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Milé mamičky,  s taré mamy,Mi lé mamičky,  s taré mamy,

JUDr. Miroslav Makara
                                                                                                                                   starosta obce

dovoľte mi, vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, zapríčinenú pandémiou, kedy sa nemôžeme stretnúť osobne 
ako po iné roky predtým pri príležitosti osláv Dňa matiek, prihovoriť sa Vám prostredníctvom nášho Spravodaja.
Slovo mama, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Mama - to je láska, 
ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Naša mama, ktorá nám 
ofúkava naše boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti a to aj dnes, keď sme už 
dávno vyrástli z detských dupačiek.
Pri slove mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme 

ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov,  ktorá nás pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme 
už dospeli a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie 

podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o 
odpustenie.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka 

zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Poďakovať za každú rozprávku, ktorou 
ste obohatili  detskú dušu. Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou, tiež za to, že 

svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď 
kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. 
Milé mamičky, prajem Vám, aby ste zo svojich detí a svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach 
niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám želám 
predovšetkým pevné zdravie, aby ste v tento sviatočný deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života 
mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku. Aby Vás pohoda, porozumenie, láska a božie 
požehnanie sprevádzali na každom kroku. 
Milé mamičky, ďakujeme vám z úprimného srdca.

A K O  D L H O  . . . . Máme novú situáciu, ktorú nikto nečakal. Každý z nás to vníma akosi ináč.  
Keď sledujeme trošku  správy, šíriace sa internetom a sociálnymi sieťami, 
mnohokrát sme zmätení a nevieme, čo je správne. Každý chce presadzovať 
svoje priority. Je veľmi jednoduché a pohodlné  sedieť za PC a komentovať 
všetky tie správy, ale keby sme mali vyjsť z pohodlia svojich domovov medzi 
trpiacich a chorých ako zdravotníci,  do obchodov ako zamestnanci, ako 
policajti alebo vojaci,  asi by nám to nebolo všetko jedno. Preto by sme mali 
skutočne vážiť slová a vyjadrenia na prácu tých, ktorí sa snažia robiť svoju 
prácu ako najlepšie vedia. Nikto nevie, ako dlho ešte budeme musieť byť 
izolovaní, ako dlho ešte nepôjdu deti do školy, ako dlho sa neotvoria prevádzky, 
ako dlho budú zatvorené kostoly, ako dlho ... 
Tohtoročné Veľkonočné sviatky si budeme pamätať veľmi dlho. Veľkonočné 
obrady  sledovali veriaci  prostredníctvom televíznych obrazoviek. Aj náš pán 
farár František nám  sprostredkoval touto formou účasť na slávení. Bolo to 
zvláštne, sedieť pred televíznou obrazovkou a sledovať  prenos z nášho kostola. 
Chceme sa za to  poďakovať  nielen pánovi farárovi, ale aj  všetkým, ktorí tento 
prenos umožnili zorganizovať a zabezpečiť.
Vydržme, ide predsa o naše zdravie a zdravie našich najbližších.

Júlia Potocká
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Závery z rokovania OcZ  zo dňa 09. 03. 2020
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Uznesenie 1/2/2020: 
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 
2/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. 
Gejza Sabanoš a p. Martin Baňas.

Uznesenie 2/2/2020:    
OcZ schvaľuje v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách príspevok na 
prevádzkové náklady na opatrovateľskú 
službu terénnou formou vo výške 0,70 € /hod 
pre obyvateľku obce, ktorá je klientkou 
spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu o 
poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou 
Ľubotice.

Uznesenie 3/2/2020: 
OcZ schvaľuje Knižničný a výpožičný 
poriadok knižnice obce Ľubotice.

Uznesenie 4/2/2020:    
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p., zámer predaja pozemkov, parc. č. 
1195, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
105 m², parc.č. 1196, zastavaná plocha a 
nádvoria o výmere 358 m² a parc.č. 1197, 
záhrada o výmere 312 m², vedené na LV 
č.1132  pre  k.ú. Ľubotice v registri „C“ KN 
vo vlastníctve obce Ľubotice v prospech 
Františky Sochovičovej, rod. Šimkovej, 
Hájnova 1695/11, 080 06 Ľubotice za cenu 
1,20 €/ m². OcZ posudzuje tento predaj ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení   neskorších predpisov, ktorý spočíva 
v existencii prídelovej listiny k pozemku 
zastavanom rodinným domom a k priľahlým 
pozemkom, ktoré sú dlhodobo po dobu 
niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej 
držbe žiadateľa - vlastníka rodinného domu a 
z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového 
stavu, pričom predmetné pozemky sú pre obec 
nevyužiteľné.

Uznesenie 5/2/2020: 
OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € 
pre spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská 18, 
Prešov na liečenie chorého chlapca Marka.

Uznesenie 6/2/2020:    
OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o postúpení 
práv a povinností stavebníka na časti stavby 
„Ľubotice – rozšírenie vodovodu“  na 
cesionára Východoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť, a.s. Košice a zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce 
bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v 
prospech cesionára Východoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice.

Uznesenie 7/2/2020: 
OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti s prenajímateľom Občianske 
združenie Život pod Hájom, Hapákova 3, 
Ľubotice, za účelom vybudovania 
parkovacích miest na ul. Hapákova.

Uznesenie 8/2/2020:    
OcZ schvaľuje Nájomnú zmluvu so 
spoločnosťou DANAD, s.r.o., Pod Hájom 10, 
Ľubotice za účelom prenájmu nebytových 
priestorov pre parkovanie hasičských áut a 
vozíkov DHZ Ľubotice.

V ČASE PANDÉMIE 

OcÚ

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

O Z N A M Y
Vážení daňovníci,
Obec Ľubotice bude doručovať rozhodnutia o 
vyrubení miestnych daní  a  poplatku za 
komunálny odpad  od polovice mesiaca júna z   
dôvodu  mimoriadnej  situácie  vyplývajúcej  z   
celoslovenskej pandémie. Prosíme všetkých 
daňovníkov, aby boli k prevzatiu zásielky 
ústretoví, zásielku si preberali s ochranou tváre 
a rukaviciach a pokiaľ je to možné, aby použili 
vlastné pero. Zásielka, tak ako aj po minulé 
roky, sa doručuje do vlastných rúk s 
doručenkou.

Ako obec sme sa snažili a snažíme zabezpečiť  všetko potrebné pre tých, ktorí sú najviac 
ohrození nákazou. Promptná reakcia obce na súčasnú situáciu, potrebu doručenia 
ochranných rúšok prioritne pre seniorov mala  veľmi dobrú odozvu. Obec zabezpečila 
doručenie rúšok seniorom prostredníctvom našich členov Dobrovoľného hasičského 
zboru priamo do ich domovov. 
- nielen seniori, ale všetci sme povinní nosiť 
ochranné rúška
Ochranné pomôcky
- v predajniach pri nákupoch sa zdržiavajme iba 
nevyhnutný čas
- dodržujme dostatočnú  vzdialenosť
- dodržiavajme prísnu osobnú hygienu
- ak sa cítite zle, kontaktujte telefonicky svojho 
obvodného lekára a riaďte sa jeho pokynmi, 
prípadne linku 155 
Všetky dôležité informácie týkajúce sa koronavírusu  
nájdete  na https://www.korona.gov.sk

S účinnosťou od 28.4.2020 až do odvolania sú  
stránkové hodiny na  OcÚ nasledovné:

Pondelok  od 13.30 –  do 17.30 hod.
Utorok       od  8.00 –  do 11.30 hod.
Streda        od 8.00 –  do 11.30 hod.
Štvrtok           nestránkový deň
Piatok       od  8.00 – do 11.30 hod.

AK STE SÁM A POTREBUJETE POMÔCŤ

OcÚ

Pracovníčky nášho  Denného  stacionára  ponúkajú službu a zabezpečujú pre osamelých 
seniorov (nad 65 rokov) nákup potravín, liekov, prípadne vybavia záležitosti na pošte. Ak 
potrebujete pomôcť v týchto záležitostiach, kontaktujte denný stacionár na čísle 
051/3337002 alebo obecný úrad na tel. č. 051/7480902  v pracovných dňoch v čase od 
8.00 do 12.00 hod. 
Spoločnosť KOVSMOL  ponúka rozvoz potravín domov po zadaní vašej objednávky. 
Môžete ich kontaktovať na čísle 0905 810 841. Viac informácii nájdete na stránke obce 
www. lubotice.eu

DOBROVOĽNÍCTVO

OcÚ

Ak by ste boli ochotní pracovať ako dobrovoľník pre štátom zriadené karanténne 
zariadenie, ohláste sa na nám na tel. čísle 051/7480902 v pracovných dňoch do 12.00 
hod., viac informácií nájdete na web stránke obce. 
Čo sa týka dobrovoľníctva, mali sme naplánovanú  Veľkonočnú kvapku krvi, ktorá bola 
vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu zrušená. Preto dávame do pozornosti darcom, 
ktorí chcú aj v tejto neľahkej dobe pomôcť, možnosť darovať krv na transfúznej stanici v 
Prešove. V takom prípade je potrebné transfúznu stanicu kontaktovať telefonicky na čísle 
051/7011655 a dohodnúť sa na termíne.

POĎAKOVANIE

RI

Máme tu poďakovanie pre našich hasičov od nemenovanej pani, ktorá 
pripravila veľkonočné jedlá pre tých, ktorí to potrebovali a chcela ich 
potešiť. Naši ochotní dobrovoľní  hasiči im tieto jedlá boli zaniesť v 
sobotu dopoludnia.
Milí hasiči, ďakujem, že pomáhate ! 
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Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka školy Za OZ KreDO Lucia Dlugošová

Materská škola prijíma žiadosti podľa 
nižšie uvedených kritérií:
1. Deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku k 1.9. 
2020.
2. Deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou .
3. Deti s dodatočne odloženým plnením 
povinnej školskej dochádzky .
4. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje 
MŠ Ľubotice.
5. Deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšili 
3 roky veku a majú trvalý pobyt v obci.
Podmienky a spôsob podávania 
žiadosti:
1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa 
bude organizovať bez osobnej 
prítomnosti detí.
/ Rozhodnutie ministerstva školstva SR zo 
dňa 26.3.2020 / 
Odporúčame posielať vyplnenú a 
zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o 
prijatie dieťaťa do MŠ poštou, vo 
výnimočných prípadoch elektronicky.
2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 
sa nebude vyžadovať.
Ak do času vydávania rozhodnutia (do 
15.6.2020) o prijatí dieťaťa zákonní 
zástupcovia dodatočne nepriložia 
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude 
prijaté len na adaptačný pobyt.
3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, nebude sa vyžadovať 
predloženie vyjadrenia príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie 
o zdravotnom stave a vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté 
len na diagnostický pobyt.
4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je 
dostupná na webovom sídle školy.
Iné usmernenie:
1 . Rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa 
do materskej školy obdrží zákonný 
zástupca dieťaťa do 30 dní od posledného 
dňa prijímania žiadosti (do 30.6.2020) 
poštou alebo si ho po dohode s riaditeľkou 
školy prevezme v určenom termíne osobne 
- na podpis.

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY Ľubotice

školský rok 2020/2021 bude prebiehať
v dňoch od 30.04.2020 do 31.05.2020

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY Ľubotice

školský rok 2020/2021 bude prebiehať
v dňoch od 30.04.2020 do 31.05.2020

Aj keď klasické vyučovanie je naďalej prerušené, pre žiakov to 
neznamená, že nastáva obdobie prázdnin. Pedagogickí zamestnanci v 
spolupráci s rodičmi zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces 
náhradnými formami výučby, on line vyučovaním, zadávaním 
domácich úloh cez edupage, telefonickou komunikáciou s rodičmi a 

pod. Pridávame tiež elektronické portály, ktoré pomáhajú zvládať 
školské povinnosti žiakov.
Naďalej na stránku školy pridávame on line vedomostné súťaže a 

kvízy do ktorých sa môžu žiaci zapojiť.
Svoje námety na voľnočasové aktivity pripájajú na stránku školy aj vychovávatelia.
Zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní, usmernení pomáha učiteľom , žiakom 
a rodičom pomáha webová stránka, ktorá vznikla v spolupráci MŠVVaŠ ako nástroj 
oficiálnej komunikácie v čase prerušenia vyučovacieho procesu.
Je to náročné, ale veríme, že spolu to zvládneme.
Do 30.4.2020 prebieha zápis do prvého ročníka podľa pokynov na stránke školy.

V závere mesiaca február a začiatkom marca sa nám 
podarilo zorganizovať zopár zaujímavých akcií pre 
rodiny a deti, ktoré by sme vám chceli viac priblížiť. 
K pravidelným a pekne rozbehnutým aktivitám, ktoré 
sme stihli v predkaranténnom období zrealizovať 
patrili, Mami kluby, Klub Ovečka s mini karnevalom 
pre najmenších a novinka - EKO kluby, na ktorých 
sme vyrábali domáce tekuté mydlo a eko obaly z 
včelieho vosku. Za tím OZ KreDO by sme chceli 

veľmi pekne 
poďakovať všetkým mamkám na materskej, resp. 
rodičovskej dovolenke, ktoré nám dobrovoľne 
pomáhajú pri realizácii Mami klubov. Majú tak 
možnosť realizovať sa a podeliť sa so svojimi 
nápadmi, skúsenosťami či vedomosťami. Vďaka patrí 
Zuzke K., Janke P., Saške R., Mirke M., Terezke H., 
Bare L., Lucke M. a ďalším aktívnym mamkám :-). Aj 
tým, čo o nás takto napísali ... 

„Domčekovo navštevujeme  pravidelne s mojím 2-ročným 
synčekom. Chodievame na Montessori klub, kde rozvíjame jeho 
zručnosti. Tiež chodíme na klub ovečka, kde moje dieťa 
navštevuje  prostredie, ktoré dbá na to, aby si deti uvedomovali 
svoju hodnotu a hodnotu ostatných ľudí vo svojom okolí. Na 
klube spievame, vlajkujeme,  počúvame poučný príbeh,  
rozprávame sa s maňuškou ovečkou a  vyrábame umelecké diela 
:-). V neposlednom rade je tu Mami klub, so zaujímavými 
témami, kde si mamky prídu na svoje. Spoznala som tu úžasných ľudí a stále sa teším na 
ďalšiu návštevu.“                                                                           Petra O. a syn Igorko :)

„Štvrtky sú naše obľúbené dni, vtedy chodíme s deťmi do Domčekova na Modlitby matiek 
a na Klub ovečka. O 9:30 sa začíname modliť za naše deti, zatiaľ čo naši malí nezbedníci 
sa hrajú pri nás. Modlitieb sa môže zúčastniť každá mamina, ktorá má záujem, nie sme 
uzavretá skupina, vždy sme radi, keď sa k nám niekto pridá. Modlitby za naše deti sú pre 

nás dôležité a dávajú aj našim deťom dobrý vzor do budúcna, 
aby raz tiež takto pokračovali v modlitbách za svoje deti a 
blízkych. Po modlitbách nasleduje o 10:00 Klub ovečka. Je to 
veľmi milá aktivita, naše deti sa na ňu vždy veľmi tešia. 
Keďže je to pre menšie detičky, ktoré zvyčajne ešte nechodia 
do škôlky, naberajú tam určité návyky ako sa správať v 
kolektíve. Hravou formou sa učia byť vďačné za dary, ktoré 
nám Pán Boh požehnáva, ako je napríklad rodina, zdravie, 
jedlo, bývanie, kamaráti, atď. Súčasťou programu je aj krátke 

milé divadielko s ponaučením, tvorivá dielnička a vlajkovanie na pieseň "Som tvojou 
ovečkou". Na klube sa deti spoznávajú, učia sa spoločne hrať a je to obohatením aj pre 
nás, mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Som vďačná za to, že tu máme 
možnosť aj takto tráviť s deťmi čas.“      Marta I. a dcéra Lenka :)  
Počas obmedzenia verejných aktivít v Domčekove počas marca a 
apríla sa nám podarilo ušiť a rozdať cca 380 ochranných rúšok pre 
deti a dospelých, ktoré sme priebežne dopĺňali na bránu 
Domčekova a rozdávali podľa potreby do schránok. Rúška 
budeme šiť priebežne aj naďalej. V prípade potreby nás kľudne 
kontaktujte mailom alebo telefonicky. Ďalšie rúška v počte 220 ks, 
ktoré sme ušili a zozbierali aj vďaka dobrovoľníkom z našej obce, 
sme venovali Saleziánom v Prešove v rámci celoslovenskej zbierky rúšok pre najviac 
postihnuté oblasti v Španielsku a Taliansku. Táto zbierka prebieha ešte stále, preto v nej 
pokračujeme aj my. Ušité rúška môžete nosiť aj naďalej do Domčekova a po vyzbieraní 
ich odovzdáme opäť Saleziánom.
Ak by ste chceli a mohli podporiť aktivity OZ KreDO v Domčekove svojimi 2% z dane, 
je možné tak urobiť do konca apríla - viac info na www.ozkredo.sk
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

SPRÁVY Z DOMČEKOVA
Vedenie ZŠ



  

  

  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

Momentálne všetci prechádzame obdobím nášho života, 
ktoré je pre každého z nás nové, nepoznané, možno 
náročnejšie ako inokedy. Začíname si  uvedomovať 
skutočné hodnoty života. Nesmieme dopustiť, aby nám 
naše momentálne, čiastočné obmedzenia zatvrdili naše 
srdcia.     
  V každej situácii sa dá nájsť niečo pozitívne. Všetci 
môžeme byť šťastní aj bez toho, aby sme na to potrebovali 
nejaký veľký dôvod.
  Od posledného vydania Spravodaja sme do vyhlásenia 
mimoriadnej situácie na Slovensku stihli uskutočniť zopár 
aktivít v dennom stacionári. Vo februári sme našim 
seniorom zabezpečili  fašiangovú veselicu. Radosť, 
smiech, tanec a spev nám do stacionára priniesli 
„Lešnikovo dzifčata“...pretože tanec a spev liečia 
dušu…Deň sv. Valentína sme si pripomenuli malou 
sladkosťou pre každého nášho seniora a seniorku - z lásky 
k nim. Absolvovali sme prednášku o zdraví, na ktorej sme 
sa  opäť dozvedeli niečo nové. Na záver fašiangového 
obdobia sme si urobili menšie fašiangové hody v podobe 
šišiek s lekvárom a chleba s masťou a cibuľou.:-) Hľadať 
knižného hrdinu sme pomáhali žiakom z divadelného 
krúžku pod vedením  pani učiteľky Baňasovej zo ZŠ v 
Ľuboticiach, ktorí nám prišli zahrať nádherné divadelné 
predstavenie, popretkávané piesňami a hlbokými 
myšlienkami. Aj tento rok sme absolvovali prednášku o 
liečivých bylinkách a spôsobe ich použitia. MDŽ sme 
oslávili terapiou pečením mafiniek, na ktorých sme si 
potom všetci spoločne pochutnali. V rámci tvorivých 
dielní denného stacionára vyrobili seniorky množstvo 
krásnych výrobkov, napr. košíčkov z novinových ruličiek, 
veľkonočných vajíčok z origami, darčekových krabičiek, 
veľkonočných pohľadníc či veľkonočných ozdôb. 
Pripravili sme nástenku, písali kroniku, hrali karty, 
pracovali s pc, testovali sme si svoje vedomosti, pamäť, 
trénovali svoju jemnú a hrubú motoriku, prechádzali sa v 
záhrade DS, precvičovali si telo.

  Už teraz sa tešíme na chvíle, ktoré budeme opäť spoločne 
tráviť v stacionári.
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V týchto neľahkých časoch, ktoré nastali sa členovia DHZO Ľubotice 
riadia týmto im známym heslom. Stále sú tu členovia, ktorí sú ochotní 
pomáhať. Napriek rôznym výzvam starostov, primátorov, riaditeľov 
HaZZ, občanov a hasičov sa nájdu občania, ľudia, ktorí sú nezodpovední 
a nerešpektujú pokyny a zákony. Od začiatku roka boli členovia DHZO 
Ľubotice privolaní k trom požiarom, ktoré vznikli práve tým, že ich založil 
niekto úmyselne. Mali sme dva výjazdy mimo katastra obce, kde sa 
jednalo o požiar slamy na Solivare a požiar lesa pod Šarišským hradom. 
Jeden požiar bol na území obce Ľubotice a išlo o požiar trávy na poli hore 
na Kamenci. Je nám ľúto, že ľudia aj v tejto situácii pridávajú hasičom, 
policajtom a dobrovoľníkom prácu navyše, kedy je potrebné, aby boli k 
dispozícií pri inej činnosti a pomoci. Členovia DHZO Ľubotice sú stále na 
pomoci obci, občanom o čom svedčí aj to, že sa nevenujeme len živelným 
pohromám ale aj dobrovoľnej činnosti a pomoci. Túto pomoc členovia 
preukázali rozdávaním rúšok, kedy sa táto pomoc stretla s veľkou vďakou 
u obyvateľov obce. Každú jednu činnosť, ktorú vykonávame robíme s 
tým, že ideme pomáhať ľuďom, Vám občanom obce, ktorej sme 
nápomocní. Ak by niekto potreboval nejakú pomoc, službu, s ktorou si 
nevie dať rady, prípadne potrebuje urobiť nákup, kontaktujte členov 
DHZO Ľubotice na telefónnom čísle: 0917 888 522 alebo mailom: 
dhzlubotice@gmail.com . Prosíme Vás aj naďalej o zhovievavosť a to, že 
nebudete vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 
  Na Slovensku sú nariadené isté opatrenia, ktoré sa stretli aj s obmedzením 
pre hasičov a dobrovoľníkov, DPO SR prijala nariadenia, kedy sú všetky 
akcie organizované DPO SR zrušené do odvolania. Samozrejme, ide o 
akcie, ktoré sme organizovali ako DHZ Ľubotice samostatne alebo v 
spolupráci s obcou. Veríme, že našu činnosť si aj napriek nevykonaným 
akciám budete vážiť tak, ako si my vážime, že nás podporujete. Ak by ste 
to chceli urobiť aj inou formou, ako likeom na našom FB profile: Hasiči 
Ľubotice alebo na instagrame: dhz_lubotice , stále nám môžete venovať 
2% z Vašich daní. Ohľadom tlačiva nás kontaktujte, vieme Vám ho poslať 
aj v elektronickej podobe. Vyplnené tlačivo stačí odniesť na Daňový úrad. 
Za všetko Vám ďakujeme. Členovia DHZ  a DHZO Ľubotice.

Za DHZ Mgr. Miroslava Antonyová

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

Čo je šťastie?
„Čo je šťastie?  Tanier polievky, miesto na spanie a 

nijaké bolesti. Nie je to samo o sebe dosť?“
Theodor Fontane


