktoré nám 
budú robiť radosť počas celého školského 
roka.  My sme okrem záložiek poslali ga-
lantským žiakom aj podpísanú záložkovú 
listinu, pohľadnice Jakubova a niekoľko 
výtlačkov školského časopisu Áčko. 

Divadlo Apači Papači ako Miku-
lášsky darček školy pre naše deti. Tento 
rok sme si vybrali interaktívnu rozprávku  
od Divadla Žihadla, ktoré všetky predsta-
venia vie zahrať na „javisku so zopár sve-
tielkami, ale aj pod holým nebom, v škole 
aj v škôlke, skrátka kdekoľvek na zeme-
guli“. 

Základná škola Jakubov ďakuje všet-
kým rodičom a priaznivcom školy za po-
moc pri tradičnej akcii školy „Zber starého 
papiera“ a finančnú podporu pri vianoč-
ných trhoch. Vďaka financiám získaným 
prostredníctvom týchto akcií môžeme 
znova vylepšiť výchovnovzdelávacie pod-
mienky pre našich žiakov.

Všetkým rodičom, priaznivcom 
a sponzorom školy prajeme krásne 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších a úspešný Nový rok 
2016.
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Áno - ani sa to nezdá a naše združenie Citrónky ofici-
álne pôsobí v obci už 10 rokov. Začalo sa to len takým 
stretávaním sa mamičiek ,ktoré boli na  MD, postupne 
sme začali organizovať denné  tábory a neskôr sme sa 
začali zapájať aj do obecných akcií.

S nárastom činností a aktivít vznikla potreba mať niekde 
svoje miesto, svoju základňu, kde by sme sa mohli stretá-
vať. Pomocnú ruku nám podal vtedajší pán farár Miroslav 
Bederka, ktorý nám ponúkol priestory v hospodárskej bu-
dove farského úradu, a dokonca sám priložil ruku k die-
lu, keď sme miestnosť prerábali. Stálo nás to veľa úsilia 
a práce, mnoho odpracovaných hodín a spolu s našimi 
rodinami a dobrovoľníkmi, bez nároku na odmenu, sme 
vybudovali miestnosť na stretávanie sa mamičiek s deťmi 
a organizovanie voľnočasových aktivít.

Financie na budovanie sme získali zbierkou v obci, rôz-
nymi sponzorskými príspevkami a z projektu konto Oran-
ge.

Sme radi, že v tejto dobe je centrum plne využité  a slúži 
širokej verejnosti: od maličkých detí-až po dospelých.
Ďakujeme dievčatám, ktoré venujú svoj čas deťom: stre-
távanie sa mamičiek s deťmi na MD, krúžok Montessori 

s Ivkou Kučerovou, cvičenie s deťmi s Marcelou Csillaghy-
ovou, výtvarný krúžok s Ľubkou Mrázovou, až po dospe-
lých- cvičiacich  yogu s Ankou Tokárovou, a kreslenie pre 
dospelých - arteterapia s Andrejkou Záhradníkovou.

Okrem tábora, ktorý je našou neodmysliteľnou akciou 
a „dovolenkou“ pre nás vedúce a aj pre mnohé deti, ktoré 
sa tábora opakovane zúčastňujú, sa deťom pripravuje vý-
let na MDD, mikulášske kino a Helloween.
Aj obec organizuje počas roka veľa akcií do ktorých sa 
zapájame s  našou kaviarničkou a dobrým koláčikom: za-
bíjačka, 1.máj, Deň matiek ,Rozlúčka s letom a vianočné 
trhy, kde sa snažíme zarobiť nejaké euríčko na nasledujúci 
rok.

Každoročne sa registrujeme na poberanie 2% z daní, 
ktoré nám mnohí z Vás  posielate – za čo Vám veľmi pek-
ne ďakujeme.

Sem tam sa nájde aj finančný sponzorský príspevok, 
a jedným z nich je aj príspevok z obce Jakubov. Akcie pre 
deti, program na Halloween, autobus na výlety, športové 
potreby, energie a údržba  centra  sú hradené z týchto 
príspevkov:  dotácia od obce v sume 800€ , z 2% z daní 
a zo zisku z obecných akcií.

Nebudeme menovať ľudí, ktorí nám pomohli a pomáhajú 
/ten zoznam by bol veľmi dlhý/ len Vám chceme pekne 
poďakovať za vašu podporu a dôveru. 
Samostatné ďakujem posielam obecnému zastupiteľstvu 
a p. starostovi za ich podporu a každoročný  finančný prí-
spevok!

Citrónky prajú všetkým krásne a pokojné vianoce 
a šťastný Nový rok 2016. 

Sme taká malá parta dievčat, žien, matiek, ktoré už za 
tých desať rokov vytvorili taký zväzok, skoro ako man-
želský. Každá je silnešia v niečom inom, perfektne sa do-
pĺňame, vieme sa dohodnúť aj sa správne pohádať. Vždy 
však držíme spolu a do každej akcie ideme s nadšením. 
Toto nadšenie s nami zdieľajú, a niekedy aj nie, ;)  naše 
rodiny, bez ktorých by sa toto nedalo realizovať. Aj keď 
si občas pofrflú, veľa nám tolerujú, často nám pomáha-
jú, varujú deti, odvezú, privezú, opravia, vybavia, uvaria, 
upečú...Sú to manželia, babky, dedkovia, priatelia a naše 
deti. Vám patrí obrovské ďakujeme! Ľúbime vás!

O b č i a n s k e  z d r u ž e n i e 
CITRÓNKY 

10 rokov činnosti!

Ďalší skvelý večer plný strašidiel, tanca a výbornej zábavy už 
tradične pripravilo OZ Citrónky.

Sála nášho KD bola plná na prasknutie. Zleteli sa všetky ča-
rovné bytosti, zombie, čarodejnice, strašidlá čarodejnice a víly 
všetkých vekových kategórií, aby spolu oslávili svoj deň, za-
bavili sa a zatancovali si. Kto však chcel vojsť, musel zložiť 
skúšku odvahy a prejsť strašidelným tunelom, za ktorým už 
čakala krásne vyzdobená sála.  Aby čarovné bytosti nezostali 
hladné a smädné, mali k dispozícii dva bufety: U deravej tek-
vice a U kostlivca. O dobrú náladu sa starali Zombinky (zom-
bie-citrónky) ale prispeli aj vynikajúci účinkujúci Miro Jaroš a 
Janko Slezák a Adam Martinec. Určite sa všetci tešíte čo nové 
čarovné a strašidelné vás čaká budúci rok!

Halloween
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 Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, 
ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 
šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom, k našim mamám a k našim 
prarodičom je veľmi dôležitá. 

A preto tak ako každý rok, aj tento rok sme si uctili našich starších obča-
nov, ktorí mali 70 a viac rokov a pozvali sme ich dňa 21. októbra 2015 na 
príjemné posedenie s bohatým občerstvením, živou hudbou a malým dar-
čekom na pamiatku do kultúrneho domu.  Naše deti svojím pripraveným 
programom rozdali úsmev a radosť našim starším spoluobčanom. Pán 
starosta Mgr. Peter Gajdár všetkým poďakoval za ich snahu a obetavosť, 
ktorú po celé roky prinášajú našej obci a zaželal im veľa zdravia a mnoho 
ďalších príjemne prežitých rokov. Do podvečera sa všetci dobre zabávali 
aj si zaspievali a zatancovali a pri odchode si predsavzali, že sa o rok 
stretnú znova.

Návšteva z Talianska
V dňoch 20.11. až 22.11.2015 navštívili našu obec priatelia 

z Talianskeho mestečka Pozzuolo del Friuli.
Návštevy sa zúčastnilo šesť talianskych občanov 

na čele s viceprimátorom p. Massimilianom Pozzom 
Ciaom a miestnym regionálnym novinárom p. Rossanom 
Cativellom, ktorý spolu s p. Brunom Mrakom bol zakladate-
ľom myšlienky spolupráce medzi obcou Jakubov a mesteč-
kom Pozzuolo del Friuli.

Po piatkovom príchode sa ubytovali v Malackách. V sobotu do-
poludnia boli prijatí prednostom p. Mračnom a jeho zástupcom p. 
Stankovským na Okresnom úrade v Malackách. Boli oboznáme-
ní s funkciou, ktorú okresný úrad plní voči občanom.

V obedňajších hodinách sa presunuli do našej obce, kde boli 
prijatí na obecnom úrade. Starosta obce ich oboznámil s kom-
petenciami miestnej samosprávy. Ako pamiatka na spoločné 
stretnutie im bol odovzdaný obraz od miestneho amatérskeho 
maliara p. Bobáka.

Hostia z Talianska poďakovali za prijatie a  zástupca primátora 
p. Massimiliano Pozzo Ciao spolu so starostom obce p. Petrom 
Gajdárom deklarovali záujem o širšiu cezhraničnú spoluprácu, 
ktorá vyústi do družobného styku medzi občanmi Jakubova a ob-
čanmi Pozzuolo del Friuli.

Obe strany vyjadrili presvedčenie, že vzájomné poznávanie 
a stretnutia medzi občanmi budú na prospech oboch. 
Večer sa na pozvanie poľovného združenia Jakubov zúčastnili 
tradičného poľovníckeho plesu. Po nedeľňajšej rozlúčke odces-
tovali domov.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. 

OKTÓBER  -  m e s i a c  ú c t y  k   s ta r š í m
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Zhodnotenie kalendárneho roka 2015
Veľa práce a le  a j  úspechov. . . 

Na začiatku januára bolo stretnutie dobrovoľníkov a nad-
šencov futbalu. Po dohode a  nástupe do dobrovoľnej funk-
cie každý jeden člen sa pustil  do práce. Vedeli sme všetci, 
že to nebude jednoduché a napriek tomu sme sa pustili na 
dlhú trať.

Už v januári sa našli sponzori, ktorí nám pomohli pri rekon-
štrukcii chodby do kabín. Samozrejme najväčším pomocníkom 
bola obec Jakubov, ktorá financovala dvere do kabín a výmenu 
dvoch plastových okien. Rekonštrukcia obsahovala nové omiet-
ky, dvere, dlažbu a výmenu okien. Čakala nás vo februári  obec-
ná zabíjačka, ktorú sme zvládli za pomoci hráčov ,,A“ tímu,  ale 
aj pomocníkov a odborníkov na domácu zabíjačku. Pomáhali 
nám zase dobrovoľne pri pečení mäsa a ďalších výrobkov.

Koncom februára bolo členské  zasadnutie. Účasť na schôdzi 
bola veľmi vysoká ako uplynulé roky, zúčastnilo sa 98 členov 
a z toho mohlo hlasovať 69. Po zvolení štatutárov a nového vý-
boru bolo oficiálne zahájenie našej tvrdej práce.

Teraz keď si čítam spätne zápisnicu, tak môžem povedať ,že 
sme pracovali veľmi zodpovedne a nebojím  sa povedať ,že na 
99%. Úlohy, ktoré boli zapísané v zápisnici spolupracovať  na 
obecných akciách: obecná zabíjačka, 1.máj, ukončenie leta, via-
nočné trhy boli myslím k spokojnosti zrealizované a zúčastnený 
môžu len pozitívne hodnotiť tieto akcie. Ostáva nám len Silvester 
ale aj na tom sa už pracuje.
Každú jednu akciu v klube sme mali rozdelenú :

 obecná zabíjačka  - ,,A“ tím 
1.máj  - prípravka + predprípravka
Ukončenie leta – partia  J.Kimličku
Vianočné trhy – vedenie klubu
Silvester – starí páni

Teraz sa môžeme pochváliť úspechmi čo sme dosiahli: 
Prípravka skončila na prvom mieste a získala titul majstra sú-

ťaže prípraviek.

Mladší žiaci založení tento rok. Hrajú ligu, kde sú o rok mladší 
od súperov a skončili po jesennej časti na druhom mieste.

Dorast sme udržali po ťažkej jeseni spolu.Tu nám to veľmi škrí-
pe, je málo chlapcov z  Jakubova v mužstve a ešte aj tých pár 
nám stagnuje, preto sme doplnili z okolitých dedín chlapcov, ktorí 
majú záujem reprezentovať náš klub a obec.

,,A“ tím sa udržal v 4.lige, čo bola priorita celého klubu a fan-
úšikov. Boli sme pred začiatkom jesennej časti na prelomovom 
8.mieste zostupu do 5.ligy. Tu sa musím pozastaviť: spravilo 
sa kus práce počnúc hráčmi, tréner Mario Šimek, vedenie klu-
bu, obecný úrad, fanúšikovia a sponzori. Úvod v 4.lige, ktorá je 
omnoho kvalitnejšia ako minulý rok, sme mali doslova raketový 
štart do súťaže, kde sme sa dlho držali na 2.mieste. Teraz zimu-
jeme na 7 .mieste ale je maličký rozdiel bodov na prvé miesta. 
Na takéto úspechy treba samozrejme veľa financií a podpory od 
sponzorov. Touto cestou ďakujeme obci Jakubov za veľkú po-
moc a  dotáciu na rok 2015  v hodnote 1.100 EU. Dotácia bola 
použitá na rozvoj mládeže. 

Chcem povedať jedno veľké ĎAKUJEME... to  patrí každé-
mu jednému čo len malým kúskom prispel k takému úspe-
chu, aký sme dosiahli za rok 2015! 

VEDENIE KLUBU VÁM PRAJE KRÁSNE PREŽITIE VIA-
NOČNÝCH SVIATKOV A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK.

                                          prezident klubu Vladimír Novák

Stretnutie jubilantov
Každoročne v období na prelome októbra a novembra sa v našej obci koná stretnutie 50 a 60 ročných jubilantov, a preto ani 

v tomto roku tomu nebolo inak. Dňa 31.10.2015 sa stretli v sobášnej sieni nášho obecného úradu bývalí spolužiaci a rovesníci. 
Stretnutie zahájil starosta Mgr. Peter Gajdár slávnostným príhovorom, po ktorom sa všetci prítomní jubilanti podpísali do pamätnej 
knihy a obdržali malý darček od obce Jakubov. Po slávnostnom príhovore sa všetci prítomní presunuli do zasadačky obecného 
úradu, kde bolo pripravené bohaté občerstvenie. Zo zasadačky sa rozišli do miestnych podnikov, kde v rozhovoroch o detských 
a školských časoch pokračovali do neskorých nočných hodín.
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Program tábora je zameraný na špor-
tové aktivity, turistiku, tvorivé a pohybo-
vé hry, kultúrno – poznávacie výlety a 
spoločenské hry. Nakoľko sa program 
tábora pripravuje už v apríli, museli 
sme ho upraviť kvôli nečakaným vyso-
kým horúčavám a vyradili sme nároč-
ný turistický výstup na hrad Pajštún. 
V prvý deň tábora sme sa vyšantili na det-
skom ihrisku a v blízkom nákupnom stre-
disku sme si pochutnali na zmrzline a iných 
dobrotách.  Po návrate sme hrali stolný 
tenis,  florbal, vybíjanú a futbal  v telocvič-
ni, surfovali sme po internete a pozreli si 
rozprávku na veľkom projekčnom plátne. 
Utorok patril celodennému výletu do Ga-
lanty, na Ranč pri Striebornom jazere. Tu si 
deti pozreli krásne divadelné  predsta-
venie, v ktorom si aj sami vyskúšali he-
recké roly. Po dobrom obede sme si 
prezreli ranč a krásne húževnaté kone. 
Tropické horúčavy nás prinútili k skoršie-
mu návratu z ranču. Zvyšok dňa sme trá-
vili príjemne v telocvični pri rôznych hrách.         
V stredu doobeda sme maľovali trič-

ká fúkacími fixami na textil. Netra-
dičné tričká sme si obliekli na ces-
tu do Bratislavy, na film Jurský svet. 
Štvrtok už tradične patril plaveckým aktivi-
tám, na ktoré sme využili plavecké bazény 
na plavárni Malina v Malackách. Po návra-
te do Jakubova sme si pripravili táborák 
a každoročná skvelá opekačka sa začala. 
Zaspievali sme si pesničky pri ohni, deti 
sa vyšantili na školskom ihrisku, zahrali si 
rôzne pohybové či loptové hry a stolný te-
nis. Po desiatej hodine začala príprava na 

noc, strávená spaním v telocvični v spa-
cákoch, na karimatkách a žinenkách. Hoci 
sme boli poriadne unavení, mnohým sa 
veru po opekačke ešte nechcelo spať. 
V piatok, posledný deň nášho táborenia, 
sme si po raňajkách ešte zašportovali, po-
balili sme sa a starší táborníci všetkým po-
maľovali tváre pre záverečné spomienkové 
foto. O 14:00 hod. sme ukončili 11. ročník 
denného (tento krát tropického) tábora. 

Na záver by sme chceli poďa-
kovať našim skvelým inštruk-
torom: Denisovi Vasekovi, Pat-
rikovi  Maryniakovi a Michaele 
Hladíkovej a sponzorom: rod.Gab-
rišovej,  rod. Ftáčnikovej, p. J. 
Krčmovej z Jakubova, p. Šišolá-
kovej z Kostolišťa a Obci Jaku-
bov za finančnú dotáciu 300 €. 

DOVIDENIA O ROK !  

Táborníci zo ZŠ Jakubov a pedag. 
dozor : D. Bukovská,  Mgr. I. Kalná,  
Mgr. M. Ambrová .

V piatok 6. novembra ocenili zástupcovia Červeného kríža 
111 darcov krvi z okresu Malacky.

Bronzové plakety prof. MUDr. Jána Jánského za 10 bezprí-
spevkových darovaní získalo 47 darcov krvi. Strieborné plakety 
(20 darovaní) odovzdali zástupcovia Červeného kríža 38 dar-
com. Zlaté plakety (ženy 30, muži 40 darovaní) si odnieslo 19 
obyvateľov nášho okresu. Diamantovými plaketami, ktoré si vy-
žadujú až 60 darovaní krvi, ak je darcom žena, a 80 darovaní, 
ak je darcom muž, ocenili troch darcov. Medaily prof. MUDr. 
Jána Kňazovického získavajú ľudia, ktorí neváhali darovať krv 
až neuveriteľných 100 a viac ráz. Tento rok ich odovzdali trojici 
mužov.

OCENENIE JAKUBOVSKÝCH DARCOV KRVI
Plaketou profesora MUDr. Jana Janského
boli vyznamenaní aj naši darcovia:

Diamantová plaketa:
Milan Mikulášek (2014)

Jozef Kakalík st. (2015)
Zlatá plaketa:
Marek Poluch (2014)
Blanka Mikulášková (2014)
Bronzová plaketa:
Samuel Kubec (2015)

Všetkým patrí naše uznanie a úcta !

BLAHOŽELÁME

Nasledujúce termíny darovania krvi v našej obci:

18.3.2016
15.7.2016
18.11.2016

11. ROČNÍK 
l e t n é h o  d e n n é h o  t á b o r a 

V dňoch  6. až 10. júla 2015 sa uskutočnil v poradí už  11.  roč-
ník denného tábora v priestoroch ŠKD  pri ZŠ Jakubov. Tábora 
sa zúčastnilo 54 detí  našej ZŠ. Tábor je službou školy pre ro-
dičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti počas letných 
prázdnin a vhodné využitie voľného času strávené v spoločnos-
ti svojich spolužiakov.
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VIANOČNÁ DOPLŇOVAČKA PRE DETI
No, konečne, Vianoce sú už tu... Ako ten rok rýchle utie-

kol. Ešte nám v spomienkach zostali jarné radovánky spo-
jené so šibačkou, letné šantenie počas prázdnin a ešte len 
nedávne jesenné púšťanie šarkanov...

Vonku sa však ochladilo, fúka studený vetrisko a krajina oko-
lo nás obelela. To sniežik pokryl strechy, polia a lesy, aby nám 
pripomenul, že je tou najlepšou perinou, ktorá prikryje v tuhých 
mrazoch okolitú prírodu...

Doma je však dobre. V sporákoch a krboch praskajú polien-
ka, radiátory hrejú a v izbe je príjemne teplo. Dobre sa pozerá 
z okna na zamrznutú krajinu a je najlepší čas, sadnúť si ku kniž-
ke alebo k lúšteniu krížoviek. Aj my vám ponúkame zábavu na 
dlhé zimné večery. Skúste vylúštiť našu „Vianočnú doplňovač-
ku“ a môžete tak vyhrať pekné vecné ceny, ktoré vám pripraví 
vaša Obec Jakubov. V tajničke sa ukrýva názov jednej krásnej 
vianočnej rastliny...

Prajeme vám všetkým krásne Vianoce, veľa darčekov pod 
stromčekom a pozor na kosti pri jedení vianočného kapra...! 
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 doplňo-
vačka“  a obálku bez známky vhodiť do schránky na Obecnom 
úrade v Jakubove. Na Vianoce budeme štedrejší... Až piati 
úspešní lúštitelia budú odmenení peknými knihami.

Do redakcie nám poslali deti aj rozlúštenie Jesenného 
roháčika a spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebova-
li troch úspešných lúštiteľov – Veroniku MIKÓCZIOVÚ (č. 
342), Lukáša ŠTEFEKA (č. 263) a Tomáša ORTHA (č.  522). 
Blahoželáme a posielame im pekné knižky.

                                                                                            m. p.
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. Pohybovala sa po vode 
2. Odfúklo 
3.Jánošíkovi nikdy nechýbala 
4. Hrá na hudobný nástroj 
5. Prichádza k nám na hody 
6. Nesmie chýbať pri príprave chlebíčkov
7. Miesto, kde zastavuje vlak ;
8. Nehoda 
9. Obuv do snehovej nepohody
10. Hovorila 
11. Domácke meno Márie 
12. Tancuje na špičkách 
13. Veľmi studený 
14. Nepremôže 
15. Odstránil poruchu 

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák. "Man-
želka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním."
"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne 
riaditeľ.
"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás spoľahnutie."

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný stromček.“
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj sviečky?“

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: „Mami, 
mami, stromček horí!“
„Hovorí sa, svieti, a nie horí,“ poučí ho matka.
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: „Mami, mami, záclony už tiež svietia!“

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, že 
nás chcú iba okúpať?

Zákazníčka: "Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by zvýraznila 
jeho oči."
Predavačka: " Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba dobre zati-
ahnuť."


