
SPRAVODAJ
051 / 7480900Ročník 23, číslo 4, ISSN 1339-0198

ĽUBOTICE

  

www.lubotice.eu

O B E C

informačný časopis obce Ľubotice

August 2021



(2)

Závery z mimoriadneho rokovania OcZ dňa 12.07.2021

  
   

    

  

  

 

  

  

  

 

 

informačný časopis obce Ľubotice

  
  

  

Uznesenie 1/6/2021: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. 
Slavomír Pariľák.

Uznesenie 2/6/2021:    
OcZ neschvaľuje súhlas so zámerom „Využitia geotermálnej energie 
na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice - 1“ v 
navrhovanej lokalite, ktorý predložila spoločnosť PW Energy, a.s. 
Košice.

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová

RI

LETNÝ ČAS V STACIONÁRI
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Telo nie je jediné, o čo by sme sa mali v  našom 
živote starať, tak ako nás o tom často 
presviedčajú reklamy z každej strany. Je 
nesmierne dôležité postarať sa aj o našu dušu, o 
rozvoj našich schopností a zručností aj v 
zrelom veku. Aj seniori chcú tráviť svoju jeseň 
života v spoločnosti. Spoločne sa stretávať so 
svojimi rovesníkmi, dobrovoľne robiť to, čo 
ich baví, viesť rozhovory o tom, čo ich baví, čo 
ich zaujíma. Ak majú náladu, tak si aj 
zaspievať, ak nemajú  náladu, alebo majú 
bolesti, tak si len tak sadnúť do kresla a byť 
sám so sebou, ale zároveň byť medzi ľuďmi. 
Byť niekde, kde záleží len na úsmeve, na láske 
a spolupatričnosti, ochote si porozumieť, 
navzájom sa vypočuť a vzájomne si pomáhať. 
   
Našťastie aj my v Ľuboticiach na to máme 
vytvorený priestor, a tým priestorom je 
zariadenie denného stacionára. Priestor, kde môžu seniori zmysluplne a v bezpečí tráviť svoj čas. Stretávame sa často žiaľ aj s tým, že ľudia 
ani netušia, že tu niečo také existuje. Je to miesto, kde majú naši seniori svoj druhý domov. Denný stacionár je miesto, ktoré sa snaží 
vychádzať v ústrety potrebám seniorov. Je to výborná voľba. Niekto rád spieva, iný rieši krížovky či osemsmerovky, iný zase rád hrá karty, 
či vyrába niečo pekné, alebo sa len tak rozpráva s inými seniormi, píše kroniku, či  tvorí nástenku, alebo sa modlí a pod. V stacionári je to o 
socializácii,  vzájomnej pomoci, o smiechu, o hraní spoločenských hier ale aj o vzdelávaní. Je to miesto, kde sa zastavil čas, kde ľudia aspoň 
na chvíľu zabudnú na svoje starosti a venujú sa tomu, čo ich baví, kedy sa sústredia na to podstatné, na čas tu a teraz. To, na čom si 
zakladáme celý život, zrazu v starobe pominie a podstatným sa zrazu stáva niečo iné.   
Ja som sa v práci so seniormi naučila pokore a nekonečnej trpezlivosti. Častokrát mám od dojatia slzy na krajíčku, keď si vypočujem životné 
príbehy našich seniorov. Vtedy si uvedomujem,  aké situácie dokáže život priniesť, koľko trápenia ale aj radosti majú ľudia v seniorskom 
veku kvôli svojim deťom, vnúčatám či pravnúčatám. Ako veľmi nechcú byť sami, ako veľmi potrebujú niekoho, kto by im povedal pekné 
slovo, pohladil ich, či objal, ako veľmi chcú ešte niečo pekné zažiť alebo ukázať, že ešte toho veľa dokážu. 
Niekedy stačí iba mlčať, počúvať a žasnúť, koľko múdrosti majú seniori v sebe.
Na záver zopár múdrych slov rím.kat. pápeža Innozeneza: „Mladosť nech nie je zlomyseľná voči starobe. Veď tým, čo je mladosť dnes, 
staroba už bola. A čím je staroba, tým mladosť ešte len bude.“

„Niečo dobre urobiť je lepšie, než o tom len dobre porozprávať“.
Benjamin Franklin

DHZ ĽUBOTICE
Počas uplynulých mesiacov sa členovia DHZ a DHZO Ľubotice 
aktívne zapájali a vykonávali činnosti v obci Ľubotice, ako 
technické zabezpečenie pomoci občanom obce počas 
prívalových dažďoch na ulici Polárnej a Makarenkovej, taktiež 
boli vyslaní na pomoc do obce Malý Šariš, kde odčerpávali vodu 
z pivníc rodinných domov a záhrad. Vykonávali protipožiarne 
hliadky na obecných akciách, ktoré organizoval Obecný úrad 
Ľubotice v spolupráci s reštauráciou U Suseda. 
V čase pandémie dezinfikovali verejné priestory obce a 
priestory Rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v 
Ľuboticiach. 
V rámci konania denného tábora v obci členovia DHZO 
Ľubotice predviedli ukážku hasenia požiaru, následne si mohli 
účastníci tábora pozrieť vybavenie auta Mercedes Benz 
Atego/1117 CAS 20.

Za tím DHZ Ľubotice, Mgr. Miroslava Antonyová
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Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda
Cyrilo - Metodské oslavy pri príležitosti prvej spomienky obce Ľubotice 
sa oslavujú od roku 1994. Sú akousi neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho 
a spoločenského života obce. Aj keď nám počasie v tento deň veľmi 
neprialo, neodradilo nás v zábave, smiechu i tanci. 
Pre deti boli pripravené nafukovacie atrakcie a drevený kolotoč. O 
animačný program sa postarali animátorky ZUŠ Ebony. Detičky si v 
tvorivých dielňach vyrábali krásne papierové výrobky a tie odvážnejšie 
zo stánku odchádzali ako piráti, spidermani, princezné, zvieratká... 
Hlavný program sa začal načas príhovorom pána starostu. Nasledovali 
deti z MŠ v Ľuboticiach, ktoré nám pod vedením pani učiteľky A. 
Komkovej pripravili ľudové pásmo so spevom a tancom „Detské hry pod 
letnou oblohou“. O ďalší krásny a rozmanitý zážitok sa postarali žiaci 
ZUŠ M. Kobeláka. Žiaci nám predstavili hru na rôzne hudobné nástroje, 
spev aj tanec v choreografii pani J. Ružbarskej.  Na našich slávnostiach 
nesmeli chýbať Kelemeske furmani, a o ďalšiu dávku ľudových 
pesničiek a zábavy sa postarala dospelá folklórna skupina Ľešnikovo 
dzifčata z Podhradíka. No a kto si nechal ujsť ľudového rozprávača 
menom Jožko Jožka z Hanušoviec, môže ľutovať... Na chvíľku sme 
všetci pozabudli na rýchly kolotoč života. Pripomenul nám, aký dôležitý 
je humor a smiech. Po pánovi Vargovi (Jožko Jožka) nasledovala 
folklórna skupina Vargovčan z Hanušoviec v sprievode s ľudovou 
hudobnou skupinou Čardáš. Podvečer nám do tanca spievala a hrala 
hudobná skupina KONYARE, ktorá nám predviedla zmes slovenských, 
šarišských, rusínskych, zemplínskych a rómskych piesní. 
Kultúrny program bol spojený s prezentáciou ľudových remesiel a ich 
predajom. Mohli ste si kúpiť tkané koberce, drevené obrazy a krížiky, 
kožené výrobky a ľudové kroje, bábky zo šúpolia a drôtené výrobky, 
úžitkové predmety z keramiky ale aj nádherné keramické náušnice a 
gombíky, prútené koše a podnosy, šité srdiečka a množstvo dekoračných 
výrobkov z chránenej dielne z Bardejovskej Novej Vsi. 
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave 
a organizovaní tejto tradičnej slávnosti. Ďakujeme ústretovým 
zamestnancom obecného úradu, pani Sirotňákovej za zapožičanie kvetov 
a všetkým, ktorí boli nápomocní pri výzdobe pódia.  Julke Smolkovej, 
ktorá nás sprevádzala celým programom. Animátorkám CVČ Ebony za 
spestrenie dňa. Pánovi Maníkovi, pánovi Harničárovi a jeho chlapcom 
pri ozvučení celého programu, dievčatám zo stacionára, ktoré sa 
postarali o účinkujúcich, hasičom, ktorí dohliadali na priebeh celého dňa. 
Pani Hudákovej ako zdravotníčke. Tímu reštaurácie U Suseda za 
obsluhu. Vystavovateľom a „stánkarom“. A všetkým, ktorí prišli v tento 
upršaný deň.  
Ď A K U J E M E OcÚ

Rytieri ľudskosti

Koronavírus na Slovensku negatívne ovplyvnil aj darovanie krvi. Podľa štatistík Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) už 
počas prvej vlny pandémie prišlo k poklesu darovania až o 74%. Najkritickejšími mesiacmi boli marec, apríl a október minulého 
roku. Vlani, v porovnaní s rokom 2019, klesol počet odberov až o neuveriteľných 24 000. Najčastejším dôvodom výrazne nižšej 
návštevnosti odberových miest  bol strach z nakazenia koronavírusom a chorobnosť darcov krvi.
My sme trošku netradične organizovali odber krvi v auguste. Pán starosta, JUDr. Miroslav Makara, uvítal zúčastnených 
slávnostným príhovorom, pán farár Mgr. František Voľanský predniesol modlitbu a požehnal tento čin. Darcov privítali aj ex 
prezident SČK PhDr. Milan Kručay, CSc. a predsedníčka miestneho SČK pani Gabriela Hudáková. 
Na Ľubotickej kvapke krvi sa zúčastnilo 27 darcov krvi a z toho boli 3 prvodarcovia. Každého darcu sme pohostili chutným 
gulášom a kysnutými koláčmi. A bol aj darček. Všetkým darcom sme poďakovali aj odslúžením omše, ktorá sa konala 22.8.2021 
o 7,30 hod.

„Až keď vidíte blízkeho človeka bojovať o vlastný život, keď vidíte, ako sa mu uľaví po transfúzii, 
až potom pochopíte, načo je dobré darovať krv.“

Pre jedného len kvapka, pre druhého život... Milí darcovia, ďakujeme Vám...

Gabriela Hudáková , predseda MS SČK v Ľuboticiach
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Mgr. Martina Baňasová

... aj takto by sme mohli nazvať Prázdninový týždeň výletov v dňoch 
19.-23.7.2021. Podnetov na zážitky bolo veľa. Prvý deň sme navštívili 
Zoo a Dinopark v Košiciach, v utorok si deti počas hier získavali 
„podpisovníky“, za ktoré si mohli nakúpiť zaujímavé drobnosti „v 
táborovom obchode“, v stredu nás čakal hrad Čičva a cukráreň vo 
Vranove nad Topľou, vo štvrtok sme našu pokladovku zakončili 
nájdením pokladu na Kalvárii v Prešove a v piatok sme navštívili 
Bardejovské Kúpele i historické centrum Bardejova. Tento rok nás bolo 
rekordne veľa – cez 100, no poctivo sme sa snažili dodržiavať 
protipandemické opatrenia. 
Keďže sme cestovali 2 autobusmi, náklady nám stúpli. Preto veľmi 
ďakujeme za finančnú pomoc predovšetkým Obecnému úradu v 
Ľuboticiach, ale aj pani primátorke mesta Prešov, Obecnému úradu vo 
Vyšnej Šebastovej, Farskému úradu v Ľuboticiach a Farskému úradu v 
Nižnej Šebastovej. Sponzorsky nám vypomohla aj služba ČAĎU, pod 
vedením Daniela Čačka.
Veľkú vďaku si zaslúžia aj naši 25 animátori – mladí ľudia, ktorí 
neváhali dať svoj voľný čas do služby deťom, pani Mgr. Ela Kivaderová 
– pedagogička, ktorá sa na tvorbe programu podieľala svojimi 
skúsenosťami a celý čas nás na tábore sprevádzala, pani Gabriela 
Pinková, ktorá nevynechala ani jeden výlet s nami ako dozor, pani Eva 
Fečiková, ktorá prijala ochotne službu zdravotníčky i pani Lucia 
Buriaková, ktorá nám pomáhala a chodila s nami ako jeden z rodičov. 
Všetci sme pracovali bez nároku na honorár. Naším „honorárom“ bola 
radosť v očiach detí. Veríme, že si z tohto týždňa odniesli veľa pekného 
a že sa cez divadlá a zamyslenia obohatili aj o myšlienky Ježišových 
podobenstiev, ktoré nás pozývali k láske a službe druhým.

N a  c e s t e  z a  d o b r o d r u ž s t v o m  . . .

Zubaté augustové slniečko 
nám ponúklo využiť čas na spoločné 

stretnutie v areáli Materskej školy na 
usporiadanie akcie s názvom Letná čitáreň. 

Konala sa každý pondelok v mesiaci august a 
bola naozaj pestrá. Prvý týždeň sme vyrábali 

záložky do kníh a získali sme aj nových 
čitateľov. V spolupráci s p. učiteľkou Baňasovou 

sa druhý týždeň zameral na deti, ktoré sa prihlásili 
na Prázdninový týždeň výletov. Tento deň bol 

spojený s prezentáciou spomienkového videa vo 
veľkej zasadačke OcÚ, prehľadom fotografií z 

tábora, tanečnou hymnou, divadlom a 
ministopovačkou „Čo (ne)buduje priateľstvo“ na 

námet diela Malý princ. 16. augusta nás navštívil 
charizmatický spisovateľ Valentín Šefčík. Komorná 

beseda s ním bola príjemná a plná dojmov. Toto milé 
podujatie ukončila autogramiáda knihy Bola raz jedna 

láska.  Kniha určená pre deti a mládež je plná úsmevných 
básní o láske a otázke, ako k nám tá láska prišla...

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri tejto akcii. Hosťom, ktorí si našli čas ukázať nám časť zo svojho „remesla“. Animátorom a dobrovoľníkom, ktorí sa venovali deťom pri tvorivej činnosti.

Letná čitáreň v Obecnej knižnici

Mgr. Martina Klimovičová
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Každý začiatok býva ťažký... a platí to aj 
v materskej škole, hlavne pre rodičov a 
ich detičky pri prvom nástupe na 
predprimárne vzdelávanie. Spracovali 
sme pre Vás, rodičia, pár myšlienok, 
ktoré možno prakticky využijete a 
pomôžu Vám pokojnejšie prežiť obdo-
bie, keď sa z Vašej malej ratolesti stane 
veľký škôlkár.
Rady pre rodičov: 
Odlúčenie je vždy spojené so smútkom a 
je to v poriadku. Smútok na strane 
dieťaťa i rodičov je pri nástupe do škôlky 
prirodzený. Vždy, keď sa lúčime s 
niekým, koho milujeme, prežívame 
smútok. Dieťa časom pochopí, že krátke 
odlúčenia na našej láske nič nezmenia.
Obdobie nástupu detí do materskej školy 
znamená veľký krok v emocionálnom a 
sociálnom dozrievaní dieťaťa. V prvom 
rade odlúčenie od matky a získanie 
náhradnej vzťahovej osoby, učiteľky, 
ktorej dieťa bude dôverovať, prispôsobe-
nie sa novému režimu, pravidlám, 
nadväzovanie vzťahov s rovesníkmi, 
fungovanie v skupine, delenie sa o 
hračky... Ak dieťa nemá viacerých 
súrodencov, doma sa to nenaučí. Veľký 
posun v materskej škole nastane aj po 
emocionálnej stránke dieťaťa.
Na odlúčenie od dieťaťa vo všeobecnosti  
reagujú mamky citlivejšie a preto 
odporúčame, ak je to možné, aby počas 
adaptácie nosili do materskej školy deti 
oteckovia.
Rodičia musia byť sami presvedčení, že 
dieťa chcú dať do materskej školy. 
Akonáhle majú neistotu, či by ešte 
nemali počkať a pod., tak aj keď o tejto 
svojej neistote nehovoria pred deťmi, 
deti ju vycítia. Dieťa vždy cíti našu 
neistotu, nerozhodnosť, nech robíme 
čokoľvek. Rodičia si musia byť v prvom 
rade istí svojim rozhodnutím a uvedomiť 
si, že svojou neistotou komplikujú celý 
adaptačný proces svojho dieťaťa v 
prostredí materskej školy.
Rodičia musia škole a jej učiteľkám plne 
dôverovať.
Ak to tak necítia, nemali by dieťa do tejto 
materskej školy dávať, pretože to nebude 
fungovať. Ak však budú s atmosférou v 
škole stotožnení rodičia, bude sa s 
veľkou pravdepodobnosťou v materskej 
škole páčiť aj ich deťom.
Všetky pochybnosti by mal posúdiť 

odborník, lebo rodičia nemajú potrebný 
odstup. Majú svoje obavy, ľahko sa 
môžu dať zviesť k tomu, že ich dieťa nie 
je na materskú školu zrelé, pričom to tak 
nie je a aj keď ráno dieťa zaplače strach 
nie je na mieste. Je potrebné dať dieťaťu 
pri lúčení pocit istoty, podpory, robiť 
krátke lúčenie, nezneisťovať ho.
Ak sa ráno mamka pri odovzdávaní 
dieťaťa v škôlke rozplače, je jasné, že sa 
rovnako bude správať aj dieťa. Bude si 
myslieť, že sa má tejto novej situácie tiež 
báť. Ak je rodič dobre nastavený, dieťa je 
zrelé a pani učiteľka vtiahne dieťa do 
kolektívu, adaptácia je otázkou 
niekoľkých dní, týždňov. Aj ten veľký 
plač, ktorý rodičia zažívajú v šatni, vždy 
do pár sekúnd ustane, keď zatvoria 
dvere. Možno to znie neuveriteľne, ale je 
to tak. To, ako sa nastavia rodičia, z toho 
potom ich dieťa dlhodobo profituje.
S dieťaťom sa lúčte krátko, povedzte mu, 
že si idete nakúpiť jabĺčka a zatiaľ môže 
napr. postaviť s deťmi vežu. Tak, aby 
sme vedeli dodržať ten sľub a prídeme 
preň aj s jabĺčkami. Dieťa má pocit, že 
rodič dodržal sľub a zároveň vie, kde bol. 
Deti musia vedieť, kam mamka odišla. 
Rodič nesmie meškať. Hlavne v prvé dni 
neexistuje, aby meškal, lebo to nabúra u 
dieťaťa pocit jeho istoty. Dieťa nemá 
hodinky, ale príchod rodiča sa nemá 
bezdôvodne odďaľovať a má byť  vždy 
spojený s nejakou činnosťou.
Je to len pár dobre mienených rád, ktoré 
Vám možno uľahčia adaptačný proces.  
V mene nášho celého sedemnásťčlen-
ného kolektívu materskej školy verím, že 
od 02. 09. 2021 zahájime v tradičnej 
dennej prevádzke od 6,30 hod. do 16,30 
hod. krásny školský rok 2021/2022 v 
zdraví,  plný zážitkov a radostných chvíľ.
Do batôžtekov deťom pribaľte... či ste 
Lienky, Žabky, Motýliky, Včielky, 
Kvetinky... vhodné prezuvky, pyžamká, 
mojkáčikov, veci na prezlečenie. Všetky 
doplňujúce informácie si nájdete na 
našom škôlkárskom webe.
Tešia sa na Vás Vaše druhé mamy: 
Alenka, Lucka, Majka, Ľubka, Maja, 
Františka, Maťka, Zuzka, Marika, 
Maťka, Monika, Janka, Zuzka, Alenka, 
Marienka, Ľudka a Renáta.

v novom 
šate

Adaptácia v 
materskej škole

Vedenie školy

Čas prázdnin je pre žiakov časom oddychu, pre 
priestory školy obdobím, kedy si škola oblieka nové 
šaty, aby nás privítala krajšia a inšpirovala k ďalšej 
práci. Ani tento rok to nie je inak. Rekonštrukčné 
práce sú v plnom prúde. Na čo sa môžeme tešiť? 
Počas prázdnin sa v škole pracuje na úprave dvoch 
pavilónoch.
V 2. pavilóne prebieha kompletná rekonštrukcia 
tried z vlastných zdrojov. Čakajú nás teda vynovené 
triedy pre žiakov 1. stupňa. V špeciálnom pavilóne 
v rámci projektu EÚ " Byť pripravený je 
predpokladom úspechu" prebieha modernizácia 
jazykovej učebne a chemicko-biologického 
laboratória. Takže aj žiaci druhého stupňa si prídu 
na svoje. 
Na dôstojnom otvorení nového školského roka sa 
intenzívne pracuje, a preto pozývame všetkých 
žiakov vykročiť na cestu poznania vo vynovených 
priestoroch našej školy.
Školský rok 2021/2022 bude slávnostne otvorený 2. 
septembra 2021 o 8:15 hod. v priestoroch ZŠ. 
Bližšie informácie nájdete na stránke školy.

Vedenie školy
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Všetko sa to začalo obyčajným dotazníkom 
mapovania potrieb mládeže a rodín z 
Ľubotíc. Takmer v každom z nich nám 
zarezonovala potreba skvalitnenia 
športových príležitostí, efektívneho trávenia 
voľného času a angažovania sa. Počas 
korony sme riešili projekty zamerané práve 
na tieto oblasti, aby sme ich v rámci služieb 
v Domčekove mohli lepšie napĺňať. 
Podporili nás CPF – nadácia Kaufland, 
Karpatská nadácia a Združenie 
kresťanských spoločenstiev mládeže. Po 
obmedzeniach sme sa konečne pustili do 
realizácie aktivít a spustili sme 
dobrovoľnícku výzvu – reŠTART ŠPORTU 
Ľubotice. Spolu s mládežou a rodinami sme 
sa počas júla a augusta podieľali na 
skvalitnení podmienok športovania v areáli 
TJ Sokol Ľubotice. Išlo o maľovanie čiar 
ihrísk, lavičiek, kosenie a pod. Zapojení 
mladí nám dali „chrobáka do hlavy“ a prišli 
s myšlienkou zorganizovať amatérske 
turnaje. A tak sme dali hlavy dokopy, vybrali 
nedeľu 15.augusta na akciu ŠPORTUJE 
CELÁ DEDINA a začali s prípravami. Času 
bolo extra málo a mnohé veci sme 
doťahovali na poslednú chvíľu. Držali sme 
sa však myšlienky spojiť šport a zábavu, 
prepojiť to s dobrovoľníctvom a 

skvalitnením komunitného života v obci. 
Očakávaná akcia na ihrisku začala 
hrôzostrašne a nečakaná búrka nám narušila 
úvod športových turnajov. Plán „B“ sme 
však nemali. Buď sa bude pokračovať, alebo 
ideme domov. A odpoveďou pre nás, 
organizátorov, boli samotní 

športovci, ktorí po lejaku začali zametať 
vodu z hracích plôch. Čoskoro sa do toho 
oprelo slnko a neváhali sme začať 
športovať. Turnaje prebehli bez problémov 
a ocenených bolo 43 športovcov futbalu, 
basketbalu, tenisu a speedmintonu. 
Nasledovala rodinná športovo-zábavná hra, 
ktorú úspešne zvládlo 34 rodín. Tie boli 
zaradené do tomboly so zaujímavými 
cenami a jedna z nich získala prvý pamätný 
pohár tejto akcie. Nechýbali nafukovacie 

atrakcie pre deti, cukrová vata, lukostreľba, 
mega šachy či vozenie na motorkách. 
Zaujímavé bolo, že mladí športovci sa pri 
odovzdávaní cien vyjadrili, že ceny by ani 
nemuseli byť, pretože si prišli zahrať pre 
zábavu. Iní sa vypytovali, kedy budú ďalšie 
zápasy, alebo či bude aj ďalší ročník tejto 
akcie? Hneď nám ako organizátorom svitlo, 
že táto akcia je len „čerešničkou na torte“. 
Čo keby sme si tú tortu pojedali počas 
celého roka? Stálo by za to, robiť turnaje 
priebežne počas roka s rôznymi druhmi 
športov... Aj keď sme mali počas príprav a 
realizácie podujatia niekoľko 
nepredvídaných a komplikovaných situácií, 
môžeme povedať, že to stálo za to! 
Nenecháme sa len-tak odradiť. Veď vidíme, 
že to splnilo svoj účel. Podarilo sa tu 
prepojiť šport so zábavou, podporiť 
dobrovoľníctvo a komunitný život v našej 
obci. Síce unavení, vyčerpaní, poučení z 
vlastných chýb, ALE vďační Bohu za 
ochranu počas búrky a športovania, 
dobrovoľníkom za ochotu pomôcť a 
povzbudení účastníkmi, ktorí prišli podporiť 
nás a túto akciu. Bolo ich približne 280, za 
nás palec hore :) ĎAKUJEME!

ŠPORTUJE  CELÁ DEDINA

Za tím KreDO  Ondrej a Lucia Dlugošoví



Ľubotický festival 
U Suseda
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Program, o akom snívajú aj veľké mestá prebiehal toto leto v 
Ľuboticiach. Okrem krásneho prostredia a dobrého jedla pre nás 
reštaurácia U Suseda pripravila množstvo júlových a augustových 
akcií pre malých aj veľkých.
Stredy si obľúbili skupinky nadšencov otázok vedomostnej súťaže 
SUSED QUIZ, štvrtky patrili bezplatným kinám, kde ste v rámci 
letného KOFOKINA mohli vidieť celovečerné romantické, 
historické filmy či komédie a piatky sa aj pre ľudí z okolitých obcí 
a mesta Prešov stali dôvodom pre masovú návštevu Ľubotíc, 
pretože tie boli dejiskom koncertov skutočných hviezd slovenskej 
hudobnej scény. Rock, rap, hip-hop, pop aj folklór a ďalšie žánre 
predviedli na pódiu Mafia Corner, Metalinda, Hex, Peter Bič 
Project, Štefan Štec, Kali, Polemic, Marián Čekovský, či dokonca 
Richard Müller. 3.9. čaká na Ľubotičanov ešte metalová rozlúčka 
s letom s kapelou Horkýže Slíže. Zahanbiť sa nedali ani 
predkapely, z ktorých spomenieme Pinazi De, Basawell, GeRock, 
Dynamix, Šarišan a mnohé ďalšie.
„Nedele patria deťom.“ Nezabudlo sa ani na menších a 
najmenších, a tento slogan má v sebe aj kus pravdy. Mali ste 
možnosť vybrať si z množstva zábavných a náučných divadelných 
predstavení, predstavenia sokoliarov, či vzdelávacej kúzelnej 
fyziky. Predstavili sa aj záchranárske zložky a mestskí policajti v 
rámci Záchranársky deň deťom. Súčasťou každej nedele boli hry, 
animácie pre deti a nafukovacie atrakcie. 
Začiatok septembra prináša aj unikátne podujatie a to Začiatok 
skautského školského roka. V nedeľu 5.9. pripravia skauti v areáli 
obecného domu niekoľko stanovíšť, kde predstavia ukážky svojej 
činnosti a súťaže pre rôzne vekové kategórie detí. Už teraz je 
avizovaný aj koncert skupiny Ščamba na 10. september. Takže U 
Suseda leto zatiaľ nekončí.
Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať celému 
organizačnému tímu reštaurácie U Suseda, usmiatej a ochotnej 
obsluhe a všetkým, ktorí sa prišli a ešte prídu zabaviť...

Za bežecký tím TJ Sokol Ľubotice,
Eva Lešková

Tím reštaurácie U Suseda

BEŽECKÁ SEZÓNA 
V PLNOM PRÚDE

Po prestávke spôsobenej prísnymi protiepidemickými opatreniami 
sa opäť rozbehla bežecká sezóna. Bežci TJ Sokol Ľubotice v 
zostave Lukáš Kormaník, Matej Platko, Peter Kizek a Eva Lešková 
sa zúčastnili viacerých podujatí organizovaných Oblastným 
bežeckým spolkom v Prešove, ale aj iných zaujímavých behov v 
Prešovskom kraji. 
Po ročnej prestávke sa uskutočnil 22. ročník Pivovarsko-hradnej 
sedemtisícovky vo Veľkom Šariši, s náročnou traťou na Šarišský 
hrad. Skvelé 9.miesto obsadil v kategórii mužov do 39 rokov Matej 
Platko (čas 36:59). 
Na 5 km Behu olympijského dňa si s časom 23:43 vybehal 3.miesto 
Lukáš Kormaník. Na rovnakej trati, ale o týždeň neskôr v rámci 39. 
ročníka Behu pre zdravie, sa umiestnili vo svojich kategóriách 
Lukáš Kormaník na druhom mieste (čas 23:20) a Eva Lešková na 
treťom mieste (25:05). 
Naši bežci úspešne reprezentovali aj na ďalších tradičných behoch 
ako Jarný beh Prešovom, Domašská desiatka (Lukáš Kormaník 
3.miesto), Beh na vrchol Minčola, Hradná míľa (Lukáš Kormaník, 
2.miesto), či Prešovská horská jedenástka (Lukáš Kormaník, Eva 
Lešková, obaja 2.miesto vo svojich kategóriách). Peter Kizek a 
Matej Platko si vyskúšali aj sériu náročných horských pretekov 
Tatry v pohybe - Prestige Tour, v rámci ktorej postupne absolvovali 
8.5km City Trail v Smokovci, 4.5km Night Run na Štrbskom Plese, 
10km Malý štrbský maratón a 9 km beh do vrchu Memoriál Jána 
Stilla.
Všetkých priaznivcov behu pozývame na 7.ročník Ľubotickej 
desiatky, ktorá sa tradične uskutoční 1.septembra. Ďakujeme 
všetkým sponzorom, partnerom a dobrovoľníkom, ktorí nám s 
organizáciou tohto podujatia pomáhajú.

Nasledujúce bežecké podujatia:
28.8. - Chminiansko Novoveský beh
1.9. - Ľubotická desiatka
11.9. - Prešovský polmaratón
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SEZÓNA 2021 PRE LETECKÝCH MODELÁROV JE V PLNOM PRÚDE
V krátkom čase päť 
súťažných akcií, to je 

bilancia našich leteckých 
modelárov. Lietalo sa na 

letisku v Kamenici nad 
Cirochou, Poľove pri Košiciach a konečne 
aj na letisku v Prešove. Všetky akcie sa 
lietali za pekného počasia.
Dve akcie v Kamenici nad Cirochou sa 
konali súčasne 19.6.2021 a organizovalo ich 
LMK Humenné. Bolo si z čoho vyberať. Vo 
veľkom množstve kategórií sme si vybrali 
tie, na ktoré sme si trúfali, napriek tomu sme 
niektoré nestihli odlietať úplne.    
   

Prvú, ktorú spomenieme bola súťaž pod 
názvom „Let pod Vihorlatom“. Začneme 
kategóriou hádzadiel, konkurencia bola 
veľká v oboch vekových skupinách. 
František Potocký obsadil desiate miesto 
medzi žiakmi. Štefan Potocký obsadil tiež 
desiate miesto, ale medzi seniormi. 
Seniorov doplnil Milan Minárik, ale len 
symbolicky, pre nedostatok času odlietal 
jedno kolo a to mu vynieslo predposledné 
22. miesto. Druhou kategóriou bola 
kategória F1A, tam sa už darilo aj Milanovi 
Minárikovi, kde tretie miesto potešilo. 
Druhou akciou, tiež v Kamenici nad 
Cirochou, bol „Memoriál Rudolfa Andogu“. 

Na tomto podujatí sa lietalo viac kategórií. 
Vystreľovacie klzáky „V“ žiakov obsadil na 
14. mieste František Potocký. Štefan 
Potocký obsadil 12. miesto medzi seniormi. 
Aj tu sa opakovalo to, čo v predchádzajúcej 
súťaži. Milan Minárik odlietal len štyri z 
desiatich kôl a obsadil znovu predposledné 
14. miesto v kategórii „V“. No ďalšiu 
kategóriu vybojoval a obsadil 1. miesto 
klzákov - „A3“ senior a junior. Minárik 
lietal ešte aj v kategórii F1H senior a junior, 
kde obsadil 2. miesto.  

Tretia akcia „Cena VSŽ“ sa lietala už cez 
letné prázdniny 3.7.2021 na pasienkoch pri 
Poľove. Organizátorom akcie bol 
Modelklub VSŽ Košice, ktorý sa celkom 
pekne popasoval s akciou a vytvoril pekné 
prostredie na lietanie. Tu sme mali už aj viac 
našich želiezok v športovom dianí. 
Hádzadlá žiakov František Potocký zvládol 
na 3. mieste, Bianka Mináriková obsadila 
12. miesto. Hádzadlá juniorov vyšli 
Dušanovi Minárikovi a jeho 2. miesto 
potešilo, ta ako aj tretie pre Cyrila 
Potockého. Aj medzi seniormi sme žali a 3. 
miesto Štefana Potockého bolo 
zadosťučinením. Minárik Milan obsadil 8. 
miesto v hádzadlách seniorov. 
Vystreľovadlá žiakov boli pre Františka 
Potockého výkonom celkom úspešné, tak 

ako aj jeho 6. miesto, to isté platí aj pre 
Bianku Minárikovú, ktorá skončila ôsma. 
Úspešnejší boli juniori, ktorí skopírovali 
umiestnenie v hádzadlách. Dušan Minárik 
obsadil druhé a Cyril Potocký tretie miesto. 
Vystreľovadlá seniorov lietali aj Milan 
Minárik na piatom a Štefan Potocký šiestom 
mieste. Ďalšie kategórie sa lietali spoločne a 
to žiaci, juniori a seniori. Klzáky kategórie 
F1H s prehľadom zvládol Dušan Minárik na 
1. mieste, 2. miesto patrilo jeho sestre 
Bianke a štvrté patrilo Milanovi Minárikovi. 
Klzáky kategórie A3 lietal Milan Minárik na 
3. mieste. Kategóriu klzáky s gumovým 
pohonom „P30“ lietali od nás len Bianka 
Mináriková na druhom a Dušan Minárik ma 
treťom mieste.  

Štvrtou súťažou boli Majstrovstvá 
Slovenska v kategórii P30, ktoré sa lietali 
10.7.2021 už na letisku v Prešove. 
Organizátorom bol LERMAS a 
usporiadateľom Model klub Prešov. Lietalo 
sa v dvoch vekových kategóriách. Bianka 
Mináriková obsadila medzi žiakmi 6. 
miesto. Kategóriu juniorov a seniorov 
ovládol na 1. mieste Dušan Minárik a získal 
titul Majstra Slovenska. Milan Minárik 
obsadil 5. miesto.    
     
 

Cena VSŽ_3.7.2021
Zľava: Stanislav Gallík,  Rastislav Seman (Sedlice), Vladimír Ivančo, Cyril 
Potocký,  František Potocký, Štefan Potocký, Bianka Mináriková,  Dušan 

Minárik st.,Dušan Minárik ml., Žofia Kreheľová.

M SR-A1-P30_10.7.2021
Zľava: Žofia Kreheľová, Bianka Mináriková a Dušan 

Minárik s trofejami Majstrov Slovenska.

Minárik Milan


