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2. septembra sa brány škôl opäť otvorili a privítali svojich 
žiakov na prahu nového školského roka. Začiatok školského 
roka bol aj u nás slávnostný a radostný. Všetci sme srdečne 
privítali našich prváčikov, ktorých je v tomto školskom roku 
dvadsať.  Od tohto okamihu sa škola stáva ich druhým 
domovom. Aj keď   je tento deň  veľkým  sviatkom  najmä 
pre ich milujúcich rodičov a  starých rodičov, je rovnako  svi-
atkom pre všetkých starostlivých učiteľov a zamestnancov 
školy, ktorí  už počas prázdnin robili všetko preto, aby sa 
výchovno-vzdelávací proces na našej škole mohol začať 
od prvých dní. Náročná práca čaká najmä žiakov devi-
ateho ročníka, ktorí sa budú pripravovať na náročné  pre-
verovanie vedomostí Monitor 2013. Naším želaním je mať 
dobrých a slušných žiakov, v čom by nám mali pomáhať na-
jmä rodičia – „ veďte a vychovávajte svoje deti  úcte k vám, 
k starším a k učiteľom. Chceme  byť kvalitnou školou pod-
porujúcou vzdelávanie zvyšovaním kvality  vyučovania, pod-
porou profesijnej orientácie, rozvojom talentu , schopností, 
zručností a nadania žiakov. Veríme že sa všetci naši školáci 
popasujú s výzvami nového školského roka. „ Nenechajme 

sa znechutiť falošnými argumentmi a mediálnymi hrami, ako 
bola naposledy takzvaná čierna listina škôl  na odstrel.  Sú 
to nezmysly, ktoré zrejme sledujú len jediné, a to šírenie zlej 
nálady v čase, keď sa musíme spájať pre dobré myšlienky.“  
Toto citujem z príhovoru ministra školstva Dušana Čaploviča  
v prvý školský deň na ZŠ s MŠ V Starej Bystrici.
Rodičia, ktorí si túto správu prečítali v médiách, boli znepo-
kojení rovnako ako my učitelia. Je pravdou, že máme nižší 
počet  žiakov a pri normatívnom financovaní na žiaka sa 
to prejaví v nedostatku financií na chod školy, ale rovnaké 
problémy majú aj iné školy na Slovensku. Vedenie školy 
v spolupráci so zriaďovateľom uskutočnilo racionalizačné 
opatrenia. Výchovu a vzdelávanie na  škole zabezpečujeme 
podľa školského výchovnovzdelávacieho programu našej 
školy s názvom „ Radostne za poznaním,“  plnú odbornosť 
vyučovania zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci, to zna-
mená, že  všetky základné hlavné predmety vyučujú 
vyučujúci s kvalifikáciou na daný predmet.  

Lazarová Dana
riaditeľka školy
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Za novo vybudovaným smetným dvorom sa nachádza kontajner  na poko-
senú trávu,   kvety a byliny.  Vstup k nádobe  je bez časového obmedzenia 
každý deň.     Týmto zároveň žiadame obyvateľov o ohľaduplnosť, a udržia-
vania poriadku v okolí nádoby. Pokiaľ by bola nádoba preplnená, ďalej ju 
nenapĺňať a hlavne nehádzať tento odpad mimo nádobu.

Doba prevádzky je nezmenená: Streda 13:00 – 17:00 hod.  
                                                                      Sobota 09:00 – 17:00 hod.

Žiadame občanov, ktorí si dali začipovať psa aby číslo čipu nahlásili na 
obecný úrad.

Ďalšia kvapka krvi bude dňa 15.11. 2013 v KD Jakubov

Počet obyvateľov k 
01.06.2013           1598
Počet prihlásených                  22
Počet odhlásených                    5
Počet narodených                     8
Počet zomrelých                     2

Počet obyvateľov k 
30.09.2013    1621
Naši Jubilanti:
( od 01.07.2013 do 
30.09.2013) 
60 rokov: Ďurďovičová 
Mária, Kolář Ján, Mar-
tinec Milan, Mikulášková 
Miroslava, Mokrohajský 
Ladislav,  Ožvoldová Viera, 
Uhrincová Oľga, Valášková 
Elena 
70 rokov: Siváková Mária, 
Závorka Jozef 
80 rokov: Siváková 
Štefánia 
Gratulujeme!

Narodili sa:
(od 01.06.2013 do 
30.09.2013)  
Valent Tomáš, Neština 
Matúš, Redenkovičová 
Sofia,  
Slezáková Isabela, Žilavá 
Tamara, Redenkovič Filip, 
Lenner Theo, Pálka Richard 

Opustili nás: 
(od 01.06.2013 do 
30.09.2013) 
Osuská Jiřina, Rumpíková 
Anna 

ŠTATISTIKA

Oznamy pre občanov

Kanalizácia 
ako ste už postrehli, začala sa budovať časť kanalizácie od domu č.170 po predajňu 

potravín COOP Jednota. V tejto časti bude pre občanov zrealizované pretláčanie potrubia 
pod cestou, aby sa mohli jednoduchšie pripojiť. Ďalšia časť sa buduje od „Hrubej uličky“ po 
Obecný úrad. Na tieto časti bol obci Jakubov poskytnutý nenávratný finančný príspevok od 
Environmentálneho fondu vo výške 160.000 €. Ďakujem občanom za toleranciu pri rozko-
pávkach a následnej úprave terénu.

Vodný zdroj
nedá mi ešte sa nevrátiť k problémom s pitnou vodou v čase horúčav. Už niekoľko krát som 
uviedol, že v kritickom čase je spotreba vody v prepočte na 2.300 obyvateľov. Pri spotrebe 
do prepočítaného počtu 2.000 obyvateľov je dodávka vody bezproblémová a k tomuto 
počtu nám chýba ešte 300 obyvateľov. Ak sa vyvarujeme nehospodárnemu využívaniu 
vody budú jej mať všetci občania dostatok aj v čase horúčav. Nie je problém vybudovať 
vodovod prepojením s Kostolišťom na BVS. Bola by to však investícia cca 400.000 € a to 
by sa odrazilo v cene vody. Neplatili by sme  0,66€/m3, ale nepomerne viac a to okolo 
1,1€/m3. Touto cestou sa obec nechce uberať, aby sa finančne viac zaťažovali občania. 
Hľadáme iné možnosti zabezpečenia dostatku pitnej vody aj v čase extrémnych horúčav. 
I tak však musí byť naším cieľom chrániť si náš zdroj vody, obmedziť jej zbytočné plytva-
nie.                                                                                                                   starosta obce

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH
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Moje zistenie potvrdilo, že podnet sa opieral o skutočnosť. 
Obec zabezpečuje pravidelný zber separovaného plastové-
ho odpadu, ktorý občania sústreďujú v plastových vreciach 
a v určený deň je vykonaný ich zber zamestnancami obce. 
V obci sú však rozmiestnené aj žlté  kontajnery určené na 
umiestnenie plastového odpadu.  V dobe, kedy som podnet 
preveroval boli preplnené a množstvo plastových PET fliaš 
bolo na zemi v ich okolí. Každého z nás by určite najprv na-
padla myšlienka, že kontajnery objemovo nevyhovujú, resp. 
frekvencia ich vyprázdňovania je nedostatočná. Je tomu 
však skutočne tak ?

Pohľadom do kontajnera a zhodnotením jeho okolia by 
každý z nás zistil, že pes je zakopaný inde. Kontajner bol 
totiž plný PET fliaš, ktoré boli uzatvorené zátkou bez toho, 
aby bol z nich vytlačený vzduch, čím by sa ich objem zmen-
šil minimálne na desatinu. Ak by to každý z nás pred umiest-
nením fliaš do kontajnera urobil, určite by bol kontajner po-
loprázdny a nebolo by zbytočne znečisťované jeho okolie 
na verejných priestranstvách obce.

Dá sa to teda urobiť aj inak, len treba chcieť ...  Naprí-
klad takto - prázdnu fľašu položíme na zem, pristúpime 
ju nohou, čím z nej vytlačíme vzduch a takto stlačenú 
ju uzatvoríme zátkou. Jej objem sa výrazne zmenší. 
Je to rýchle, nenáročné a hlavne účinné pre každého, kto 
má záujem na tom, aby naša obec vyzerala čo najkrajšie. 
Skúste to ! Budete mať dobrý pocit, že ste prispeli k zlepše-
niu životného prostredia v obci, ktorá je našim domovom...  
                                                                                      m. p.

Nové knihy pre Obecnú knižnicu aj pre deti z MŠ a ZŠ
Riaditeľke Domu Svitania, n. o. Jakubov, PhDr. Novákovej sa podarilo získať veľmi hodnotný dar z vydavateľstva READER´S 

DIGEST VÝBER, ktorým boli kvalitné knihy z produkcie tohto vydavateľstva. Knihy budú slúžiť pre potreby klientov a zamestnan-
cov Domu Svitania, n.o.

Časť kníh sa rozhodla riaditeľka Domu Svitania, n.o. venovať pre deti z Jakubova. Hodnotné encyklopédie, atlasy, náučné a ob-
rázkové knihy dostali Materská škola a Základná škola v Jakubove. Pre Obecnú knižnicu boli určené vydania beletrie, ale tiež 
aj náučná a odborná literatúra. Veríme, že všetci, ktorým sa hodnotné knihy dostanú do rúk budú mať z nich radosť a príjemný 
zážitok po ich prečítaní. Veď kvalitná kniha by mala byť aj v dobe „GOOGLE“ našim pomocníkom a priateľom, či už pri učení ale-
bo pri aktívnom trávení voľného času.                                                                                                                                 (sn)

Dá sa to urobiť aj inak, 
len treba chcieť ...

Do redakcie Jakubovských zvestí sme dostali aktuálny 
podnet od našej čitateľky a občiansky Jakubova, ktorá 
v ňom reaguje na reálny stav pri kontajneroch určených 
na umiestnenie komunálneho odpadu, ktoré sú roz-
miestnené v obci. Zobral som teda fotoaparát a vybral 
som sa preveriť opodstatnenosť podnetu.

BURZA

V sobotu 19.10.2013 sa 
od 15-17 hod. bude konať 
burza detského oblečenia-
,hračiek, kníh a ostatného 

tovaru, ktorý si môžete 
prísť predať aj kúpiť do 

Klubu dôchodcov v Jaku-
bove.

Záujemci o predaj sa môžu na-
hlásiť u V.Redenkovičovej 
tel 0905 408 981,
v.redenkovicova@azet.sk.
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Prázdniny sa skončili a aj leto nám dalo na vedomie, že 
pomaly odchádza. A nám nezostalo iné len sa s ním roz-
lúčiť. V sobotu 31.8. sa všetci malí aj veľkí  Jakubovčania 
zišli tradične na ihrisku a posledným dňom prázdnin pl-
ným zábavy, posedávania, fandenia a debatovania s pria-
teľmi urobili bodku za letom, dovolenkami a prázdnino-
vým leňošením. 

Na svoje si prišli všetci. Pani učiteľky si pre deti pripravili za-
ujímavé  súťaže, s rybármi chytali ryby, a s poľovníkmi  strieľali 
zo vzduchovky. Po dedine sa vozili na voze ťahanom koníkom. 
Malé detské tváričky sa menili pod farbičkami na princezné, 
motýľov, mačičky, ale aj dravé tigre a tajomných spidermanov. 
Ihrisko bolo plné atrakcií ako skákací hrad, trampolína, blu-
disko, silomer, na ktorých sa mohli zdarma dosýtosti vyskákať, 
vybehať a vyšantiť. Dospelí mohli okrem dohliadania na svo-
je deti posedieť pri niečom chladenom a sledovať zaujímavé 
futbalové zápasy. Ani hladný nikto nezostal. Milovníci mäsa 
mali na výber medzi gulášom alebo cigánskou pečienkou a tí 
sladkomilní si mohli zamaškrtiť na výborných palacinkách. Na-
večer, keď  nám zašlo slniečko za obzor, sa zapálila obrovská 
vatra, ktorú nachystali šikovní športovci ,,Starí páni“. Do tan-
ca nám počas celého dňa hral DJ DaJo. Veľká účasť svedčí 
o tom, že sa ľudom táto akcia páčila. A skutočnosť, že poslední 
odchádzali až v neskorých nočných hodinách to potvrdzuje.  
Je zrejmé, že táto tradícia v našej obci si našla veľa svojich 
priaznivcov a patrí k najobľúbenejším. Preto sa tešíme i o rok.  

Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na prípravách 
aj priebehu akcie, ako aj sponzorom: ZSE a.s., F. Sivák 
ml., Mäso- údeniny Gábriš, Hostinec Steva, Stánok Lýdia, 
Sloboda Ján ml., COOP Jednota, ktorí venovali sladkosti 
a odmeny pre deti.

Rozlúčili sme sa 
s letom...
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J u b i l e u m  M Š
Posledné júnové týždne sa niesli 

v znamení príprav na oslavu jubilea – 
60. Výročie založenia MŠ a otvorenia 
novo vybudovanej triedy. Pripomenuli 
sme si to benefičnou slávnosťou, na 
ktorú sa naše deti prezentovali krás-
nym programom, v slávnostne vyzdo-
benej sále kultúrneho domu. Vystúpili 
nielen deti z našej MŠ, čo sa za celý rok 
naučili, ale svoj talent predviedli aj deti 
zo ZŠ. V slávnostnej výzdobe sa pre-
línala minulosť zo súčasnosťou. Mno-
hé fotografie rozosmiali prítomných, 
pri niektorých sa im tlačili slzy do očí.  

Slávnosť otvorila pani riaditeľka Sivá-
ková Slávka, ktorá ich srdečne privítali 
a zdôraznila aké má poslanie MŠ. Nech 
bola výchova orientovaná akýmkoľvek 
smerom vždy mala a má jeden cieľ. Dať 
deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, 
porozumenie, dať im dobré základy do 
budúceho života. Prítomným sa prihovo-
ril aj pán starosta Gajdár a predsedníčka 
rady školy pani Malová. Z ich úst bolo 
cítiť vrelé poďakovanie všetkým pracov-
níčkam školy za vynaloženú prácu ,ktoré 
si vyžaduje veľké srdce a lásku.  Počas 
celej slávnosti nás sprevádzala rozpráv-

ková bytosť slniečková víla, ktorá svo-
jim profesionálnym výstupom vniesla do 
slávnostného diania magickú atmosféru. 
Asistovala aj pri slávnostnom pasovaní 
budúcich prvákov. Keď oslavovať tak po-
riadne ako sa patrí a preto nechýbala ani 
veľká torta  tvare žltého slniečka. Počas 
žiarenia sviečok sme všetci zaspievali 
pieseň            „ Všetko najlepšie....“ Po 
tom sa rozkrojila torta a začala sa veľká 
hostina, 

O veľmi chutné koláčiky, ktoré nechý-
bali na stoloch sa postarali naši rodičia. 

K usporiadaniu dôstojných osláv prispeli 
mnohí, od rodičov detí až  po celý perso-
nál MŠ. Všetkým patrí úprimné poďakova-
nie. Na záver si každý účastník slávností 
odniesol dobrý pocit, radosť z vystúpenia 
detí a malý upomienkový darček. 
A čo sme si odniesli my? Slová vďaky 
a uznania, ale aj pochvalu za vynikajúce 
výsledky, ktoré sa nedajú merať štatis-
tikou, ale predovšetkým spokojnosťou 
rodičov detí. A čo popriať dnešnej novej 
MŠ? Škôlku plnú šťastných a usmiatych 
detí a spokoných rodičov. 

Nová škôlka je úžasná, veľká, plná slniečka, moderne zariadená. Na prvom 
rodičovskom združení sme ju slávnostne otvorili prestrihnutím stuhy. I tou-

to cestou chceme poďakovať všetkým rodičom a sponzorom, ktorí prispeli, či 
už finančne, prácou alebo zakúpením potrebných vecí pre zariadenie triedy. 
Zvlášť chceme poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za nenávrat-
ný finančný prostriedok vo výške 6.500€ a obci, že sa postarala a investovala fi-
nančné prostriedky na rozšírenie materskej školy, ktorá môže uspokojiť požia-
davky všetkých rodičov, ktorí chcú a potrebujú umiestniť svoje dieťa do škôlky. 
 

Za celý kolektív MŠ srdečne ďakujeme.  Fratričová

Sotva sme zahájili nový školský rok, sotva utíchol fňukot nových 
detičiek, ktoré si zvykajú v škôlke, my už sme zorganizovali prvú 
spoločnú akciu detí s rodičmi. Využili sme jeden z posledných 
priaznivých dní, kedy nás ešte posledné teplé lúče slniečka ako 
tak hriali. Rodičia zorali do rúk nástroje, nožíky, dlátka, klince a 
vyrezávali za neustáleho poskakovania svojich ratosletí dookola. 
Tie trpezlivejšie deti pomáhali, zapichovali vetvičky, lístky, rôzne 
plody...Každý podľa svojej fantázie vytvoril vlastného svetlono-
sa. Niektoré boli hotové umelecké diela domyslené do detailu. 
Po práci sme sa potúžili teplým čajíkom, kávičkou a výbornými 
jablkovými koláčmi, ktoré napiekli pre všetkých naše deti, veľké 
i malé za pomoci pani  učiteliek. Nakoniec prišlo aj na tradičné 
opekanie špekáčikov, na ktoré sa deti tešili najviac. A veru to bolo 
o chvíľu vidieť aj na ich zamastených, ale šťastných tváričkách.      

-ap-

Deň svetlonosov 
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Do súťaže sa zapojili pretekári z Komárna, Piešťan, Bratislavy 
a Malaciek. Samotné preteky pozostávali z dvoch slalomových 
jázd na vodnej ploche a viazania uzlov. Jazdci si mali možnosť 
vyskúšať svoje majstrovstvo v rámci doobedňajšieho tréningu. 
Po slávnostnom otvorení pretekov a pred začatím súťažných 
jázd si v člne zajazdil i primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka, 
ktorý venoval pohár pre najlepšie vyhodnotené trojčlenné druž-
stvo. Ceny pre najlepších odovzdávali riaditeľ pretekov Otto 
POLÁŠEK, hlavný rozhodca Juraj FENCL                 a predseda 
OVM Malacky Emil JUNG. Malačanom sa darilo a medzi jed-
notlivcami si odniesli z Jakubova polovicu pohárov.

Práve Pohár primátora Mesta Malacky si ponechali domáci 
pretekári Malaciek, druhé miesto patrilo mladým vodným mo-
toristom z Lodiara Komárno a tretí boli pretekári z Interu Bra-
tislava. Organizátori ocenili i najmladšieho účastníka pretekov, 
ktorým bol Šimon JUNG z Malaciek. Ten svojimi jazdami neza-
hanbil rod Jungovcov, v ktorom sa rodia majstri sveta i Európy.

Členmi družstva Malaciek boli i mladé nádeje z Jakubova - 
Richard PAJPACH (na obrázku druhý zľava) a Oliver ŠÍRA (na 
obrázku prvý sprava). Naši mladí pretekári sa dobre umiestnili 
aj v sérii všetkých troch súťažných kôl, ktoré prebehli v Pieš-

ťanoch, Jakubove a v Komárne. Na treťom mieste v kategórii 
starších pretekárov sa v celkovom poradí umiestnil náš Richard 
PAJPACH. V družstvách mladších pretekárov dosiahol pozo-
ruhodné výsledky Oliver ŠÍRA, ktorý bol v Jakubove a v Pieš-
ťanoch prvý v družstvách a v Komárne dosiahol druhé miesto. 
Celkove sa umiestnil v kategórii mladších pretekárov na výbor-
nom druhom mieste.

Našim mladým nádejam Richardovi a Oliverovi srdečne 
blahoželáme a veríme, že vo  výborných výsledkoch a v re-
prezentácii našej obce budú naďalej pokračovať.  

m. p.

Mnohí naši občania boli priamymi svedkami športovej 
akcie, ktorá sa v strede júla konala na našom štrkovisku 
v Jakubove, kde sa uskutočnilo II. kolo Majstrovstiev Slo-
venska vo vodnom motorizme juniorov formule FUTURE. 
Usporiadateľom bol Oddiel vodného motorizmu v Malac-
kách. Preteky sa uskutočňovali pod patronátom Mesta Ma-
lacky a Obce Jakubov. 

V JAKUBOVE VYRASTAJÚ MLADÍ VODNÍ MOTORISTI

Prečo práve Pilates? 

Lebo je skrátka dobre vymyslený. Nie je náročný, dá sa robiť kdekoľvek a môže ho s malými 
úpravami praktizovať každý bez obmedzenia veku a zdravia. Nemusíte mať zmysel pre rytmus, 
rovnováhu ani výnimočnú silu. A najmä ste pri ňom v kontakte so svojim telom, ktoré sa vám za 
pravidelné cvičenie odmení.

Pilates pomáha vytvarovať štíhle svaly, ploché brucho a podporuje vzpriamené držanie tela. 
Celú postavu rozvíja harmonicky, posilňuje všetky skupiny svalstva a má priaznivý vplyv na pev-
nosť panvového dna.

Cviky pilatesu vyzerajú zložito, telo sa však rýchlo prispôsobí a pokroky sú veľmi povzbudzu-
júce.

Pilates je vhodný pre všetkých, ktorí majú oslabené telo, povolené brucho, slabé svaly chrbta, 
a pre každého, kto chce mať krásnu postavu. Neposilňuje iba veľké svaly ale aj malé vnútorné, 
ktoré sa precvičujú ťažko.

Výhodou tohto cvičenia je, že ho môže cvičiť každý sám bez problémov aj doma. Dôležité však 
je, aby cviky boli vykonávané správne. Inštruktori sa zhodujú, že najlepšie je začať s odborníkom, 
ktorý vás naučí pilates tak, aby vám bol skutočné na úžitok. Veľmi dôležité sú totiž pri ňom dý-
chanie a pevný stred tela, ktorý treba udržiavať počas celého cvičenia. Stred tela sa tu vníma ako 
centrum sily, zdroj energie a kontroly. Je to jednotne pomenovanie pre svaly, ktoré obopínajú telo 
pod pasom podobne ako opasok. Pri cvičení sa tieto svaly ustavične sťahujú a uvoľňujú. Vtiah-
nutie pupka ku chrbtici a neustále pritláčanie chrbtice na podložku v polohe v ľahu na chrbte je 
jedna z najdôležitejších polôh typická pre pilates. Toto napnutie brušných svalov možno prirovnať 
k zapnutiu zipsu na veľmi tesných nohaviciach, pri ktorom človek musí vtiahnuť pupok.

Takže, ak máte chuť vyskúšať Pilates, príďte si zacvičiť. Ste srdečne vítaní :))) Cvičíme 
v Detskom centre Kvietok v Jakubove a cena za skupinové cvičenie sú 3EUR na osobu. 
Jedno cvičenie trvá 50 minút.

Pozn.: spolupracujem aj s fyzioterapeutom v Stupave, ktorý dokáže poradiť a pomôcť aj s 
vážnejšími problémami.

Šetrnému športu zdar :))) Marcela Malova, 0903 666 130

Krúžky v detskom 
centre KVIETOK

deti 5-10r.: 
Tvorivé dielne
pondelok 16:30-18:00
deti 7-15r.: 
Box
utorok, piatok 19:00-20:00
deti 10-15r.: 
Výtvarný krúžok
streda 15:30-17:00
dospelí: 
Joga
pondelok 18:30-20:00
štvrtok 18:00-19:30
Pilates
skup. 1: 
pondelok, piatok o 8:10
skup. 2: 
utorok, štvrtok o 20:00
sobota o 9:00
skup. 3: aktívni seniori
pondelok, piatok o 9:00
streda o 10:30
Arteterapia
každý nepárny piatok
od 18:30
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Nie je sused ako sused

Každý z nás, keď  postavil dom, alebo sa sťahoval do domu či bytu,  si prial dobrých susedov. Výnimkou som 
nebola ani ja s mojou rodinou, keď sme sa nasťahovali z hlavného mesta do Jakubova. Keď som prišla sem,  po 
určitom čase sa  ma ľudia pýtali, prečo sme odišli z mesta na dedinu. Odpoveď bola jednoduchá. Kvôli susedom. 

Bývanie v paneláku na Petržalskom sídlisku nebolo nič pre mňa, a pravdupovediac som tam trpela niekoľko rokov. Našich 
susedov som poznala len tak, že sme mali neustále konflikty, kvôli hluku a netolerantnosti voči druhým. Robili  neustále 
napriek,  nepomáhalo ani kľudné jednanie a prosby. Jediné riešenie bolo odísť a to čo najskôr, pretože sa zloba v paneláku 
stupňovala. 

Po niekoľkých rokoch bývania, sme  tam mali len pár priateľov, ale keď to porovnám s  našou dedinou, už po niekoľkých 
mesiacoch som sa mala s kým pozhovárať na ulici, v obchode, a dokonca čo ma tešilo okruh priateľov sa mi natoľko roz-
rástol, že som z toho bola sama prekvapená.

Teda obavy z nového bývania boli na mieste, predsa je to prirodzená vlastnosť  každého z nás,  hlavne  keď sa sťahujete 
do cudzej dediny, či mesta a nepoznáte nikoho v danej oblasti presne ako my.  Dúfali sme , že vo svojom novom domove 
nájdeme  milých ľudí z okolia. Našťastie nám sa to splnilo a  teraz s radosťou môžem povedať, že mne sa tu býva dobre 
a lepších susedov som si ani nemohla priať a touto cestou , by som ich   rada pozdravila a poďakovala im za výborné su-
sedské vzťahy.     

Bohužiaľ nie vždy je to tak, a ako sa  vraví  svoju rodinu a suseda si nevyberieš, preto  
si uvedomme, že niekedy je sused viac než rodina! Nie každí  tu  má na dedine svojho  príbuzného a bohužiaľ sa nemá na 

koho obrátiť, v prípade nejakého problému, či pomoci. Preto, je dobré ak si susedské vzťahy budujeme hneď od začiatku 
tou dobrou cestou, pretože človek nikdy nevie, kedy bude toho svojho suseda práve potrebovať. Netreba zatvárať dvere a 
obracať sa chrbtom a tváriť sa, že nemám, nepoznám, neviem, a nepotrebujem, či ohovárať poza chrbát.  Je lepšie radšej 
povedať , čo sa mi nepáči a pokúsiť sa  problém vyriešiť kompromisom a dohodnúť sa. 

Tie lepšie susedské vzťahy sú aj o tom, že cez plot si podáte úrodu zo záhradky, prinesiete na koštovku  upečený koláč  
a podebatujete o bežných veciach alebo aj v prípade, ak si požičiate vajíčko  k vareniu, pretože ste práve zistili, že vám 
akurát to jedno chýba.

Aj o tomto to je  milí občania. Nerobme si napriek, ale skúsme byť tolerantní a láskaví voči druhému a potom sa nám bude 
určite lepšie bývať.

 Na záver by som Vám chcela popriať všetkým toho najlepšieho suseda, radosť z bývania a samozrejme buďme ako 
jedna veľká rodina z Jakubova, a aby sme si mohli vždy povedať jedno známe porekadlo : „ Všade dobre doma najlepšie.“

Aj tento rok prežili deti v letnom tábore s Citrónkami týždeň 
plný zábavy,hier,špotru a tvorivých dielní.

Tábor sa niesol v znamení období v minulosti-od preveku,sta-
roveku,stredoveku, až po obdobie HIPPIES.

Na každý deň mali deti pripravené súťaže –či už vedomostné, 
alebo športové a večer si priebeh celého dňa zaznamenáva-
li do svojich máp /kreslili znaky,typické k danému obdobiu-od 
jaskynných malieb až po obdobie retro. Mapy sú k nahliadnutiu 
v centre Kvietok a sú fakt krásne/

Počasie nám vyšlo aj na túru-výstup na kalváriu, navštívili 
sme aj hrad Strečno a taktiež aj lanový park v Rači Oščadnici,-
kde sa deti poriadne vybláznili na atrakciách v Tarzánii.

Každý deň sme niečo tvorili v našich dielňach- zdobili tričká 
batikou, vyrábali opasky,čelenky,retiazky,ktoré sme použili na 
karnevale.

Najväščím dielom našich táborníkov sú retro autíčka vyrobe-
né z kartóna, ktoré sme si priviezli aj do centra Kvietok. Autíčka 
nám slúžili ako výzdoba na karnevale, ktorý sa niesol v štýle 
HIPPIES.

Zažili sme mnoho zábavy,spevu a tanca.
Veríme, že deti si zaspomínajú na putovanie minulosťou s Cit-

rónkami trebárs aj na hodinách dejepisu.
Fotografie si môžete pozrieť na FB OZ Citrónky.Od minulost i  k  dnešku. . .

tábor s Citrónkami vo Veľkej Rači
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Tohtoročného turnaja v tradičnej bu-
eche sa zúčastnili len štyri družstvá. Aj 
napriek nízkej účasti, tu vládla dobrá 
atmosféra počas celého dňa. Skalní 
fanúšikovia vydržali povzbudzovať aj 
za nepriaznivého počasia, polievaný 
občasným dažďom, až do večera. 

Dúfame, že sa nadšenie organizáto-
rov nevytratí a táto dlhoročná tradícia 
bude v našej obci pokračovať. Inak by  
mladí ľudia poznali ,,buechu“ už len 
ako malý nepríjemný hmyz.

Výsledky turnaja: 
1. Murexíni
2. Prskavci
3. Vrabci
4. Margo

Tradičná jakubovská , ,buecha“ opäť  na Felde

Väčšina Slovákov je hrdá na svoje 
kultúrne dedičstvo a to je dobrá správa. 
Zaručuje totiž, že sa zachová záujem 
o verejnú propagáciu všetkého, čo šikov-
né ľudské ruky vytvorili pre radosť svo-
ju, ale aj pre potešenie iných. Nejde pri 
tom o umelcov s odborným vzdelaním, 
ale  hodnotné diela sú často výsledkom 
práce obyčajných ľudí, ktorí tak  preja-
vujú svoje pocity a pohľad na prostredie 
v ktorom žijú.

  V našej obci máme tiež vzácnych ľudí, 
ktorí nielenže tvoria, ale výsledky svojej 
činnosti aj verejne prezentujú. Som pre-
svedčený o tom, že ich zaujíma, ako sa 
ľuďom ich diela páčia. Každá spätná in-
formácia je pre nich dôležitá, tá pozitívna, 
ale aj tá kritická.

 Aj preto som sa s manželkou vybral 
v uplynulých prázdninových mesiacoch 
na malú vernisáž, ktorú pre verejnosť 
pripravili naši spoluobčania Karol BO-
BÁK a Emil MARTINEC. Dvor a garáž 
rodinného domu pána Bobáka sa preme-
nili na výstavnú sieň, v ktorej boli citlivo 
rozmiestnené jeho maliarske diela a za-
ujímavé drevorezby Emila MARTINCA. 
Priznám sa, čím som starší, tým viac si 
vážim všetko, čo ľudské ruky dokážu. Nie 
je dôležité, či ide o prácu murára, stolára, 
maliara alebo rezbára. Môj obdiv sa im 
snažím dať najavo. Myslím si, že to je pre 
nich tá najväčšia odmena, pretože práve 
pre ľudových tvorcov nie sú peniaze roz-
hodujúce...

  Na výstave som sa zoznámil aj s ma-

liarkou Vlastou Peltznerovou – Rottho-
vou (na obrázku s pánom Bobákom), kto-
rá poctila vernisáž svojou prítomnosťou. 
Žije a tvorí v Malackách, kde má v rod-
nom dome zriadený ateliér. Dozvedel 
som sa tak tiež to, na čo je doteraz naj-
viac pyšná... Je to obraz svätého Jozefa 
pod názvom ORATOÁL, ktorý namaľova-
la a venovala v Montreale najväčšiemu 
kostolu v Kanade.

  Z letnej vernisáže diel nášho maliara 
a rezbára som však odchádzal sklamaný. 
Ich snaha nebola úmerná výsledku. Taký 
nezáujem ľudí z našej obce som nečakal. 
Návštevníci sa dali spočítať na prstoch 
dvoch rúk. My, ktorí sme tam boli, sme 
však mali pekný zážitok z letného popo-
ludnia, diel našich umelcov a z príjemné-

ho posedenia pri občerstvení, ktoré pre 
všetkých Bobákovci pripravili. Možno zly-
hala propagácia tohto podujatia a horúce 
počasie tiež zohralo svoju úlohu...

 Okrem obrazov a drevorezieb bolo 
možné vidieť aj množstvo krásnych ka-
mienkov a minerálov, ktoré zozbieral pán 
Bobák. Napadlo ma, že ak by rodičia 
alebo učitelia priviedli na výstavu deti, 
možno by niektoré z nich získali inšpirá-
ciu na využívanie voľného času, ktorá by 
ich aspoň načas odpútala od počítačov. 
Škoda, verím však, že to našich ľudových 
umelcov od ďalšej tvorby neodradí...

     
                   m. p.

 

SNÁĎ NABUDÚCE...
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ZO ŽIVOTA ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

   V dňoch 8. až 12. júla 2013 sa uskutočnil  už v poradí 
9. ročník denného letného tábora v ŠKD pri ZŠ Jakubov. 
Tohto tábora sa zúčastnilo 37 detí našej  základnej školy. 
Činnosť tábora bola zameraná hlavne na športové aktivi-
ty detí, záujmovú činnosť a poznávanie krás našej vlasti.   
  
Pondelok , čiže prvý deň tábora, bol dňom zoznamovacím. 
Deti  sa zabávali pri športových aktivitách,  maľovaním   na 
chodník a  prácou na počítačoch.  V utorok doobeda si deti 
zahrali spoločenské stolové a tvorivé hry v ŠKD a i florbal 
v telocvični. Po dobrom obede sme nasadli na bicykle a ve-
selo „ šliapali „ na ranč Banarka , ktorý sa nachádza asi 5 

km od Jakubova. Prostredie ranča sa nám zapáčilo už minulý 
rok, a tak nám nevadila ani horúčava tohto dňa. Tešili sme 
sa na poníky, preliezky, hojdačky , šmykľavky a trampolíny. 
Zahrali sme si stolný tenis, osviežili sa v bazéne a poprezerali 
sme si všetky zvieratká. V stredu sme navštívili mesto Ban-
ská Bystrica. Prehliadka pamätníka SNP, parku s vojenskou 
technikou  a okolia sa nám veľmi páčila. Domov sme sa vrá-
tili vo večerných hodinách  obohatení novými vedomosťami 
a zážitkami. Štvrtok patril plaveckým aktivitám na  plavárni 
Malina v Malackách. Deti si to v bazénoch naplno užili. Po 
návrate do  Jakubova sme si pripravili táborák a začala sa 
skvelá opekačka . Pri sprievode gitár sme si zaspievali tramp-
ské pesničky, deti sa vyšantili na školskom ihrisku, zasúťažili 
si, zahrali rôzne pohybové  a loptové hry. Všetci sa tešili na  
diskotéku s  leaserovou šou. Po desiatej  si každý našiel v te-

locvični svoj kútik na spanie. Aj napriek únave po 
náročnom dni mali niektoré deti  problém zaspať, 
lebo si  dlho do noci  rozprávali  zážitky z prežitého 
dňa. V posledný deň tábora sme opäť športovali 
a venovali sme sa záujmovým hrám. Vydarenou 

bola aj akcia maľovanie na tvár. Na záver spoločné fotografo-
vanie  ako spomienka na nezabudnuteľné okamihy strávené 
v tábore.  V popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili slova-
mi- DOVIDENIA O ROK! 

Veľké ĎAKUJEM  patrí   OcÚ za finančnú dotáciu, rovnako 
ako sponzorom - manželom Gabrišovcom  manželom Ftáč-
nikovcom  , p. Z . Pajpachovej  z Jakubova  a p. Šišolákovej 
z Gajar.

 
Táborníci z Jakubova a pedag. dozor : D. Bukovská, Mgr. 
I.Kalná , Mgr. A.Martiniaková .

9.ročník  Letného klubového tábora 
v ZŠ Jakubov

   Nový školský rok len  začal, 
no my už  pripravujeme letnú 
školu v prírode. Tento školský 
rok sa vyberieme na Liptov 
a opäť plánujeme zaujímavé 
podujatia v tejto prekrásnej 
lokalite Slovenska. Dnes ešte 
rezonujú v nás spomienky 
zo školy v prírode na Orave, 
o ktoré by sme sa chceli po-
deliť. Zariadenie bolo vsadené 
v krásnej prírode Oravského 
regiónu v malebnej dedinke 
Novoť asi 30 km od Námesto-
va. Lokalitu sme vybrali kvôli 
možnostiam turistiky do príro-
dy, návštev pamiatok, múzeí 
a možnosti kúpania sa v are-
áli školy. Počasie nám prialo 
a my sme absolvovali všetky 
naplánované aktivity. Zami-
lovali sme si okolie dedinky, 

ktorá je súčasťou agroturisti-
ky, kde sme  videli zvážanie 

sena, okopávanie zemiakov, 
ovce a kravy na paši po oko-
litých pasienkoch.   Exkurzia 
do skanzenu Vychylovka nám 
priblížila ako ťažko žili ľudia 

v minulosti, ako sa obliekali, 
ktoré potraviny boli základom 
ich obživy.  Previezli sme sa 
na úvraťovej železničke, kto-
rá v minulosti slúžila na zvoz 

dreva.   Navštívili sme Orav-
ský hrad, kde nás zaujali  ex-
pozície a pútavý výklad sprie-
vodkyne s legendou o Bielej 
pani hradu. Dnes už vieme, 

že sa na hrade nakrúcali aj 
historické filmy. Múzeum P.O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubí-
ne má svoju atmosféru a my 
sme  mali možnosť dozvedieť 
sa v ňom ďalšie zaujímavosti 
o našom básnikovi. Navštívili 
sme aj cintorín s jeho hrobom 
a hrobom Janka Matúšku. 
Prehliadka oravskej galérie 
s expozíciou ľudových reme-
siel, najmä rezbárstva, patrila 
medzi najzaujímavejšie. Byť 
na Orave a neplaviť sa po 
Oravskej priehrade – nehrozí. 
Plavba loďou bola príjemná, 
slniečko nám krásne hrialo 
a my sme si dokonale vychut-
návali okamihy tohto dňa.

Krásne prostredie, milí ľu-
dia, výborná strava, zaujíma-
vý program. Tešíme sa na 
ďalší ročník školy v prírode. 
Vypracovala: Mgr. Ivana 
Kalná

ŠvP Agropenzión Novoť 2013
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 Dom Svitania funguje už 16 rokov.

Náš DOD vstupuje do druhej desiatky.

Sme radi, že pri týchto významných udalostiach ste s nami a podporujete nás.

Tak ako každý rok Vám ukážeme našu činnosť, aktivity a starosti aj radosti bežných dní.

Tešíme sa na Vás, otvoríme Vám dvere ...

Klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o.

Kontakt: 900 63  Jakubov č.79, +42134 7733 292, +421905 810 749

e-mail: domsvitania@stonline.sk web: www.domsvitania.sk

Dom Svitania, n.o. v Jakubove

11. Deň otvorených dverí
Vás pozýva na náš tradičný 

dňa 16. 10. 2013 od 9. do 17.00 hod.

DOBRÝ ZÁKLAD 1
Čo je dobrým základom pre šťastný vývin dojčaťa? Je to 

zdravá výživa, čerstvý vzduch a veľa pohybu, podnetné hračky pre 
včasný vývoj mozgu? Ako by ste odpovedali Vy?

Inšpirovaná známym nemeckým psychoterapeutom K.H. 
Brischom, som niekoľkým jakubovským mamičkám položila túto 
otázku z jednej ankety, ktorú organizoval. Ako to vidia ony?

„Šťastná matka! Keď je matka v pohode, šťastná, spokojná, vy-
rovnaná, všetko to prenáša na bábo, a to je viac ako nejaké výcho-
vné pravidlá alebo výchovné opatrenia. Všetko, čo robí zo srdca, je 
správne pre jej dieťa.” Slávka (2 deti)

„Láskyplná náruč mamy, ktorá reaguje na jeho podnety – s tým 
potom súvisí všetko ostatné, od kojenia podľa potrieb dieťaťa, cez 

nosenie (v šatke), aby bol zabezpečený, čo najčastejší telesný kon-
takt, spanie v spoločnej posteli...“ Gabika (3 deti)

,,Pekný pôrod, čo bohužiaľ nie je u nás možné, nepretržitý kon-
takt od pôrodu a následne reagujúca starostlivosť o dieťa, keď rodič 
odpovedá na prejavy dieťaťa, najmä emocionálne potvrdzuje jeho 
právo prejaviť hnev, smútok, strach, rovnako ako radosť. Dôležitý je 
intenzívny fyzický kontakt, ktorý je výmenou informácií a stimuluje 
vývin mozgu, v ktorom sa vytvárajú stále nové a nové prepojenia,  
nie prebytkom hračiek a vonkajších podnetov, ale jednoducho, nev-
erbálnou komunikáciou, dotykom, pohľadom, úsmevom, či opak-
ovaním zvukov dieťaťa – vtedy vie, že rozumieme, keď hovoríme 
jeho rečou.” Sabina (1 dieťa) 

Hoci to každá z mamičiek povedala trochu inak, všetky si všimli 
dôležitosť práve vzťahu s matkou, resp. s rodičom. Medzi psy-
chológmi je používaný odborný pojem vzťahová väzba (spomínaná 
už aj v prvom Okienku o nosení v šatke) a ideálne je, ak sa ju podarí 
vybudovať tak, aby bola bezpečná.

Bezpečná vzťahová väzba je i názov jednej z Brischových kníh, 
v ktorej sa dočítame, že skutočne popri základných fyziologických 
potrebách sa dieťa rodí s geneticky podmienenou potrebou viazať 
sa na osobu, ktorá je väčšia, múdrejšia a rozumnejšia a môže mu 
preto zabezpečiť ochranu a s predispozíciu si túto jednu konkrétnu 
osobu hľadať. Idealne sa vytvára asymetrický vzťah charakteristický 
priľnutím dieťaťa na túto osobu (attachment), zo strany ktorej je 
zas potrebná pohotovosť a postupne budovaný jemnocit, ktorým sa 
emocionálne naľaduje na dieťa a jeho signály a správne na ne regu-
je (bonding). Tak sa pre dieťa stáva mostom, po ktorom postupne 
prechádza a začleňuje sa do tohto sveta a do spoločnosti, ktorá ho 
obklopuje. Keďže vzťahová väzba sa môže vytvárať už pred pôro-
dom, je ideálne, ak je touto osobou matka, prípadne otec.

Na pokračovanie.
Mgr. Ivana Kučerová, matka a dula

Okienko pre mamičky
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Jesenná hrebeňovka
Milé deti,
Prázdniny sa skončili, ihriská a ulice sa vyprázdnili. Každodenné šantenie sa skončilo a sú tu školské povinnosti. Prváci 

už majú za sebou ťažké chvíle z prvého kontaktu so školou a spolu so staršími spolužiakmi už naberajú vedomosti z pek-
ných učebníc pod vedením skúsených učiteľov.

Naše zvesti na Vás deti myslia aj počas školského roka. Veríme, že popri plnení školských povinností si nájdete chvíľku času 
aj na naše zvesti a prečítate si ich. Ak Vám zostane voľná chvíľka po zvládnutí učiva a domácich úloh, nájdete v nich zaujímavú 
hrebeňovku, ktorú môžete vylúštiť a spestriť si tak chvíle oddychu. 

Hrebeňovka súvisí s jeseňou a v jej tajničke sa ukrýva pomenovanie ročného obdobia, ktoré je pre jeseň typické, všetci ho máme 
radi a ktoré by ste mali prežívať práve v dobe, keď naše zvesti dostanete do rúk. Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov ...!

1. Nežiaduce rastliny v záhrade ;
2. Patrí k televízoru a je na streche ;
3. Píše verše ;
4. Meniny má 4. apríla ;
5. Svetadiel na ktorom žijeme ;
6. Mláďatko levov ;
7. Malá Eva ;
8. Pripravuje športovcov ;
9. Plody ovocných stromov a krov ;

Ten, kto úspešne rozlúšti našu jesennú hrebeňovku, môže jej tajničku napísať na papier, pripísať svoje meno a adresu, vložiť do 
obálky s heslom „Jesenná hrebeňovka“  a obálku bez známky  vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Jakubove. Traja úspešní 
lúštitelia budú odmenení vecnými cenami.

Do redakcie nám poslali niektoré deti aj rozlúštenie prázdninového roháčika. Tajnička znela – TOBOGÁN. Zo siedmych správ-
nych odpovedí sme nakoniec vylosovali troch úspešných lúštiteľov – Matúša UHRINCA (č. 477), Scarlett POLÚCHOVÚ (č. 48) 
a Luciu ŠIŠOLÁKOVÚ (č. 84), ktorých odmeníme peknou knihou.

Vaneske Pavlíkovej, našej stálej lúštiteľke, ďakujeme za vydarenú básničku o prázdninách, ktorá nás potešila.                   m. p.

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 FK Jablonové 6 4 1 1 15:07 13

2 FC Družstevník 

Budmerice 

6 4 1 1 17:12 13

3 TJ Slovan Viničné 6 4 0 2 20:10 12

4 ŠFK Prenaks 

Jablonec 

6 3 2 1 33:03:00 11

5 TJ Veľké Leváre 6 3 2 1 10:09 11

6 TJ Záhoran 

Kostolište 

6 3 1 2 16:05 10

7 TJ Záhoran 

Jakubov 

6 3 1 2 13:07 10

8 ŠK Šenkvice 6 2 3 1 14:10 9

9  FC Zohor 6 2 2 2 7:13 8

10 ŠK Gajary 6 2 1 3 17:11 7

11 TJ Družstevník 

Závod 

6 1 2 3 7:11 5

12 PŠC Pezinok 6 1 1 4 5:11 4

13 CFK Pezinok 

- Cajla

6 1 1 4 5:12 4

14 ŠK Malacky FO 6 0 0 6 1:59 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 ŠK Žolík Malacky 4 4 0 0 18:02 12 6

2 TJ Záhoran 
Jakubov 

4 3 0 1 16:08 9 3

3
ŠK Záhorák 
Pl. Mikuláš 4 2 1 1 18:17 7 1

4 Lokomotíva 
D.N. Ves 

3 2 0 1 45:07:00 6 0

5 ŠK Lozorno, FO 3 2 0 1 21:05 6 3

6 FK Lamač 
Bratislava 

4 1 2 1 11:07 5 -4

7 TJ Jarovce 
Bratislava 

4 1 1 2 15:05 4 -5

8  FK Stupava 3 1 0 2 7:11 3 0

9 TJ Družstevník 
Závod 

4 0 0 4 3:30 0 -6

10 ŠK Malacky FO 3 0 0 3 0,128 0 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 FC Zohor 3 3 0 0 22:04 9 3

2 ŠK Láb 2 2 0 0 28:00:00 6 3
3 FK v Sološnici 2 2 0 0 8:02 6 3

4 ŠK Pl. Štvrtok - 
OFK Vysoká pri 
Morave 

2 2 0 0 9:04 6 3

5 ŠK Lozorno, FO 2 1 0 1 13:08 3 0

6 TJ Záhoran 
Jakubov 

3 1 0 2 7:07 3 -3

7 TJ Družstevník 
Závod 

2 1 0 1 3:05 3 3

8 TJ Veľké Leváre 3 1 0 2 4:23 3 -3

9 FK Studienka 2 0 0 2 16:19 0 -3

10  FC Rohožník 2 0 0 2 1:08 0 0
11 ŠK Malacky 

FO  (odstúpené)
0 0 0 0 3:13 0 0

12      FK Stupava 3 0 0 3 4:25 0 -6

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 ŠK Lozorno, FO 6 6 0 0 95:01:00 18 6

2 FK Záhorská Ves 8 6 0 2 30:10:00 18 6

3 ŠK Žolík 

Malacky B

6 5 1 0 53:04:00 16 7

4 ŠK Pl.Štvrtok 

- OFK Vys. p. 

Morave A

7 5 1 1 48:10:00 16 4

5 ŠK Láb 6 4 2 0 35:05:00 14 5

6 FC Rohožník 4 4 0 0 52:01:00 12 6

7 TJ Družstevník 

Závod 

8 3 2 3 16:30 11

8 ŠK Pl. Štvrtok - 

OFK Vysoká 

p.Morave B

6 2 1 3 29:18:00 7 -5

9 TJ Veľké Leváre 7 2 0 5 17:33 6 0

10 TJ Záhoran 

Jakubov 

5 2 0 3 12:38 6 -3

11 FC Zohor 7 0 3 4 6:20 3 -6

12 FK Stupava 5 0 0 5 8:19 0 -3

13 FK Jablonové 6 0 0 6 0:31 0 -9

14 ŠK Malacky 

FO  (odstúpené)

0 0 0 0 1:58 0 0

15 FK v Sološnici 7 0 0 7 0,128 0 -12

A - mužstvo Dorast Žiaci Prípravka
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