
SPRAVODAJ
051 / 7480900Ročník 24, číslo 1, ISSN 1339-0198

ĽUBOTICE
www.lubotice.eu

O B E C

informačný časopis obce Ľubotice

Február 2022

OBZRETIE SA ZA ROKOM 2021
Napriek celosvetovým problémom s 
pandémiou, ktorému sa nevyhla ani naša 
obec,  darilo sa nám v roku 2021 zrealizovať 
mnoho naplánovaných aktivít. Po ukončení 
rekonštrukčných prác na budove obecného 
úradu a materskej školy v rámci projektu,  
ktorý bol spolufinancovaný z fondov 
Európskej únie, sme v minulom roku 
zrealizovali aj rekonštrukciu zasadacej 
miestnosti na obecnom úrade, ktorá po 
rokoch dostala úplne nový a moderný šat.
Zrealizovala sa rekonštrukcia oplotenia v 
zadnej časti cintorína a v ďalšej etape sa 
ukončil výrub starých stromov. V Obecnom 
dome na ul. Bardejovskej sa kompletne 
vymenili staré poškodené kanalizačné a 
vodovodné potrubia a bola osadená 
protišmyková dlažba. V júni bola ukončená 
rekonštrukcia a prestavba zberného dvora na 
dočasné skladovanie odpadu, ktorý po 
rokoch dostal úplne nový rozmer, a týmto 
žiadame občanov našej obce, aby na zberný 
dvor vyvážali len odpad v súlade s platným a 
zverejneným prevádzkovým poriadkom.
Rozšírilo sa tiež verejné osvetlenie v areáli 

Obecného domu, na ulici Letnej a 
Záhradnej. V obci sa zrealizovali nutné 
vysprávky ciest a chodníkov. Pribudli  nové 
prechody pre chodcov, obmedzenia rýchlosti 
a ďalšie zvislé aj vodorovné dopravné 
značenie. V rámci rekonštrukcie sa opravili 
miestne komunikácie na uliciach 
Bánovecká, Záhradná, Krížna a Gagarinova 
a po dvojročnom úsilí sa nám podarilo 
zrealizovať dôležitý pripájací pruh z 
Nižnianskej ulice na Prešovskú v smere na 
sídlisko Sekčov, čo výrazným spôsobom 
zvýši bezpečnosť pri predchádzaní 
dopravným kolíziám, ku ktorým na tomto 
kritickom mieste dochádzalo dlhé roky 
predtým.
Pandémia nám žiaľ nedovolila  realizovať 
ani všetky naplánované  kultúrne 
spoločenské podujatia, ale z tých, ktoré sa 
vydarili, je potrebné spomenúť oslavy 
sviatku Cyrila a Metoda a Ľubotický 
festival, ktorý sa v letných mesiacoch konal 
v areáli Obecného domu. Vystriedali  sa na 
ňom  zvučné mená slovenskej populárnej 
hudby ako Richard Müller, skupiny HEX, 

Polemic, Marián Čekovský, Kali a mnoho 
ďalších. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k 
dielu, všetkým poslancom, zamestnancom 
úradu, dobrovoľníkom a v neposlednom 
rade Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Ľubotice, ktorý je k dispozícii všade, kde ho 
obec i obyvatelia našej obce potrebujú.
V tomto roku budeme pokračovať v 
rekonštrukcii ďalších miestnych  
komunikácií podľa schváleného 
harmonogramu a podľa schváleného 
rozpočtu obce na rok 2022 realizovať ďalšie 
plánované investičné aktivity v obci, okrem 
iných aj rekonštrukciu podkrovia budovy v 
športovom areáli TJ Sokol Ľubotice, 
rekonštrukciu ďalších mostov v obci, 
realizáciu prvej etapy cyklistického 
chodníka a v priestoroch záhrady Denného 
stacionára plánujeme vytvoriť oddychovú a 
relaxačnú zónu. Na niektoré z projektov sa 
budeme uchádzať v rámci výziev o získanie 
možných finančných zdrojov, či dotácií z 
eurofondov.

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce



Závery z rokovania OcZ dňa 14.02.2022

Uznesenie 1/1/2022: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 1/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Jozef Čajka.

Uznesenie 2/1/2022:    
OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa 
§ 77 zákona č. 448/2008 Z.z., ak je výška finančného príspevku nižšia 
ako 1.200,- € ročne alebo vo výške 100,- €/mesiac pre obyvateľov 
obce Ľubotice na rok 2022, ktorý sa poskytuje v zmysle § 110aq 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Uznesenie 3/1/2022: 
OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2022:
- výstavba cyklistického chodníka 1. časť
- rekonštrukcia mosta na ul. Roľnícka
- rekonštrukcia mosta na ul. Pod Hájom
- rekonštrukcia ul. Makarenkovej v dĺžke cca 300 m 
- vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny 5 % spoluúčasť
- rekonštrukcia podkrovia a zateplenie budovy v športovom areáli 
40% spoluúčasť
- vybudovanie kontajnerových stojísk na uliciach Tekeľova, 
Hapákova
- výkup pozemkov (Vodárenská, MK5, materská škola, cyklochodník 
II. etapa)
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ul. 
Ľubochnianskej
- spracovanie územného plánu obce
- projektová dokumentácia Rekonštrukcia podkrovia v športovom 
areáli
- projektová dokumentácia na výstavbu  MK na ul. Vodárenskej

Uznesenie 4/1/2022:    
OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o opravu 
miestnej komunikácie – koniec Jarkovej ulice.

Uznesenie 5/1/2022: 
OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o vybudovanie časti 
miestnej komunikácie na ul. Vodárenskej po odbočku na ulicu 
Orgovánovú.

Uznesenie 6/1/2022:    
OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o rekonštrukciu 
terasy v objekte Pohostinstvo NOVA vo vlastníctve obce, ktorá je v 
súčasnosti v prenájme p. Harčára.

Uznesenie 7/1/2022:    
OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o dočasnú úpravu ulice 
Mesačnej.

Uznesenie 8/1/2022:    
OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2022:
- Obecná lyžovačka (21.-25.februára – jarné prázdniny)
- Kelemeské hody (podľa upresnenia)
- Týždeň slovenských knižníc (7.3.2022 – 11.3.2022)
- Noc s Andersenom (1.apríl 2022)
- Odber krvi (8.apríl 2022)
- Stavanie mája v spolupráci s DHZO (koniec apríla)
- Deň matiek (15.máj 2022)
- Súťaž mladých hasičov (máj – jún)
- MDD alebo Detský folklórny festival (jún)
- Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom útoku (jún)
- Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún)
- Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (2.júl 2022)
- Zájazd na kúpalisko (august - prázdniny)
- Letná čitáreň v knižnici (každý augustový pondelok)
- Ľubotická desiatka (1.september 2022)
- Záhradkárska výstava v spolupráci so ZO SZZ (september)

- Oslava jubilantov (15.október 2022) 
- Katarínska oldies zábava (26.november 2022)
- Vianočné trhy (december)
- Odber krvi (9.december 2022)
- Štefanská zábava v spolupráci s OZ Kelemeske furmani (december)

Uznesenie 9/1/2022:    
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
1. polrok 2022.

Uznesenie 10/1/2022:    
OcZ podľa § 20 ods. 7 písm. c)  zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov: 
1. berie na vedomie
- Správu - informáciu o postupe  prerokovania zadania územného 
plánu obce Ľubotice.
- Výsledok posúdenia zadania územného plánu obce Ľubotice podľa 
§ 20 ods. 5 písm. c), ods. 6,  č. 50/1976 o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, zo 
dňa 7.2.2022, č. OU-PO-OVBP1/2022/011313 ako príslušným 
orgánom územného plánovania.
2. súhlasí 
- s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na 
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k zadaniu územného 
plánu obce Ľubotice
3. schvaľuje 
- zadanie územného plánu obce Ľubotice v súlade s § 20 ods. 7  písm. 
c)  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.
4. ukladá
- referátu vnútornej správy zabezpečiť uloženie - zaradenie 
pripomienok doručených pri prerokovaní zadania, ktoré sú nad rámec 
zadania k podkladom určeným pre prípravu konceptu územného 
plánu obce, pre potreby ich prehodnotenia.  

Uznesenie 11/1/2022:    
1. súhlasí, 
- že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce 
Ľubotice  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
dotácie.
2. schvaľuje
- predloženie Žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie „Územný plán obce Ľubotice“ podľa § 5 ods. 2 zákona 
č. 226/2011 Z. z.
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
„Územného plánu obce Ľubotice“ najmenej vo výške 20 % 
oprávnených nákladov (rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a žiadanej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci);
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu obce Ľubotice.

Uznesenie 12/1/2022:    
OcZ neschvaľuje predaj pozemku KN-C parc. č. 3252/4 vo 
vlastníctve obce pre Zuzanu Jurčenkovú, Baštová 38, Prešov.

Uznesenie 13/1/2022:    
OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % za obdobie od 
25.11.2021 do 9.1.2022 z dôvodu núteného uzavretia prevádzky na 
základe stanovených protipandemických opatrení pre Mateja 
Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce
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Z a č a l i  s m e  n a p l n o

Páter Teodor Jozef Tekeľ bol kazateľ, 
katechéta, duchovný spisovateľ, básnik, 
akademický maliar, ilustrátor a sochár. 
Narodil sa 26. januára 1902 v Ľuboticiach. 
Pochádzal z roľníckej rodiny. Ako 
pätnásťročný vstúpil do františkánskej 
rehole a v roku 1924 bol vysvätený za 
kňaza. Pôsobil v niekoľkých slovenských 
kláštoroch ako kazateľ a katechéta v 
kláštoroch v Bardejove, Hlohovci, Nových 
Zámkoch, Nitre, Fiľakove, Nižnej 
Šebastovej, neskôr ako kazateľ a katechéta 
v Malackách, v Bratislave a Hlohovci. V 
roku 1950 bol násilne odvlečený s inými 
rehoľníkmi do Hronského Beňadika a 
Belušských Slatín. Od tohto roku žil a 
tvoril v Trnave.  Páter T.J.Tekeľ vystavoval 
svoje diela na pražských výstavách. 
Zanechal viac ako tritisíc diel, veľké 
množstvo básní, kázní a zamyslení. Zomrel 
v Trnave 14. júla 1975.
26. januára 2022 sme si na Obecnom úrade 
pripomenuli 120. výročie narodenia Pátra 
Teodora Jozefa Tekeľa. Pri tejto príležitosti 
sa konala pietna spomienka pri jeho tabuli.

Mgr. Martina Klimovičová

Navždy nás opustili v mesiaci december 2021
Milan Sochovič, 77 r.
Anna Zuščinová, r. Gallová, 89 r.
Vladimír Kupec, 73 r.
Renáta Hudáková, r. Mihalíková, 73 r.
MUDr. Štefan Kľučár, 65 r.

Jozef Havrila, 61 r.
Eva Palšová, r. Varadyová, 72 r.

Navždy nás opustili v mesiaci január 2022
Marta Bosáková, r. Marcinová, 90 r.
Veronika Jadvišová, r. Pončáková, 74 r.

ul.  Záhradná

ul.  Bánovecká

Miestna skupina Slovenského červeného kríža a obec Ľubotice
Vás pozývajú na hromadný odber krvi 

VEĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI 
dňa 8.4.2022 od 7,30 hod. do 11,00 hod.

do Komunitného centra v Ľuboticiach 
na Makarenkovej ul. č. 98.

Toto podujatie sa realizuje v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami 
 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prípade zlej epidemiologickej situácie sa termín odberu presunie. 

Upozornenie pre majiteľov psov 
Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností 
občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto 
žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov, aby si 
zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a 
neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto 
psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov obce. 
Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri 
pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú 
povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov 
VZN obce č. 3/2020 o verejnom poriadku § 8 Povinnosti chovateľov 
psov a odchyt túlavých psov a Zákon č. 282/2002 Z.z.
Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadis-
ka hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a 
nákaze medzi samotnými psami.

120. výročie narodenia
Pátra Teodora Jozefa Tekeľa

V našej škôlke sa predškoláci - Motýle a Včeličky, poctivo pripravujú do 
základnej školičky.
Vstup dieťaťa do školy je jednou z najdôležitejších vývinových úloh v živote 

človeka a predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa. Končí sa bezstarostné 
obdobie, kedy hlavnou činnosťou bola hra a začína sa etapa prvých vážnych povinností. Do 
popredia sa dostáva učenie. Na to, aby školu bez ťažkostí zvládlo, musí byť zrelé a na školu 
pripravené. A aj keď sa zdá, že nový školský rok je ešte veeeeľmi ďaleko, vaši a aj naši 
predškoláci nezaháľajú a aj keď o tom ani netušia, každá chvíľka v materskej škole ich 
niečomu učí a pomáha mu krôčik po krôčiku stať sa múdrym a vzdelaným človiečikom.
Už aj taká "obyčajná" hra, ktorú povedzme si úprimne, majú najradšej, rozvíja tvorivosť a 
fantáziu, hra ich učí prosociálnemu správaniu, vedia si hračku poprosiť, poďakovať, podeliť 
sa o ňu, vedia sa dohodnúť s kamarátmi. Rozvíjajú hrubú a jemnú motoriku pri hre so 
skladačkami, plastelínou, pri navliekaní korálikov. Poctivo "trénujú" rúčku, správny úchop 
ceruzy, farbičky pri rôznych pracovných listoch, ktorými ich pani učiteľky trápia :-) a milujú 
omaľovánky, ktorých nikdy nie je dosť. Sú ako bezodné studničky, riekankami, pesničkami, 
počítaním a riešením jednoduchých úloh, rozvíjajú svoju pamäť a logické myslenie. Pri 
prechádzkach sa učia orientácii vo svojom okolí, aby nezablúdili cestou zo školy :-). Pohyb je 
ich život, sú ako malé neriadené strely, kurz korčuľovania, ktorý predškoláci každoročne 
navštevujú je pre niektorých výzvou, pri ktorej musia prekonať sami seba, svoj strach. 

Pozorne počúvajú pána trénera, dodržiavajú dohodnuté 
pravidlá, poriadne si s ním precvičia orientáciu v priestore a 
nevedia sa dočkať ďalšej hodiny. Vyšantiť, zabaviť sa a 
zasúťažiť budú mať možnosť aj na karnevale, ktorý nás 
najbližšie dni čaká, takže mamky, ockovia, babky, dedkovia, 
hor sa vymýšľať super masku. 
V našej materskej škole sa pani učiteľky snažia pestrou 
ponukou každodenných aktivít rozvíjať dieťa v každej 
oblasti a ak v tom máme podporu aj u Vás rodičov, je to pre 
dieťa to najlepšie.

Pietna spomienka
V pondelok 7. februára 2022 sa o 13,00 
hod. pred Obecným úradom konal pietny 
akt, počas ktorého sme si uctili obete 
druhej svetovej vojny. Akcia sa konala 
bez účasti širšej verejnosti a zúčastnili sa 
jej len členovia Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Prešove. Vzdali sme úctu 
obyvateľom Ľubotíc, ktorí tragicky 
zahynuli v deň oslobodenia našej obce 
19. januára 1945 v pivnici pod starou 
palenčárňou. Ťažko sa opisuje slovami 
tragédia, ktorá si vyžiadala milióny 
ľudských životov a utrpenia. Každá vojna 
je vo svojej podstate nezmyselná, pretože 
najviac bolesti a utrpenia prináša práve 
nevinným ľuďom. 

Zapálením sviečky a položením venca 
sme vzdali úctu všetkým obetiam.

OcÚ

Za MŠ Ľubotice, Bc. Martina Stajančová Mgr. Martina Klimovičová



Domčekovo

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

8:30 - 12:30
9:30 - 18:00
8:30 - 17:00
9:30 - 15:30

15:00 - 18:00

Poskytované služby v NSSDR:
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
preventívne aktivity,

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,

záujmová činnosť.

Kontakt: Ing. Ondrej Dlugoš, 0950 423 443, oz.kredo@gmail.com
Adresa: Makarenkova 98, Ľubotice

www.ozkredo.sk,     KCdomcekovo

OTVÁRACIE HODINY
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Navždy nás opustili v mesiaci december 2021
Milan Sochovič, 77 r.
Anna Zuščinová, r. Gallová, 89 r.
Vladimír Kupec, 73 r.
Renáta Hudáková, r. Mihalíková, 73 r.
MUDr. Štefan Kľučár, 65 r.

Jozef Havrila, 61 r.
Eva Palšová, r. Varadyová, 72 r.

Navždy nás opustili v mesiaci január 2022
Marta Bosáková, r. Marcinová, 90 r.
Veronika Jadvišová, r. Pončáková, 74 r.



       TÝŽDEŇ  SLOVENSKÝCH  KNIŽNÍC 

             07.03.2022  -  11.03.2022 

Obecná knižnica Ľubotice pre vás 
pripravila: 

 bezplatné zápisné na celý rok pre deti 
do 15 rokov, 

 týždeň knižnej amnestie (za knihy 
vrátené v tomto týždni, budú 
odpustené poplatky za upomienku). 
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ZAČIATOK KALENDÁRNEHO ROKA V ŠKOLE

... sa niesol v duchu permanentných zmien. Stále zápasíme so striedaním prezenčného a dištančného vzdelávania. 
Musíme postupovať podľa aktuálnych nariadení. Nie je to ľahké ani pre nás, ani  pre rodičov detí, ktoré sa nečakane 
dostanú na dištančné vzdelávanie. Od januára sa na dištančnom vzdelávaní vystriedalo už 25 z 27 tried, niektoré aj 
viackrát. Na týždeň nám problém s covidom vyradil aj školskú jedáleň. Napriek tomu nás čakajú tradičné úlohy, ako 
sú zápis žiakov do 1. ročníka a príprava deviatakov na prechod do nových škôl. K tomu vám ponúkame niekoľko informácií.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2022/2023
Zápis je potrebné zrealizovať v termíne od 01.04. do 30.04.2022

Vážení rodičia,
vzhľadom na aktuálnu situáciu vám dávame do pozornosti možnosti, ako zapísať vaše dieťa do prvého ročníka našej ZŠ v školskom 
roku 2022/2023:
1.možnosť: Vyplniť elektronickú prihlášku na web stránke školy.
2.možnosť: Vytlačiť zápisný lístok, ktorý vyplníte a podpísaný doručíte do školy poštou, alebo osobne vložíte v obálke do poštovej 
schránky pri vchode do školy.
Obe ponúkané možnosti je potrebné zrealizovať do 30.04.2022.
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31.08.2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ 
základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 
škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného 
lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej 
školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do 
ktorej zapísal svoje dieťa. Všetky podrobnosti o zápise nájdete na web stránke našej školy.

NAŠI DEVIATACI...
... sa už intenzívne pripravujú na celoslovenské testovanie, ktoré bude 06.04.2022.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá:

1.kolo: 1.termín: ostatné odbory - 02.05.2022, 
v prípade potreby 03.05.2022 /talentové odbory - 04.05.2022, 
v prípade potreby 05.05.2022 a 06.05.2022

2. termín: ostatné odbory - 09.05.2022, v prípade potreby 
10.05.2022 /talentové odbory - 11.05.2022, 
v prípade potreby 12.05.2022 a 13.05.2022

2. kolo prijímacích skúšok bude 21.06.2022.

Spracované podľa údajov vedenia školy a 
kariérového poradcu školy.

Za kolektív ZŠ Ľubotice, Mgr. Martina Baňasová 

Poďakovanie od denného stacionára
Veľké ĎAKUJEME chceme 
odovzdať deťom zo ZŠ, ich 
rodičom, pani učiteľkám, pani 
zástupkyni Rubisovej a tak isto aj 
dobrovoľným hasičom v Ľubotici-
ach od našich seniorov z denného 
stacionára za krabice plné lásky, 
ktoré darovali vo vianočnom 
období seniorom z denného 
stacionára. Láska, pozornosť a 
porozumenie robia zázraky, je to 
najlepší liek na svete pre každého z 
nás. V období adventu nás milo 
prekvapili aj deti z MŠ v doprovode 
pani učiteliek a pani riaditeľky 
Kertysovej, keď pre našich seniorov 
priniesli krabicu plnú čajíkov a 
vynikajúce škoricovníky. Nielen na 
našich seniorov ale aj na zamest-

nancov v dennom stacionári mysleli 
dobrovoľní hasiči z Ľubotíc v 
zastúpení pani Antonyovej a pána 
Barnokyho, keď nás v jeden 
piatkový deň prekvapili v rámci 
projektu ֦ Bojovníci v prvej línii.֞ 
Vlastnoručne pre nás upiekli fantas-
tické bábovky. Na krabici bolo 
napísané: ֦VÁŽIME SI VAŠU 
PRÁCU.֞ Bábovku sme nakrájali a 
každému sa ušiel spravodlivý 
kúsok. Okrem našich mlsných 
jazýčkov sme potešili aj naše srdcia. 
Zahrialo nás pri srdci od tohto 
nádherného skutku lásky. Výzvu 
šíriť radosť namiesto zloby sme 
prijali... Pocit, keď jeden na 
druhého myslí a daruje mu kúsok 
seba, je na nezaplatenie. Za kolektív DS, Mgr. Andrea Hanišová



  

  
   

    

  

  

 

  

  
    

 

Zodpovedný redaktor: Mgr. Martina Klimovičová, Mgr. Júlia Potocká, gra�ické spracovanie: Ing. Michal Kišeľa.

Obec Ľubotice SPRAVODAJ, ročník 24, č.1, ISSN 1339-0198, MK SR - EV 3150/09
Vydáva: Obec Ľubotice, OcÚ Ľubotice, Čsl. letcov 2, PSČ 080 06, tel. 051/7480900, email: redakcia@lubotice.eu, IČO:00690538.

Tlač: Steevepress, Sekčovská 34, 080 01 Prešov - Šalgovík. Redakčná rada: JUDr. Miroslav Makara, Ing. Miroslav Fečik,  
                                      Gejza Sabanoš, Mgr. Martina Baňasová, Mgr. Miroslava Antonyová. 

Všetky náklady s vydávaním a rozširovaním hradí obec Ľubotice. Nepredajné.
Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! Vychádza dvojmesačne v náklade 1200ks.

Vytlačené na 100% recyklovanom papieri.

Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do budúceho vydania SPRAVODAJA posielali do 11.04.2022 na adresu redakcia@lubotice.eu

  

SILVESTROVSKÝ BEH 
NETRADIČNE V JANUÁRI

Eva Lešková, za bežecký tím TJ Sokol Ľubotice

Aj keď je zimné obdobie na preteky chudobnejšie, sneh a mráz nie 
sú dôvodmi prečo prestať behať rekreačne. Naopak, beh v zime 
zvyšuje odolnosť a udržuje v pohotovosti imunitný systém.
Posledným pretekom Oblastnej bežeckej ligy 2021 Prešov/Sabin-
ov bol 36.ročník Silvestrovského behu. Ten sa kvôli zlej pandem-
ickej situácii konal netradične až v druhej polovici januára. Na päť 
kilometrovej zasneženej trati si 22. a 23. januára zmerali sily bežci 
aj priaznivci nordic walkingu. V náročnom počasí, v chlade a s 
protivetrom, si druhé miesto vo svojej kategórii vybehal Lukáš 
Kormaník, a to kvalitným časom 23:47. Eva Lešková skončila vo 
svojej kategórii štvrtá.     
V priebežnom poradí ligy (bez započítania výsledkov Silvestro-
vského behu) sú vo svojich vekových kategóriách Matej Platko na 
5. mieste, Lukáš Kormaník na 2. mieste a Eva Lešková na 2. 
mieste.


