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Vážení spoluobčania,

Blíži sa čas Vianoc, čas rados-
ti, veselosti, lásky, pokoja a mie-
ru. Myslíme na svojich blízkych, 
priateľov a známych, aby v tomto 
krásnom čase nebol nikto sám. 
 

Vianoce sú pre nás takým malým, 
ale krásnym pozastavením, kedy 
sme si bližší ako inokedy a snaží-
me sa zabudnúť na bežné problé-
my. Prebúdzajú v nás tie najkrajšie 
pocity. Hľadáme úprimné ľudské 
porozumenie a túžime po láska-
vom dotyku. Uvedomujeme si ako 
sa navzájom potrebujeme. 

Skúsme to všetko preniesť aj do 
bežného každodenného života. 
Vážme si jeden druhého a zacho-
vajme si odkaz vianočných sviat-
kov po celý rok. Človek sa musí ve-
dieť tešiť i zo šťastia toho druhého. 
Nešetrime na dotykoch, teplých 
a úprimných pohľadoch, milých 
gestách či pohladeniach. Bude to 
ten najkrajší darček pre našich 
blízkych a priateľov. 

Nezabudnime však venovať spo-
mienku aj tým, ktorí by radi chceli 
byť s nami, ale už nemôžu aj keď 
nám veľmi chýbajú.

Milí spoluobčania, dovoľte mi, 
aby som Vám v mene svojom, ale 
aj v mene obecného zastupiteľ-
stva a pracovníkov obecného úra-
du zaželal krásne prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu najbližších,  
radostné chvíle strávené spoloč-
ne pri rozžiarenom vianočnom 
stromčeku s bohatou nádielkou 
darčekov hlavne pre našich naj-
menších. 

           Starosta obce 
Mgr. Peter Gajdár

lásky, šťastia a božieho požehnania.                                   
SVIATOČNÁ

Dedina stíchla,
z komínov stúpa dym,

ulice pustnú v sivom šere.
Je Štedrý večer,

sadáme za stôl sviatočný,
je iba chvíľka do večere...

Domčeky žiaria,
v oknách sa svieti,

v každom sa stromček ligoce.
Je Štedrý večer,

Ježiško príde ku vám deti,
konečne prišli Vianoce...

Mrazivé ticho, 
zvon na polnočnú zvoláva, 
bude sa spievať Tichá noc.

Je Štedrý večer,
dnes každý lásku rozdáva,

je večer, čo má zvláštnu moc...

Starý rok už je unavený,
má slabý dych a ťažký krok,

o konci cesty sa mu zdá.
Kráča však ďalej, 

vie že na Silvestra,
Novému vládu odovzdá...

m. p.

Krásne vianočné sviatky, plné radosti, 
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Počet obyvateľov 
k 20.09.2013     1620

Počet prihlásených     25
Počet odhlásených       0
Počet narodených        7
Počet zomrelých          2
Počet obyvateľov  
k 02.12.2013          1650 

Naši Jubilanti: 
(od 01.10.2013 do 31.12.2013) 
70 rokov:  
Sivák Milan, Horváth 
Ján, Kováčová Terézia, 
Královičová Terézia 
80 rokov:  
Pútiková Agneša  
90 rokov: Janská Anna 
Gratulujeme!

Narodili sa: 
(od 20.09.2013 do 02.12.2013)  
Suchánková Viktória, 
Janský Roderik, 
Lipa Matteo, 
Sasková Viktória, 
Schwarzová Bianka, 
Fusek Daniel, 
Jablonická Ema 

Opustili nás:  
(od 30.09.2013 do 02.12.2013) 
Jurovatý Augustín,  
Martincová Anna

ŠTATISTIKA INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Ďalší sponzorský 
príspevok 2% daní  
 
od firmy Hella Innenleuchten-
-Systeme Bratislava, s.r.o. 
vo výške 10.800€ zabezpečil 
Mgr. Ján Plutko. Uvedené 
finančné prostriedky sa po-
užijú na vybudovanie par-

ku so zeleňou a úpravu 
priestoru pred kultúrnym 
domom. Na výsadbu ďal-
šej zelene prispeli i Zuza-
na May sumou 500€. Fir-
ma M+D plast/ p. Osuský 
s manželkou/ sumou 
560€ a firma Sawbac /p. 
Koudela s manželkou/ 
sumou 560€ zakúpením 
stromčekov.   

Mimoriadne získaný nenávratný finančný prostriedok

vo výške 72.000€ s Environmentálneho fondu sa použil 
na vybudovanie kanalizácie od RD s.č. 165 po RD s.č. 
244. Celková suma získaná na kanalizáciu tento rok či-
nila 232.000€. Taktiež sa zrealizovalo za takmer 36.000 
€ vybudovanie kanalizácie pri futbalovom ihrisku od RD 
s.č. 288 po RD s.č. 297, aby sa nemusel poškodzovať 
nový chodník, vybudovaný v rámci spoločenskej zóny 
na ihrisku. 

Sponzorský príspe-
vok vo výške 7.500€ 
od Nafty a.s.
sa použil na dobudovanie 
nového smetného dvora. Za-
kúpili sa 2 ks kontajnerov so 
sklápacím čelom na stavebný 
odpad. Jeden krytý kontaj-
ner na papier a unimobunka 
so sociálnym zariadením pre 
správcu smetného dvora. 

Realizujeme skúšobný vrt pre 
ďalší zdroj pitnej vody. 

Pre možnosť zvýšenia dodávky pitnej vody 
do obecného vodovodu v prípade zväčšeného 
odberu v letných mesiacoch a ako rezervu pre 
využitie do budúcnosti. 
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Výmena okien 
a dverí na ZŠ 
v chodbách na 
prízemí a I. po-
schodí v ceko-
vej sume 8.000€ 
Tu obec získala finanč-
né  prostriedky vo výš-
ke 4.500€ z toho 2.500€ 
poskytla ZSE. Uvedenou 
stavebnou úpravou sa 
zabráni úniku tepla a pri 
daždivom počasí pre-
stane zatekať voda do 
chodieb cez netesniace 
okná.

Nový závlahový systém na futbalovom ihrisku 
Obecnému úradu sa podari-

lo získať finančné prostriedky 
vo výške 5.000€, za ktoré sa 
kúpil potrebný materiál. Ako 
potrubie sa použili hadice z po-
lievacích bubnov, ktoré sme 
mali od Jakos Kostolište. Dob-
rovoľnou prácou p. Jarosla-
va Mikuliča ml., Jozefa Líma, 
Františka Krajčíra, Adriana  Si-
váka,  Jána Slobodu, Broňka 
Beránka sa s pomocou obce  
podarilo vybudovať automa-
tické zavlažovanie trávnika na 
futbalovom ihrisku.   

od „Hrubej uličky“ po RD 
s.č. 195 s napojením na už 
existujúci chodník. Vytvorili 
sme tak ucelenú spevnenú 
plochu zo zámkovej dlažby 
od Predajne Coop Jednota 
až po RD s.č. 214.

Dobudovanie 
chodníka

Budovanie det -
ského ihriska 
úspešne po -
kračuje 
Preinvestovalo sa zatiaľ 
cca 250.000€. Prebehli 
kompletne búracie práce  
a sú vybudované všetky 
spevnené plochy. V súčas-
nosti prebieha montáž her-
ných prvkov.

VOLILI SME ŽUPANA  A POSLANCOV DO VÚC
V nedávnych novembrových dňoch mali 

naši občania možnosť využiť svoje ústavné 
právo a odovzdať  hlas kandidátom na post 
predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja – župana (BSK) a tiež na poslancov 
vyššieho územného celku.

V 1. kole volieb dňa 9.11.2013 využilo hlaso-
vacie právo 197 občanov našej obce z celko-
vého počtu 1321 oprávnených voličov. V tento 
volebný deň sa podarilo zvoliť  3 poslancov do 
parlamentu BSK. Najviac hlasov získal MUDr. 
Marián HARAMIA (126 hlasov), druhý v poradí 
bol zvolený Oskar DOBROVODSKÝ (64 hla-
sov) a uspeli tiež kandidáti Ing. Jozef MRAČNA 
a RNDr. Jozef ONDREJKA s rovnakým počtom 
45 hlasov.

Voľba predsedu BSK - župana, dopadla v pr-
vom kole tak, že kandidáti       Ing. Pavol FREŠO 
a PhDr. Monika FLAŠÍKOVÁ – BEŇOVÁ, získa-
li zhodne po 73 hlasov, Oskar DOBROVODSKÝ 
získal 16 hlasov a Danielovi KRAJCEROVI 
odovzdali voliči 15 hlasov.

Vzhľadom k tomu, že žiadny z kandidátov na 
post župana BSK nezískal v rámci BSK nad-
polovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, volil 
sa župan aj v druhom kole, ktoré prebehlo dňa 
23.11.2013. Druhého kola voľby sa v Jakubove 
zúčastnilo už len 146 voličov. Výsledkom ich 
hlasovania bol výsledok, podľa ktorého kan-

didát Ing. Pavol FREŠO zvíťazil s počtom 93 
hlasov. Kandidátke PhDr. Monike FLAŠÍKOVEJ 
– BEŇOVEJ odovzdali voliči 43 hlasov.

Výsledky volieb v Jakubove boli takmer zhod-
né s celkovým výsledkom volieb v našom BSK, 
pretože nakoniec bol za župana zvolený Ing. 
Pavol FREŠO a v parlamente BSK nás za okres 
Malacky budú zastupovať MUDr. Marián HARA-
MIA (chirurg), Oskar DOBROVODSKÝ (strojár) 
a Mgr. Martin MACEJKA (učiteľ – historik).

Volebná komisia pod vedením jej predsedu 
- Lucie PROKOPOVEJ, si teda do sýtosti po-
sedela v dvojdňových voľbách, ale svojej úlohy 
sa zhostila zodpovedne a bez akýchkoľvek pro-
blémov. V Jakubove bola celková účasť voličov 
v 1. kole 14,91 % a v 2. kole 11,05 % z celko-
vého počtu 1321 oprávnených voličov. Ako prvý 
si svoju občiansku povinnosť prišiel splniť už 
v skorých ranných hodinách pán Štefan VASEK 
(obrázok) a na voľbách nechýbala ani jedna 
z najstarších občianok obce, pani Františka PO-
LÁKOVÁ (obrázok). 

Na budúci rok  budeme voliť až tri krát. Čakajú 
nás voľby prezidenta SR, voľby do európske-
ho parlamentu a na sklonku roka 2014 sa budú 
konať komunálne voľby v ktorých budeme voliť 
poslancov a starostu našej obce.           

                                                             m. p. 
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Halloween
Tradičný večer plný strašidiel, príšer a tajomných bytostí sa konal opäť 
v predvečer Sviatku všetkých svätých v našom kulturáku.  O 17-tej po-
obede, keď na krajinu sadla tma, dnu sa začali vkrádať bytosti rôzneho 
výzoru, niektoré aj krajne nepekné, či škaredé ba až strašné. A keď už 
bol kulturák na prasknutie plný strašidiel, začala tá pravá halloweenska 
zábava. Pri vystúpení speváčky Katky zostali niektoré bytosti trochu 
zaskočené, ale keď zistili, že nie je nebezpečná, tak podišli bližšie a po-
zorne počúvali, ba niektoré sa aj pohybovali, či podupkávali nohou, 
paprčkou, kýptikom i kopýtkom. Potom vpochodovali mažoretky, ktoré 
vniesli so sebou závan energie. Čarovnú atmosféru nabudili brušné ta-
nečnice a potom už parket patril dvom svetielkujúcim tajomným bytosti-
am, ktoré predviedli úchvatnú UV šou a spôsobili priam výbuch energie. 
Záver večera bol skúškou odvahy pre všetky malé i veľké strašidlá. Zo 
strašidelného tunela sa ozývali škreky, piskoty, vreskoty a kvílenie. Kto 
našiel odvahu vojsť do temného tunela a vyšiel odtiaľ živý a zdravý, 
dostal odmenu. Potom sa už strašidlá venovali zábave a tancu. Keď 
vyhladli, mohli si zajesť. V ponuke boli samé lahôdky: prsty v rohlíku, 
vylúpnuté oči, alebo od smädu sa ponúkal krvavý koktail. 
S pokračujúcim časom sa bytosti temné a strašidelné začali vytrácať, 
alebo odlietať, až z úderom polnoci nezostala v Kulturáku ani ruka, ani 
noha, ani metla...len prach, dym a spomienka na krásny tajomný a stra-
šidelný večer.

U c t i l i s m e s i p am i a t k u 
svo j i ch b l í z kych . . .

Stovky sviečok, množstvo rôznofarebných chryzantém, široká 
paleta vencov, venčekov a iných ozdôb, no hlavne veľké množ-
stvo ľudí. Na cintorín zavítali celé rodiny a  v niektorých chvíľach 
bol problém s parkovaním. Prichádzali domáci aj cezpoľní. 
Krásne a na toto ročné obdobie teplé a bezveterné počasie, bolo 
odmenou za snahu ľudí ozdobiť svoje hroby čo najkrajšie. 

Takto nejako možno charakterizovať prvé novembrové dni na 
cintoríne v našej obci. Ľudia si na cintorín prichádzali uctiť pami-
atku blízkych, venovať im tichú modlitbu a stojac nad miestom 
ich posledného odpočinku zaspomínať na chvíle, ktoré s nimi 
prežili. Nechýbali pri tom úprimné slzy dojatia...

Cintorín bol v týchto dňoch aj v Jakubove miestom, kde sa 
udialo množstvo nevšedných a vzácnych stretnutí so známymi, 

ktorí už našu obec tak často nenavštevujú, pretože z ich rodín 
už nikto nežije... A boli to naozaj dojemné stretnutia, pri ktorých 
sa stretol sused s dávno odsťahovaným susedom, spolužiak s 
bývalým spolužiakom, priateľ s priateľom. Stretlo sa tu aj veľa 
spoluobčanov, ktorí už chodia von len málo, pretože im to nedo-
volí vysoký vek alebo zdravotné dôvody. Stretnutia však boli o to 
srdečnejšie...

Cintorín v Jakubove bol po tieto sviatočné dni jednou krásnou 
a veľkou rozkvitnutou záhradou, ktorá sa po zotmení zmenila na 
čarovné miesto plné blikajúcich sviečok. Práve večer mali chvíle 
strávené nad hrobmi blízkych neopakovateľnú atmosféru. Všetci 
sme z cintorína odchádzali tak trochu iní. Cintorín sme opúšťali 
so silnejším uvedomením si svojho bytia a svojej pominuteľnosti 
na tomto svete. Bez toho, že by sme si to mnohí uvedomovali, 
odchádzali sme požehnaní darom vnútorného pokoja, ktorý je 
pre nás odmenou za to, že sme nezabudli. Nie je totiž nič smut-
nejšie a bolestnejšie ako hrob, ktorý by zostal aj v týchto svia-
točných dňoch opustený...                                                    m. p.
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1. november nie je len sviatok všetkých svätých, kto-
rých si v tento deň uctievame zapálením sviečky  tým, 
ktorí žiaľ už medzi nami nie sú, ale aj dňom slávnostným,  
pre našich jubilantov, ktorí dovŕšili jubilejný vek 50 a60 
rokov.

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré priná-
šajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však 
príde v živote každého človeka deň, ktorý je výnimočný, 
je dôležitý a preto aj tento rok boli pozvaní tí, ktorých 
sa  toto jubileum týka, osláviť v kruhu svojich spolužiakov 
a rovesníkov na obecnom  úrade. 

Stretnutie otvoril slávnostným príhovorom starosta 
obce, a jubilanti sa zapísali do obecnej  kroniky. O dobrú 
náladu a spestrenie príjemného popoludnia sa pričinili aj 
naše deti zo ZŠ svojím milým vystúpením. 

Všetci jubilanti boli odmenení drob-
ným darčekom - magnetkou s erbom obce.  
Pri občerstvení a vzájomných rozhovoroch sa rozprúdila 
veselá zábava, ale zároveň pri spomienkach na prežité 
roky,  plynul čas veľmi rýchlo a veru, mnohým jubilantom 
sa veľmi ťažko odchádzalo z tejto príjemnej spoločnosti.

-BS+MH-

Október mesiac úcty k starším
...I tento rok, sme si uctili našich 70 a viac ročných občanov, ktorí boli pozva-

ní na  príjemné posedenie s pohostením a živou hudbou do kultúrneho domu.
Pán starosta sa všetkým prihovoril peknými slovami, ktoré všetkých iste 

potešili a poďakoval im za ich snahu a obetavosť, ktorú po celé roky prinášajú 
tejto obci so želaním pevného  zdravíčka, prežitím ešte ďalších rôčkov a odo-
vzdal im milú pozornosť v podobe magnetky s erbom našej obce. Po tých-
to povzbudivých a ďakovných slovách vystúpili naše deti z materskej školy, 
v sprievode ich pani učiteliek, s milým vystúpením a každej babičke a dedkovi 
odovzdali ručne vyrobené papierové kvetinky a magnetku s erbom obce ako 
malý darček.

Po tomto krásnom kultúrnom zážitku sa pustili do veľmi chutného slávnost-
ného obeda, ktorý pripravili pani kuchárky z MŠ a ZŠ. Do samého podvečera 
sa všetci pekne bavili, spievali,  niektorí i tancovali až kým sa nerozišli s pred-
savzatím, že o rok sa stretnú znova.

S t r e t n u t i e  5 0 .  a  6 0 .  r o č n ý c h  j u b i l a n t o v

   V Mestskej galérii v Holíči sa dňa  17. ok-
tóbra 2013 uskutočnilo  vyhodnotenie víťazov 
spomedzi 48 adeptov na zisk titulu v obľúbenej 
už 5-ročnej čitateľskej ankete o Knihu Záhoria 
za rok 2012. 
Naša kniha  „Jakubov od minulosti k dnešku“ 
od Jána Šimeka  sa umiestnila na krásnom  
druhom mieste  so ziskom 381 hlasov z celko-
vého počtu  2826 (z toho internetové hlasova-
nie 1047 a hlasovacími lístkami vo verejných 
knižniciach 1779). 
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí ste prejavili  
záujem a podporili našu publikáciu hlasova-
ním .  
Prvé miesto získala kniha „ Jabuoňické všelico 
1262-2012“ so 420-timi hlasmi, ktorú zostavil 
tím pod vedením PaedDr. Andreja Závodné-
ho k 750-ročnici od prvej písomnej zmienky 
o Jablonici. 
Na treťom mieste sa umiestnila kniha „ Vtedy 
na Záhorí, alebo Tá naša fľaša mení situáciu“  
s počtom hlasov 344. 
Všetkým víťazom zablahoželali podpredseda 
Trnavského samosprávneho kraja a primátor 
hostiteľského mesta Holíča Zdenko Čambal 
spolu s riaditeľkami Záhorskej knižnice v Se-
nici Katarínou Soukupovou a Záhorského 
múzea v Skalici Vierou Drahošovou. Tretím 
vyhlasovateľom ankety bola aj Záhorská ga-
léria Jána Mudrocha v Senici, ktorá víťazom 
venovala jednu zo svojich reprezentatívnych 
publikácií „Miloš Balgavý – Keramika“.

Kniha Záhoria



6 december 2013

Aj u nás na Záhorí je kapor jed- ným z neodmysliteľných sym-
bolov Vianoc. Na Štedrý večer nechýba spolu so zemiakovým 
šalátom takmer na žiadnom sto- le. Prečo je tomu ale tak ? Kde 
sa vzala táto tradícia a prečo ju ochotne prevzala väčšina ľudí ?

Vianoce sú už od nepamäti spájané s hojnosťou nielen na 
stole, ale aj s bohatou klenotni- cou ľudových zvykov, ktoré sú 
staré stovky rokov. Patrí medzi ne napríklad ozdobený vianočný 
stromček, spievanie kolied s neodmysliteľnou a nesmrteľnou piesňou Tichá noc, Svätá noc,  peče-
nie rodinného vianočného pečiva a samozrejme príprava vianočného kapra so šalátom. 

Ak siahneme trochu hlbšie do histórie zistíme, že ryba je od dávnoveku vnímaná ako kresťanský 
symbol. Hlavne v časoch prenasledovania používali prví kresťania jej znak, ako tajné poznávacie 
znamenie. Grécke slovo ICHTHIS – ryba, znamenalo v tajnej reči kresťanov Ježiš Kristus Syn 
Boží Spasiteľ – IESUS CHRISTOS THEN HYOIS SOTER. Rybou a chlebom podľa Svätého písma 
nasýtil Kristus všetkých svojich nasledovníkov. 

 Aj dnes sa ryba považuje takmer všade za pôstne jedlo, pretože je to studenokrvný živočích. Na 
Štedrý deň, kedy ešte stále trvá advent, dodržiavajú katolícke, gréckokatolícke a pravoslávne rodi-
ny cirkvou nariadený pôst a mäso nahrádzajú práve rybou. Konzumuje sa slaná, údená, kyslá, prí-
padne upravená varením, vyprážaním alebo pečením. Ide zväčša o sladkovodné ryby z miestnych 
vôd, ale dnes možno  bez problémov kúpiť aj morské ryby. Kapor sa však stal typickým vianočným 
štedrovečerným jedlom už v stredoveku a to nielen v Česku, kde mal jeho chov veľkú tradíciu, ale 
aj v niektorých okolitých štátoch. Na Slovensku nebolo podávanie ryby na Vianoce rozšírené a už 
vôbec nebolo spojené s konkrétnym druhom rýb, napríklad s kaprom.

Kapor sa na našom štedrovečernom stole začal udomácňovať až po 1. svetovej vojne                         v 
období vzniku prvej československej republiky. Tento vianočný zvyk prinášali so sebou české rodi-
ny, ktoré sa sťahovali na Slovensko po uzatvorení zmiešaných manželstiev, alebo za prácou. Tak 
sa kapor postupne stal súčasťou jednotného vianočného menu aj u nás a postupne sa až 90 % 
celoročnej spotreby rýb skonzumovalo práve na Vianoce. Aj dnes sa pred Vianocami na uliciach 
objavujú kade plné zlatých šupináčov.

Jakubov je však historicky známy nielen bohatými a rozľahlými rybníkmi, ale aj ako tradičná 
obec rybárov. Vo väčšine rodín sa konzumuje ryba chytená „vlastnoručne“. Rybárske remeslo sa 
tu už dlho dedí z otca na syna. Mnohí otcovia rodín – rybári, by jednoducho neuniesli skutočnosť, 
že by na Vianoce mali mať na stole kúpeného kapra. Utrpela by tým ich „rybárska hrdosť a česť“. 
Preto si ho radšej poctivo „vysedia“ na niektorom z našich štrkovísk, kanálov alebo na panen-
ských ramenách Moravy... Takže, dobrú chuť všetkým, ktorí budú mať na Štedrý deň kapra na 
tanieri. A dajte pozor na kostičky... !        m.p. 

Uplynulo 290 rokov od vzniku samostatnej farnosti v Jakubove
V posledných rokoch sa snažíme viac 

hovoriť a v našich zvestiach aj  písať 
o histórii obce. Považujem preto za vhod-
né pripomenúť spoluobčanom významnú 
historickú udalosť, ktorou bolo povýšenie 
obce Jakubov na samostatnú farnosť. 
Stalo sa to pred 290. rokmi, presne 14. 
októbra 1723. Vzácnym historickým do-
kladom o tejto dôležitej historickej udalosti 
je zachovaná čelná strana matriky z roku 
1723, ktorá sa začala písať po prvý raz 
samostatne a oddelene od farnosti Malac-
ky. Oficiálne oddelenie filiálky Jakubov od 
farnosti Malacky je historicky zdokumento-
vané aj zápisom v matrike obce Jakubov z 
konca roku 1723 s textom o vzniku farnosti 
v Jakubove s vtedajším dobovým názvom 
obce JAKABFALVA. 

Ďalším vzácnym dokladom je zápis z ká-
nonickej vizitácie (kontroly) z roku 1731, 
kde je uvedený text: „ Jakubovský kostol, 
predtým filiálka Malaciek, teraz už od roku 
1723 materský kostol...“. Nezvratným dô-
kazom o tejto historickej udalosti je tiež 
matričný zápis o prvom krste v samo-
statnej farnosti Jakubov, ktorým bolo dňa 
28.10.1723 pokrstené dieťa - syn Jána Fu-
číka a Anny – Martin FUČÍK. 

Za uplynulých 290 rokov existencie sa-
mostatnej farnosti v obci sa pri jej spra-
vovaní vystriedalo 23 kňazov, ktorí sa 
postupne starali o duševnú obrodu veria-
cich. Prvým farárom samostatnej farnosti 
bol pán farár Jakub NEHIBOVIĆ v rokoch 
1723 až 1727. Má rozhodujúcu zásluhu na 
tom, že dnes máme samostatnú farnosť. 
Zomrel v roku 1748 vo veku 51 rokov a 
je pochovaný v krypte rímskokatolíckeho 
kostola Všetkých Svätých v Sološnici. Aj 
preto skupina veriacich z Jakubova na-
vštívila nedávno miesto jeho posledného 
odpočinku, položila v centrálnej kaplnke 
cintorína  na znak úcty a vďaky venček 
a zapálila spomienkovú sviečku. (na ob-
rázku Š. Boreková a M. Polúchová s pa-

mätnou tabuľou, na ktorej sú údaje o pôso-
bení pána farára Jakuba Nehiboviča). 

Najdlhšie v Jakubove pôsobili duchovní 
pastieri – Jozef SALMAJ (41 rokov), Juraj 
MILLETIČ (34 rokov), Jozef BRANDEJ-
SKÝ (33 rokov), Ferdinand MALÍK (30 
rokov), Karol LENKEJ (29 rokov), Matúš 
HUBER (25 rokov) a Ladislav LABO (16 
rokov). Náš súčasný duchovný pastier, 
pán farár Stjepan KNATEK, spravuje našu 
farnosť od 15.4.2008, teda už viac ako 5 
rokov. Za obdobie jeho pôsobenia v obci 
sa veľa zmenilo. Aj touto cestou sa mu 
chceme poďakovať za vynaložené úsilie 
na ceste k duchovnej obrode veriacich 
v obci. Jemu a taktiež všetkým občanom, 
ktorých dokázal strhnúť k obetavej práci 
a finančnej podpore pri rozsiahlej oprave 
a rekonštrukcii nášho rímskokatolícke-
ho kostola Svätých Filipa a Jakuba, patrí 
uznanie a vďaka.

Súčasný vzhľad kultúrnej a historickej 
dominanty obce je tou najdôstojnejšou os-
lavou významného výročia v histórii našej 
farnosti, ktoré sme si nedávno pripomenu-
li. Je to aj pekný vianočný darček pre všet-
kých občanov Jakubova...    
   m. p.

Keď sa kapor trepoce, budú pekné Vianoce !Poďakovanie všet-
kým, ktorí podporujú 
OZ Citrónky, či už 

príspevkom z vašich 
daní, sponzorstvom, 

či pomocou  pri 
akciách.

Ďakujeme všetkým 
dievčatám, ktoré vo 
svojom voľnom čase 
nezištne pomáhajú 
organizovať akcie 
pre deti, tábory, vý-
lety, vedú krúžky v 
centre Kvietok, a 
pečú koláče na  rôz-
ne obecné akcie.

OZ CITRÓNKY 
PRAJÚ VŠETKÝM  
KRÁSNE VIANO-

CE A DEŤOM POD 
STROMČEK VEĽA 

SPLNENÝCH  
PRIANÍ!
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Materská škola je pre mnohé naše deti prvou sociálnou 
inštitúciou, do ktorej prichádzajú zo svojej rodiny. Rodičia 
v dnešnej dobe premýšľajú, porovnávajú, hľadajú pre svoje 
dieťa to najlepšie. Aká je vlastne naša škôlka?

Tento rok sme sa rozrástli a otvorili sme štvrtú triedu. Je krásna 
nielen zvonka. V  interiéri celej našej škôlky je  počuť detský 
smiech, spev a  krásne rozprávky. Je vidieť malé detské rúčky 
tvoriť, maľovať. A to všetko vďaka fundovaným a plne kvalifiko-
vaným pedagogičkám. Pani učiteľky, tety a často aj kamarát-
ky detí, prežívajú s našimi najmenšími väčšiu časť dňa. Riešia 
ich detské problémy, spolu s nimi sa tešia každému úspechu, 
spoločne prežívajú sklamanie i smútok. Edukačný proces, ktorý 
prebieha na Materskej škole je systematicky a kvalitne napláno-
vaný, tak aby rozvíjal osobnosť každého dieťaťa bez rozdielu. 
Všetky aktivity prebiehajú formou hry, aby bolo učenie pre deti 
zábavné, inšpiratívne a motivujúce. Pri hre si neuvedomujú, že 
prebieha proces učenia sa. Naša škôlka je vybavená rôznoro-
dým hracím materiálom,  modernými didaktickými pomôcka-
mi, interaktívnou tabuľou, počítačom pre deti, elektronickými, 
didaktickými hračkami, ktoré rozvíjajú počítačovú gramotnosť, 
logické myslenie a schopnosť pracovať s elektronikou. I napriek 
modernej dobe sa snažíme regulovať prácu s počítačom, na-
koľko televízie a počítačových hier majú deti dosť v domácom 
prostredí. Podporujeme detskú tvorivosť pomocou výtvarných 
a pracovných  činností a fantáziu výberom kreatívnych činností. 
Výchova a vzdelávanie detí ja na našej škole na vysokej úrovni.  
Ako dedinská materská škola sa  hrdo môžeme sa porovnávať 

i s mestskými materskými školami.

 Aká by to bola škôlka, keby sme stále sedeli len vo vnútri. 
Naše deti každý deň chodia von. Využívame školský dvor, kto-
rý je priestranný, dostatočne vybavený náradím, pieskoviskami 
a hracími zónami, aby pobyt detí na čerstvom vzduchu bol ak-
tívny. V jarnom období začneme budovať škôlkárske dopravné 
ihrisko, ktoré zlepší poznatky detí , ako sa správne pohybovať 
po ceste, na križovatke, či už pešo alebo na detskom doprav-
nom prostriedku. Získali sme grant z Nadácie ČSOB, pomocou 
ktorého toto dopravné ihrisko vybudujeme. Verím, že nám po-
môže i naša obec a hlavne rodičia, ktorým iste záleží  na doprav-
nej výchove ich detičiek.

Materská škola, to nie sú len deti, učitelia, kuchárky a uprato-
vačky, i keď ich funkcie sú nenahraditeľné. Materská škola to sú 
aj rodičia a ich záujem o dianie v škole,  tiež ich pomoc, keď to 
škola potrebuje. A u nás v Jakubove, takí rodičia sú. Komuni-
kujeme spolu ako priatelia, s úsmevom na tvári a schopnosťou 
riešiť každý problém. Najlepšie je riešiť ho s úsmevom a pocho-
pením a to sa nám zatiaľ darí. Naše povolanie nás plne uspoko-
juje, napĺňa a zároveň neustále motivuje k dobrým obojstranným 
vzťahom, učiteľ-dieťa. Nechceme byť v očiach detí len autoritou 
bez úsmevu, ktorá si plní len svoju prácu. Musí sa to hľadať 
hlboko v srdiečku. Ak dieťa vychovávame s láskavým porozu-
mením, ak sa usilujeme primerane uspokojovať jeho potreby 
a záujmy, ak ho učíme prekonávať prekážky, urobili sme čo bolo 
v našich silách a možnostiach. A hlavne, urobili sme to s láskou.

Blížia sa  Vianoce a potom koniec roka, každý bilancuje, hod-
notí. Našou snahou je aj v budúcnosti vytvoriť čo najlepšie pod-
mienky pre výchovu a vzdelávanie detí v našej obci. Spolu so 
zriaďovateľom MŠ- obcou a rodičmi, tak pomocou dobrých me-
dziľudských vzťahov, tolerancie a vzájomnej pomoci sa nám iste 
podarí zvyšovať úroveň našej materskej školy a šíriť jej dobré 
meno.

V mene všetkých zamestnancov a detí z Materskej školy, 
Vám prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov  a v No-
vom  roku veľa zdravia, vzájomného porozumenia a šťastia, 
v kruhu Vašich rodín.                                    Siváková Slávka

Škôlka ako ju nepoznáte

Vianočné trhy
Prvú decembrovú nedeľu sme všetci za-
paľovali prvú adventnú sviečku. My sme 
advent odštartovali tradičným 
podujatím Vianočnými trhmi, kto-
ré sa s veľkým úspechom v našej 
obci organizujú už ... rok. Vo svi-
atočne vyzdobenej sále nájdete 
na stolíkoch predajcov množstvo 
krásnych vecí. Svoje výrobky 
a vianočné ozdoby prezentovali 
žiaci zo základnej školy, pri ďal-
šom stolíku ponúkali pani učiteľ-
ky z MŠ množstvo krásnych zau-
jímavých výrobkov, ktoré vytvorili 
za pomoci našich najmenších.  
Ujo medár, ktorý svoj výborný 
medík ponúkal na ochutnanie 
na vianočných oblátkach, mal 

obrovský úspech najmä u detí. Vianoč-
né trubičky sa vypredali za pár minút, 
veľký záujem vzbudili aj krásne ručne 
pletené šále, detské čiapočky, drobné 
šperky a množstvo všakovakých sviečok 

a ozdôb. Sviatočnú atmosféru umoc-
ňovalo aj vystúpenie detičiek zo škôlky, 
básničky a pesničky školákov a vianočné 
balady od speváčky Janky. 
Posedieť ste si mohli pri krásne vyzdobe-

ných stolíkoch, popíjajúc kávičku 
alebo vianočný punč. V ponuke 
boli aj výborné domáce zákusky 
alebo vynikajúca vianočná ka-
pustnica a tradičný chlieb s mas-
ťou. 
Príjemná atmosféra tohto prvého 
predsviatočného večera sa vzná-
šala v našom kultúrnom dome 
až do večerných hodín, keď sa 
poslední návštevníci pomaly po-
brali do svojich domovov, zapáliť 
tú prvú sviečku na adventnom 
venci. 
                                                           -ap-
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ZO ŽIVOTA ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

B o l  m e d z i  n a m i
Viktor GULVAŚ so svojim výchovným kon-

certom.  Jeho koncerty sú medzi žiakmi veľ-
mi obľúbené. Prečo? Bývalý učiteľ sa riadi 
mottom :  J. A. Komenského -  „ Nič nedáme 
žiakom, ak im nedáme sami seba. 

A pretože sa s mottom stotožňujeme aj 
my,  zaradili sme aj tento rok do vzdeláva-
cieho programu školy jeho výchovný kon-
cert o priateľstve.  Strávili sme hodinu plnú 
piesní s chytľavou melódiou a výchovným 
nábojom. Boli sme tam všetci od prvého po 
deviaty ročník a nehanbili sme sa spievať, 
podupávať si  a  tlieskať do taktu.  Na znak 
toho, že sa aj autor koncertu cítil u nás dob-
re, zaslal na školu  ďakovný list, v ktorom 
vyjadruje poďakovanie za vytvorenie priaz-
nivej atmosféry na koncerte a teší sa na ďal-
šie stretnutie.   

Opäť v bazéne
V novembri žiaci prvého 

až tretieho ročníka absol-
vovali plavecký výcvik na 
plavárni Malina v Malac-
kách. 

Plavecký výcvik vždy 
vedie kvalifikovaný in-
štruktor plávania. Cieľom 
je naučiť deti  základné 
plavecké zručnosti ako 
je splývanie, dýchanie do 
vody, potápanie sa, skoky 
do vody, pohyby dolných 
a horných končatín, ich 

súhra, či niektoré plavec-
ké štýly. V závere výcviku 
už žiaci druhého a tretieho 
ročníka súvisle plávajú na 
krátke vzdialenosti. Dôle-
žitou úlohou plaveckého 
výcviku je aj otužovanie 
a oboznámenie sa s plá-
vaním ako športovou dis-
ciplínou. Aj keď majú naše 
pani učiteľky s nami veľa 
roboty, stále sa usmievajú 
a prežívajú radostné chví-
le spoločne s nami.Týž-
deň ubehol ako voda a my 
sa tešíme na ďalší ročník.

Posedenie  so starými  rodičmi
Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Člo-

vek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások 
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do 
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 
majú radi."

... a my ich máme veľmi radi -  našich starkých, starké, starých otcov, 
staré mamy.

Naše stretnutie malo byť poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo  
pre nás robia, čo pre nás znamenajú. Našim starým rodičom sme pri-
pravili program plný tanca, spevu a básničiek, príjemné prostredie vy-
zdobenej  telocvične, stoly obťažkané starostlivo upečenými koláčikmi, 
kávička, čaj a ručne zhotovený pozdrav pre tých najmilších. To všetko 
prispelo k čaru nášho stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, 
pretože spontánnosť vyjadrovania lásky a spolupatričnosti hreje rovna-
ko tých skôr narodených ako aj všetky deti. Kiežby takýchto dní bolo 
v roku viac. Dovidenia o rok.                                                  Tr.učiteľky

Š a l i a n s k y  M a ť k o
Aj tento rok sme jedno chladné decembrové po-

poludnie venovali školskému kolu recitačnej súťaže   
Šaliansky Maťko.  Súťaž je zameraná na prednes 
slovenských povestí. Žiaci sú rozdelení do troch kate-
górií podľa ročníkov.  Súťaže v prednese sa zúčastni-
lo osemnásť žiakov.  Keďže všetci  žiaci sa dôsledne 
pripravili a ich výkony boli veľmi vyrovnané,  nebolo 
jednoduché vybrať víťaza.  

V prvej kategórii (žiaci 2. - 3. ročníka)  napokon zví-
ťazila Deanka Maryniaková, v druhej kategórii (žiaci  4. 
- 5. ročníka) Maťko Kovalík  a v tretej kategórii (žiaci 6. 
- 7. ročníka) sa na prvom mieste umiestnil Patrik Gab-
riš.  Víťazi školského kola boli odmenení diplomom, 
vecnou cenou a postupujú do okresného kola, ktoré 
sa uskutoční  21. januára 2014 v CVČ Malacky. Držte 
našim žiakom palce spolu s nami!

Učme sa žiť bez predsudkov
Dňa 4.12. sa žiaci 7.,8., a 9. ročníka zúčastnili projektu 

Bez bariér. Projekt na našej škole realizovala Slovenská ka-
tolícka charita(SKCH) s finančnou podporou Úradu vlády SR 
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských 
práv a slobôd. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie na-
šich žiakov o migrácií a odbúraním predsudkov predchádzať 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antise-
mitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom.  
V rámci projektu uskutočnil projektový koordinátor zo SKCH  
na našej škole prednášku, v ktorej predstavil problematiku 
migrácie, priblížil život migrantov, azylantov a žiadateľov 
o azyl a tak sa pokúsil odbúrať predsudky žiakov. Aby deťom 
priblížil autentickú skúsenosť s cudzincami žijúcimi na Slo-
vensku, premietol im krátky dokument, ktorý by mal pomôcť 
mladým lepšie pochopiť tieto skupiny ľudí  a priblížiť im ich 
život. Počas  workshopu cez interaktívne hry žiaci vyjadrili 
svoj názor na túto problematiku a zároveň sa snažili osvojiť 
si získané informácie.

Viac info na: www.charita.sk
R.Chmelová,  zástupkyňa ZŠ Jakubov
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Škola plná zmien – robíme veci spoločneSvojpomocne sme zrenovovali skrinky v 7.A. 
baby aj chalani spoločne

Svojpomocne sme omaľovali šatňu a lavičky v šatni na TV pre dievčatá, pomohli aj chlapci

 S ôsmakmi aj deviatakmi sme maľovali stenu pre malých z ŠKD
Vyrábali sme stromčeky na vianočné trhy

Našim najmenším priniesli sladkú nádielku dvaja 

Mikuláši a dvaja anjeli, čert bol iba jeden, pretože 

sme boli tento rok veľmi dobrí
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DOBRÝ ZÁKLAD 2

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla) 
V minulom čísle sme si položili otázku Čo je dobrým základom 
pre šťastný vývin dojčaťa? Mamičky z ankety z minulého čísla, aj 
mnohí psychológovia poukazujú na zásadnosť vzťahu s matkou, 
s rodičom, príp. s inou osobou pre vzťahovú väzbu.

SPOJENEC Z TOHTO SVETA

Čo vnímam ako najdôležitejší poznatok z knihy nemeckého 
psychológa K.H. Brisha, Bezpečná vzťahová väzba, spomínanej 
v minulom čísle, je, že dieťa ešte nemá vyvinutý neurohormonálny 
systém tak, aby dokázalo samo spracúvať stres, ktorý zažíva. Tak, 
ako keď bolo v brušku a mnoho funkcií zaň plnilo telo matky, aj 
po pôrode dieťa ešte skutočne fyziologicky potrebuje, aby jeho ne-
dovivynuté funkcie dopĺňal jeho spojenec tu v tomto svete.

Takže, keď dieťa plače, kričí, fňuká, mraučí, jeduje sa, hádže 
sa o zem, bije súrodenca, ničí veci okolo..., nie je to preto, že by 
bolo neposlušné, alebo nás chcelo provokovať, ale že to v ňom 
skutočne vrie (vysoká hladina stresových hormónov) a nemá na 
to iné fyziologické prostriedky ako spoľahnúť sa na svojho „spo-
jenca“, na svoju osobu pre vzťahovú väzbu, s dôverou, že ona ho 
doprovodí na ceste von z jeho valcujúcej emócie, či už tým, že 
mu naplní tú potrebu, ktorá sa za tým „vyčínaním“ skrýva, alebo 

aspoň s ním účastne, vedome a bezpečne jeho trápenie prečká. 
Pritom dieťa vníma a vnútorne oceňuje už len našu úprimnú snahu 
porozumieť mu, aj pokiaľ sa nám to nepodarí. 

Nie je to vždy ľahké, i nám v takých vypätých situáciach stúpajú 
stresové hormóny, no ak to nedokážeme, je to signál pre nás, že 
niečo musíme zmeniť či pochopiť my. Pretože v tomto asymetrick-
om vzťahu sme zodpovední my. Je to veľká výzva.

SPÄŤ K ZMYSLOM, SPÄŤ K SEBE

A odniesla som si z knihy aj opätovné potvrdenie svojej (a podľa 
odpovedí mamičiek z ankety, nie len svojej) skúsenosti, že najlepšie 
sa vzťahová väzba napĺňa i tvorí blízkym telesným kontaktom 
s dieťaťom, že ten nám pomáha opäť objavovať a oživovať všetky 
naše zabudnuté zmysly (a niekedy sa zdá, že aj až „mimozmysly“), 
ktoré nám dospelým pri stále intenzívnejšiom a výlučnejšiom ver-
bálnom dorozumievaní ustúpili do úzadia, a zapojiť ich nie len do 
výchovy ale aj do ostatného svojho života. 

Áno, to najdôležitejšie sa nehovorí slovami, na to, aby sme rozume-
li, potrebujeme zapojiť celých seba, dotýkať sa a citíť, pozerať do očí 
a vidieť, počúvať a počuť jemné rozdiely, niekedy sa pohnúť a niekedy 
zastať, niekedy sa usmiať a niekedy zostať vážny, pozorovať a nehodnotiť. 
A preto na záver jedno známe prianie: Nech sú nám deti nášmi učiteľmi! Tak 
puto medzi nami a našimi deťmi bude dobrým základom nie len pre ich šťastný 
vývin, ale aj pre náš ďaľší vývoj smerom k štastnejšiemu a plnšiemu životu.  

Mgr. Ivana Kučerová, matka a dula 

Okienko pre mamičky

POĎAKOVANIE
17.11.2013 sa v KD Jakubov usku-
točnila „KVAPKA KRVI“, ktorej sa 
zúčastnilo 29 darcov.

Úspešne sa podarilo odobrať krv 24 
darcom, ale poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí prišli s úmyslom darovať to 
najcennejšie – kus seba.. 

V dnešnej uponáhľanej dobe, v kto-
rej nie každý zamestnávateľ umožňu-
je a akceptuje podobné aktivity, si o to 
viac treba vážiť všetkých, ktorí myslia 
na iných. Mnohí z nich sa totiž hneď 
po odbere ponáhľali do práce napriek 
tomu, že by mali mať nárok na voľný 
deň.

S občerstvením pomohli  pán Gabriš, pán Ftáčnik a Obecný úrad, ktorý nám 
tiež uvoľnil pani Benčúrikovú a poskytol KD. Pani Poluchová ako vždy ochotne 
pomohla pri organizácii. Darčeky pre darcov sme zabezpečili tradične z Domu 
Svitania.

Všetkým Vám srdečne ďakujem.
Katarína Martincová, 
za komisiu pre sociálne veci a zdravotníctvo

Jozef Kakalík Naďa Oslejová
Terézia Deáková Rado Oslej
Jaroslav Foltýnek Richard Oslej
Mário Privrel Marta Švárová 
Dominik Privrel Lucia Prokopová
Jozef Moravčík Pavel Dolinaj 
Andrea Voltemarová Slávka Kovalíková
Martina Boreková Anna Petrášová
Vladimír Dančík František Sivák st.
Peter Štermenský Jana Šimková
Anton Poluch Slávka Szabóová
Karol Martinec Monika Ambrová 
Juraj Pospíšil Jaroslav Mikulič st.
Martin Mendl Katarína Martincová
Lýdia Redenkovičová

Vďaka Vám: 

V septembri 2014 srdečne privítame 
na prahu nového školského roka 
našich prváčikov. V miestnej MŠ sa už 
pripravujú na vstup do základnej školy. 
Na školu sa pripravujú nielen oni, ale 
aj ich rodičia. 

Rodičia budúcich prvákov sa dňa 2. 
decembra  na prezentačnom stretnutí  
dozvedeli informácie o zameraní ško-
ly a stratégii jej ďalšieho rozvoja.  Vý-
chovnovzdelávací proces škola zameri-
ava na zážitkové učenie a učenie hrou, 
rozvoj talentu a nadania detí nielen 
počas vzdelávania, ale aj v záujmovej 
činnosti. Rodičia mali možnosť nahlia-
dnuť do priestorov školy, kde prebieha 
vzdelávanie, výchovná činnosť a  stra-
vovanie. Škola ponúka rodičom množ-
stvo nadštandardných služieb, medzi 
inými aj službu výhodného nákupu zá-
kladných pomôcok pre prváčika. 

Zápis žiakov do prvého ročníka 
pre školský rok 2014/2015 bude 
dňa 22. januára 2014 od 13,00 – do 
17,00 hodiny v priestoroch Základ-
nej školy Jakubov.

Škola sa teší na budúcich 
prváčikov 
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VIANOČNÁ  DOPLŇOVAČKA
Milé deti, 
rok sa končí a opäť sa tešíte na blížiace sa Vianoce, stromček a darčeky, ktoré by si pod ním mali nájsť všetky deti, 
ktoré poslúchali svojich rodičov a dobre sa učili v škole. Tešíte sa na Silvestra, na výborné programy v televízii, dobrú 
zábavu doma i v kruhu priateľov a tiež na chvíle, kedy budete spolu s rovesníkmi hodnotiť darčeky a všetko, čo sa 
u vás na Vianoce udialo.  
Teší nás, že čoraz viac sa vás zapája do čítania našich obecných novín, čo poznáme podľa počtu obálok s vylúšte-
nými doplňovačkami, hrebeňovkami a roháčikmi. Preto vám aj v týchto sviatočných vianočných dňoch ponúkame na 
skrátenie dlhej chvíle tradičnú vianočnú doplňovačku. Skúste ju vylúštiť a výsledok vašej snahy nám pošlite v obálke, 
možno vás postretne šťastie hneď v prvých mesiacoch budúceho roka. 
Doplňovačka samozrejme súvisí s Vianocami a v jej tajničke sa ukrýva niečo, bez čoho by sme si ani vianočné dni nedokázali 
predstaviť. Určite sa bude o tom, čo je ukryté v tajničke, hovoriť počas sviatočných dní aj u vás doma a možno práve v dobe, 
keď naše zvesti dostanete do rúk. Prajeme Vám pri lúštení veľa úspechov ...

1. Rímskych 5 
2. Preš, zariadenie na stláčanie 
3. Hlavné mesto Českej republiky 
4. Spodok nádoby  
5. Odtlačok nohy  
6. Išli  
7. Zdajú sa nám v noci  
8. Košíček  
9. Nezaťuká  
10. Kôrovec  
11. Listnatý strom  
12. Zábava pre mladých  
13. Polomer
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Ten, kto úspešne rozlúšti našu vianočnú doplňo-
vačku, môže jej tajničku napísať na papier, pripísať 
svoje meno a adresu, vložiť do obálky s heslom „Vi-
anočná doplňovačka“  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 rozlúšte-
nie jesennej hrebeňovky. Tajnička znela – BABIE 
LETO. Pretože sú VIANOCE, tak zo všetkých 
správnych odpovedí sme výnimočne vylosova-
li až 5 úspešných lúštiteľov – Richarda NOVÁKA 
(č.200), Filipa KRAJČÍRA (Gajary č. 18), Leu AM-
BROVÚ (č. 531), Aničku MALINOVSKÚ (č. 195) 
a Natáliu ŠIMKOVÚ (č. 419), ktorých odmeníme 
peknou knihou.

  Pekné básničky nám poslali mladí čitatelia 
Benedikt MALINOVSKÝ, Anička MALINOVSKÁ a 
Vaneska PAVLÍKOVÁ. za ktoré veľmi pekne ďaku-
jeme                                                               

 m. p.

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body

1 ŠFK PrenaksJablonec 13 9 2 2 48:09:00 29

2 TJ Slovan Viničné 13 9 1 3 34:19:00 28
3 FK Jablonové 13 8 1 4 31:17:00 25

4 FC Zohor 13 6 5 2 29:25:00 23
5 TJ Veľké Leváre 13 6 4 3 35:15:00 22

6 TJ Záhoran Kostolište 13 6 1 6 28:27:00 19
7 FC Družstevník 

Budmerice 
13 5 3 5 40:32:00 18

8 TJ Družstevník Závod 13 5 3 5 27:20:00 18
9 TJ Záhoran Jakubov 13 5 2 6 27:19:00 17
10 PŠC Pezinok 13 4 3 6 25:19:00 15
11 CFK Pezinok - Cajla 13 4 3 6 23:20 15
12 ŠK Šenkvice 13 4 3 6 20:23 15
13 ŠK Gajary 13 4 1 8 28:27:00 13
14 ŠK Malacky FO 13 0 0 13 0,213 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 ŠK Žolík Malacky 9 9 0 0 80:02:00 27

2 Lokomotíva Devínska 
Nová Ves 

9 7 1 1 68:13:00 22

3 TJ Záhoran Jakubov 9 6 1 2 42:20:00 19

4 FK Lamač Bratislava 9 4 3 2 33:22:00 15

5 ŠK Lozorno, FO 9 3 2 4 31:30:00 11

6 TJ Jarovce Bratislava 8 3 1 4 29:12:00 10

7 ŠK Záhorák Pl. Mikuláš 9 3 1 5 24:36:00 10

8 TJ Družstevník Závod 9 2 1 6 13:48 7

9 FK Stupava 9 2 0 7 20:39 6

10 ŠK Malacky FO 8 0 0 8 0,251 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 ŠK Žolík Malacky B 13 11 1 1 105:12:00 34
2 ŠK Lozorno, FO 13 10 0 3 119:09:00 30
3 FC Rohožník 13 10 0 3 91:24:00 30
4 FK Záhorská Ves 13 10 0 3 49:16:00 30
5 ŠK Pl. Štvrtok - 

OFK V. pri Morave A

13 9 1 3 67:19:00 28

6 ŠK Láb 13 6 3 4 44:17:00 21
7 TJ Družstevník Závod 13 6 3 4 51:47:00 21
8 TJ Veľké Leváre 13 6 0 7 50:50:00 18
9 ŠK Plavecký Štvrtok - 

OFK V. pri Morave B
13 4 4 5 39:34:00 16

10 FC Zohor 13 3 4 6 26:39:00 13
11 FK Stupava 13 3 1 9 40:50:00 10
12 TJ Záhoran Jakubov 13 3 1 9 30 : 73 10
13 FK Jablonové 13 1 0 12 0,346 3
14 ŠK Malacky FO  

(odstúpené)

0 0 0 0 1:58 0

15 FK v Sološnici 13 0 0 13 0,219 0

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body

1

ŠK Láb 
10 9 0 1 80:04:00 27

2 ŠK Pl. Štvrtok - 

OFK V. pri Morave 

10 9 0 1 57:12:00 27

3 FC Zohor 10 8 0 2 70:20:00 24
4 ŠK Lozorno, FO 10 6 0 4 41:33:00 18

5 FC Rohožník 10 4 1 5 36:30:00 13

6 FK Stupava 10 4 1 5 29:42:00 13

7 TJ Veľké Leváre 10 4 0 6 26:45:00 12

8 TJ Záhoran Ja-
kubov 

10 3 0 7 22:42 9

9 FK v Sološnici 10 3 0 7 17:55 9

10 FK Studienka 10 2 0 8 27:58:00 6
11 TJ Družstevník Závod 10 2 0 8 0,419 6

12 ŠK Malacky FO  (od-
stúpené)                        

0 0 0 0 3:13 0


