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Šťastie fió tisíce podób'
tisíc týó|í ' a pťáýe teťaz
l tento predvianočný čas
je to možno predvianočxá
todinná pohod.a' prítom-
nosť blízkej osoby, či oča-
kávania prestretého via-
nočného stola, prí ktotom
sa po rok ýšetci opiiť spo-
lu strctflefie. Viafioce roz
ciťujú naše sttlcia, chceme
byť navzójom dobrí, chce-
fle si ddť ttochu tadosti'
šťastia, pookriať na duši.
Možno prót e to ,lórfi .]o-
dáva silu, z ktotej budeme
v nolom roku četpať d|alší
elót a energiu.

Vianoce sú tiež obdo-
bim, keď sa tfeba obzrieť
za prále končiacim ro-
kofi , p opt íp ade si stan oy iť
tejaké vízie a predsavza
tia pre n.rstóyaiúci rok' Ak
sa obztien spiiť, ako iadi-
tel' flašej škol|, ttlóttl dob'
tý pocit z ý|konahej Pfó-
ce, Móžefi konšt.|toýať že
naša škola bola úspešna,
ukončili sme
znamných

sobofi
fla
vu

ýať a o111ladiť t1áš 60 č.len

,ri kolektív aame stn afl co ý'
podaťilo s.l nóÍn yytýofiť
obe cné cefl h' Ín ýzí] e l óý í1 -

flia, kíLIIúÍy a špottu a čo
je ttjdóležiteišie v očiach
4 ptejLýoch llílšich .]etí cí-
time' že do školy chodia
ť.|di'

Vdhka za dosiahnuté
|ýsle.lky patrí aj óšlflll
ztia.lbýatelbýi fla čele so
stafustofi obce' ktoťý tlós
y flašor11 úsilí ýšefiožne
potlporotal.

Vóžení rcdičia, kolego'
ýia, fiilí žiaci!

V tento predlianočný
čas vám úetkým dhkujem
za spoluptócu t, ptále kott-
čiacom sa toku a zátoyeň
vám želóm pevné zdravie
a t pohode a lóske pteži-
té v]ANoČNÉ syIÁTIď
a vela šťastia y NoVoM
RoKU 2012' L. Žilecký
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okresuMladí hasiči absolÚtni majstri
Ked pred tloni rokmi

prišiel učiť do jakubjanskej
školy Mgr 

^,{ichal 
Hanečák,

ani sa nevedelo' Žcvrodných
FoÍbasoch nosieVa hasičskú
un]folmu' Nič neobvyklé v
tcjto dedinc o ktorej sa šifi
úsmevný chýr' že kaŽdé die
ťa je tam lrasíčon, hned ako
sa naroc1í' Starosta obce a

riaditeL školy teda nenruseli
no\.ého učitela d]ho naho
váratl aby r.iedo1 školský ha
sičský kÍúŽok. Dobrovolhý
Irasičský zbor v ]akubanoch
\J,t\.oril nádejnÝm hasičom
dobré technické podmieuky
na tlénin']y, jeho predseda
Štefán Katrenič lrapriklad
vo svojej stolárskej díe]ni

ryrobil pÍepotrebnýdrevcný
pripravok na viazanie uzlov.
Hasičslý krúŽok sa osved
čuje' má dr.adsať členov a
vlarri získal na okresnej sú
ťaži v prírode dr'e druhé a
jedno tretie miesto. Na X.
ročrríku okresnej lralor'ej sú
ťaŽe nlatlých hasičor'' ktoré
sa uskutočnilo v rrovem-
bri v plivnicke]' škole, r.šak
naznačil, žc má ešte lTššie
ambícic'

Prišlo šestnásť druŽstjev a

eštc dvc nrimo sťlthŽe z BaÍ
de'jova. )Vlladi hasiči si nra]i
moŽnosť prakticky porovnať
zdatnosť \.o viazani uzlov'

napájalrí hadíc či v preDiest
ňovani hasičskej techniky'
pričom bol dó]eŽií' najnrá
namelaný čas'

A' Barlíková, Žiačka 8.

triedy nám o súťaŽi v člán
ku, kiorý na7-va]a Prišli,
virle1i' zviťazili' napisala:

,'Na tréningoch átt t() s?o
čidlku neš]o, ah kcd' snrc sa
da toho pastuptrc dastali,
zrazu sa nánt 7l1alo yšeLko

Lelhli jednoducllé' Na sa
lnot eJ slitaži, od prezleče
id do dresoy ažPo štart ás

sprevádzab mrulžslto znie'
šdných Pocjloý ..ko slrach'

oba,',y, úzkosť' ale najná
pocit wlkej .adpal,edtnsti.
Yeliti snle sa bá]i, že niečLl
p okazine' O í] štú|tu.je(lnat'
LiNých šlaliel sme 5d sú|tredi'
Li na chyby, ktaft ťabili núši
protivníci, ab| sme so ích
vystríhali' Celú sútaž zbehla
yelini rýhlo d | sme na
nei pÍed|iedLi neočakál,aný

Výsled\ súťaŽe:

C1 apci, 1' miesto| Peteť
Gabšfur, Peter Štucka, sláv
ko Šfucka, Michal Compel
David vojtovič. Ziskali aj

Putovný pohár okresnej ha-

lovej súťažc žia]<ov' kedže
dosiahli najlepší čas'

V kategórii dievčat Ja
kLňaiy reprezerltovali dve
družstvá: Anna Bařliková'
Anna, Mária pribišová'

simona Kořšňáková' si
mona RyboYičová, Katka
Mrugová, Nikola Petru-
sová obsadiij Prvé miesto !
Klaudia Regrutová' Aneta
Mačugová' Ivana Čornová,
veřonika Fiťcová' Alica
Mačugová' Kristína Kolčá
ková druhé miesto' Dievčatá
z Novej Lubovne boli tretie.

(Á.R.)

Aj záchranári boli úspešní ... li'.I;',.;;ii:|llilá:11;íI]'J:::c1nékolosúťaŽev
Za sychravého počasia, no v prijemnon přostredi LLl

bovniar,skeho skalzenu sa ll' októbra uskutočni] osem_
násty ročnik sťLťaže nlladých Záchranárov Co' Obvodný

s\.oje schoPnosti' Yedomosti a fýzickú kondiciLl si Priš]o
r1.skťršať ir zároveri preveriť de\'iiť družstiev zo zálda<1ných
škó] okresu Stará Lubovriir' SirťaŽiaci muscli preukázať ve-
Llomosti a zručnosti na stanovištlach vedomostnÝ tcst'
hascnie mal,í'ch požiarov, Pohyb a pob)rt v Prirode, strelba
zo r.zduchovky, zdravotnícka príprava a civilná ochl'ana
(Použjtie ochrannej nrask}'' inlProvízované Plo. cr'akrračná
batoŽina' rozpoznávanie varovných signá1or')'

Naši dcviataci |án Rybovič, Rasťo Štucka, Anna Čo-
piaková a Nikola Rybovíčová si poč1na1i Úborne' Získa]i
spolu 562 bodor. a zaslúžene si qlbojor.ali výboIné tretie
mjesto' ceny ím odovzdala prednostka obvodného úradu'
býva1á crrroposlankyňa Ing' arch' Zita Pleštinská'

Mgř. Michal Hanečák





@kEenko do ninaterskel školy

Dňa 26.10. žittci prvého stlpňa špeciálnfťh Ífied ,ravšÍíýili obeťnú knižnicu pti p leži-
losÍi svetového .lňa k ižÍlíc. Už pri ýsÍupe íto buttovy obecného úradu ich srdečne pri-
ýítala knihoýníčka Ela Fdberoyí V0 l,sÍ pnej n'iesíhosti ýllit(lÍ jesenni attfiosÍěru pÍi
sýelle Íekýiťoýýth sviečok, Úvoďnd predntiška v knižnici žiakov zaujala, naučili sc, ako
s knihani :,aobt]ttjtlzat', ke.ly si ich móžeme ýypožjčat' c ako sa ý knižnici orienÍovttt'.

Potom si kttž,dý žiak molnl vybrat' a popÍezefut' k ihu, ktorá sa nu pdči, ptípadne
si . nťi irto prečilat'. Ziaci seleli v Lttthu .t post pne prezentovali svoju knihu pred
oslalnými spolužiak i. Rozvíiali si takto t ielen sýoj( čiÍaíel'ské 1.l čnosli a estetické cí-
Íenie, ale aj kon nikačné schophosti. Po Prearetí kníh a inteťprcÍáťii im pani knihov-
,líčkL pÍečíÍala rozpfuiýkt. o tÍoch prusidtkath, ?' kÍorej čast' si tlrohli aj ýypočut' nu CD
prehrávači. Na zivet ndýšteýy ži.rci dosl.]li osýedčenie čitatel'a. lŠetkýl det'oh sa nóý-
števa knižnite vel'ni páčiltt tt osttiva len dúfat', že kniha sa stahe i('h spoklčníkotn na
dlhé zinné večery, P 4e I1 D r. I ýc a yr e s i loý i č ovli

Poznóýame zóchranároy bol nózov IIL novembroyého týždňa, u rámci ktoré
ho učitelka A.Vasilbvá pozvala do priestoÍo! školského dvora hasičské a to. Deti sa
pfustrcalí'líctyo\tl zážitkoýého učetia oboznamoyali s prácou hasičoý, hasíčskou tech-

RozPtáýkoýi sýet deti MŠ objaýoýali y knihách z obec
nej kftižfiice' ktorú nayštívili s tetou knihovníčkou n. Fó
beroyou a učitetkami, A VasiÍovó

Ydaka šikovným rodičo1n sa deti rnaterskej škol1 budú te-

šiťznoýého pieskoýiska. Celý projekt ýzfiikol zíl spoluprá-
ce zRŠ H. Kňaroýickej' Ing. M. Ryboýičtl, tng. Š vasilit,
ktotí zabezpečili drevený matetial, piesok t|odala škola'
Pťi pÍáci ifi ochotne pomohli I' Šlucka, I. Pribiš, J. Ba

Ako každorohe aj tento ťok ý fiateÍskej škole prebehol
Týžiei zdravia, Ďakujeme všetým rcdičom .a oýocie 4
zeleninu' meil a čaje, ktoťé detbfi pťifiiesli a takpodpo
rili národný program boja pÍoti obezite'

Učit elky matet skej školy

nikou a llbayenítn vozitlla.

,,Na sýete je vždy niekto ,kto nas potÍebuje a pre koho fióth tfeba žiť''' ý takornto du
chu sa niesla tohtotočfiá besiedka st&rýfi rodičofi' Deti yrstúpili s ktiitkytl kultúfnyn''
progft1mot a obrlatolali svojich stark'jch nedolníkot ýÍni srdíečkafli' ktofé pre nich
priprayili učitelky. Na akcii sa zučastnil aj st|tosta ohce PhDr' J' DuJaIa'

A.V.

koš' V Bučko' D'Ploščicová



Boli sme na piatych okresn''.fch športovr.fch hrách seniorov

}akubianski reprezentanti nesklamali, boli prví!

Spalok dóchodcov v pol\kej Krynici, ktorý rná družbtt so slarcluboynianskou

Jedfiolau dóchadcoý slolenska, ktorú rcdie lng M' lura, vyslal do Jakubian
Pdtnásť žie nLlpekni yilet' Do súťLlží5a zLqújaLi ibl symbolick1' Nt:bolivšak
I, okrese startj Luhoyňa prtý raz, už nnšth,ili Červerý Kláštor, splavili sa po
Dunajci, prezreLi si clrcyené kostoliky l Snine. StanL'uboynianski dóchoclco

ficl tc|kt() ()pldtili pollosli1llt()sl' sýojith Po]ských rovesnikoy, ked'boLi y hl]sku'

Starosta obce PhDr. lozefDu-
fala pllvítal na 5' ročniktr okres
n,rích športor'ých hier č1enov }ed
notydóclroclcov S1or.enska (JD S)

na nádvorí rekonštrr'rovanej ško
ly: poslanca NR SR Ing' Maťiána
Saloria, prednostku obvodného
úradLr v Starc'j Lubovni Ing. arch.
Zitu Pleštinskú' Spo]ok dóc]rod_
cov z Krynice vedený Rozáliou
Jarzabekovou a športovcov z
dedinských organizácií Kolač_
kov' Jarabina' Šarišské Jastrabie,
Kamienka, Forbas1., Hniezdne,
V RuŽbach1', |akubany' tiež zo
Starej Lubovne a Krynice.

Potoln sa ujal slova riaditel
školy PhDr. Ladislav Žileclqj',
ktorý objasniJ súťažné podnrierr
ky v šiestich sektoroch a ná
sledne šporklvcov s prehl'adom
rrsmerňoval.

PhDr. Igor Fabian ziskalpr'vú
skúsenosť ako jeden z rozhodcor'
na vlaňajšej krajskej olynpiáde
senioIo\', ktoIú oIgarrizova] \rÚC
Prešov. Povedal nám ,,YLer1y boli
predpísané cliscipliny ako strelba
zo l,zduchovky, beh na šesťdesiat
neťrov' hod granátom na cie|,

ktoré rcboLi na jakubianskon kol
bišLi. Športové kdtcgórie sa upr!
lili, čo je nd okresných súťažiach
pot olené." Jakubianski usporia
datelia ponťrkli narryše prekážko
r'ú dráhu na kolobežkách na do
prar'nom ihrisku a n]imo sťlťaže
sto]ný tenis v školskej budove.

Preclse<la (JV ID s dr' Štelen
Pokril'čák oceni], Že na športoVé

hry prišlcr veLa seniorov, k čonru
nepochybne prispelo aj nádher-
né jesenné počasie. V školskonl
arcáli' ktorý je v okrese Stará
Lubovňa výnimočný sa Pod-
lb jeho slov r'.vtr'orila výbor
oá spol<lčenská atnosféra, krr

ktorcj rcrzhodu.júcill spósobom
p1ispeli organiZátori stleh1utia
seniorov riadjte]' ško]y, starosta
obce a dobrovolni funkcionári.
Sr'oj názor Plipojil aj pledseda
ZO ID S v Starej tubovni lng.
Mikuláš IuIa: ,' Zúčastnil som sa
na šporťovlch hrách senioroy v

Sabinove, Š' Iastrabí, Kolačkove,
Hniezd oln, Starej Lubovni, ale s

takouť o p erfektnou or gdni zóci au
son sa nikde nestretol."

(Na školskon dvore bo]tl
administrativne centrum, zdra-
votnicka porirclňa, aulonlaty s

minerá]kou a kár'ou..' jakubian
ske dóchodk1.ne každénlu, kto
prišiel na školskÍ dvor' ponúka
li dorr-ráci chlebík s brvndzor'ou
nátierkou, lnakoý a orechový
závin a napoluclnie aj chutný
obed v školskej jedá1ni)'

Naj1epšie športové výkonv
predviedli, ako sa očakávalo' ja
kubianski reprezentanti Mária
Mačugová' Katarina Krivoňá-
ková, Mária Katreničová, Jozef
Fáber, Štefan Marchevka, Ján
Krivoňák, Jozef Vasiť a Andrej
Pol'anský. obsa<lili prvé nliesto
pred drrrhou Kanienkou a treťou
Starou Lubor,ňou' \ilaj Preto, Že

pred sťrťažou usi]ovne trélovali'
Predseclníčka Zo ]D s
v Jakubanoch Katarina
FábeÍová pripustila, žc
na školských ihrisk1rch
sa pred sílťaŽou vedonre
stletáva]i Katalína KIi
r'oriáková' Mária Katlc'
ltičová a ]\4ária Mačrr
gol'á' ktorej sa to naj\'iac
opiatilo, v katególii Žien
získaia pohár starostu
obce. (PoháI Iiaditelil
škol}' Pre n)LLŽa ie \'Ka
mieoke. )

A cšte ]'aZ dáme slovo
rozhodcovi l' |abiánovi:
,']aklbianske šporťov!
hry boli poznanenané
túžbou po t,iťazstve' kto-
rá je tL seniorov nickecl1
l,'_(.'íi alo u r ódeže."

(A.R.)

pri nikro|óne Rozália ]arzrúek, predsed

níčka Sptlku dóchLltlcov z pollkej Krynice

//c1,,, 4".r., t,.,t,pt-ti, tr.a.tt tJtr', tn,'tt,,t,Ji.1.,



{)nik(i|n\ tr(ýlti'ka.] y kraj01\11)tj sukl)i

t ' Zíl,,ckli' vpalo Š' I7*ril,ták u I' Dt]|ilrl

Sn''|LLn IÍanht'lll z ]akubj,ul tlll kok lcžkt

Kl'ir1lfiÁor rrlr1; r'o:/rollt'or _ri,r1 :l''or

I]ll'1!1|!Ú\ i(j ,l i Í.)ú1Li1r;r't ,'l]s/t'rllol','t lisilrrr D{] l'lr/1lil'1.lJo 
'J 

í)(',r' n1! s,1 :11|,oii1a ai |ó!klói liti _rkrlPlir'r lir''i'i l



Bohoboýlé prežitie
vianočných sviatkov a

úspešný l'lsttlp do novéllo
rokÍ, čitdtelbn

/ÁK{-rBlÁNsKEIío
HI'ÁsNlRA žetajú

,taťostíl ob&
PhDr. ]ozef Dýala

a riaditel' škaly PhDl.
I'adislal, Žileckú

Podujatia
dóchodcov

Zo Iednota dóchodcov
S1ovenska v Jakubanoch má
125 členov, asi o 25 menej
(odišli na večný odpočinok)
než v roku 2006, keď vznik
la' Predsedníčka tejto úspeš
ne) organizácie Katarina Fá
berová na ýročnej schódzi,
ktorú tťadične zvoIáva v
októbli - mesiaci úcty k
starším' tentoÉz nrala Príle
Žitosť blalroželať dvanástirn
jakubianskym jubilarltom.
Počas roka sa dóchodcovia
Žúčastrlili na odpustoqich
slávnostiach v Litmanovej a

Lutirle, chodili na rehabili
lačllé pťocedúry do kúPe]bv
vo vyšiých RuŽbachoch'
organizovanie spoločen
ského Žjvota umoŽňuje fi
nančný prispevok z obecnej
poklaclne, keďna budúci rok
má bť opáť 2000 eur.

Vianočné koledv
obec ]akubalry pod záštitou

starostu PhDr. fozefa Dufalu
a v spolupráci s gréckoka
tolíckou farnosťou pozi"va
jú občanov na KoNCERT
vIANoČNÝcH KoLIED
v nedelu l8- clecembra po
svátcj litulgii, ktorá sa Začne

o 10'30 h v chÍáme sÝ apoš
tolov Petra a Pavla v Jakuba
noch. Do programu zaradili
Lftrajins\Í národný zbor
Karpaty z Košíc'

Lubovnianskc osvetové stredisko aj FSk KečcÍu 7 Jakubian, ktorá pod iba Fs z Ras]avic s vlastnou kapelou'
a obec Šarišské Jastrabie pripravili v r'cdcnín Anny Bondrove1 postupi]a s ktoru odborníoi neoficiálne zarad'ujú
októbri preh1iadkrr ]'udového folklóru pásmom Trcnie l'anu na krajskú súťaŽ do kategófie profcsionálov' Jakubian-
pod názvorn Nositelia tradicii (na fo 26' novembra v Medzj]aborciach. Na ski folklóristi v nádhemých krojoch
tograliách)' Na súťaž sa prihlásili dve súťaži sa zilčastnilo desať íolk]ómych na javisku - improvizovalrej stodole,
iblkJómc sl-upiny z P]avča. po jed- skupin. uviec1li s velkýn úspechom autentické
nej z Jakubian, Kolačkova' Chme]'ni- Ako nás informova]a EVa FábeÍová pásmo Trenic ]'anu' Predsedom odbor-
ce, Kamienky a S' Jastrabia' odborná FS Kečera bo]a Zar'aden1i do stricbomé- nej poroty bol Pavo1 Bačinský z Košíc
porota vedená Petrom Horváthom Zo ho pásma a na\,Jšc získala Za náď1el- a jednýrn z členov riaditef FS Magura
Spišskej Novej Vsj zaradila do Zla- ný dvoihlasný spev Cenu rusinskej ob z KťZmark_Ll JurJj Šr edlár. kt.'lj zastu-
tóho pásma (popri FSk z Kamjenky) rody. Do zlatého pásnra bola Zaradená poval Prošovský kraj' (A.R.)

Priehradky - ploŠná protlpovodňová prevencia
Najrozsiahleišiu časť jakubianskeho katastrálneho úze- roveň autorkou projektu' hradky počas tohtoťočnej

mia odvodňuie potok Jakubianka s hlavnými prítokmi Práce na jakubianskych to júnovej por'odne ýrazne
Vyšný Toráč' Nižný Toráč, Sypkovka a Laščany jarok, koch od marca do októbra obmedzi1i rričivú si]n toku

ktorýje v čase prívalových daždbv osobitne nebezpečný vykonávali odborníci 1irmy Šmidovec smerom do róm

Povodňové riziko predstavujú aj drobné to\, ktoré zbie- NetBuilding s desiatimi po skej osady a doln ej časti obce

ra)ú vodu z územia. chýbajú vhodné terénne úprarT v mocnými robotníkmi obce a zamedzi]i vzniku ve\ch
lese, na polhohospodárskei póde a na vodných tokoch, ]akubany' Vybudova]o sa škód na súkromnom a obec_

aby sa zabránilo nadmernému odtoku daŽdbvei vody. viac než 33 tisíc kubických nom majetku' Prjehradlq'

Vláda SR v plvom ťea vody do nížinnej krajiny' metlov vodozádržných hrá móŽu teda účinne prispieť

lizačnonl proje_kte .evita (Jakubany boli zaradené ai dzi z dreva, ktoré bezplatne k znižovaniu škód, avšak

llzácie krajiny podporila do druh ej etapy revita]izácie Posk}tla jakubianska urbár pri živelných pohromách'

projekty v dvesto obciach, krajiny, v súčasnosti sa čistia ska spoločnosť' Vyčistí]i sa ked sa \Thlasuje tretí stupeň

áesiatich v okese Stará lu_ lesné priekopy v priestore a) kor1'tá horskj'ch potokov Povodňovej aktivity' príro

bor.ňa. KaŽdá obec dostala Hocovhojariu.) a suchýchjarkov da opáť móže premócť bez

l20 tis' euÍ na budovanie ManaŽérom programuje Prvé skúsenosti: Prie branného č]oveka' (A.R.)

priehradok priečnych sta hrg' Michal Kravčík, CSc- z '
.,i"b , d,"uu ktoré móžu nrinrovládnej 

,organizácie Rekonštrukcia po povodni
obmedziť urýchlený odtok Ludia a voda, krorá je zá-

on k hasičom [TÍnj**;u.:;;Ť:ffi::.;:]'':i:ť'fi

na profesionálnej úrovni' |:.i_:';_l'_L']_.':'i':-_:.;^: ":- '._:,-:--.'.;:i^''_..'1]_. I obecnÝch zdrojo\' príčom
ale po roku sa to od nich l-.-_;'^:^.::; 1":;:.-, _1._'.' _^: ..^..; :_^;^^,:;.;iJ I dodá\'ateL sta\'b}' upravi
ani neočakáva. oceňuje |'i i'''"'i-i_.:''.:] - i]:'_] :"-:{:::: '-':::::::,:' '- " I priekopv po ukon'ení kana-

Dobrovo\i hasičský zúčastňujú na tréningoch a mínu]oročnej zimy sa sprejazdnila polovica mosta, aby
Žbor (DHZ) v |akubanoch rra spoločenských pocluja po ňonr mohli prechádzať nákladné autá s maximálnotl
absolvova] v tomto roku tiach' akou bola aj nedávna nosnosťou do 7'5 ton'v. Vodíči a]e obmedŽujúcu doprav
oklskové sťlťaŽe v Novej tu ku1tivovaná tanečná zábava nú značku nerešpektovali. Pod nadmernou váhou ná-
bovni, Šal'išskom |astrabi, v dome kultúry. M]adí hasi klat1rrých áut p.ouiró.'l" piliere klesali' takže dodávateL
vo V Lipníku' na ktorých sa či sa osobitne \Tznanena]i stavby musel prerušiť betónovanie hlavných nosníkov'
zúčastňova]o priemerne 35 počas tohtoročnej jari' ked' RekonštÍukcia mosta bola nalryše predraŽená na úkor
hasičoÍ vrátane dorasterr- hasjli poŽiat na trávnatých investora stavby VÚc PrešoÝ
co\ drUŽ'LicV chldpco\ J lukach po''Jie rum'l.ei u.a-
d'"ijl' 

o u"t'-' o.',,,'", ÍI'llJJl".}::J'r'"'"'j."Jl" Koberec na cesty
noment, keď sa ve1itelbvi nrladých hasičov dodáva, Prešovsý samosprávny upravil aj medzi Ro]njck'm
DH7' Iozetoýj Dufalovi po Že organizácja má na svo' kraj vyasfaltoval asi 300 bm dlužstvom v NoYei LuboYnj
neúrodných rokoch poda ju prácu dobré podmien\ cesty tretej tťiedy na trlici od a reštauráciou J' \íichňrr,
řilo sústrediť mlídeŽ, ktorá vd'aka ílstretovému obecné Probstnerovej kúrie nahor. kde už bo]a dokončená ka
sa s ve\im oduševnenínr n1u nagistrátu' A.R. Rovnako dlhý úsek cesty na]izačná Siet. lltprog Po

zaúčadohasičskejpIofesieffipraddokoncaroka20l2
Ďakovný list

Jednota dóchodcov na
Slovensku (JD S) odovzdala
obci 'Iakubany dhkovný list
7a dlhoročnú obetavú Prácu,
dobrovo]hú činnosl pomoc

a spoluprácu v prospech or
gadzácie JD s a staršej 8ene
rácje a za úsPešnú prípr'avu
a priebeh piatich športových
hier senjorov. Dakovný list
podpisal predseda OV JD S
dr' Štefan Pokfi\'čák'

Na súťažiach sa, pravda, ešte I Lrakovnv lrst :'..:,'', _'-l].'^'*__:^,:_]_ | dokonči konrPletnú kana]i

nemóžu porovnávať s ro- | '_'__._ -,^_J^'_^.. __ :_,'. -:_'..^::*'_],j_^''. l zaciu' }liestne ].omuníká
vesníkmi, ktori už pracujú l.'_]'__j:'.-,;'.; ^;^--'^i: ^':_,'..;.-,:: _;.::_.:.'._; I cie budú Poton opravené z

sa ponajPN to, Že sa rádi l_'"'''''' _ _'''"""" r"'-''_ _' "_'-'_''.'"___ | lizačného potrubia'
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Mgr. Pavol Valko' farár jakubianskej faŤnosti, sa na-
Íodil 24. apríla 1976 v BaŤdeiove, kde v rokoch 1982

1990 navštevoval základnú školu. Sttedoškolské
lzdelanie nadobudol v stÍoiárenskom učilištiv Barde_
jove, ktolé v roku 1995 ukončil matudtnou skúškou.
v tom istom roku nastripil do Kňazského seminára a

na Prešovskú Uíiverzitrr' Gréckokatolícku bohoslo-
veckú fakultu v Prešove. v Íoku 2000 ukončil foImáciu
v kňazskom semin:íri a štúdium na fakulte ý odboŤe
katolícka teológia a učitel'stvo všeobecnovzdelávacích
predmetov, čím dosiahol akademicloý titul magistel

ManŽe]ka Andrea nado
budia stredoško]ské \.zdela
nie rra obchodnej akadémii
v Barclejove a rrysokoškolské
vzdelanie na Unlverzite Ko
menského, detašovanon}
pracovisku Teologickej fa

kulty v odbore katolickr teo

lógia a na Katolickej Unil'er
zite r. Rrržomberku v odbol'e
učitelstvo 1' stupňa a do
siah]a titul PaedDr' Pósobi1a
ako ekonórr-rka v Birrdejove,
ako lGtechétka a učitelka na

základnei škole v Ko]bov
ciach, na záldadnej škole a
mateÍskej škole v NiŽnom
Tvarožci'

Pavol Valko a Andrea An
drušková st zosobášili 27'

mája 2000' \'ychovávajú štl
ri deti desaťročného syna
Dávida' sedeml'očnťr dcéru
A]Žbetu a devátnásťnresačrré

dvojičliy Milian ! Kristínu'
s ktoťým1je pani Andrea na

materskej dovolenke.
Po kňazskej rysviacke v

roku 2000 ste boli ustanove
ný za kaplánav mariánskom

pútnickon nieste tutina, v
dekanáte Sabirrov Ako vás
osobnostne formovalo toto

ýnimočné ProstÍedie' kto-
ré radi navštenrjú aj jaku-
bianski farníci?

Pósobil som ieden rok sa

spráýcom Jdr ast| otcofi Mi
chalom Zorlanom, ktorý Llol

záraýeň okreýým deka o|l1

a proJesorom na Teologicktj

Jakulte. Od tohto t alelaného,
sp olo če n sky rLl zhťacle n ého člo -

llcka' ktorý v hltine pósobil

už deýliť rokaý' som sa istatne

velh naučil' Slarali srne sa o
dul:h() ý 1 lú p otr dv u ťafi oj ší ch

ludí'
a odiúla 200l ste Pokračo
vali v pastorácii ako sPrál'ca
farnosti Brusnica, v deka
náte stÍopkov, od júla 2006

ste slúžili v Nižnom Tva-
Iožci' okles Bardejog od

iúla tohto roL1l pósobíte v
]akubanoch. Na stri€danie
farárslrych postov je l'yhra
d€nýjúl' piečo?

Váčšina gréckokatolícltych

kňazoy má rodinu, školopo

inné deti '.' Preto sa strie
dame t období prázclnin'

Pre kňazské ťod'iny je to

fiáračnejšie obdobie, Pretaže
sa mení prostredie pre celú

radi u. Nielen Prosťredie pó-

sobenia kňaza, ale čalto aj
zame sť n Llfi ie m a nžclky, školf ,
rot,esnícke skupiny a priatelia
deťom' Mení sd celé sociólne
prostredie rodiny' ALe vníma
ne to ako Božiu vólú a preto

sa racli podr1adinrc Potfebám
Cirkvi.
a Jakubany sú zÍej me nai
ráčšou gréckokatolickou
farnosťou na slovenskrl

Pokialide o počet ob}."ate-
lbv, ktorí žiiú na dedinách.
Doteraz ste pósobiliv men-
ších fařnostiach, přibudlo
vám velh roboty?

Pačet Íafníkaý je lu asi
púťkÍát !yšší, než na predo

šlých Ídrnostidch' LlŽ pfelo
máfi yiÍ]c sýidtastťlej paslo
rdč ej prá{c, sobLišay, krstaý,

pohrebaý, L\j |idc Litu]'{ií' Ale
s ažím sa poprilon\ nájsť čas

.]j úd stret utid s ]n]áL]ežau a

dclmi.
a Al(o nienite pracovaťs
mládežou?

prPllnPlá\, oln sne da

domu kultúty pazwili slrc
doškttlskú n]ádcž tt deLi na

bábkové divadltl, kde potont

spa]oine tancoyÍ i a sPjel! i.

S nnnželkou yidíme pťíIeži

l()s|' dj takta Llslot'oyať mla

d'ich l|udí, budúcnost Cirkl,i,

ale polÍebujelúe ýid[ času,

aby sme sa dvzájom ]ePšie

spozntli.
a Nechýba vám kaplán'
ktorý odišiel z |akubian

ešte počas pósobenia o.

l)arniána?
Na Jare teťdz býNa Metod

Zorvan, príbuzni sPo íncl

ného M' Zorlana z Lutill),'
U^ant11 \luI1ld V leo(tlťKa/

fakulte a formáciu ,l kňaz
skon seminári' no nebol ,ry-

ý, afu fi !' vl uč uj e áb ožen skú

lýc)otu na tunajšej záklat1

nej škole' K,óli Pracovfiým
paýilÚ1ostidn1 sot] čdslo
mino ldkubian, Prelo bl
som nenohol odučil' Áetkf
hodin1 náboženskej lýchot 1'
P Metod Zarvan je pofiacou

o V predvianočnon ob_

dobi je zryčajne vel'a práce'
ako iu zvládnete?

Sont rád, že do ndšej Jdr-
fiosli prichádza olet ]ál]
Mittt]iiš zo staÍe| LuboN e'

Pri význdčných wlkonoč
ni,ch či lianočných sviatkoch
si s kolegami y našon deka'
|úte ]nyzájom pomáhame'
napr iklad pri spovetliach.
a Folklórna skuPina Ke
čera má v chtáme stabilné
miesto, střetli ste sa s po
rlobným sírborom?

Ako šťuclent leológie s()l,
páť rokov spicval v zbore bo

hoslovcoL, clrcdil soxt na Jes'
Lit aly duchovných piesní, kc1e

son spoználal profesiontiLn e

i anatérske zbarf' lstotfie
budett naklonený Keiere'
ktorá zLLrl1žuje deti' m]a1ež

i dospelých.
a Do akého vztbhu ste sa

už dostali s rómskou ko
munitou, ako na vás póso
bia osadníci?

R(innlid s|i tll ún ffššťj

socíá]nej i ifilelektuá]fiej
íLrolni' ako ich súkneňovci v
Nižnom Tvarožci. Sú net1zí
nimi šikoýní ludid. a{hoťltí

spolupracovať. sú to takí isti
lúdia ako najorita, sa sýojo1|

kulťúÍou' ale s tdbými iitýnti
saciál ymi, kullúrnyfií i du

choýnými poťťebami'

a Už máte s cirkevným

ťboÍom nejaké vízie v ma
teriálne.i oblasti?

Ano, P re doýše tkýlll y chť á

ne' ']iebd u|,džo|,ať o nejd

kon vykurovacotn sysléme

a novej podlahe. V zine ie v

ňom privelmi chlatlno' Musí
me sa porat1iť s odborníknti,

čo bude najvhodnejšie. Aala
5a nán to časofi padnfí
zrealizoyať'
a obec má noderný
Dom nádeje, pekne upra-
vený cintorín, avšak vaše

rodinné á administťatívne
sídlo je v staIei faťe. ste
spokojný s ub1tovaním?

v paclstdte á o, hoci je tu
,liičšia llhkosť akLl v ttovýth

budoýáth' Ale i teriér JaÍ| je

L|Lčelnc zrekonšťruot,aný, dri

sa tu celkon dobre žíť.

O Pán farár, móžete zo-
štylizovať predvianočný
odkaz farníkom?

Boh PÍxhádzd na te to

s',,et z lásk| k čIoleku' aby

ukáza], ako nás má rtic1, ako

tu na nás záIeží' Učí nás

pravdu o ňon samom, aby

sme l ohli citil a prežiý!1ť

bLízkosť Boha' úb)' sne yede

li, že o nás stoji' že sa o nás

Za rozhovor sa podekoval
Anto] Radič



Aj l Íonb škol"^k1fi fuku, rovnaka dko ý ninulosti, Íiln
guje Prc žiakO| lnnožo^lyo špaltay.ých' 1!ntlecln\ch a vzde
ltivacích krúžkou '}ednýn z nichje dj íuri|licJv krúžok pod
i,edení čítel'k), ]u[' Senkot cl' ll.ledno pekné'robotňajšie
ron,, 'u i.t' ,1 ,1t, . t,Ju ,t, r't'rl1 t' t n' i,n' ]'t; l"
šiu túru do Novol'uhvnianslgth kúpel'ov' Mierne zaskr'l'
čení blatom dorazili dcl ciel'd' kde 5d kondlLl ,,opekačket"
o fuíbdlOý)': íLo11aj cl1|opci l,erzu'l Llie|,ča!ú l Pani 1!čiícl'kou

a čele. Ncl spidt()čnej L'esle sL! židci - t111'isÍi 1 fi.Ilan Ie'
nonl parktt kochali nádhernými borovicdnli |ejnutaúa
]ni Pešol1 !úlou Lez No\,Li LLlbayňl! sd ndša cesld ska}]čila
J-t,.t t JLl,,rl a,' h. 5 ,,1',,,li"int talp,,t \ntc rc:"i:a.fn
vali' no 'sptlkojní' že 

"^nrc 
zdsd níeča u]'abili prc svoje zdrtl

ti?. nts

ANEKDOTY
Janka sa na Vianace pý

ta otca:
oca vieš, koý vlak naj-

vjac mešká? Na predsa ten,
čo si m i s1Úbi ! m i nuIé vianoce'

aaa
Jažko, čo si kúpi1 babke

pad strcmček?
Futba!avú loptu'

- Futbalovú |optu? Ale ved'
babička nehá futba|'

Práve preta' ona mi kú-
pi|a knižky'

SPOVEDAME
Tentoraz ván v našej rub

rj}e predsta\'íme novť1 uči
tellrr Mgr' Máriu Re1bvskú.

V}tčuje a rTchováva Žiakov
2'stupňa' Vedomosti vštepuje

do žiackych dušičiek v pred

mete aňglický jázyk'
l Kedy a kde ste sa naÍodili?

Národilá soÍn s' 23' no
\€rnbra 1987 v starej lubovni'
l Áká ste boli žiačka na ZŠ?

Žiačkou ZŠ som bo1a šqri
roky, Poiom som pokačova_
la na osenročnom Gymnáziu
T. Vansol.ej v Starej ilubovni.
Mysllln, Že som bola dobrou
Žiačkou a neskór študentkou'
samozrejme, v škole sme so

sPoluŽiakmi sem'tam \rymys'
leli a vyviedii nejakú tu hlirposť,

no vždy to bolo v lámci noÍmy
l Akú lysokú školu ste I7
študovďi?

Učitelitvo alg1ického ja
zyka a literahlry a slovenského
jazyka a literatury na lilozofic
kej faku]te Katolíckej uni\€rŽi
ty v RuŽomberku.
l Pťečo ste sa iozhoďj bť
učitell(ou?

Už pri detských hiách sonl
si částo predsta\.o\.ala, Že som
učitellra' Pripravovala som si
pisom\ pre ''mojich žia.kov'l

ktoré son, sama naphala aj

opravila. VŽdy sa mi toto po-
volanie Páčilo' No a pri podá
vaní prihláš\ na VŠ son sa rrŽ

utvrdi]a v tom, Že chcerl bl

l Áko dlho pósobíte v našej
ško|e?

od tohto šb]ského roka
2011120t2.
r Čo sa rrím v našej škole
najúac páči a nepáči?

Možnosť Žiakov učiť sa inte_

rakír'ne a aj to, že v škole fun
gujen oŽsNokúžIov,doko-
rí.ch sú žiaci Žapojení- Nepáči
sa n]i však ]ahostajný přístup
niektolých Žiakov k učeniu'
l Aké máte lzťahy s detmi
a kolegami?

Myslím si, že 5o žial(mi vy
chádzam dobre' SnaŽínr sa byť

voči nim férová' aj ked sa irn to

mnohoknit nezdá. S ko1egami

mám tiež doblé vzťah): nnlo_
hýn'r som l.dačná za pomoc'

pretoŽe ako začílajúca učitel
ka Potrebqiem často poradiť
l Ako tťáúte svoj volhi'čas?

Rada čjtan' chodim do pri-
rod,v a bicykluiem. ms

Žiaci prvého stuPňa sú naozaj
vel'mi šikovní. Na hodinách ýtvar
nej výchory pod vedenim svojich
učíteliek zhotovujú krásne ume
lecké dielka. Použitým materiálom
a fantázii sa medzc naozaj nek]adú.
Svedčia o tom aj nasledujúce ob
ráz\.

t.A fřiedu zdohí nádherná ná-
stenka vl.tvolená z Prác žiakov pod
starostlivým dolrlbdorn učitel\ M.
Krafčíkovej

Žiaci 4.B vytvorili .prišelky"
Pod vedením učitelL_y v. Plšikovei.
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Slovíčko
na úvod ..,

Ai v tomto školskom ro-
ku k vám prichádzame zno
va. I'ešime sa' Že vám mó
žeme takýmto sPósobom
podávaťmnoŽstvo zauií] a
l.ých iJrfornácií, čitania' ob
rázkovaábalyznášho
bežna.ho školského života.

Nczabudnite' že kvalitu
našich novín móžete zly
šovať aj \.Y vŠETcl! vaše
príspevky a nápady očaká
vame na emailovej adrese
jakubianskysibalOgrna
il.con' Prispievať nóžete
čIánkami' básničkami' ob-
rázkami' fotkaIni'...

Praieme vám príjcmné
čítánie. Itedákčnářádá

,á


