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Cas ubehol ako voda, sú tu
opáť prázdniny a my bilancujeme
končiaci sa školský rok...

Ako riaditel ško|y sa teším' že
žiaci l zamestnanci školy ma|i
pre vyučovací proces zabezpeče-
né velmi kvalitné podmienky, kto-
ré sa nám podarilo so Starostom
obce PhDr Jozefom Dufalom vy-
tvoriť aj s podporou EU. Ak k to-
mu doplním stabilizovaný a od_
borne fundovaný ko|ektív učitelbv
a prevádzkových zamestnancov,
nič nám nebránilo, aby škola na-
predovala kva| itatívne dopredu

Spome-
niem niektoré
významné Íak-
ty a vý'sledky v práve končiacom
školskom roku:

'l . Prax ukázala, Že centrali-
zácia obecného vzdelávania
v strede obce bol skutočne dobrý
počin. Detičky MŠ' Žiaci ZŠ aj SŠ,
mohli spoločne navštevovať našu
školu, všetky generácie detí sa
mohli viac zblížit, vzá1omne si po-
máhať a rovnako aj rodičia mohli
vyriešiť všetky záleŽitosti svojich
školopovinných detí na jednom
mieste. Na ZS sme ma|i 396 Žia-
kov v 27 triedach. V MS bolo 59
detí a v 4 e|okovaných triedach
SŠ boto 43 Žiakov _ rómskych
bolo nad 50 %

2. V súvislosti s týmito čísla-
mi nám vystupuje do popredia
velký celospoIočenský problém
a to integrácia rómskych žia-
kov, t j ich začlenenie do celé-
ho chodu školy, ktorá sa týka aj
nás. Problém integrácie nemá
jasné cieIe ani riešenia ,,Európ-
ski odborníci na integráciu" tak
skomplikovali vzdelávanie tých-
to žiakov, že v školách je z integ-
rácie jeden velký chaos, množ-
stvo papierov a zmysel integrácie
_ vzájomné sÚžitie všetkých žia-
kov, ostáva bokom. Vedenie na-
šej ško|y má v tejto situácii ťaŽkÚ
pozíciu, štát a EU sú proti vytvá-
raniu rómskych tried a tlačia ško-
ly do nezmyselných situácií, aby
aj neprispÓsobiví a zaosta|í žiaci,
ktorí potrebujú iné tempo a me-

tódy vzdelávania, sa vzdeláva-
Ii v triedach spolu s ostatnými
žiakmi' V tejto situácii si k|adiem
otázku: Nebudú diskriminova-
ní takýmito krokmi ostatní Žiaci,
ktorí potrebujÚ rých|ejšie tempo
a iné metódy vzdelávania??? Bu-
dÚ!!! Napriek týmto skutočnos-
tiam, vedenie školy chce udržať
kvalitu vzde|ávania na takej úrov-
ni, aby to vyhovovalo požladav-
kám všetkých rodičov, aby žlaci
nemuseli cestovať za základným
vzdelaním mimo obec.

3. Škola pokračovala v spo-
lupráci s tai-

BILANCUJEME wanskou
vládou. V ok-

tóbri vystúpili naši Žiaci s ku|túr-
nym programom v hoteli Carlton
v Bratislave na čínskotaiwanskej
konÍerencii za prítomnosti 300
osobností a diplomatov. Taiwan-
ská delegácia navštívila ško|u aj

teraz v máji, ked' prispe|a ško|e
3 000 € na zriadenie špeciálnej
učebne pre postihnuté deti.

4. Učitelky MS v priebehu
školského roku zorganizova-
li niekolko významných podu-
jatí ako bolo posedenie s rodič-
mi a pánom Starostom v mesiaci
Úcty k starším, či Posedenie pri
jedličke. V závere školského ro-
ku pripravili učitelky detičkám
zážitok v podobe naÍukovacieho
draka na MDD a návštevu Boz-
právkového sveta Habakuky na
Donovaloch.

s. Škole sa dostalo pocty aj
Iým, Že bola nominovaná me-
dzi 6 najlepších škól Sloven-
ska (z vyše 500) na ocenenie za
najlepšiu realizáciu vzdelávacie-
ho pro1ektu EU S prezentáciou
na tomto podujatí vo vládnom za-
riadení Papiernička vystúpil riadi-
tel'školy.

6 okrem vyučovacieho pro-
cesu sa Žiaci zúčastňovali a1 zá-
ujmovej činnosti cez ScVc
Rosnička. Deti v popoludňajšom
čase pod vedením svojich peda-
gógov sa mohli realizovatv 28 zá-
ujmových krÚŽkoch

(Pokračovanie na 3. strane)

Absolventi školy, žiaci 9. A a 9. B triedy

Deti z materskej školy, nastávajúci prváci



Detičky pod vedením E. Fáberovej pripravili krátky program' David Lee s manželkou a zástupcovia školy v jakubiansých lesoch'

V našej škole sme už po štvrtý raz privítali tajwanského
velVyslanca Davida Leeho s manželkou a sprievodom. opáť
nám priniesol sponzorský dar, tentoraz 3000 Eur na zriade-
nie špeciálnej uěebne pre ťažko postihnutých žiakov, ktorí
sa budú učiť metódou _ snozelen' Hostia si prezreli interiér

školy a navštívili jakubianske lesy, kde ochutnali špeciality
pripravené na grile. VelVyslanec D. Lee so sprievodom a ria-
ditelbm školy bol aj na otvorení letnej turistickej sezóny na
hrade Lubovňa, kde tiež odovzdal peňažný dar na obnovu
dreveného chrámu.

Začiatkom mája sa na školskom dvore (nesk6r aj v telocvični pre rodičov, ktorí majú deti v špeciálnych triedach), uskutoěnila
oslava Dňa matiek' Kultúrny program pod vedením učiteliek pripravili žiaci'

BESEDA S DOGHODGAM t i:ffi:l""',:s3,T":{'"#
sila sa uskutoČnila prvá
beseda žiakov základnej
školy a detí materskej
ško|y s dóchodcami Má-
riou Katreničovou, Kata-
rínou Begrutovou, Kata-
rínou Rybovičovou a p.
Vasil'om. Prišiel aj býva-
lý učitel MichaI Kundlá,
ktorý pripomenul' Že v
jeho školopovinných ro-
koch sa vyučovalo v bý-
valej cirkevnej škole, kde
je dnes Dom nádeje pri
chráme sv. Petra a Pav-
la Žiakov bolo vtedy ve-
lá, vyučovalo sa na dve
zmeny, preto aj v niekto-
rých súkromných do_

moch. Vtedajší ško|áči-
kovia nemali velá času
na detské hry, po vyučo-
vaní pás|i kravy či pomá-
hali rodičom na poli Do
besedy prispel aj riaditel'
školy Ladislav Zilecký::
,,Ked' som prevzal ako
riaditel'v roku 1995 ško-
Iu, na školskom dvore
sa pásli barany a kra-
vy, nebol žiaden plot
a na terajšom doprav-
nom ihrisku stála zrú-
canina bytovky a sto-
dola, kúrilo sa uhlím.'"'
Azda si Žiaci po besede
s dóchodcami, ktorých
ponÚkli čajom a šiška-
mi, budú mócť vzde|ávať
vo vynovenej modernej
škole



(Dokončenie z 1. strany)
7. Mimoriadne úspe-

chy v tomto školskom ro-
ku dosiahli Žiaci v športo-
vých súťažiach.

PRVE MIESTA v okre-
se: voIejba| st. Žiačky,
hokej _ st Žiaci. hokej
m|. žiaci, malý Íutba| _ ml.

Žiačky, malý futbal st
Žiačky, orion Ílorbal cup -
ml. žiačky, hasičská ha|ová
sÚťaŽ chlapci aj dievčatá.
Obsadili sme niekolko dru-
hých aj tretích miest.

Umiestnenia na kraj-
ských sút'ažiach: 2'
miesto vo Íutbale _ st. žiač-

ky, 4. miesto vo florbale -
ml žiačky' 5 miesto Vo fut-
bale ml. Žiačky, 7 miesto
vo vo|ejbale _ st. Žiačky,
B. miesto v mini volejbale
_ m| Žiaci.

Vo vedomostných sú-
ť.ažiach:,

Pytagoriáda okresné

kolo _ Kristián Sýkora 3.A
_ 2 miesto, Slavomír Štuc-
ka 4.A - 3. miesto, Geo-
graÍická o|ympiáda okres-
né ko|o JozeÍ Bučko B.A
- 3. miesto, Krajská výtvar-
ná biblická súťaž - Alžbeta
Valková _ 1. mIesto.

B. Naši žiaci pripravi-
li kultúrny pro9ram pre
občanov obce a svojich
rodičov pred vianočnými
sviatkami a na Deň ma-
tiek. Detský súbor Keče-
ra, a|e aj Školská hudobná
skupina lntegra vystÚpi-
li na mnohých ku|tÚrnych
podujatiach v škole, okre-
se ale aj mimo okresu.

9 V mesiaci jÚni poc-
ti|a našu školu návšteva
poradcov ministra škol-
stva.

ProÍ PhDr Miron Ze-
lina, DrSc a doc. PhDr.
Komárik, DrSc. navštívi-
li našu školu, besedova_
li s učitel'mi a vyjadrili sa
velmi pochvalne o Úrovni
a výchovno-vyučovacom

v M a SJ dopadol priemer-
ne, tak ako v minulých ro
koch a tU sme čaka|i ur-
čité zlepšenie. Ale mohlo
nastat, ked 40 ozo toho-
ročných deviatakov bo-
lo zo sociálne zaosialého
prostredia?

Milí Žiaci, váŽení rodičia
a koIegovia, ubezpeču-
jem vás. Že vedenie ško-
|y nebude zaháliat ani cez
prázdniny a pruŽne bude
reagovať na novovzniknu-
té situácie, ktoré pripravuje
N/Š sR, ale aj na samotnú
prÍpravu ško|y na nastá-
vajÚci školský rok (treba
poopravovat potrhané Ža-
lÚzie, rozbité okná, zniče-
né podlahy, upchaté od-
pady, niektoré zariadenia
treba vyma|bvať, napojit
kanalizáciu ) To všetko
a mnoho dálších vecí sa
pri denno-dennom pohy-
be 500 Žiakov a 60 zamest-
nancov počas školského
roku opotrebuje. Zelám
vám všetkým v nastávajÚ-
com prázdninovom obdo-
bí oddych. pohodu, pokoj
a tieŽ si Že|ám, aby sme
sa po prázdninách stretli
opáť všetci zdravÍ na na-
šej škoIe.

PhDr. Ladislav Zilec-
ký, riaditel'školy

Návšteua z ministetstva školstva ljty.a;;Lu5fffl:
Poradcovia ministra školstva

proÍ. PhDr. M. Zelina, DrSc. a doc.
PhDr. Komárik, DrSc., navštívili v
júni jakubiansku školu, aby v re-
álnej podobe videli živol a úr'oveň
vzdelávania našich žiakov. Prezreli

si modeiný interiér školy, navštívi-
li žiakov v triede počas vyučovania
a stretli sa na hodinovej besede s
pedagógmi. Hostia v závere vyslo-
vili uznanie a poklonu jakubianskej
škole.

nych exkurzií a výletov,
najIepŠi boIi ocenení.

Nie všetko nám však
vyš|o podlá našich pred-
stáv. Monitor deviatakov

Súťaž o naikrajší projekt íh'1;Í'"ťl,#"ffii.
Projekt je nové s|ovo,

ktoré sa v domácnostiach
so školákmi vyskytuje vel-
mi často Niekedy možno
školák s b|íŽiacim sa ter-
mínom odovzdania práce
vystresuje celÚ rodinu Čo
je to vlastne školský pro-
jekt a aké je jeho posta-
venie v systéme vzdelá-
vania?

HIavným cielbm tvor-
by projektu je to ' aby Žia-
ci prostredníctvom v|astnej
organizácie práce naučili
riadiť seba, prípadne pra-
covnú skupinu, získali po-
trebné informácie, spra-
covali ich, vedeli si ich
vyh|'adať na internete, V od-
bornej literatúre a pod. Žia-
ci by sa taktieŽ mali naučiť
prezentovať svoju prácu
písomne aj verbálne s po-
uŽitím inÍormačných a ko-
munikačných techno|ógií

V snahe motivovať Žia-

kov k čo najlepším vý-
sledkom pri tvorbe pro-
jektu' škola už druhý rok
vyhlasuje sÚtaž o najkraj-
ši projekt v predmete. Či-
Že projekt vybraný Vyu-
čujúcim a prezentovaný
na výstave je posudzova-
ný po obsahovej, formál-
nej aj estetickej stránke
V tomto školskom roku
sa do užšieho kola dosta-
lo takmer sto projektov,
ktoré boli vystavené v Tai-
wanskom štúdiu Výstavu
si pozreli a inšpirova|i sa
všetci Žiaci školy a jej za-
mestnanci. V závere výsta-
vy boli vybrané najkrajšie
projekty za každý predmet
na prvom a druhom stup-
ni. Tohtoročnívíťazi sÚ: Ve-
ronika Fircová/SJL'oBN/
7 A, Nikola Mačugová 6.4,
Simona Rybovičová 7.A,
Monika Regrutová, Kata-
rína Mrugová, Simona Ry-

bovičová, Nikola Petruso- tív 1.B' JozeÍ Bučko Anna
vá B.A, Ján Čopjak, lvana Barlíková, Simona Korš-
Majovská' Dávid Štucka,- ňáková |/yU, CHEM/ B.A,
Martin Krivoňák, Veroni- lvana Dufa|ová 6.4, lvana

Marchevková 7 A, Jakub
Rybovič 5.A, Ján Duda
8.A, Jakub Rybovič 5.A,
Simona Rybovičová 8 A,
Mária Dudová 5'A.

Vítazom blahoŽeláme!
PhDr. NadeŽda Gregová



VTIPALEK
Učite|'si vyvolá malého Fer-
ka:
- Čim je tvoj ocino?
- MÓj ocino je baník.
- No to hádam nie, pokia|'
viem, je vedÚci pohostinstva
- A nie je to z|atá baňa? -

bráni sa Ferko

V tomto školskom roku
Žiaci absolvovali mnoŽStvo
koncoročných výletov Žia-
ci prvého stupňa navšÍviIi
pIanetárium v Prešove. Zia-
ci piateho, šiesteho a ós-

meho ročníka sa ku|túrne
vyžiIi v Divadle JonášaZá-
borskéhovPrešoveshu-
dobnou rozprávkou Malá
čarodejnica. Žiaci siedme-
ho ročnika a 9.B navštívi|i

ňova|i svoje vzťahy v ko-
|ektíve na chate V Novo|u-
bovnianskych kÚpe|bch
Výlety sa vydariIi a Žiaci sa
vracali domov plný nových
zážiIkov

SPOVEDAME
V poslednom tohto-

ročnom čísle sa nám ,,ry-
spovedalď' pani učite]ka
Mgr. Mária Nemcová. Vy-
učuje Žiakov druhého stup-
ňa v predmetoch Biológia
a Chémia. Toto nám o sebe

prezradrla:
o Kedy ste sa narodili?
Narodila som sa 19. decem-
bra 1986 v Starej Lubovní.
o Aká ste boli žiačka
v ZŠ? Ale pravdu.
Myslím, že dobrá. Na zá-

kladnej ško1e som mala
jednotý Rada som chodi-
la do školy, niekedy som sa

na konci prázdnin už tešila
do školy. Navštevovala som
aj ZUŠ, vd'aka čomu si teraz
viem zahrať na akordeóne
ne.jakú tú ludovečku ."
a Aki VŠ ste lyštudovali?
Učitel'swo akademic-
kých predmetov bioló-
gia a chémia na UMB
v Banskej Bystrici.
o Kedy ste sa rozhoďi b1't

učitelkou ?
V štvrtom ročníku na gym-
názru
o Ako dlho tu učíte?
Od marca 2012.
o Čo sa vám v našej škole
páči a čo nepáči?
Páči sa mi príjemné prostre-
die a technícká rybavenosť
školy. A čo sa mi nepáči?

|e to zaujímavé, a]e akosi
mi nič konkrétne nenapa-
dá. Som rea]ista a beriem
veci tak, že nič nie je íde-
álne a stále je čo zlepšovať
o Aké máte vzťahy
so žiakmi akolegami?
Mám dobré vzťahy s ko-
legami aj žiakmi' teda as-

poň mne sa to zatiď tak
javí. Mys1ím si, že vŽdy tre
ba robiť kompromisy a pri-
spieť do vzťahov štipkou to-
lerancie.
a Ako trávite svoj vol:
ný čas?
No v poslednom čase je
toho voLného času me-
nej ako kedysi, a1e keď si
ho nájdem, tak ho najrad-
šej trávim s ými najbliŽ-
šími, manželom, rodinou
a priatel'mi. Im vlastne ve-
nujem celý vo1hý čas' lebo
ich mám rada a je mi s ni-
mi dobre.

MAI,oVANÁ KRÍŽoVKA

JAKUBlANSKY HúsNlK s prílohou JAKUBANY, každý šwrtrok vydáva
Základná škola v Jakubanoch Bedaktor Anton Radič, redakčná rada
rubriky Šiba|: Mgr. M.Senková (predsedkyňa), Veronika Mrugová, Mária
Raššová, lvana Čomová, LukáŠ Šaša|a, Patrícia Pištejová, František
Rybovič, Veronika Fircová. odborní konzultanti PhDr. Ladislav Žilecxý

(riadite|'školy) a PhDr Jozef DuÍala (starosta obce) Kontakt: www.

zsjakubany.edu.sk alebo zsjakubany@szm.sk Tel. :052/4364240, mob :

0903 323368. T|ač: Tlačiareň KeŽmarok GG, s r o., Priekopa 21 
' 
060 01

KeŽmarok. Tel.: 052 4523207' Noviny vyšli nák|adom 1O00 výtlačkov
a sú eXpedované zdarma.

Slovíčko
na úvod ...

V tomto školskom roku
poslednýkrát prinášame
aktuality a zaujímavosti
z diania našej školy Dú-
fame, že sme v priebehu
školského roka prispeli aj
my našimi rubrikami k zá-
bave a plnohodnotnému
čítaniu našich novín.

VšeÍci sa už určite te-
šíte na leto plné sladkého
ničnerobenia' Tak vám
prajeme príjemný od-
dych a plno zábavy. Ne-
zabudnite, že vaše úžas-
né letné zážitky v podobe
Íotiek a textov nám móže-
te posielať na jakubianl<y-

sibal@gmail.com.
Redakěná rada
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PátdesiatÍocné iubileum Fs Keěera

Dohoda o kanalizácii

zabezpečil jej maximálne
využívanie, ak sa má vy-
hnÚť prípadným sankciám
Európskej Únie. občania
sa móŽu pripojiť na šach-
tu bez poplatku, prostred-
nictvom obecného úra
du a firmy Arprog. NeskÓr
budú musieť kana|izačnú
prípojku (šachtičku) uhra-
dit v plnej výške z v|ast-
ných prostriedkov. Po do-
končení kanalizácie, ked'
sa vyasÍa|tuje cesta tretej
triedy a miestne komuni-
kácie, nebude moŽné uli-
ce rozkopať kvÓli d'alším
kanalizačným prípojkam.
obecvspolupráci sobU

Životného prostredia vy-
koná kontrolu a občania,
ktorí nebudú pripojení na
kanalizačnÚ sieť, budú
musiet predložit dok|ad o
tom ako likvidujÚ splaš-
ky či neznečisťujú spod-
né vody' atesty od Žúmp
a iné dokumenty. Pripo-
míname' Že kaŽdý majitel'
domu napojený na kana-
lizačnÚ prípojku je povin-
ný prihlásit sa ako pIa-
titel' stočného na PVS.v
Starej Lubovni PVS bu-
de monitorovať neIegál-
ne prípojky na kanalizá-
ciu a ich majitelbv stíhať
pokutami (4.8.)

kopcom. Dobrovol'ný ha-
sičský zbor v Jakuba-
noch poslal na hrad pát-
č|enné družstvo vedené
Jozefom DuÍalom (na fo-
tografii vlavo), ktoré ob-

sadilo najdlhší a najťaŽší
tristometrový úsek Vodu
na hrad ,,v plameňoch"
dopravili cez sústavu čer-
padiel za tridsaťpáť minÚt,
pričom prekonali 150 met-
rové výškové prevýšenie.
Správcovia hradu a mest-
ských lesov síce dba-
jÚ' aby okolie hradu bolo
,,upratané", ale vypalbva-
niu trávy sa v posledných
rokoch nedarí zabránit,
čím sa odóvodňuje prak-
tické cvičenie hasičov, za
ktoré dosta|i dákovné lis-
Iy. DHZvJakubanoch do-
kazuje svoju akcieschop-
nosť aj v treťom okrsku,
ked' bol za rok 201 1, pod-
Ia náročných kritériíí oV
DHZ v Starej Lubovni.
vyhodnotený na tretom
mieste a spomedzi tridsia-
tichpiatich dobrovolných
hasičských zborov v okre-
se skončil na desiatom
mieste. (4.R.)

Podtatranská vodáren-
ska spoločnost (PVS). a.s.
Poprad uzavrela s vlast-
níkmi nehnutel'ností pi-
somnú dohodu, Že sa do
1 20. dní napoja na verejnú
splaškovÚ kanalizáciu, čo
znamená na vlastné ná-
klady dobudovať prípojku
od kanalizačnej šach-
ty DN 400. Ak nedodrŽja
tento obojstranne záváz-
ný termin. sÚ povinní -
ako je uvedené v dohode
- zaplatit pokutu 950 Eur.
Vodárenská spoločnosť,
ako investor dobudovania
a rozšírenia jakubianskej
kanaIizácie, je povinná

pribliŽne sto dnipo poŽia-
ri na hrade Krásna HÓrka,
simuIovali podobnú ka-
tastrofu na hrade Lubov-
ňa Na hradnom nádvorí
sÚ síce Íunkčné hydranty

a dÓmyselný signa|izač-
ný systém, ktorý reaguje
na dym. no prípadný váč-
ší poŽiar by sa musel ha-
siť aj vodou z prírodných
zdrojov pod hradným

l í Špottovom areáli obce Jakubany sa 24. jÚna t. r' uskutoČ-

V nili rustnst<e folklÓrne slavnosti Na Švatoho Jana spojené s

oslavami páťdesiatroČnice FolklÓrneho sÚboru Kečera. Na sláv-

nosti, KorÚ usporiadala Obec Jakubany, PreŠovsloj' samospráv-

ny kraj a Lubovnianske osvetové stredisko sa zÚČastniI posIa-

nec PSK lng. Peter Sokol, primátor Starej Lubovne PhDr. Micha|

Biganič, predseda Rusínskej obrody v Starej Lubovni |ng Miku-

|áŠ Kormank' starostovia obcÍ a dálŠí hostia. Starosta Jakubian

PhDr. JozeÍ DuÍala pri tejto prÍleŽitosti odovzdal dakovné pla-

kety dlhoročným vedÚcim ÍoIklÓrnych sÚborov dospelÍ, m|ádeŽ

a deti (na Íotografii zlava) Anne Bondrovej' HeIene Kundlbvej,

Micha|ovi Kundlbvi' Eve Fáberovej, tieŽ lVlárii Bucovej, ku|tÚr-

no-osvetovej reÍerentke v Jakubanoch v rokoch 1985-1992 .

Organizátori do programu zaradili domáci FS KeČera' FS 0rgo-

nina z Vranova nad Toplou (na ÍotograÍii), |udovÚ hudbu Zamiš-

kovci z Kolačkova, tieŽ speváka |udových piesnÍ Ján AmbrÓza

K dobrej nálade prispela populárna ,,cigánska" deva JoŽko JoŽ-

ka a|ias JozeÍ Varga, zak|adate|'sÚboru VargovČan. 0becenstvo

spontánne rozosmieval ostrovtipmi ako' ,,Vy gadžovky rodzic
nechcece a ny už nevladzeme"' Do retrospenÍvneho progra-

mu prispeI harmonikár Ján Bondra a spevák SteÍan RyboviČ pes-

niČkou Vylecel Gagarin, ako ju v roku 1964 zaspieva|i v ReviŠti

pri Prahe sovietskemu kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi. (A.8.)

\t

ProÍesionálni hasiči zo
Starej Lubovne a Lubo-
tína a sedem dobrovol-
ných hasičských zborov
z obc(, vrátane Jakubian,
osemnásteho júna, teda



Horný rad-zláva; Š' |vbovič, druhý asistent, J' Bučko, tréner, L. Bučko, prvý asistent, M' Mačuga, M. Dufala, M' Rybovič, L llčišák, J.
Dziak, M' Čopjak, J' čopjak, J Kolčák, S' Regrut, Š' Sasák, predsedaTJ Sokol, dotný rad zláva: M' orechovsý' T' Stempa, M. Rybovič,
J. Guzlej, M. Kotčák, M. Bakoš, M. Pribiš, T' Nemergut' Na fotografii chýbajú: R' Batáž, M' Katrenič a J' čoma' Foto Simona Kolčáková

Historický úspech jakubianskych Íutbalistov

Jozef Bučko prevzal tréno-
vanie jakubianskych Íutbalistov
na jar v roku 2009 a už v nasle-
dujúcej sezóne 2o1ol2o11 mali
reálnu šancu postúpiť do piatej
ligy. Naostatok skončili na dru-
hom mieste za Novou Lubov-
ňou, ale oba derby zápasy vy-
hrali. Futbalisti Novej Lubovne
po prehre s Gaboltovom (1:2)
sa vrátili do okresnej sÚťaŽe,
kam klesol aj Čirč. Jakubany pr-

vý razv histórii postÚpili do pia-
tej šarišskej ligy suverénne, ked'
v jarnej časti súťaŽe neprehrali
ani jeden zápas J. Bučko ten-
to úspech odóvodňuje aj tým'
že spočiatku mali vylosovaných
menej zdatných sÚperov z dol-
nej časti tabulky

Jesenné účinkovanie jaku-
bianskych ÍutbaIistov v piatej
lige je finančne zabezpečené
dotáciou z obecnej pokladne,

prípadne od sponzorov' Za sú-
permi bude treba cestovať dálej
ako v okresnej lige, do okresov
Bardejovov a Prešov (Župčany,
Chmiňany, Makov, Šar.Dravce,
Župčany, Uzovce Malcov, Belo-
veža . ) Futbalisti budú mať na-
dálej k dispozícii súkromný au-
tobus Jána Mačugu so šoÍérom
(trénerom) JozeÍom Bučkom,
takže telovýchovná jednota
bude mať výdavky iba na ben-

zín. Futbalisti majú vel'mi dobré
technické podmienky, oplotené
ihrisko, štýlovÚ tribúnu, aj šat-
ne. Problematický je iba trávnik,
ktorý sa musí počas suchého
obdobia zavlažovaÍ Na otázku
s akými ambíciamj vstupujeme
do vyššej súťaŽe? nám tréner
diplomaticky povedal:,,Polovi-
cu sezóny budeme spoznávať
štýl hry našich súperov".

(4.R.)

Postedný domáci zápas s Podolíncom (2:1), ktoý sa divákom nevel'mi páčil, bol už iba symbolickou rozlúčkou s okresnou súťažou.


