Dubnícky futbal.
Pred štyrmi rokmi sa v Dubníku podarilo obnoviť tradíciu obecného futbalu. Naše družstvo TJ
Družstevník Dubník už štvrtý rok bojuje v VIII. lige o najlepšie umiestnenie a postup do vyššej
súťaže. Od začiatku patríme medzi favoritov a hráči nám dokazujú, že bolo dobrým rozhodnutím
obnoviť tradíciu dubníckeho futbalu. Ťažkú sezónu 2017/2018 sme skončili na peknom 6. mieste,
postup nám ušiel len o dve priečky. Aktuálnu sezónu sme začali výborne a po piatom kole sme na
druhom mieste. Verím, že sa bude našim futbalistom dariť rovnako dobre počas celej sezóny.
Minulý rok sa do futbalového zápolenia zapojili aj naše deti. Sezónu 2017/2018 sme začali ako
nováčikovia a nasvedčovali tomu aj výsledky. No počtom odohratých zápasov sa zlepšovali aj
výsledky. V jarnej časti žiaci vyhrali takmer všetky zápasy a napokon sezónu ukončili na krásnom
treťom mieste. Týmto mladým futbalistom gratulujeme. Samozrejme veľká vďaka patrí aj
rodičom, ktorí podporujú svoje ratolesti. V sezóne 2018/2019 sú po štvrtom kole na treťom
mieste. Držíme palce.
Okrem súťažného futbalu si môžu nadšenci futbalu porovnať svoju šikovnosť aj na turnajoch
v obci. Už medzi tradičné zápolenie patrí Turnaj pri príležitosti obecných dní. Aj tento rok tam
vládla dobrá nálada. Program spestril aj priateľský zápas žiakov Dubníka a Jasovej.
Zahanbiť sa nenechali ani „starí páni“, ktorí sa zúčastnili na spomienkovom turnaji v Jasovej, kde
sa umiestnili na treťom mieste.
Naši futbalisti, či už dospelí, či deti hrajú futbal pre potešenie vo svojom voľnom čase, ale zároveň
reprezentujú našu obec. Určite by sa im hralo ešte lepšie, keby vo väčšej miere cítili našu podporu
priamo na ihrisku. Príďte povzbudiť naše družstvá aj na zápasy.
Mgr. Ladislav Bartha

Csúzi labdarúgás.
2014-ben sikerült felújítani falunkban a labdarúgás hagyományait. Futball csapatunk már
negyedik éve harcol a VIII. osztályban, hogy minél jobb helyezést érjen el. A felkerülés érdekében
első pillanattól fogva az esélyesek közé tartozik csapatunk, és ezt játékosaink is bizonyítsák. Jó
döntés volt a csúzi futbal hagyományának felújítása. A nehéz 2017/18- as évben az előkelő 6.-ik
helyen végeztünk. A magasabb osztályba kerüléstől két hellyel maradtunk le. A szezont nagyon
jól kezdtük, öt kör után az elit második helyen állt csapatunk. Reméljük, hogy csapatunknak
hasonló sikerekben lesz része az egész szezon alatt. A múlt évben sikerült a küzdelmeinkbe
belevonni az iskolás gyermekeket is. 2017/18- as évadban újoncként kezdték, ami az
eredményeikben is megmutatkozott. A lejátszott mérkőzések számával javult csapatunk
teljesítménye is. A tavaszi szezonban diákjaink majdnem az összes mérkőzést megnyerték. Ez
által, szezon végeztével a „győztes“ harmadik helyen végeztek. Gratulálunk és minden
elismerésünk a kitartó fiatal sportolóinknak. Természetesen nagyon nagy köszönettel tartozunk
azon szülőknek is, akik támogassák gyermekeiket. A 2018/19-es szezonban négy mérkőzés után
a harmadik helyen állnak. Szorítunk nekik a további jó eredményekhez. A foci rajongók nemcsak
a bajnoki mérkőzéseken drukkolhatnak, hanem a falunapkor megrendezett labdarúgó tornán is.
Ez évben is jó hangulatban folytak a mérkőzések. A torna színvonalát fellendítette a csúzi és
jászfalusi diákcsapatok között lezajlott barátságos mérkőzés.
Nem vallotak szégyent
végeztek.

az „öregfiúk“ sem, akik a jászfalusi emléktornán harmadik helyen

Futbalistáink - úgy a felnőtt csapat, mint diák csapatunk, mérkőzéseiket a saját szabad idejükben
játszák, de egyúttal képviselik községünket is. Még jobb eredményeket érnének el, ha nagyobb
mértékben éreznék lakosaink támogatását a pályán is. Kérjük azért a sport kedvelő közönséget,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt csapataink buzdításában a mérkőzéseken is.
Mgr. Ladislav Bartha

