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Uznesenie č. 1/2/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a 
Mgr. Vladimír Lukáč.
Uznesenie č. 2/2/2021:    
OcZ 
a) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990  
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zanikol mandát poslanca Mgr. Jána 
Vysockého vzdaním sa mandátu,
b) vyhlasuje v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v z. n. p., že za poslanca OcZ  nastupuje  
Jozef Čajka, ktorý získal vo voľbách v ďalšom poradí najväčší počet 
hlasov ako náhradník,
c) potvrdzuje, že v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p., Jozef Čajka zložil zákonom predpísaný 
sľub poslanca OcZ a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal 
poslancom OcZ.
Uznesenie č. 3/2/2021: 
OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1274/1 vo 
vlastníctve obce Ľubotice pre zriadenie mobilného odberového miesta 
pre spoločnosť Ambulancia Veľaty, s.r.o., Športová 259, Veľaty za cenu 
330,- €/mesiac.
Uznesenie č. 4/2/2021:    
OcZ
a) konštatuje, pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné 
dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1
b) odporúča pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komu-
nikácie R4 na území PSK.
Uznesenie č. 5/2/2021: 
OcZ poveruje starostu obce zaslaním písomnej informácie všetkým 
dotknutým stranám o uvažovanej výstavbe miestnej komunikácie 
Bánovecká a zároveň poveruje starostu obce obstaraním a 
zazmluvnením  projektanta za účelom spracovania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie v termíne do 30.4.2021.
Uznesenie č. 6/2/2021:    
OcZ neschvaľuje žiadosť Ing. Staša vo veci finančnej investície obce 
do navrhovanej časti výstavby miestnej komunikácie na ul. 
Vodárenskej.
Uznesenie č. 7/2/2021: 
OcZ poveruje predsedu stavebnej komisie vypracovaním investičného 
plánu výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci do konca 
roka 2022 s možnosťou využitia financovania z cudzích zdrojov v 
termíne do budúceho zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 8/2/2021: 
OcZ ruší  v plnom rozsahu uznesenie č. 5/8/2020 v tomto znení:
OcZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o 
bezodplatný prevod pozemkov KN-C parc. č. 21031/4 a KN-E parc. č. 
901/1 do majetku obce.
Uznesenie č. 9/2/2021: 
OcZ schvaľuje bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. KN-E 
901/1, ostatná plocha, evidované na LV č.1380, v zmysle GP č. 
12/2021, ktorý zhotovil Adrián Tkáč - GEOAT, Mirka Nešpora 
7583/40B, Prešov dňa 02.02.2021 a úradne overil Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor dňa 09.02.2021 pod č. G1-181/2021, vo 
vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku 
obce Ľubotice.
Uznesenie č. 10/2/2021: 
OcZ deleguje do funkcie člena Obecnej rady poslanca Gejzu Sabanoša 
do konca volebného obdobia 2018 - 2022, namiesto Mgr. Jána 
Vysockého, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu.
Uznesenie č. 11/2/2021: 
OcZ deleguje ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri ZŠ 
Jozefa Čajku do konca volebného obdobia 2018 - 2022, namiesto Mgr. 
Jána Vysockého, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu.
Uznesenie č. 12/2/2021: 
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 3023/2, trvalé 
trávne porasty o výmere 35 m2 v k. ú. Ľubotice, vytvoreného geomet-
rickým plánom č. 13/2021, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, 
Tulčík 164, dňa 15.02.2021 a úradne overil Okresný úrad Prešov 
katastrálny odbor dňa 23.02.2021 pod č. G1-271/2021, ktorého spolu-
vlastníkmi  sú Gabriela Lukáčová, Pažica 37, Prešov-Nižná Šebastová, 
Zuzana Baloghová, Šebastovská 21, Nižná Šebastová, Juraj Ferenc, 
Centrum 41/107-103, Dubnica nad Váhom a Ľuboš Ferenc, Ďumbier-
ska 6, Prešov podľa LV č. 2921, do vlastníctva obce  Ľubotice za cenu 
80,- €/m2 z dôvodu zámeru vybudovania cyklistického chodníka 
obcou Ľubotice.

RIJUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a 
poplatku za komunálny odpad budú z 
dôvodu pandemickej situácie doručované v 
mesiacoch máj a jún. Prosíme všetkých 
daňovníkov, aby pri preberaní zásielky 
dodržiavali zásady R-O-R a ak je to možné, 
použili vlastné pero.
 

Žiadame tých, ktorí ešte nedoručili podpísanú Dohodu o 
kompostovaní z decembra minulého roka, aby tak urobili do 
15.5.2021. Obálka s Dohodou o kompostovaní Vám bude 
opätovne doručená spolu so Spravodajom. Z podpísania tejto 
dohody Vám nevyplývajú žiadne finančné plnenia, ide len o Vaše  
zaviazanie sa, že všetok kuchynský odpad, vznikajúci pri varení a 
stravovaní v domácnosti, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky 
nebudete vhadzovať do nádob určených na komunálny odpad, ale 
do kompostéra. 

Zákaz vypaľovania 
Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nielen materiálne 
škody, ale aj ekologické škody, pričom obnova po požiarom 
zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Preto 
upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania trávnatých 
porastov, kríkov a na zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo 
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Poďakovanie
V mene jednej obyvateľky, chceme poďakovať príslušníkom 
DHZ obce Ľubotice, že poroznášali tradičné veľkonočné jedlá 
tým, ktorí to potrebovali. Tieto veľkonočné jedlá boli doručené na 
Bielu sobotu dopoludnia. Ďakujeme aj nemenovanej pani, že už 
niekoľko rokov takýmto dobrým skutkom pomáha a teší ľudí.
Milí hasiči, ďakujeme, že pomáhate! Milá pani, ďakujeme za 
láskavosť! OcÚ

Za kolektív DS, Mgr. Andrea Hanišová

DENNÝ STACIONÁR
„Tisíckrát je darované a tisíckrát sa obnovuje šťastie toho, 

kto sa každý deň teší z darov a je za ne vďačný.“
Julius Lohmeyer

My všetci v dennom stacionári sme tiež veľmi vďační za každý 
jeden deň, ktorí v zdraví môžeme spoločne tráviť v stacionári. V 
mesiaci január sme v stacionári  absolvovali športový deň, pri 
ktorom sme rozhýbali naše telá. Iniciatíva za ľudí PSK venovala 
našim seniorom jednorazové rúška, za čo im patrí naša veľká 
vďaka. Ani tohto roku sme nevynechali fašiangový karneval v 
stacionári. V karnevalových maskách sme boli veľmi zábavní a 
výborne sme sa zasmiali. Kombinácia rúško a maska bola 
skutočne vtipná :-) Náš kultúrny program v stacionári sme 
obohatili divadelným predstavením premietaným cez 
dataprojektor na plátno. Toto nádherné divadelné predstavenie 
nám pripravili deti z divadelného krúžku ZŠ pod vedením pani 
učiteľky Baňasovej. V marci sme si vychutnali bylinkovú terapiu, 
ochutnávku rozličných bylinkových čajíkov a vdychovanie 
úžasnej bylinkovej vône, ktorú sme cítili aj cez rúška.              
V projekte odkazu pre mladšie generácie sme si povedali pár 
múdrych myšlienok ako napr. obrátiť sa k Bohu, milovať blížneho 
ako seba samého, nerobiť predčasné a unáhlené uzávery a pod. 
Naša kolegynka nám pripravila skvelú prednášku s premietaním 
prezentácie na plátno o živote včiel spojenú s ochutnávkou 
včelích produktov. Pri príležitosti sviatku MDŽ nás milo 
prekvapil pán starosta JUDr. Makara, keď nás  prišiel do 
stacionára obdarovať nádhernou ružou. Naše šikovné seniorky sa 
mohli pochváliť svojimi vlastnoručne ozdobenými veľkonočnými 
vajíčkami na výstave veľkonočných výrobkov v OC NOVUM v 
Prešove.



Závery z rokovania OcZ dňa 12.04.2021
Uznesenie č. 1/3/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Jozef Čajka.
Uznesenie č. 2/3/2021:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.400,- € pre Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice 
z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 3/3/2021: 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice 
z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 4/3/2021:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 3.100,- € pre Základnú 
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice 
z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 5/3/2021: 
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Základnú 
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice 
z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 6/3/2021:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 25.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 
2021.
Uznesenie č. 7/3/2021:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 20.000,- € pre TJ SOKOL 
ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 
2021.
Uznesenie č. 8/3/2021:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce 
na rok 2021.
Uznesenie č. 9/3/2021:    
OcZ OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 750,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce 
na rok 2021.
Uznesenie č. 10/3/2021:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800,- € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce 
na rok 2021.
Uznesenie č. 11/3/2021:    
OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 12/3/2021:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800,- €  pre Folklórny súbor 
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021.
Uznesenie č. 13/3/2021:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku 
cirkev, Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce 
na rok 2021 na organizovanie akcií pre deti, mládež a rodiny.
Uznesenie č. 14/3/2021:    
OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2021 
vo výške 100,- €.
Uznesenie č. 15/3/2021:    
OcZ schvaľuje finančný príspevok 350,- € na Detský prázdninový 
týždeň výletov.
Uznesenie č. 16/3/2021:    
OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 3/6/2020 v tomto znení:
OcZ udeľuje súhlas s plánovaným prevádzkovaním Súkromnej 
materskej školy v objekte novovzniknutých bytových domov 
DUO BYTY v katastri obce Ľubotice pre Mgr. Andreu 
Klobušovskú, Haburská 4, Prešov.
Uznesenie č. 17/3/2021:    
OcZ v zmysle § 16 ods. 1 písm. I) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí so 
zriadením a prevádzkovaním Súkromnej materskej školy 
AKOBUK a Súkromnej školskej jedálne AKOBUK, ktorej 
zriaďovateľom je AKOBUK s.r.o., Haburská 2208/4, 080 06 
Prešov, IČO: 53 438 558, ku dňu 1.9.2021.
Uznesenie č. 18/3/2021:    
OcZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na 
výstavbu oddychovej a relaxačnej zóny v areáli Denného 
stacionára v Ľuboticiach podľa predloženej štúdie variantu A.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:    
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2021 o zákaze 
umiestnenia herní a kasín na území obce Ľubotice.

  

  

  

 

  

  
    

 

 

(3)informačný časopis obce Ľubotice

Martina Klimovičová
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Jarné upratovanie v obci

Naše životné prostredie by sme si 
mali chrániť a nie znečisťovať. 
Pre každého z nás je dôležité, aby 
sme žili v peknom, čistom, 
usporiadanom a zdravom 
prostredí. Vážili si prírodu a 
dávali dobrý príklad našim 
deťom, ako sa o ňu starať...
V marci sa konalo aj strojové 
čistenie ulíc zametacím autom. Z 
miestnej komunikácie a 
spevnených plôch bol odstránený 
posypový materiál, ktorý sa 
nahromadil po zimnej údržbe. 
Chceme poďakovať pánovi 
Mihalikovi, ďalším obyvateľom 

a deťom, ktorí sa zapojili do 
jarného upratovania našej obce, 
hlavne v okolí potoka. 
Avšak počas celého roka veľkú 
časť týchto upratovacích prác 
zabezpečujú občania z našej obce 
evidovaní ako dlhodobo 
nezamestnaní. Pomáhajú čistiť 
okolie našich domov, ulíc a 
zbavujú obec od nelegálnych 
skládok. Nedávno bola 
odstránená „čierna skládka“ 
neďaleko obchodného domu na 
území Ľubotíc. Táto skládka bola 
následne vyčistená a odpad 
odvezený zamestnancom obce.



  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

(4) informačný časopis obce Ľubotice

INVESTIČNÉ AKTIVITY OBCE
V mesiacoch február - apríl prebiehali a stále prebiehajú investičné aktivity na zvyšovanie kvality života obyvateľov v obci. 

V polovici februára sa začala rekonštrukcia veľkej a malej zasadačky na Obecnom úrade. 
Vyhodil sa starý drevený obklad, vybúrala sa a upevnila stena medzi knižnicou a zasadačkou 
železným prekladom. Znížil sa strop sadrokartónom a vymenili sa elektrické rozvody. 
Vystierkovali sa steny a strop, bude zároveň riešená výmena celého interiéru vrátane nového 
nábytku a obkladov. Rekonštrukcia stále prebieha.

Súčasne sa vymenilo vodovodné potrubie v Obecnom dome - reštaurácia 
U Suseda, ktoré bolo v havarijnom stave a rekonštrukcia bola nevyhnutná. 
Zároveň v rámci tejto rekonštrukcie bola následne uložená nová 
keramická dlažba v priestoroch reštaurácie i kuchyne. 

V rámci obnovy a rekonštrukcie cintorína sa v marci uskutočnil výrub zvyšných trinástich 
drevín (cypruštekov). Výrub stromov obec realizovala v tomto období, pretože už od apríla 
začína vegetačné obdobie, kedy sa už do stromov zasahovať do jesene nemôže. Výrub sa 
uskutočnil hlavne z bezpečnostného a funkčného hľadiska pre vlastníkov hrobových miest 
v blízkosti drevín. Namiesto nich bude zabezpečená náhradná výsadba drevín a následná 
úprava terénu.
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informačný časopis obce Ľubotice

POĎAKOVANIE
v mene celého kolektívu 
reštaurácie U SUSEDA sa 
Vám chcem poďakovať za 
promptné odstránenie 
havarijného stavu 
vodovodného potrubia v 
objekte Obecného domu, 
ktorého súčasťou je aj naša 
reštaurácia. Ako sa pri 
rekonštrukčných prácach 
ukázalo, výmena potrubia bola 
nevyhnutná. Určite to prispeje 

ku skvalitneniu celého objektu, 
ktorý s obľubou využívajú 
obyvatelia obce na rodinné 
oslavy, tých najkrajších 
životných udalostí.
Vážim si váš prístup a 
spoluprácu, vďaka ktorej sa 
nám darí prinášať Ľuboticiam 
viac kultúry a spoločenského 
vyžitia. 
Aj tento krok obce by sme radi 
vrátili všetkým jej obyvateľom 

v podobe 20% zľavy na naše 
služby, ak sa rozhodnú pre 
akúkoľvek rodinnú oslavu či 
akciu u nás.
Prajem Vám všetko dobré a 
verím, že to situácia napokon 
dovolí a my sa čoskoro uvidíme 
v našom podniku na ďalšom 
ročníku Kultúrneho leta v 
Ľuboticiach.

Vážený pán starosta, vážená pani poslankyňa a páni poslanci OcZ obce Ľubotice,

Eduard Bokšaj, konateľ reštaurácie U SUSEDA

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia areálu pre dočasné skladovanie odpadu. Spevnil sa mierny svah a začalo sa stavať betónové oplotenie 
a betónová dlažba, kde budú umiestnené kontajnery na odpad. Dočasné zberné miesto zriadené obcou je určené  na bezplatné uloženie 
drobného komunálneho odpadu výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci Ľubotice. Ukončenie rekonštrukčných prác dočasného 
zberného miesta je naplánované na koniec mája 2021.

Zároveň sa pripravuje štúdia na oddychovú a relaxačnú zónu pre verejnosť, po jej prerokovaní a odsúhlasení OcZ sa pripraví projektová 
dokumentácia na vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny v centre obce. Pripravuje sa aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu a 
opravu miestnych komunikácií v obci, ktoré boli schválené v rámci investičných aktivít obecným zastupiteľstvom.

OcÚ



ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Mgr. Renáta Kertysová 
riaditeľka materskej školy

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Čitateľne vyplnenú a lekárom i zákonným 
zástupcom podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ posielajte klasickou poštou, alebo vhodením do poštovej schránky školy ( pri 
hlavnom vchode – sivá schránka materskej školy ).

Naša materská škola Vám ponúka:
- predprimárnu edukáciu Vašich detí v príjemnom rodinnom ovzduší pod odborným vedením celého kolektívu MŠ
- spoluprácu s Pedagogickou fakultou Prešov pri realizácii pedagogickej praxe študentov
- Školský vzdelávací program „ SLNIEČKO“ so zameraním na environmentálnu výchovu a ľudové tradície
- zapájanie Vašich detí do realizácie školských projektov, napr. výtvarné súťaže, Proenviro projekt, aktivity OFDaMS ,OMEP-u
- dentálne programy „Zdravý úsmev“ a „Zdravé ďasná“
- oboznamovanie s anglickým jazykom
- krúžková činnosť pod vedením kmeňových učiteliek a podľa záujmu detí � korčuľovanie, športovú a predplaveckú prípravu 5 – 6 
ročných detí
      
PODMIENKY PRIJATIA dieťaťa do Materskej školy Ľubotice na školský rok 2021/2022 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. 
a s Vyhláškou MŠ SR o materskej škole č.308/2009 Z.z. :
- do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú predložia riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, žiadosť obaja 
zákonní zástupcovia podpíšu,
- na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
- deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
- na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ, tzn. deti, 
ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia 5 rokov veku,
- na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti, pre ktoré je MŠ spádovou materskou školou podľa miesta trvalého pobytu.

Kolektív MŠ

V y n á š a n i e  M o re ny

na školský rok 2021/2022
sa uskutoční v dňoch 03.05.- 14.05. 2021

Slamená bábka - Morena, oblečená do ženských šiat, bola symbolom zimy a smrti. Jej zničením sa malo odstrániť všetko zlo a choroby 
v okolí. Naši škôlkari, dievčatá aj chlapci, Morenu niesli zo škôlky k Ľubotickému potoku a pritom si spievali. Pekne sa s Morenou 
rozlúčili a hodili ju do potoka. Pretože zima vládla už dosť dlho, všetci sa už tešíme zo slniečka a tepla. Príroda na jar ožije, lúky sa 
vyzdobia farebnými kvetmi. Stromy sa tiež oblečú do zelených šiat a častejšie počuť spev vtáčikov... Vitaj, JAR!
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Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Julián Mihalik

M A L É  V E C I  R O B I A 
V E Ľ K Ý  R O Z D I E L  !

Na začiatku to bola aktivita chlapcov vo veku od 5 do 7 rokov, 
ktorým prekážalo množstvo odpadkov v okolí ich domčeka na 
strome pri potôčiku nad obcou. Na základe uverejnenia fotky 
týchto chlapcov s vrecami plných odpadkov, sa na 
facebookovej stránke obce rozprúdila diskusia o ďalšom 
upratovaní hlavne v okolí potoka. Krásna myšlienka sa 
premenila do následnej organizácie akcie s názvom „Jarné 
upratovanie“. Uskutočnila sa 27.3.2021 za pomoci obce a 
občianskeho združenia Stačí chcieť. Zúčastnilo sa jej približne 
30 ľudí vrátane tých najmenších pomocníkov. Vyzbierali sa 4 
vlečky odpadu, ktorý sa rokmi hromadil pri miestnom potoku. 
Niekedy stačí málo, len neostať ľahostajnými, a zdvihnúť zo 
zeme to, čo tam nepatrí, aby sme našu obec a našu planétu 
zachovali aj pre ďalšie generácie. 

(7)
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Za tím OZ KreDO Lucia a Ondrej Dlugošoví

Čo sa nám podarilo za posledné obdobie v DOMČEKOVE
Počas tejto „korona“ doby nemôžeme v Domčekove realizovať žiadne skupinové aktivity, ako sme boli zvyknutí a ktorých ste sa v hojnom 
počte zúčastňovali. Tento čas však máme možnosť využiť na mapovanie potrieb ľudí v obci, písanie projektov, vzdelávanie sa, šitie rúšok, 
prípravu materiálov a pomôcok na Montesssori kluby, katechézy Dobrého pastiera, kreatívne kluby a pod.

Z projektov sa nám podarilo uspieť vo výzve 
Nadácie Pontis a Nadačného fondu 
Slovenských elektrární a získať pre žiakov a 
študentov z Ľubotíc, ktorí nemajú k 
dispozícii doma počítač, 5 notebookov na 
dištančné vzdelávanie. Z prieskumu nám 
však vyplynula väčšia potreba notebookov 
pre znevýhodnené rodiny, preto sa budeme 

snažiť získať ešte ďalšie a to z iných zdrojov. 
Dúfame, že sa nám to podarí a deti a mládež 
sa budú môcť doma adekvátne učiť.
Počas posledných pôstnych dní sme v 
spolupráci so Stačí chcieť - o.z. a lokálnymi 
predajňami potravín v Ľuboticiach CBA, 
MILK-AGRO a FRESH zorganizovali 
zbierku potravín a drogérie pre ľudí v núdzi, 

sociálne slabšie rodiny, či osamelých 
starších ľudí v našej obci. Darovaný tovar 
pomohol konkrétne 16-tim osobám z 
Ľubotíc, ktorí túto formu pomoci potrebujú a 
sú za ňu vďační. Ďakujeme všetkým darcom 
a zapojeným subjektom za spoluprácu a 
veríme, že spoločne budeme pomáhať aj 
naďalej.

Od konca marca sa môže mládež vo veku 11-24 rokov 
zapojiť do anonymného dotazníka ŽIVOT v Ľuboticiach 
očami MLADÝCH ĽUDÍ, dostupný je na: www.ozkre-
do.sk/aktuality. Doposiaľ sa do neho zapojilo 83 
mladých ľudí. Ich aktívne prejavený záujem o dotazník 
nás veľmi milo prekvapil. Je vidieť, že mnohým z nich 
záleží na dianí v obci, majú kopec skvelých nápadov a 
postrehov a čo je najdôležitejšie, chcú sa aktívne zapájať 
do organizovania aktivít vo svojom okolí. Radi by sme 
na to poukázali a uistili ich v tom, že na mládeži a ich 
názoroch záleží! Po spracovaní dotazníka budú informá-
cie zverejnené na našej webovej stránke. Budeme s 
týmito podnetmi pracovať a tešíme sa na spoluprácu pri 
budovaní lepšieho a kvalitnejšieho života v našej obci.
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Za bežecký tím Sokol Ľubotice,
Zuzana Sajdaková

Mgr. Martina Sedláková

Veľká noc
očami našich detí!

O kreativite a šikovnosti našich žiakov svedčia výtvarné práce, ktorými sme 
vyzdobili 5 veľkých drevených veľkonočných vajíčok. Neodmysliteľnou súčasťou 
sviatkov jari sú korbáče a kraslice, ktoré nám vyrobili v rámci vzájomnej spolupráce 
seniori z Denného stacionára v Ľuboticiach. Srdečne za pomoc ďakujeme! To všetko 
sa stalo súčasťou veľkonočnej výzdoby, ktorú sme poskytli  OC Novum. Sme radi, že 
sme dostali priestor na prezentovanie prác našich žiakov i seniorov, ktoré ste si mohli 
pozrieť v priebehu apríla. 

Aj keď bežeckým pretekom 
epidemiologické opatrenia 
veľmi neprajú, zabehnúť si pár 
kilometrov na čerstvom vzduchu 
je bez obmedzení a dokonca s 
viacerými benefitmi pre naše 
zdravie. Obzvlášť lákavý je tento 
šport v tomto ročnom období, 
keď príjemné teploty doslova 
lákajú k tomu, aby sme vybehli 
von. 
Aj v uliciach môžeme vidieť 
stále viac a viac nových bežcov. 
Dokonca aj v našom bežeckom 
klube – Sokol Ľubotice pribudlo 
zopár nových členov. Medzi 
nimi aj Ľubotičanka Eva 
Lešková, ktorá sa postavila na 
stupeň víťazov v poslednom 
ročníku Ľubotickej desiatky. S 
časom 31 minút a 36 sekúnd 
získala na 5 - kilometrovej trati 
krásne 3. miesto.
Zaujímavé pre náš klub sú tiež 
výsledky z oblastnej bežeckej 
ligy Prešov/Sabinov, ktorú sa v 
roku 2020 podarilo uskutočniť aj 
napriek koronakríze. 
V 25. ročníku ligy si absolútne 
najviac bodov vybehal  Lukáš 
Kormaník.   
Získal neuveriteľných 168 

bodov a tým obhájil 1. miesto v 
konečnom poradí OBL 
Prešov/Sabinov.
Dramatický súboj zviedol aj 
Matej Platko, ktorý v 
poslednom, Silvestrovskom 
behu zabojoval a získal tak 
zaslúžené 4. miesto v celkovom 
poradí OBL Prešov/Sabinov.
Zuzana Sajdaková v konečnom 
poradí oblastnej bežeckej ligy 
obhájila 2. miesto. 
V lige absolvovali vytrvalci a 
vytrvalkyne dvanásť pretekov. 
Aj keď sa niektoré podujatia 
neuskutočnili, aktéri OBL si 
prišli na svoje a vo všetkých 
kategóriách ponúkli zaujímavé a 
nesporne dramatické súboje. Ale 
nešlo len o víťazstvá... Kľúčové 
bolo to, že sa bežecká rodina 
stretávala, upevňovali sa 
priateľstvá a vznikali nové, išlo 
o srdečnosť, žičlivosť a zdravý 
životný štýl.
Na záver mi neostáva nič iné 
než vysloviť prianie, aby sa 
bežecká sezóna čoskoro otvorila 
a mohli sme tak radosť z behu 
zdieľať na bežeckých 
podujatiach.

Lukáš Kormaník, Zuzana Sajdaková, Miro Kormaník, Matej Platko, Peter Kizek


