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Sviatok učitelbv
Dňa 27. marca 2013 v

predvečer Dňa učitelbv už
tradične prijme starosta ob-
ce PhDr. )ozef Dufala uČi-
telbv naŠej školy na obec-
nom úrade. Milé privítanie,
s1ávnostný PÍogram, ocene-
nie najlepších a malé občer-
stvenie je peknou tradíciou
tohto dňa.

Tohto roku sú vedením
školy navrhnutí na ocene-
nie: Mgr. }ozef Bakoš' Mgr.
Marcela Vargová.- uČitelia
základnej školy a Daniela
Plošcicová _ učitelka ma_

terskej školy.
oceneným, ale aj ostat-

ným pedagógom a zamest-
nancom školy srdečne bla-
hoželáme a prajeme pevné
zdravie, lásku a trpezlivosť v
ich náročnej práci. (IH)

Učitelia na výlete na Hrebienku

řF ohtoroČná zima nárn nadelila parádnu snehovú pri-
I kr1''lrt.r. Naše detičky' ale aj osiatní žiaci mali z toho

radosť. Prežili množstvo siínkovačiek gulbvačiek, aj ly-
žiarslql ýcúk. Učitelia boli v závere ka]endarneho roka
na ýete vo V Tatrách' Napriek tyrnto príjemnýrn zážit-

kom a darom zimy, vznikali aj tažké situácie prí zabez-

pečení bezproblémového chodu školy, a to najmá s od-
prataním velkého mnoŽstva snehu a prasknut'fm starým
vodovodnj,rn potrubím v podlahe školskej jedáIne, keď

nám množstvo vody odtieklo do zeme. Všetlg tieto nástra-

hy a príkoria sme však úspešne zvládlí a už sa tešíme na

slnečné jarné dni. Ladislav Ži|ecý, riaditel školy

Detičý materskej školy na prechódzke. Št<otn* Š. Compel v akcii na streche.



zápis do í. roěníka
Začiatkom februára bola na našej škole malá slávnosť. Žíaci _ pred-

školáci sa v sprievode mamky alebo ocka boli zapísať do 1. ročníka v
školskom roku 2013/14. Učitelky PaedDr. Katarína Vasilbvá, Vlasta
Dunková, Mgr. Dana Ščerbáková a Mgr. fana Šulkovská, ktoré boli
tohto roku zodpovedné za zápis, pripravili miestnosť tak, aby budúci
prváčik mal z návštevy,,velkej školy" pekný zážitok.

V miestnosti ryzdobenej obrazmi, pomóckami sme o dvanástej ho-
dine privítali prvého žiačika. Dvadsaťdeváť zapísaných detí odchádzalo
zo zápísl s památným listom a spomienkoým darčekom. Na zák-lade
počtu zapísaných žiakov a počtu tohtoročných Žiakov nultého roční-
ka, škola v budúcom školskom roku otvorí dva prvé a jeden nultý roč-
ník. (N.G.)

V predvianočnom období sa už piatykrát uskutočnila akcia DARU|
KILo. Cielbm akcie je zber trvanliých potravín a ich rozdelením po-
mócť rodinám, ktoré sú v núdzi alebo v
ťažkej životnej situácii. Našim zámerom
nebo]o zisťovať dóvody danej situácie, ani
sa pý.tať prečo, len v období, keď sme viac zameraní aj na iných ako
len na seba, troškou pomócť. Zbierku otvorila Zuzka Rybovičová zo
6' A' ktorá doniesla prvé kílo. No a potom sa v zborovni zhromažďo-
vali cestoviny, múka, cukor, strukoviny, ale aj pudingy, olej, konzerr,y,

paštéty a iné trvanlivé potraviny. Spolu žiaci, rodičia, učitelia KT a ŠT
a správni zamestnanci školy lyzbierali takmer 250 kg potravín. Tieto

potom PaedDr. Michal Hanečrik a Evá
Fáberová po konzultácii s: poslancami
obecného úradu PaedDr. Katarínou Va-

silbvou a Mgr. Jozefom Bakošom rozviezlí šiestim rómskym a štyrom
nerómskym rodinám' Ďakujeme všetkým, ktorí sa vzdali toho troška,
aby ukázali, že l'udskosť a spolupatričnosť ešte nelymrela.

PhDr. Nadežda Gregová

Maslenica (symbol slnka a tepla)
Starý ruslý jarný sviatok pred

''Vblký- postom', keď sa l'udia
nielen lúčia so zimou, ale sa na-
všter,'ujú' zabávaji sa, hostia, po-
núkajú rózne tradičné dobroty
(palacinky - bliny, koláče, pirohy
a iné jedlá).

Maslenica, jeden z najoblúbe-
nejších sviatkov ruského národa
si našiel svoje miesto i na Sloven-
sku' konkrétne v našom okrese v
meste Podolínec, kde sa stal ob-
lÚbeným medzi Žiakmi ZŠ, m|á-
dežou a dospelými, ktorí sa učia
ruskýjazyk.

Dňa 12. februára t.r. v Podo-

línci sa uskutočnila prehliad-
ka kultúrnych programov v
ruskom jazyku pre žiakov ZŠ
a SŠ, na ktorej sa už tradične
zúčastňujú aj žíaci ZŠ 1akubany.

Nikola Mačugová zo 7 . Atríe-
dy si pripravila prednes básne a

Anna Barlíková, Silvia Rybovi-
čová' žiačky 9. A triedy nacvičili
spev v ruskom jazyku.

Svojim programom zaljali dí-
vákov, patrili medzi najlepších a
boli ocenené darčekmi a památ-
ným listom.

PaedDr. Helena Saloňová'
qnrčuj úca ruského j azyka.

Yíťazi okresnei olympiá
Blahoželáme víťazovi okresného kola olympiády v anglic-

kom jazyku Gabrielovi Mikulášovi Hlinkovi a víťazovi okres-
ného kola Matematickej olympiády piatakovi Slavomírovi Štuc-
kovi. Úspechom bolo aj tretie miesto deviataka fozefa Bučku na
Geografickej olympiáde' Potešili svojich učitelbg rodičov a doká-
zali, že v našej škole máme aj žiakov, ktorí sa nestratia na vedo-
mostných súťažiach. (N.G.)
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f) iatok pred jarnýmiprázdnínamibol alqÍsí iný. Do školynamiesto
I Žiakov prišli princezné, princovia, víl1', 6".1i a podobné b}tosti'
dokonca aj pani učitelky sa zmeniii na mačlcy, čarodejnice '.. snáď
chceli začarovať neposlušných Žiakov na dobré a múdre deti? Telo-
cvičňa sa zmenila na ryzdobenú sálu, kde sa šantilo, veselilo a tanco'
valo, pretože v našej škole sa v ten der\ kona1 vytúžený karneval.
Aj bez čarovného zrkadielka stne sa dozvedeli, kto je v našej škole
najkrajší pri r,7hlasovaní súťaže o MISS a BoY' MISS VRoMA a BoY
ROMA. Tento deň bol naozaj krásny a tak trochu aj čarovný. Veď sa

pozrite, a posúdte sami! Mgr' Mária Gnebusová



Futbalové mužstvo TJ soKol |akubany sa v sezóne 2012l2ol3 prýkrát v histórii
predstavilo v regionálnej futbalovej súťaži, a to konkrétne v VI. lige Šariš. Bohužiď
po jesennej časti figuruje na nelichotivej poslednej priečke tabufu. Dóvodov prečo
sa naše mužstvo nachádza na dne tabullcyje viacero. V prvom rade treba zdórazniť,
že na jeseň sme dali šancu najmá vlastným odchovancom, z ktorých viacerí nemali
skúsenosti s účinkovaním vo vyššej súťaži. Navyše, niektorí hráči svojim prístupom
sklamali a museli sme sa lTrovnať aj s odchodom viacerých opór za prácou (napr.

M. Grajzinger, J. Čopjak' T. Stempa, R. Baláž).

Vzhladom k tomu, že

sme boli úplný nováčik
a nemali sme žiadne skúse-
nosti s účinkovaním v tejto
súťaži, bolo potrebné v re-
Iatívne krátkom čase za-
bezpečiť mnoŽstvo admi_
nistratívnych, technických
(zmena rozmerov ihriska,
oplotenie ihriska, rekon-
štrukcia šatní, priestory
pre kameramana, zavIažo-
vací systém, zatrávnenie
šestnástok a pod') a orga-
nizačných úkonov, aby sme
splnili všetky kritériá, ktoré
sa od nás očakávali' Mys-
Iim, že Po tejto stránke sa

nám podarilo urobiť maxi-
mum a počas sezóny sa ne-

rysk1'tli váčšie problémy.
Čo sa týka financií, tak sme
disponovali jedným z naj-
menŠich rozpočtov v rámci
mužstiev v tejto lige, čomu
bolo potrebné príspósobiť
aj chod a celkovú organizá-
ciu klubu (napr. nešli sme
cestou nákupu hráčov, ale
da]i sme priestor našim od-
chovancom, príprava v do-
mácich podmienkach).
Bohužial, negatívom bo1

aj fakt' Že sa v našej obci
nájde len pár zanietencov,
ktorí sú ochotní robiť oko-
Io futbalu. Nedá mi nespo-
menúť aj výkony rozhod-
cov' na ktoré sa nechceme
lyhovárať, ale vo viacerých

zápasoch boli súperoým
dvanástym hráčom a nena-
darmo sa hovorí' Že v tých-
to niŽších súťažiach korup-
cia prekvitá.

Smutná je aj situácia
okoio našej mládeže, keď
sa nám rysoval silný ročník
futbalistov a tak sa nám na
jar podarilo dať dokopy par-
tiu mladých chlapcov _ do-
rastencov, ktorý poctivo tré-
novali a dosiahli aj pekné

ýsled\ v prípravných zá-
pasoch (zdolali piatoligo-

ých rovesníkov z Plavníce,

ryhralinadA_mužstvom
]akubian). Bohužial situácia
v okrese je taká' že doraste-

necká liga nefunguje a na 5.

ligu sme nemali dostatok fi-
nancií. A tak prišlo obrov-
ské sklamanie pre ýchto
chlapcov (aj pre mňa)' čo
malo za nás]edok, Že chlap-
ci odišli hrať bud'do Starej
Lubovne alebo do Plavni-
ce, žial, niektorí s futbalom
aj skončilí' Aj tento príbeh
odzrkadluje situáciu a prob-
lémy slovenského športu'

Počas zimnej prestáv-
ky sa podarilo sČasti sta-
bilizovať situáciu v klube,
ked' nastala zmena na tré-
nerskom poste, noým tré-
nerom sa stal |ozef Regrút
a jeho asistentmi Ladislav
BuČko a Štelan Rybovič.
Čo sa týka kádra, podari-
lo sa nám posilniť káder'
keď na hosťovanie priŠli
Lukáš Pardus a )án Sčens_
ný z Vyšných Ružbách'
Lukáš Ilčjšák z Litmano-
vej, ondrej Yandžura zo
Starej tubovne a rieši sa
aj príchod Dávida Gulaša
z Litmanovej.

Vzhl'adom na ldimatic-
ké a finančné podmienky
sme zimnú pripravu ab-

solvovali v domácich pod-
mienkach' keď sme r,}r:-

žívali najmá telocvičňu.
Pred začiatkom jarnej čas-

ti máme naplánované aj tri
pripravné zápasy na umelej
tráve v Lipanoch: l0' mar-
ca s FK Dubovica (r'ysle-

dok l:3), 17. marca s No-
vou tubovňou,24. marca
s Čirčom.

Sezóna sa začina 3l.
marca, ked'sa o 15. h pred-
stavíme v Šibe. Prý do-
máci zápas odohráme
7. apríla o 15. 30 s muž-
stvom Chminianskej No-
vej Vsi, na ktorý vás záro-
veň srdečne pozývame. Aj
napriek poslednej prieč-
ke v tabulke veríme, že sa
nám podarí v jarnej časti
uhrať čo najviac dobrých

ýsledkov, a Že sa pokúsi-
me o menši zázrakv podo-
be záchrany v 6. lige.

T 7 telocvični ZŠ a lvlŠ sa
Y zs. decembra usku-

točni] 2. ročník Vianočné-
ho futsalového turnaja' Zú-
častnilo sa na ňom celkovo
9 muŽstiev, ktoré boli roz-
delené do dvoch skupín,
(skupinaA_5mužstiev,
skupinaB_4muŽstva),
z ktorých postúpili do šwrť-
finále po štylri tímy. Prven-
stvo na tomto turnaji obhá-
jilo mužstvo FK |akubany
(v zložení: M. orechovský,
Š. Dufala' M. Katrenič, M.
Pribiš, M. Čopiak), ktoré
vyhralo skupinu A a po dra-
matickom štwťfiniíIe, keď
tesne zdolalo Tesar TEAM,
si v semifináIe hladko po-
radilo s muŽstvom soKo-
LICI a napokon vo velini
dramatickom finále pora-
zilo najváčšie prekvapenie
turnaja, mužstvo HAJos
TEAM (v z|oŽení: Š. com-
pell M. Fáber' J. Duda, M'
Rybovič). Hajoš team doká-
zal svoju silu uŽ v základnej
skupine, keď prekvapujúco
zdolal aj neskoršieho víťaza
FK |akubany, Vo štvrťfiní|le
si poradil s LOS Galacticos

po penaltách, v semiflná-
le vyradil ďalšieho favorita,
tím PARTIČKA. Nakoniec
bol aj biízko celkového ví-
ťazstva, keď vo finále viedol
nad FK Jakubany2:0, no na-
pokon tento náskok neudr-
žaI a pt ehr al 2:3, keď rozho -

dujúci gól padol 20 sekúnd
pred koncom. Tretie miesto
obhájili SoKoLICI (v z1o-

žení: M. Dufala, T. Stempa,

J. Čopjak, |. Duda), ktorí si

v súboji o tretie miesto po-
radili s PARTIČKOU ( v zio-
žení: J. Dziak' T. Nemer-
gut, M. Kolčák |. Guzlej).

Celkovo možno konšta-
tovaÍ, že sa tulnaj vyznačo-
va] kvalitnou úrovňou' čo

potvrdili aj dramatické sú-
boje a mnoŽstvo peklých
futbalorych momentov.
o atraktivite turnaja svedČí

nielen poČet prihlásených
muŽstiev ale aj počeLná di-

vácka kulisa. Veríme, že sa
toto podujatie stane každo-
ročnou tradíciou a pójde aj

nad'alej o príjemné sPestre-
nie vianočných sviatkov.
Výsledky:
Skupina A: 1. FK )akuba-
ny, 2. Partička, 3. The kop,
4. Hajoš team' 5' Kodiak
team
Skupina B: 1. Los Galacti-
cos, 2. Sokolici' 3. Starí pá-
ni, 4. Tesar team

Štvrťfinále: FK |akuba-
ny - Tesar team 7:6, The
kop _ Sokolici 1:3, Hajoš
team - Los Galacticos 4:4
(5:app)' Partička _ Starí
páni B:2

Semifinále: FK |akuba-
ny _ Sokolici 5:0, Hajoš te-

am - Partička 3:1

O 3. miesto: Sokolici -
Partička7'2

Finále: FK |akubany _

Hajoš team 3:2



sPoRY, KTORE RIESI KOMISIA
Obecny' samosprávny orgrín tvoria aj dve komisie 1. sociií|na
a 2. stavebná, polnohospodrí,rska a verejného poriadku' kto-
rú vedie Mikuláš Guzlej s dialšími poslarrcami Mgr. fozefom
Bakošom, frínom Dufalom, fozefomDufa]om a|ainom Čop-
jakom. Administratívnou pracor'rríčkou (zapisovatelkou) je
Anna Stempová, ktorá na obecnom úrade eviduje st'ažnos-
ti a podnety občanov, niektoré sprostredkované starostom,
ktoré potom predkladá na komisionrílne riešenie. Závaž-
nejšie problémy sa prerokrivajú na obecnom zasfupiteťstve.

áno: 
',Dve 

rodiny sa pravotia
už velb rokov a okresný súd
akoby nevedel rozhodnúť.
Namiesto toho, a\ sa do-
hodli' rynakladajú velh pe-
ňazí na advokátov."

Niektorí občania ani netr-
vajú na pokutách, skór sa prí-
du iba lyžalova! ak pocitu-
jú nejakú kivdu či ujmu na
svojich občianskych právach.
V dávnejšich rokoch boli na-
liehavejšie pozemkové spo-
ry, ked sa gazdoia intenzívne
venovali rastlinnej a živočíš-
nej i,"f'robe' Členovia poriad-
kovej komisie mali,,rozhodo-
vať" také spory, keď si susedia,

úmyselne _ neúmyselne, odo-
rali kúsok role' čo bolo skór
zadanie pre odborníkov _ ge-

odetov. Hranice pozemkov
boli inakšie zakeslené v ma-
pách, ako ich gazdoúa odne-
památi obrábali, čo sa potvrdi-
1o pri pozemkorých úpravách.
Niektorí si nechávajú pozem-
1cy nanovo i,1rnerať, čo sa mó-
že opátovne udiať aj s prícho-
dom tohtoročnej jari.

Niektoré úlohv komi-

sii zadáva obecné zastupitel:
stvo, povedzme l.tedy, ked si
chce niekto prikúpiť poze-
mok. Komisia ponajprv obha-
juje verejný záujem' Či na da-
nom pozemku nebude neskór
chodník alebo vhodná trasa
pre dajahi kábel.

Najváčšie problemy s róm-
sL7rri osadnikmi? obyďia
majú zváčša postavené na cu-
dzích' pozemkoch, pričom
za ,,čiernu" stavbu (chatrč)

moŽno lryrubiť lrysokú poku-
tu, aŽ tisíc eur. Niektori obča-
nia chcú b1vať legálrre' v sú-

lade so stavebnýrrn zákonom,
ale odrádzajú ich zloŽite ad-

ministratíwe úkony' potrebu-
jú advokáta - a za všetko Úe-
ba p1atiť peniaze. obec im r'
tom nemóŽe pomóct, musia
sa dohodnút's vlastníkmi po-
zemkov.

Pri susedslých sporoch
sa zrykne používať takáto
hrozba: ,,Veď počkaj' dám
t'a na úrad!" Ale odtial' mó-
Že prísť iba takáto odpoved:

,,Keď sa neviete dohodnúť
- súdte sa!" (A.R.)

M. Guzlej, ktorý už dvad-
saťdva rokov r,ykonáva aktív
nu po1icajnú sluŽbu na oR
PZ v Starej tubomi, má te-

da aj Praktické skúsenosti s
posudzovaním priestupkov a

trestnych činov, ov1áda prí-
s1ušné zákony. Počas rozho-
voru viackát pripomenie,
Že komisia neuprednostňuje
represivne opatrenia, r,yhý-
ba sa udelbvaniu peňaŽných
pokút, ale sa snaží zmierovať
rozvadeýh občanov. Ko'
misia pritom mÓže odporu-
čiť starostovi, ako štatutár_

nemu zástupcovi obce, a\
udelil za dokázaný priestupok
primeranú pokutu. Zápis-
nica, ktorá je lysledkom ta-

ýhto ústretoýh rozhovo-

rov' má odporúčací charakter
a móže bl neskór použitá, ak
sa susedia nedohodnú' na prí-
padnom okesnom súde či na
správnom oddelení obvodné-
ho úradu. Ťažiskom sťažností
sú susedské spory, keď nieko-
mu, napríklad, nespútane steká
voda zo strechy. lebo nemá od-
kvapové Žl'aby' alebo sa rozlie-
va močovka z maštale, čo je už
zriedkavejší pr1estupok' kedže
sa teraz nechová veLa dobytka.

',Nevidime dóvod' a\ sme
niekomu nadržiavali, rozho-
dujeme podlb svojho najlep-
šieho vedomia a svedomia,
máš - nemáš pravdu!", - vraví
M. Guzlej' Existujú aj nepreko-
natelhé rozpory medzi obČan_

mi? Náš besedník pritakáva, že

0bec Jakubany zverejnila na internete

Výzvu na pred|oŽenie ceno\4'ch po-

nÚk na opravu domu smÚtku' Korá

sa Uzavrie 15. apría t r Po Ósmich

rokoch od otvorenia domu smÚtku
je uŽ potrebná oprava VonkajŠej ram-

py a Vonkajšlch schodov na zadnej

ulici' ktoré sÚ rozbité. Zároveň sa na

Úpravu chodnkov poUŽije kva|itnejšia

dlaŽba' Remeselnrci upravia i vnÚtraj-

šok domu, aby manipu|ácia s te|es-

nými pozostatkami neboŽtikov, ked'

sa truhla presÚVa Z chladiarenského

boxu do obradnej siene, bola praktic-

kejšia. Výzva obsahuje aj zadanie na

rekonštrukciu cintoína' má sa obnoviť

asi 1 50 metro\4i kovoui p|ot a opraviť

mÚrik (soke|). Cintoín sa potom bude

rozširovat naváŽaním h|iny smerom k

hrádzi pri potoku Jakubtanka.aoa
Firna EKjS asi desafl{át rlčne 0d-

váŽala z obce druhotné suroviny a za

kaŽdé vrece s plastni či skllm si úč-

tovala 1,25 eur. 1bec uzatvoila doho-

du, že druhoké suroviny bude odváŽat

na h\spodársw dvor firmy EK)S na

náldadn\n aute, pr\stÍednÍcťv7n na-
lých obecných sluŽieb' V minulom ro-

ku sa takto ušetrilo viac než 2000 eU-

re, naklady b1li iba na pohonne láil<y.

Súbeh spevákov
RusÍnska obroda na S|oven-

Sku pripravuje uŽ 12 ročnk Íes-
tivalu spevy mÓjho rodu, ktoryi sa
V tomto roku uskutoční V zem-
p|ínskom regióne. Po doteraj-

lo |ovensko má 40 chránenÝch

D utaei n ÚzemÍ (CHVÚ) a posled-

ným majÚ byt Levočské Vrchy s roz-

lohou 46 tisíc hektárov v okresoch

KeŽmarok, Levoča, Sabinov a Stará

Lubovňa, čo je váčŠia plocha, akÚ

obhospodaroval Vojenský výcvikový

priestor Javorina (3 l tisÍc hekárov)'

Pod|á noveIizovaného Zákona NR SR

č' 543/2003 o ochrane prÍ,ody a kra-

jiny zvrchované vtáčie terjtÓrium má

zasahovat až do katastrálnych úze_

mí miest Lipany, Sabinov a Stará Lu_

bovňa po rieku Poprad pri Forbasoch.

Nejde teda iba o prob|ém 8 tisrc reŠ-

tituentov, Korí sa domáhajÚ v|astníc-

kych práv v |esoch, po zrušenÍ vojen-

ského obvodu

V Levočských Vrchoch sa Vysky-

tuje viacero Vzácnych druhov Vtákov

- bocian čierny, orol skalný, o[o| krik-

lávy či chrapkáŠ (chriaŠtel) po|ny .

Občianske Združenie S|ovenská or-

nitoIogická spoločnost tvrdí, Že sa
nebUde obmedzovat hospodárenie

V lesoch. NesmÚ sa VŠak ohrozovať

hniezda, predovšethlm v máji' jÚni a
jÚli' Mechanické práce majÚ bytzaká-

zané, avšak práVe V tomto obdobíje v

|esoch, kde si vtaci zvykli Žit v symbi-

Óze s ťaŽnými koňmi' najviac roboý
0 vyh|ásenÍ chránených Vtáčích

území nikto s Vlastnkmi lesov nedis-

kutova|, proti Čomu protestova|i pred

Úradom vlády a par|amentom (na Í0-

tograÍii)' Predseda Výboru urbarskej

pozemkovej spo|očnosti V Jakuba-

noch stelan Gulaši nám k tomu po-

vedal, Že ani rokovanie tzv. pracoVné-

ho výboru reŠtituentov s ministrom

Životného prostredia neboIo ÚspeŠné'

Spočiatku sa akoby pridáVal na Stra-

nU Vlastnkov |esov, no neskÓr (19

decembra 2012) spornÚ vyhlášku

podpísa|. Zákon o ochrane prlrody a

krajiny bol povyšený nad |esnícky a

iné zákony.

ReŠÍiluenti sa ale nevzdávaiú,

požaduiú doriešiť vlastnícke vzt'ahy

k lesom, čo brzdí byrokralický ad-

ministralívny apatát, chcú získať

kvalilikovaného advokála a pripra-

Viť setiózne oponenlské posudky.

(A.R.)

ších skÚsenostiach
zm VŠarišskoma
spiš sa Výber del anažmentu povodí Slovenskej republiky
ských i dospelých spevákov na dvesto obciach, desíatich v okrese Stará Lubovňa,
tento festival bude realizovat jed- ňoýh rizík. |akubany dostali 120 tis. eur na budovanie priehradok -
notným spÓsobom podlh Vzoru priečnych staúeb z dreva, ktoré majú obmedzovať urýchlený odtok vo-
zemp|Ínskeho regiÓnu. Doteraz dy do nížinnej krajiny. Póvodne, ked bola obec zváčša zalesnená, iba 5%

(R0) ti1 tohto trestného činu' Azda to uspokojivo r.yšetrí polícia. (A.R.)



záuimová ěinnosť v Íoku 2o1 3
Na rok 2013 má škola vytvorenú bohatú škálu záujmovej činnosti pre svojich žiakov. okrem pravidelných záujmoých krúžkov (26)' ktoré

sa realizujú cezvzďelávacie poukazy, škola pripravila aj niektoré pravidelné (pozri fotografie) a nepravidelné aktivity (vylety'exkurzie, Deň
detí a pod.) pre Žiakov cez SCVČ Rosnička v Kežmarku. Od l. septembra2oI4 bude mať škola vlastné CVČ a Šro cez ktoré bude realizovať
záujmolrí činnosť svojich žiakov. Vo februári bola podaná žiadosť na Ministerstvo školswa SR' Pod'akovanie v tomto smere patrí starostovi a

obce a poslan com oZ, ktorí schválili dotáciu, ktorú dostáva obec na záujmovú činnosť žiakov pre našu školu. (IH)
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SI ZACVICIT S MAMICKAMI !!!

Kde? Tolocvlčňa ZŠ s MŠ Ja"kubany
Kedy? Nepárny Štyrtok v mesiaei

14:00- t6:00 hod.
Za koÍko? Platí Škola

lnŠtrukton S. Matflaková
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Kde? Hudobnó štúdio v škole

Kedy? KaŽdúsobotu - 11:00-12:30

Kto? VybranÍ Žlael šk. kapely
(záuJemeovla sa moŽu prlhláslť u tr'uc.)

Za kol'ko? PlatÍ škola

InŠtruktor: Š. zima

PTAVANIE

Žehnie riaditel'a

VŠetci Žiaci Školy
vedia plávať

Kde? Plaváreň SL + Plaváreň SOREA [K
Kedy? KaŽdý utorok + nepárny pondelok

1l:30- 14:00 14:00- 16:30
(odchody autoDus0v 0d školy)

Kto? S[-Žiaci 1.st.; [K-Žiaci2.st.
+ deť Ms-5.I' + zamestnancl

Za kol]to? PlatÍ škola

InštruktoL tjK-M. Hanečák, t. Žilocký
SL - lnŠtruktori plav' Školy

va

IIOIEIBAI DIEIICATA

Kde?

Kedy?

Kto?

Za koťko?

Telocvlčňa školy

Párny Štvrtok - 14:00- 16:00

Reprezentantky školy

(športový tréning)

Platí škola

lnŠtnktor: D. Boršovská

r'0LKt0R

Zachovávame tradíeie obee

Kde? 0becnýúrad

l(edy? KaŽdú stredu - 15:00 - 16:30

l(to? ŽiacisúboruKecora

Zakolko? PlatÍ škola

Inštrukton E. Í'áberová

Za kolko? PlatÍ Škola

Inštruktor: il|. Hanečák

JAKUB|ANSKY HLASNlK s prílohou JAKUBÁNY vydáva Základná škola v Ja-
kubanoch. Redakčná rada: PhDr. Ladis|av Zilecký (riadite|'Školy), PhDr' JozeÍ
DuÍala (starosta obce), Anton Radič (redaktor). Kontakt: www.zsjakubany.edu.

sk alebo zsjakubany@szm.sk. Tel.:052/4364240, mob.: 0903 323368. Tlač:

Tlačiareň KeŽmarok GG, s.r.o., Priekopa 21, 060 01 KeŽmarok. Iel':052 452
3207. Noviny vyŠli nákladom 1000 výtlaČkov a sú expedovanézdarma'
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