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Uznesenie 1/4/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2021. Za 
overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová 
a Gejza Sabanoš.

Uznesenie 2/4/2021:    
OcZ schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov o dobu 10 rokov pre nájomcu Ivana Sabola – 
DAJ-MI, Kotrádova 2, Prešov a súhlasí s realizáciou prístavby 
predajne potravín, ktorá bude vo vlastníctve obce Ľubotice s 
tým, že nájomca si nebude nárokovať po skončení nájmu 
vrátenie preinvestovaných investičných prostriedkov do 
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájmu, zaväzuje sa 
realizovať prístavbu predajne na vlastné náklady a prenajaté 
nebytové priestory budú slúžiť výlučne na prevádzku potravín. 
Objem preinvestovaných finančných prostriedkov do 
nehnuteľnosti zo strany nájomcu bude v priebehu 2 rokov od 
podpísania dodatku k nájomnej zmluve vo výške minimálne 
10.000 €. Obecné zastupiteľstvo posudzuje predĺženie nájmu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ktorý spočíva v tom, že nájomca doteraz za dobu nájmu 13 
rokov investoval do rekonštrukcie nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce vlastné finančné prostriedky, prístavbu predajne bude tiež 
realizovať na vlastné náklady bez možnosti refundácie, 
prenajaté nebytové priestory budú slúžiť výlučne na prevádzku 
potravín, pričom v obci, ktorá má v súčasnosti 3700 
obyvateľov, sa okrem tejto prevádzky nachádzajú len dve 
ďalšie predajne potravín.

Uznesenie 3/4/2021: 
OcZ schvaľuje umiestnenie dvoch prenosných kontajnerových 
toaliet na pozemku č. KN–C 2416 na základe žiadosti pre 
Tatianu Bokšajovú – U SUSEDA, Jastrabie nad Topľou 70.

Uznesenie 4/4/2021:    
OcZ schvaľuje prehodnotenie projektovej dokumentácie 
zvislého dopravného značenia v obci.

Uznesenie 5/4/2021: 
OcZ V zmysle § 30  ods. 4 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a.)  schvaľuje začatie procesu obstarávania spracovania nového 
Územného plánu obce. 
b.) žiada starostu obce zabezpečiť obstaranie nového 
Územného plánu obce v súlade s §2a ods. 1 a § 19a ods. 2 
zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 6/4/2021:    
OcZ schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Zlepšenie enviromentálnych aspektov v obci Ľubotice“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a 
platným programom rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5% - 4.750,- €
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce
Výška celkových výdavkov na projekt: 95.000,- €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 95.000,- 
€
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z 
celkových oprávnených výdavkov 5%: 4.750,- €

RI
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

OZNAMYOZNAMY

MS SČK Vám oznamuje a zároveň pozýva 
v piatok, dňa 20.08.2021 od 8,00 hod. do 11,00 hod. 

na hromadný odber krvi 
do Komunitného centra v Ľuboticiach na Makarenkovej ul. č. 98

OcÚ

KVAPKA KRVI V ĽUBOTICIACHKVAPKA KRVI V ĽUBOTICIACH

Vstupenky na Ľubotický letný festival si môžete kúpiť cez 
predpredaj.sk alebo priamo na prevádzke reštaurácie U SUSEDA, 

Bardejovská 29, Ľubotice. Na webovej stránke predpredaj.sk si môžete 
vybrať zo širokej ponuky koncertov a máte možnosť zarezervovať si aj 

stôl v rôznych sektoroch areálu reštaurácie U SUSEDA. 
POZOR! Pre obyvateľov Ľubotíc s trvalým pobytom Ľubotice (nutné 

preukázať sa občianskym preukazom) je cena lístka 7 - 8 €. Kúpa 
lístka je možná priamo na prevádzke – U SUSEDA, Bardejovská 29, 

Ľubotice.

ĽUBOTICKÝ  LETNÝ  FESTIVAL
U SUSEDA

ĽUBOTICKÝ  LETNÝ  FESTIVAL
U SUSEDA

V mesiaci jún boli doručované rozhodnutia miestnej dane z 
nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za vývoz komunálneho odpadu. 

Občanom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku boli výmery 
odoslané elektronicky. Skontrolujte si schránku na  internetovej 

stránke www.slovensko.sk
Platby, ak je to možné, realizujte prosím prevodným príkazom v 

ktorejkoľvek banke alebo internetbankingom. Číslo účtu je uvedené v 
rozhodnutí.

DANE A POPLATKYDANE A POPLATKY

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných 
výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do 

okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vlastníkov  k 
odstráneniu nežiaduceho stavu. 

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ukladá podľa § 3ods.1 písm. b) vlastníkom, 

nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť 
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. 

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) 
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na 

dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení 
proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo 

spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením 
v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 x do roka v termínoch apríl – jún a 

september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. 
Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže podať 

ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad v Prešove, odbor pozemkový 
a lesný na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych 

predpisov. Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej 
osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333,- EUR.

KOSENIEKOSENIE



Závery z rokovania OcZ dňa 14.06.2021

Uznesenie 1/5/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ 
č. 5/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení 
Mgr. Miroslava Antonyová a Ing. 
Slavomír Pariľák. 

Uznesenie 2/5/2021:    
OcZ poveruje predsedu stavebnej, 
majetkovej a finančnej komisie, aby 
preveril skutkový stav na ulici Severnej 
aj v súvislosti s možnosťou prechodu 
vlastníkov priľahlých parciel v oblasti 
Konopiská cez pozemky v súkromnom 
vlastníctve za účasti zástupcu 
žiadateľov a vlastníkov dotknutých 
pozemkov

Uznesenie 3/5/2021: 
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce 
Ľubotice za rok 2020 a súhlasí s   
celoročným hospodárením obce 
Ľubotice bez výhrad.

Uznesenie 4/5/2021:    
OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021.

Uznesenie 5/5/2021: 
OcZ schvaľuje Prevádzkový poriadok 
dočasného zberného miesta 
separovaného odpadu v obci Ľubotice, 
platný od 1.7.2021.

Uznesenie 6/5/2021:    
OcZ schvaľuje mesačnú odmenu pre 
hlavného kontrolóra obce vo výške 30 
% z mesačného platu hlavného 
kontrolóra v zmysle ustanovenia § 18c 
zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie 7/5/2021:    
OcZ schvaľuje zámer predaja pozemku, 
parc. č. KN-C 1753, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 18 m2   vo vlastníctve 
Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k.ú. 
Ľubotice  minimálne za cenu podľa 
znaleckého posudku.

Uznesenie 8/5/2021:    
OcZ schvaľuje finančný príspevok na 
Ľubotický festival 2021 vo výške 
10.000,- € pre Tatianu Bokšajovú – U 
SUSEDA, Jastrabie nad Topľou.

Uznesenie 9/5/2021:    
OcZ schvaľuje výnimku z VZN č. 
3/2020 o verejnom poriadku z 
dodržiavania nočného pokoja do 23.00 
hod počas trvania Ľubotického festivalu 
každý piatok od 2.7.2021 do 3.9.2021.

Uznesenie 10/5/2021:    
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o 
zriadení vecného bremena bezodplatne 
na pozemkoch parc. č. KN-C  397/1, 
399/3 a 3224, k.ú. Ľubotice  vo 
vlastníctve obce Ľubotice, 
spočívajúceho v uložení vodovodného 
potrubia v rámci stavby „Ľubotice, 
rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ pre 
Východoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť, a.s. Košice.

  

  

  

 

  

  
    

 

 

(3)informačný časopis obce Ľubotice
Mgr. Andrea Hanišová

PRÍJEMNÝ ČAS STRÁVENÝ V DENNOM STACIONÁRI

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Každý deň zabezpečujeme činnosti a aktivity 
na podporu jemnej motoriky, hrubej 
motoriky, zručnosti, na podporu fungovania 
pamäte a kognitívnych schopností. 
Vytvárame podmienky na podporu 
udržiavania psychickej a fyzickej aktivity 
seniorov. Zabezpečujeme záujmovú činnosť, 
kultúrnu činnosť, vytvárame príležitosti na 
kontakt so spoločenským prostredím. Medzi 
kultúrne činnosti patrilo aj vystúpenie detí zo 
ZŠ v Ľuboticiach, pod vedením p. uč. 
Baňasovej, ktoré sme mali možnosť si pozrieť 
premietaním na plátno. Nezabudli sme ani na 
Deň Zeme, ktorý sme si pripomenuli súťažou 
medzi seniormi, kedy sme triedili „odpad“ do 
pripravených vriec. Duchovne nás obohatilo 
sledovanie živej  krížovej cesty z Prešova. 
Vydali sme náš prvý, interný informátor, v 
ktorom sme zhrnuli našu činnosť v stacionári 
za prvé tri mesiace v roku a rozdali ho 
seniorom, aby sa mohli pochváliť aj doma, čo 
všetko ešte dokážu. Zrealizovali sme súťaž 
„vtipnejší vyhráva“. Uvarili sme si výborný 
púpavový medík do čaju. Po uvoľnení 

opatrení k nám do záhrady DS prišiel 
predajca, ktorý nám ponúkol na predaj kvety 
a priesady do našich záhrad. V máji sme 
nezabudli ani na Deň Matiek, kedy sme našim 
seniorkám pripravili pohľadnice. Neminulo 
nás ani jarné upratovanie v záhrade 
stacionára. Pán farár František pre našich 
seniorov zo stacionára odslúžil sv. omšu v 
miestnom kostole. Medzinárodný deň mlieka 
sme si spríjemnili uvarením výborného 
pudingu. Pekársku zručnosť senioriek sme si 
preverili aj pri pečení mafiniek. Máj je už 
tradične spojený s návštevou Ružencovej 
záhrady vo Vyšnej Šebastovej, kde sme sa 
pomodlili ruženec a pán farár František nám 
veľmi ochotne odslúžil sv. omšu v miestnom 
kostole. Nezabudli sme ani na našich 
zosnulých klientov, ktorých sme si 
pripomenuli zapálením sviečky na cintoríne v 
Ľuboticiach.  MDD je sviatkom všetkých detí 
a preto sme sa rozhodli, že prekvapíme 
detičky v MŠ v Ľuboticiach a spoločnými 
silami im upečieme koláčik. Prekvapenie sa 
podarilo a radosť bola obojstranná.

„Je zbytočné pýtať sa, či život má zmysel alebo nie. Má taký zmysel aký mu dáme.“
         Seneca 



  

  

  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

(4) informačný časopis obce Ľubotice

Dočasné zberné miesto separovaného odpadu

Mgr. Ján Vysocký

Pri športovom areáli na ulici Pod hájom sa po ukončení investície otvára Dočasné zberné miesto pre uloženie odpadu, ktoré bude slúžiť 
občanom obce Ľubotice na uloženie odpadu. Spevnená plocha na umiestnenie kontajnerov, betónové oplotenie, posuvná brána, 
miestnosť pre správcu  - to všetko prispeje k dôstojnejším podmienkam pri ukladaní odpadu. Podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol 
schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, bude Dočasné zberné miesto otvorené každú sobotu od 9.00 – 15.00 hod. a možno tam 
odovzdať tieto druhy odpadov:

Objemný odpad (20 03 01).
Komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do klasickej zbernej nádoby na komunálny odpad v domácnosti. Vždy, 
ak je to možné, musí byť objemný odpad rozobraný na menšie kusy, resp. časti.

Plasty (20 01 39).
Všetky druhy plastov, ktoré neobsahujú nečistoty. 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene (20 02 01). 
Patrí sem: burina, kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, 
drevná štiepka, hobliny a pod.

Jedlé oleje a tuky z domácností (20 01 25). 
Tento odpad je zbieraný v uzavretých suchých a čistých PET fľašiach.

Organizačné zabezpečenie prevádzky zberného miesta:
- Vstup do areálu zberného miesta a odovzdanie odpadu je povolené výlučne počas prevádzkového času zberného miesta, uvedeného na 
informačnej tabuli.
- Zber a zhromažďovanie odpadov slúži výlučne pre občanov obce Ľubotice, ktorí majú riadne uhradený poplatok za odvoz a 
zneškodnenie komunálneho odpadu.
- Návštevník zberného miesta je povinný dodržiavať všetky upozornenia pracovníka zberného miesta, zodpovedného za  zberné miesto, 
ako aj platný prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník zberného miesta tieto upozornenia nedodrží, obec Ľubotice, ako 
prevádzkovateľ zberného miesta, nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri pohybe 
v priestoroch zberného miesta.
- Pri dovoze na zberné miesto je návštevník povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka, preukázať sa platným občianskym 
preukazom a riadiť sa pokynmi obsluhy. 

Stavebný odpad môžu aj naďalej občania s 
trvalým pobytom v obci Ľubotice odovzdať 
na zbernom dvore v Prešove na Bajkalskej ul. 
č. 33. 
Zber nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu od občanov našej obce je 
zabezpečený prostredníctvom zberne 
kovového šrotu ČAĎU na ulici Za potokom v 
pracovných dňoch v čase od 08,00 do 16,00 
hod. Taktiež je nutné preukázať sa 
občianskym preukazom.



Rekonštrukcia veľkej a 
malej zasadačky

(5)

 

informačný časopis obce Ľubotice

Od polovice februára prebiehala na Obecnom úrade rekonštrukcia veľkej a 
malej zasadačky, ktoré čakali na svoju rekonštrukciu niekoľko rokov. Každý, 
kto tieto priestory navštívil, videl, že boli v zlom technickom stave, nábytok a 
príslušenstvo boli za hranicou životnosti a nevyhovovali súčasným 
požiadavkám na takýto priestor. Nevyhnutná oprava celého interiéru, vrátane 
výmeny nábytku, bola realizovaná podľa projektu  Ing. arch. Petra Marcinka z 
firmy Archima. Vymenil sa starý drevený obklad, znížil sa strop, bola osadená 
klimatizácia, vystierkovali sa steny, vymenili sa elektrické rozvody, osvetlenie, 
dvere a podlaha. Stavebné práce realizovala firma El – Stef s.r.o. a stolárske 
práce firma Proteak. Po štyroch mesiacoch prác na oboch zasadačkách vznikol 
moderný, reprezentačný a variabilný priestor spĺňajúci najprísnejšie kritériá 
funkčnosti. Náklady na rekonštrukciu boli kryté z rozpočtu obce, projekčná 
firma  aj  realizačné firmy boli vybrané na základe verejného obstarávania.

OcÚ

NOVÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Mgr. Martina Klimovičová

Knihobúdka aj v Ľuboticiach ....Knihobúdka aj v Ľuboticiach ....
Knihobúdka je malá verejná 
knižnica, z ktorej si každý môže 
knihu požičať a po prečítaní ju vráti, 
alebo si ju nechá, prípadne donesie 
inú. Projekt knihobúdok úspešne 
funguje v mnohých európskych 
mestách. Vďaka týmto búdkam, 
môžete dať druhý dych aj Vašim 
knihám. 
V našej obci knihobúdka funguje od 
3. júna 2021. Je umiestnená pred 
budovou Obecného úradu a 
sprístupnená pre verejnosť 24 hodín 
denne. 
Chceme sa veľmi poďakovať nášmu 

šikovnému zhotoviteľovi 
knihobúdky, ktorý sa nebál pustiť do 
tohto projektu. Chceme Vás 
poprosiť, aby ste knihobúdku 
nepoškodzovali a riadili sa 
pravidlami, ktoré sú jej súčasťou... 
Jan Patočka, český filozof, povedal: 
„Nemiluj knihy, aby si si nimi 
ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby 
si nimi vyzdobil srdce i ducha.“ 
Naša prvá obecná knihobúdka nech 
slúži tejto myšlienke... Ozdobiť 
srdce a ducha...

Nové prechody pre chodcov, 
vyznačenie nových parkovacích 
miest, lepšia priechodnosť 
miestnych komunikácií a celkové 
zlepšenie dopravnej situácie v 
obci - to všetko bolo cieľom 
projektu Doplnenia dopravného 
značenia na miestnych 
komunikáciách v obci Ľubotice. 
K jeho spracovaniu došlo na 
základe rokovania starostu a 
poslancov so zástupcom 
Krajského dopravného 
inšpektorátu a dopravným 
projektantom. Pri spracovávaní 
projektu boli brané do úvahy 
viaceré podnety od občanov obce, 

ale aj od inštitúcií a firiem 
sídliacich na území obce. 
Posledné slovo pri projekte mal 
Krajský dopravný inšpektorát 
Policajného zboru Slovenskej 
republiky, ktorý projekt schválil. 
Osadenie nového zvislého a 
vodorovného značenia firmou 
SELEP, ktorá bola víťazom 
verejného obstarávania, bolo 
zrealizované v mesiaci máj. Je 
pravda, že vodiči a ostatní 
účastníci cestnej premávky 
potrebujú istý čas, kým si na nové 
pravidlá zvyknú, ale bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky je 
prioritou. 

Mgr. Ján Vysocký



  

  

  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

(6) informačný časopis obce Ľubotice

Mgr. Martina Baňasová

Netradičný koniec svojho 
štúdia zažili naši deviataci – 
najprv prijímacie skúšky a 
potom monitor (v skúšobnej 
podobe). Nemali to ľahké ani 
oni, ani vyučujúci pri 
dištančnom vzdelávaní, ale 
úspešne sú prijatí na stredné 
školy. 
Milým prekvapením sú pre 
nás plavecké úspechy žiaka J. 
Sciranku - 7. ročník, ktoré 
aspoň v kocke zhrnieme: Ako 
mladší žiak bol na letných 
MSR v Štúrove 2.miesto 50m 
kraul, 3.miesto 100m motýľ, 
3.miesto 200m motýľ. Na 
zimných MSR v Spišskej 
Novej Vsi 1.miesto 50 m 
kraul - majster SR. V jeseni 
na pretekoch v Žiline na 50 m 
bazéne 7 zlatých medailí a 1 
striebro, v Humennom na 
25m bazéne 5 zlatých a 1 
striebro. Na jar v Šamoríne 9 
zlatých medailí a 1 striebro. 
Sú to výsledky v plávaní jeho 
veková kategória z celého 
Slovenska. Bol vyhlásený v 
ankete najlepší športovec 
Prešova ako "Objav roka 
2020". Momentálne ide na 
sústredenie a na MSR 
starších žiakov v Šamoríne. 
Držíme mu palce.

Z aktuálnych súťaží:
V okresnom kole biologickej 
olympiády kategória E v 
odbornosti: Botanika získal P. 
Gmitro 3.miesto a v odborno-
sti: Zoológia M. Džuppa 
2.miesto aj postup na krajské 
kolo, kde bol úspešný. Obaja 
sa pripravovali dlhodobo pod 
vedením p. uč. A. 
Hvizdošovej.
Aj okresná filmová súťaž 
CINEAMA 6.5.2021 bola 
úspešná pre našich žiakov 7. 
ročníka. V kategórii do 16 
rokov sme získali 2. a 3. 
miesto v kategórii: hraný film 
– film Anna zo Zeleného 
domu a Ferov príbeh od Š. 
Šimoňáka.  2. miesto v 
kategórii: minútový film a 3. 
miesto v kategórii: dokument 
získal M. Šarišský s filmami 
2020 a Letná pohoda. V 
poslednej menovanej kategó-
rii získal M. Prihatný Čestné 
uznanie s ukážkou Prázdni-
nový týždeň výletov. 
Všetkým gratulujeme a sme 
radi, že filmy Š. Šimoňáka a 
M. Šarišského postúpili aj do 
krajského kola, ktoré sa koná 
18.6.2021 vo Svidníku.

Z diania v ZŠ 
Ľubotice

Prehľadná tabuľka postupu deviatakov zo 
ZŠ Ľubotice na stredné školy:

Týždeň detskej radosti 
v materskej škole

Týždeň okolo sviatku 
Medzinárodného dňa detí v našej 
materskej škole je ponímaný ako 
Týždeň detskej radosti. V tomto 
týždni sú aktivity zvlášť 
pripravované s ohľadom na to, čo 
deti robia najradšej, z čoho majú 
najväčšiu radosť. Každý deň tohto 
týždňa bol zameraný na inú, pre 
celú materskú školu rovnakú 
aktivitu.
V pondelok 31. mája sme mali 
Deň otvárania studničiek, deti z 
najstaršej skupiny predstavili 
ostatným deťom tento pradávny 
zvyk a tradíciu, ktorým sa 
vstupovalo do letného obdobia. V 
utorok, na MDD, prišli herci z 
bábkového divadla BABADLO 
zahrať deťom rozprávku o 
Škaredom káčatku, ktoré deti 
pobavilo a zaujalo netradičnou 
premenou škaredého káčatka za 
doprovodu hudby z Čajkovského 
Labutieho jazera. Pri odchode 
domov si všetky deti odniesli 
darčeky k sviatku od sponzorov a 
vedenia materskej školy. V tento 
deň na deti mysleli aj seniori z 
obecného stacionára. Deťom 
poslali veľký pekáč sladkej 
dobroty, ktorú im tety kuchárky 
rozdelili a bola súčasťou 
olovrantu. Našim seniorom 
posielame veľké ĎAKUJEME! 

Na konci dňa deti odchádzali plné 
dojmov z divadelného 
predstavenia a darčekov k ich 
sviatku. Týždeň pokračoval tretím 
dňom s názvom Maľovaný 
chodník. Kreslenie na chodník 
patrí k obľúbeným činnostiam 
našich detí. Po skončení dňa na 
chodníkoch na školskom dvore 
neostalo bez kresby žiadne 
prázdne miesto, kreslenia si užili 
do sýtosti. Štvrtok sa niesol v 
súlade s jeho názvom Zdravé 
športovanie. Pri pohybových a 
športových hrách podľa vlastného 
výberu rozhýbali svoje svaly a 
zdokonalili koordináciu pohybov. 
Nechýbali hry s loptami, kruhmi, 
švihadlami, kolobežkami, 
pohybové a hudobno-pohybové 
hry pod vedením ich pani 
učiteliek. Záver týždňa už 
tradične patril Slniečkovej 
diskotéke, ktorá je vyvrcholením 
Týždňa detskej radosti. Pri 
detských aj diskotékových 
pesničkách sa vyšantili dosýtosti. 

Úprimná detská radosť je to, z 
čoho my dospelí máme  
„dospelácku“ radosť a  zabúdame 
pri nej na každodenné útrapy a 
starosti. Nech každý deň 
zažívame aspoň chvíľky detskej aj 
„dospeláckej“ radosti.

Kolektív MŠ Ľubotice
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Tohtoročné okresné športové hry seniorov organizovaných JDS OO Prešov sa konali 28. mája 2021 na 
ihrisku vo Veľkom Šariši. Zúčastnilo sa jej 12 družstiev. Naše družstvo v zložení Vladimír Magda 
(vedúci družstva), Ing. Ján Balún, František Inaš, Ing. Pavol Majirský, Ladislav Sirotňák (muži - 
členovia družstva), Kvetoslava Gajdošová, Marta Sirotňáková, Mária Šitárová, Mária Zuščinová (ženy 
– členky družstva). Súťažilo sa v 5 disciplínach – beh (m, ž), streľba so vzduchovky na terč (m, ž), hod 
granátom na cieľ (m, ž), kop na bránku (m, ž), vrh guľou (m) a hod kriketovou loptičkou (ž).
1.miesto obsadila II. MO Prešov s 370 bodmi, 2. miesto obsadila ZO Ľubotice s 347 bodmi a 3. miesto 
obsadila domáca MO Veľký Šariš s 344 bodmi. Najúspešnejším jednotlivcom z mužov sa stal Ladislav 
Sirotňák so 65 bodmi zo ZO Ľubotice. Postupuje na KŠH, ktoré sa uskutočnia 3.7.2021 v Šarišských 
Michaľanoch. Našou najúspešnejšou ženou je pani Marta Sirotňáková, ktorá so 49 bodmi skončila na 
3. mieste. Ceny súťažiacim odovzdali predseda OO JDS v Prešove Ján Čižmár, primátor Veľkého Šariša 
JUDr. Viliam Kall a predseda ZO Ľubotice a podpredseda OO JDS v Prešove Ing. Pavol Spišák. 
Nádherný slnečný deň sa pre nás skončil výborne a my sa už tešíme na športové hry ZO na ihrisku ŠA 
Ľubotice. 
Blahoželáme úspešným športovcom a všetkým, ktorí si chceli zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi.

PRVÁ SÚŤAŽ V SEZÓNE 2021 
PRE LETECKÝCH MODELÁROV

Mgr. František Macko

Minárik Milan

Strieborné družstvo ZO Ľubotice 

Po dlhej odmlke pre pandemické opatrenia, sa nám konečne umožnilo 
vykonávanie športovej činnosti nielen na tréningoch, ale aj na súťažiach. Prvá 
súťaž sa konala 12.6.2021 na agroletisku Sveržov, neďaleko Bardejova. Súťaž 
sa konala pod záštitou Združenia Bardejovských modelárov s názvom 
„Bardejovské hádzadlo“. Počasie prialo všetkým. Letné teploty a mierny vietor 
nám úplne vyhovoval.
Lietali sa kategórie leteckých modelov typu hádzacích klzákov a vystreľovadiel 
gumovým zväzkom. V hádzadlách sa darilo Františkovi Potockému, ktorý vo 
vekovej skupine do 12 rokov obsadil pekné druhé miesto, Bianka Mináriková 
skončila na ôsmom mieste. Cyril Potocký obsadil siedme miesto medzi 
juniormi. Štefan Potocký jedenáste a Milan Minárik tretie miesto v seniorskej 
vekovej kategórii. Ďalšiu kategóriu a to vystreľovadlá sme absolvovali s 
uspokojivými výsledkami. Bianka Mináriková obsadila vo vekovej skupine do 
12 rokov štvrté miesto, Ferko Potocký zaznamenal ôsme miesto. Junior Cyril 
Potocký vybojoval siedme miesto, medzi seniormi Milan Minárik šieste a 
Štefanovi Potockému patrilo deviate miesto.
Všetci sme si odniesli z leteckomodelárskej súťaže nádherné zážitky a už sa 
tešíme na ďalšie akcie v tomto roku.

Pán Ladislav Sirotňák  1.miesto muži

Pani Marta Sirotňáková 3.miesto ženy
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Pani Marta Sirotňáková 3.miesto ženy


