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Uznesenie 1/5/2020: 
OcZ schvaľuje program rokovania 
OcZ č. 5/2020. Za overovateľov 
zápisnice boli určení Jan Barnoky a 
Ing. Miroslav Fečik.

Uznesenie 2/5/2020:    
OcZ schvaľuje vyplatenie dotácie 
pre TJ Sokol Ľubotice vo výške 
10.000,- € v termíne do 31.07.2020.

Uznesenie 3/5/2020: 
OcZ  v súlade s platnou Zmluvou o 
nájme nebytových priestorov 
udeľuje súhlas so stavebnými 
prácami na Obecnom dome vo 
vlastníctve obce v súlade so 
žiadosťou nájomcu Tatiany 
Bokšajovej - U SUSEDA, Jastrabie 
nad Topľou 70.

Uznesenie 4/5/2020:    
OcZ schvaľuje uzavretie nájomnej 
zmluvy so spoločnosťami Lechstav, 
s.r.o., Šrobárova 19, Prešov a J&L 
stav, Jantárová 6/A, Prešov za 
účelom výstavby prístupovej 
komunikácie k IBV  za podmienky 
doplnenia trvania záruky na predmet 
diela na dobu 5 rokov, pričom obec 
Ľubotice poskytne súčinnosť v rámci 
inžinierskej činnosti a stavebného 
dozoru.

Uznesenie 5/5/2020: 
OcZ neschvaľuje žiadosť JUDr. 
Ivany Vaculčiakovej s.r.o., právneho 
zástupcu spoluvlastníkov pozemku 
KN-C, parc.č. 21001/112 o výmere 
724 m² , k.ú. Ľubotice o bezodplatný 
prevod vlastníckeho práva k 
predmetnému pozemku zo 
súčasných spoluvlastníkov na obec 
Ľubotice.

Uznesenie 6/5/2020:    
OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo 
výške 50 % z mesačného nájmu za 
obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020 
pre Tatianu Bokšajovú - U SUSEDA, 
Jastrabie nad Topľou 70.

Uznesenie 7/5/2020: 
OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo 
výške 50 % z mesačného nájmu za 
obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020 
pre Mateja Harčára, Gagarinova 19, 
Ľubotice.

Uznesenie 8/5/2020:    
OcZ neschvaľuje predaj časti 
pozemku, parc. č. 360/10 vo 
vlastníctve obce Ľubotice pre Ing. 
Juliána Mihalika, Švábska 35, 
Prešov.

Uznesenie 9/5/2020:    
OcZ schvaľuje zmenu termínu kona-
nia zasadnutia OcZ zo 14.9.2020 na 
7.9.2020.

K r á t k e  s p r á v y
Rozšírený a zrekonštruovaný most na ulici Šalgovickej bol daný 
do užívania  03.8.2020

Nová  miestna komunikácia -  Roľnícka ulica  je momentálne vo 
výstavbe, predpokladaný dátum ukončenia  je október 2020.

Rekonštrukcia a obnova  cintorína  - oplotenie cintorína z ulice 
Cintorínskej, bude ukončená  septembri 2020.

V rámci vykonaného verejného obstarávania bol vybraný 
zhotoviteľ na dokončenie  miestnej komunikácie Makarenkovej 
ulice po most Predné Kamence  s termínom ukončenia 
november 2020.
V rámci riešenia výjazdu motorových vozidiel z Ľubotíc 
(Nižnianska ulica) v  smere na  Sekčov vybudovaním 
pripájacieho pruhu sme odovzdali projektovú dokumentáciu  na 
schválenie OÚ Prešov, odb. cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií a Krajskému  dopravnému inšpektorátu.

OcÚ

RI

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

  „Konečne sme zase späť,“ boli prvé slová našich  
seniorov, keď sa opäť vrátili do stacionára po nútených 
„covidových“ prázdninách. Ranná vôňa kávy a čaju, 
rozhovory, úsmevy, spoločnosť rovesníkov ... „Ako 
veľmi nám to všetko chýbalo,“ posťažovali sa nám 
seniori.
 „Covidové prázdniny“ nám síce priniesli nové 
povinnosti, ale ani to neodradilo našich seniorov od 
chuti navštevovať denný stacionár. Pri vstupe museli 
seniori podpísať čestné prehlásenie o tom, že sú 
zdraví. Každé ráno im meriame teplotu a dezinfikujme 
ruky. Veľmi sa tešíme z toho, že sa môžeme opäť 
spoločne stretávať a realizovať každodenné činnosti 
na udržanie kvality života seniorov.  Tvoríme, 
maľujeme,  zdokonaľujeme sa v práci s „pc“, počúvame hudbu, spievame si, trénujeme pamäť, 
čítame si noviny a časopisy, modlíme sa ruženec,  lúštime krížovky a osemsmerovky, prechádzame 
sa v záhrade DS, posedíme si na lavičkách v záhrade DS, hojdáme sa na hojdačke, bicyklujeme na 
stacionárnom bicykli, masírujeme sa v masážnom kresle, ale hlavne sa veľa rozprávame a 
počúvame  navzájom. Popritom všetkom nezabúdame na dodržiavanie pitného režimu.  
Zabraňujme sociálnej izolácii seniorov. S radosťou ich vypočujeme, podľa potreby poradíme, 
pomôžeme a povzbudíme. Keď sa seniori smejú, smejeme sa s nimi, keď plačú, plačeme s nimi, 
keď sa tešia, tešíme sa s nimi. Do všetkého, čo robíme, vkladáme celé naše srdcia.
 Sme tu pre vás, seniori. Ste u nás srdečne vítaní. Bližšie informácie vám v prípade záujmu 
poskytnú na obecnom úrade.
  Na záver už iba jedna myšlienka od Senecu: „Je úplne zbytočné pýtať sa, či život má zmysel alebo 
nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“

Za kolektív DS: Mgr. Andrea Hanišová
JUDr. Miroslav Makara,

starosta obce

Základná organizácia  Slovenského zväzu záhradkárov v Ľuboticiach a obec Ľubotice
vás opäť pozývajú  na výstavu s názvom  

Plody zeme a práce ľudských rúk, 
ktorá sa bude konať 

11. septembra 2020 na námestí pred Obecným úradom od 15.00 hod.
 Prosíme záhradkárov a pestovateľov o zapožičanie vypestovaných produktov i šikovných 
remeselníkov o prinesenie ukážok z ich práce. Ovocie, zeleninu, kvety, staré náradie, tkané 
koberce, vyšívané obrusy,  výrobky z papiera, dreva, drôtu a iné plody a výrobky môžete  

priniesť  vo štvrtok 10.9. 2020 od 18.00 hod. na OcÚ. Prosíme, prinesené produkty  označiť 
menom, aby sme vedeli, komu ich máme  vrátiť. 

 
Potešme sa tak spoločne z toho, čo, z darov prírody i výtvorov ľudskej zručnosti, vie zaujať 

ľudské oči a inšpirovať ďalších.

Na stretnutie s vami sa tešia záhradkári a OcÚ

Návra t  do  s tac ionára
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Martina Baňasová

Vyzerá to tak, že je  tu  druhá vlna pandémie coronavírusu. Nie je ľahké 
žiť v pochybnostiach a obavách, či sa niekde nenakazím,  čo potom, ako 
to dopadne..... Kladieme si veľké množstvo otázok: „ Ísť niekde, môžem 
vycestovať, zúčastňovať sa väčších podujatí...... ...., čo potom?“  
Najrozumnejšie je asi fakt ostať doma, riadiť sa pokynmi našich 
zákonodarcov a odborníkov, ktorí majú už nejakú tú skúsenosť.
 Ako obec sme sa rozhodli  neorganizovať hromadné podujatia hlavne 
kvôli vašej bezpečnosti. Takže oslavy sviatku Dňa matiek, Detský 
folklórny festival,  sv. Cyrila a Metoda aj letné kúpaliska sme 
neorganizovali. Ale neostali ste - sme  celkom „na sucho“, v reštaurácii 
Obecný dom – U suseda sa aspoň v malom, pod záštitou obce, 
organizovali podujatia celé leto. Každý z nás si tam vedel nájsť niečo pre 
seba a v nedeľu aj pre naše ratolesti. Ľubotické kultúrne leto 
odštartovalo, dúfame, veľmi  peknú tradíciu v našej obci. Veríme, že 
nadšenie organizátorov nepominie a keď pominie corona, bude to ešte 
lepšie a hlavne bez obáv a strachu. Veľa pozitívnych ohlasov sme zaznamenali na podujatia, ktoré boli v záhrade  U suseda, za čo 
organizátorom veľmi pekne ĎAKUJEME. Veríme, že tento rok budeme môcť potešiť aspoň tohtoročných jubilantov. Táto  oslava je 
naplánovaná na 10. októbra 2020.  Za sprísnených podmienok bude  1.9.2020  aj Ľubotická desiatka, nebudú žiadne detské atrakcie, guľáš 
ani tombola pre návštevníkov. Ale na beh ste pozvaní. 
Chceme veriť, že pri dodržiavaní R-O-R  ( rúško-  odstup - dezinfekcia rúk ) sa nám podarí túto hrôzu z vírusu potlačiť, aby sme sa mohli 
vrátiť čo najskôr  do normálneho života.  Dúfame, že v roku 2021 sa budeme môcť  stretávať pri podujatiach a rôznych činnostiach v rámci 
našej obce bez rúšok, dezinfekcie a bez odstupov.  Už aby to bolo! To si prajeme asi všetci. Neostáva nám nič iné, iba vydržať.
Prajeme vám, aby ste si užili posledné letné  a prázdninové dni a s odhodlaním vykročili do škôl, práce a za povinnosťami.

Pod týmto názvom fungoval tábor pre deti, prevažne zo školy z Ľubotíc. Finančne ho 
podporili Obecný úrad v Ľuboticiach a fara (s ohľadom na to, že coronavírus priniesol so 
sebou zrušenie farského tábora). Akcia sa konala pod vedením 2 pedagógov – Martiny 
Baňasovej a Eleny Kivaderovej. Veľkou pomocou bola aj pani Pinková a v stredu aj pani 
Ferencová. Tento ročník bol najpočetnejší. Aj preto si veľmi ceníme pomoc 3 
vysokoškoláčok, 18 ochotných stredoškolákov a budúcich deviatakov ako obetavých 
animátorov. Ďakujeme im aj našim seniorom, ktorí nám ochotne prispeli do „obchodíka“ 
po pokladovke peknými darmi. 
Detí sa na tábore vystriedalo cez 45. Spoznali veľa nového návštevou archeoparku v 
Hanušovciach (túto zmenu sme museli urobiť kvôli šireniu covidu za ZOO v Košiciach), 
Jasovskej jaskyne, Brekovského hradu. Svoje sily a zručnosti si vyskúšali na utorkovej 
stopovačke. (Ďakujeme reštaurácii U suseda za poskytnutie priestorov na tvorivé dielne). Nechýbala obľúbená pokladovka s obchodíkom, 
kde si mohli deti niečo zaujímavé kúpiť pre seba i blízkych. Na Ľubotickom ihrisku sme si mohli pozrieť ukážku Ľubotického 
dobrovoľného hasičského zboru, za čo sme jej členom tiež veľmi vďační.
Nechýbala spoločná myšlienka. Cez divadielko sme spoznávali zaujímavý príbeh kráľa Dávida, kde sme sa učili, že dôležité je mať dobré 
srdce, odvahu, vedieť odpustiť, aj oľutovať, ak urobíme niečo zlé a napraviť sa... v duchu našej hymny: „...svoje srdce Bohu daj a ako 
Dávid vyhrávaj!“
Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí nám obetavo pomáhali a Pánu Bohu za pekné počasie a ochranu, že sa nikomu nič nestalo. Ak si 
chcete pozrieť nejaké fotky, budú uložené v Obecnej knižnici v Ľuboticiach.

Ľubotické kultúrne leto

Júlia PotockáPrázdninový týždeň výletov

Nedeľné popoludnie U SUSEDA

účastníci PTV



  

  

  
   

    

  

  

 

  

  
    

     

 

Mgr. Renáta Kertysová

Škôlkarská rodinaŠkôlkarská rodina
Základná umelecká škola Ebony Ľubotice je známa najmä svojím moderným a sviežim 
prístupom k vyučovaniu. Skvelé vystúpenia žiakov tejto umeleckej školy ste mali 
možnosť vidieť na mnohých kultúrnych podujatiach aj v obci Ľubotice. Každým rokom 
prináša škola vo svojej činnosti novinky, napreduje a zlepšuje sa. V novom školskom roku 
2020/2021 však škola novinkami rozhodne prekvapí!
Jednoznačne najväčšou novinkou sú nové krásne priestory umeleckej školy Ebony v obci 
Ľubotice, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou a ponúkajú svojim žiakom komfort a 
množstvo benefitov. „Dlhodobo sme registrovali zvýšený záujem o štúdium v našich 
umeleckých odboroch. Žiaľ, kvôli obmedzenej kapacite našich priestorov sme neboli 
schopní tejto požiadavke vyhovieť. Dlho sme hľadali vhodné miesto, ktoré by bolo 
dostatočne reprezentatívne a spĺňalo naše nároky. Sme veľmi radi, že sa to nakoniec 
podarilo,“ hovorí Júlia Smolková.
V nových priestoroch na Makarenkovej ulici 25 v Ľuboticiach nájdete okrem iného krásnu 
a veľkú tanečnú sálu, plne zariadený ateliér pre výtvarný odbor, spevácku a klavírnu 
triedu, či triedu pre gitaristov. Rodičov určite poteší dostupnosť, nakoľko sa škola 
nachádza v širšom centre Ľubotíc s možnosťou parkovania a zastávkou MHD v tesnej 
blízkosti školy. Počkať na svojich malých umelcov môžu na útulnej chodbe alebo si 
nakúpiť potraviny v obchode na prízemí. Sociálne zariadenia či priestranné šatne sú 
samozrejmosťou a všetky potrebné administratívne záležitosti či poplatky vybavíte v 
kancelárii školy.
Svieži mladý kolektív pedagógov je niečo, čím by sa rada popýšila každá umelecká škola. 
V Ebony stretnete presne takýchto učiteľov. Navyše drvivá väčšina z nich je aktívna v 
umeleckej oblasti. Ide o profesionálnych hudobníkov, spevákov, hercov či tanečníkov, 
ktorí prirodzene dokážu v deťoch prebudiť a ďalej rozvíjať lásku k hudbe a umeniu.
Na novej pobočke ponúka SZUŠ Ebony naozaj pestrú škálu umeleckých odborov. Vo 
výtvarnom odbore sa deti zoznámia s rôznymi výtvarnými technikami, vyskúšajú si 
kresbu, maľbu, grafiku, tvorivé dielne a iné výtvarné techniky.
Hudobný odbor ponúka možnosť naučiť sa hrať na akustickej, elektrickej alebo basovej 
gitare, na klavíri, na flaute alebo saxofóne, či dokonca na bicích nástrojoch. Mladí 
hudobníci majú možnosť praktizovať zručnosti z individuálnych hodín v školskej kapele.
Veľmi obľúbeným odborom je odbor spevácky, v ktorom sa žiaci naučia nielen kvalitne 
pracovať so svojím hlasom, ale môžu sa spevácky rozvíjať v štýle, ktorý sa im najviac páči 
a ktorý im vyhovuje. V rámci prípravy na spevácku kariéru majú príležitosť spievať na 
veľkých pódiách v sprievode profesionálnych muzikantov. Niet divu, že žiaci tohto odboru 
získavajú ocenenia na medzinárodných súťažiach, ktorých sa zúčastňujú. Tento odbor 
navyše cielene vyhľadávajú žiaci, ktorí chcú v štúdiu spevu pokračovať na konzervatóriu. 
V súvislosti s tým je potrebné určite spomenúť mimoriadnu, takmer 100% úspešnosť pri 
prijatí žiakov na tento typ škôl.
Rovnako vyhľadávané sú aj hudobno-pohybové programy Eboníček a Ľudové krôčiky pre 
najmenších, ktoré sú v podstate tanečnou prípravkou pre deti už od dva a pol roka. 
V tanečnom odbore si deti od 5 rokov vyskúšajú najrôznejšie tanečné štýly (od klasického 
cez ľudový tanec až po moderné techniky) alebo si môžu vybrať odbor so zameraním na 
jeden z týchto tanečných žánrov.
Pre tých, ktorých lákajú „dosky, ktoré znamenajú svet,“ teda pre budúcich hercov, má 
Ebony v ponuke literárno-dramatický krúžok. V ňom žiaci získajú zručnosti herca ako 
umelecký prednes a javiskový pohyb. Táto kombinácia je skvelým základom pre 
muzikálové herectvo.
Neviete si vybrať? Nevadí. V Ebony Vám radi poradia, ktorý z odborov by bol pre vaše 
dieťa vhodný. Stačí prísť na zápis v mesiaci september do nových priestorov na 
Makarenkovej ulici 25  v Ľuboticiach alebo na pobočku na Budovateľskej ulici 34 v 
Prešove. V kancelárii vám administratívni pracovníci v spolupráci s učiteľmi ochotne 
pomôžu. Individuálny prístup je totiž ďalšou veľmi dôležitou výsadou tejto skvelej 
modernej umeleckej školy.

Aké ďalšie novinky a prekvapenia škola chystá? „Plány sú veľké, odhodlanie tiež,“ hovorí 
s úsmevom Júlia Smolková. „Hnacím motorom sú pre nás spokojné deti a skvelé výsledky 
našich malých umelcov. Chceli by sme otvoriť ďalšie tri elokované pracoviská, aby sme 
mohli byť ešte dostupnejší a prebúdzať lásku k umeniu v mladej generácii, ktorá je tak 
ťažko skúšaná rôznymi modernými technológiami.” 
Čo je potrebné urobiť, aby ste sa stali členom nášho veselého Ebony sveta? „Radi 
privítame každého malého či veľkého umelca. Stačí prísť k nám v čase zápisu, ktorý bude 
prebiehať od 2.9. – 14.9.2020 počas pracovných dní od 14:00 do 19:00 hodiny v obidvoch 
našich pobočkách. Novinkou tohto školského roka je aj online zápis, ktorý spustíme od 
2.9.2020 na našej webovej stránke. Všetkým čitateľom v mene nášho celého tímu prajem 
krásny zvyšok leta a tešíme sa na vás v septembri.”

Viac informácií nájdete na webovej stránke školy www.cvcebony.sk alebo na ich 
facebooku CVČ Ebony a ZUŠ Ľubotice.

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 V NOVÝCH PRIESTOROCH.
SZUŠ EBONY ĽUBOTICE OPÄŤ PREKVAPUJE!

(4) informačný časopis obce Ľubotice

Ako je už zvykom, keď sa august prelomí do 
svojej druhej polovice, prihováram sa v mene 
celého kolektívu našej materskej školy vám, 
malým aj veľkým škôlkarom.
Úvahy nás, zamestnancov MŠ, však nie sú 
celkom tradičné, tak ako nie je tradičná doba, 
ktorú žijeme, ktorú ovplyvňuje z rôznych 
pohľadov nový fenomén, COVID-19. 
Prispôsobujeme mu svoje životy. Aj preto sa 
mi neľahko tvoria tieto vety, lebo  nevieme, čo 
máme na začiatku školského roka 2020-2021 
po organizačnej stránke chodu školy 
očakávať. Nech už nám ďalšie dni  prinesú 
akékoľvek manuály, odporúčania, postupy na 
dodržanie všetkých hygienicko – 
epidemiologických opatrení, s istotou vieme, 
že vašim deťom sa budeme snažiť vytvoriť 
bezpečné a láskyplné prostredie v kolektíve 
kamarátov, pani učiteliek, kuchárok, 
upratovačiek, ktoré chápu svoju prácu ako 
poslanie, a tak 17-členný kolektív sa teší na 
nových zverencov, ktorých bude ako vždy 
neúrekom.
Nielen pre deti, ale aj pre vás, rodičov novo 
nastupujúcich detičiek, budú tieto chvíle 
novou skúsenosťou. Pripravte sa spolu s nimi 
na nové výzvy v pokojnej, radostnej 
atmosfére. Pripravte im obľúbené pyžamko, 
papučky, batôžtek s náhradným oblečením. 
Všetko označte tak, aby to bolo dieťatku 
známe.
A tradičná prosba za nás, kolektív MŠ 
Ľubotice: „Dôverujte našej škôlkarskej 
rodine.“
Všetky pokyny v súlade s rozhodnutiami 
MŠŠVaV SR a RÚVZ k nástupu detí do 
materskej školy budeme aktualizovať po ich 
vydaní aj na našom webe: 
www.ms.lubotice.eu
 Tešíme sa na spoluprácu a želajme si, nech 
nám školský rok 2020 – 2021 začne plynúť a 
aj následne plynie len a len v zdraví.

Znova 
v škole ...

Po dlhom období domáceho učenia a prázdnin 
sa začína „klasická škola“. Určité obmedzenia 
nás čakajú v súvislosti s covidom. Žiaci sa 
stretnú 2.9. 2020 o 8.30 hod., no nie na 
školskom dvore, ale v triedach, kde si s 
rúškom na tvári vypočujú úvodné slová cez 
školský rozhlas a dostanú aktuálne pokyny od 
triednych učiteľov. Celý priebeh nástupu a 
prvých dní vyučovania sa bude riadiť 
aktuálnymi pokynmi Ministerstva 
zdravotníctva SR.
Pre prvákov, na ktorých sa zvlášť tešíme, sme 
cez prázdniny pripravili jednu novú triedu 
navyše. Škola sa pripravuje aj na pripojenie k 
optickej internetovej sieti. No predovšetkým 
sa všetci  naplno pripravujeme na 
plnohodnotný vyučovací proces a dúfame, že 
nás nová vlna pandémie nezastaví v našom 
úsilí.

Mgr. Martina Baňasová,
podľa pokynov vedenia školy.kolektí ZUŠ Ľubotice



Skauting je jedno veľké dobrodružstvo
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Poniektorí  mladí Ľubotičania sa venujú skautingu, aj keď „zatiaľ“ skautský zbor  v Ľuboticiach 
nemáme,(možno raz) prinášame správičku  o  letnom tábore Zboru Prameň.
 Letný tábor je neodmysliteľnou súčasťou bohatého celoročného programu skautov. Každý rok sa 
nesie v inej téme. Tentokrát sa ocitli chlapci a dievčatá vo svete rozprávok. Tradične sa tábor 
odohráva uprostred lesa pre jedinečnú atmosféru. Kvôli bezpečnostným opatreniam sa však tento 
rok odohral v panelovej džungli. Skauti zo 112. zboru Prameň, Prešov – Sekčov, tak preskúmali 
počas 5 dní denného tábora zákutia nie len 
Sekčova, ale aj Ľubotíc.
Tohtoročný program sa niesol v duchu 
rozprávok, kde každá skupinka 
predstavovala jednu rozprávku: Ja 
zloduch, Hore, Lego príbeh, Rodinka 
úžasných. Prvý deň všetky rozprávky 
privítal synovec deduška Večerníčka, 
keďže deduško Večerníček odišiel na 
dovolenku (samozrejme na Slovensku). 
Hneď prvý deň deti zistili, že každej 
rozprávke chýba jej kľúčový predmet a 
hľadaním sa začal ich celotýždenný 
program. Nebolo to však také jednoduché. 
Cestou narazili na množstvo prekážok, 
šifier, hádaniek a úloh. Pri plnení si 
precvičili svoju skautskú prax - uzly či 
zdravý dôvtip. Výzvou pre nich bolo napríklad jednodňové prespávanie mimo pohodlia domova iba s minimálnou výbavou, tzv. survival. 
Spoločným úsilím sa skupinky dostali na koreň problému stratených vecí.
Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov a na 
nájdenie si priateľov na celý život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, v ktorom všade, kam prídete, nájdete spriaznené duše, ľudí s 
podobnými princípmi. Okrem iného je to prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. 
Taktiež oslovuje dnešné mladé deti príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činností, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postu-
pov. Našim programom reagujeme na potreby detí i súčasnej spoločnosti.
Viac o našich aktivitách sa dozviete na našej webstránke 112pramen.org Jakub Korečko

 NETRADIČNÝ ZAČIATOK BEŽECKEJ SEZÓNY ...
Tohtoročnú bežeckú sezónu si určite zapamätáme hlavne vďaka pandémii coronavírusu.
 Tak ako aj mnohé iné spoločenské podujatia, aj  bežecké preteky poznačili epidemiologické 
obmedzenia. Väčšina pretekov bola zrušená, alebo sme mali možnosť zabehnúť si trať virtuálne. 
Následne po splnení všetkých podmienok nám organizátor zaslal medailu. 
Niektoré preteky sa organizátorom podarilo presunúť na neskorší termín, a tak sa  na zopár 
pekných výsledkov môžeme pozrieť.
V polovici júna  sa konal už 27. ročník Memoriálu Jána Molitorisa. Matej Platko zdolal túto 
rýchlu trať s výborným časom 19 minút 44 sekúnd v cieli, čím získal 10. miesto vo svojej 
kategórii. 
Zuzane Sajdákovej sa podarilo obsadiť 2. miesto vo svojej kategórii, s časom v cieli 24 minút.  
Úspešný bol aj  Lukáš Kormaník, ktorý s časom 21 minút a 28 sekúnd obsadil 1. miesto.
Štvrtého júla sa v Borkúte (Haniska) uskutočnili preteky nordic walking o pohár Prešova na 5 
km a 10 km, po prvý krát si to vyskúšal aj Gejza Sabanoš a taktiež manželia Bartkovi. Všetci 
traja boli úspešní a postavili sa na stupeň víťazov. Po niekoľkých ďalších tréningoch NW sa  
Gejza zúčastnil náročného preteku v tejto disciplíne – Furča extrém maratón (42 km, 195 m), 
kde obsadil krásne 2. miesto, s časom 6 hodín a 4 minúty.
Piaty júl patril už 8. ročníku Domašskej desiatky na Eve. Ani horúce letné počasie neodradilo 
našich bežcov, Matej Platko zdolal 10 – kilometrovú trať za 46 minút a 13 sekúnd, Peter Kizek 

bol v cieli s časom 55 minút 10 sekúnd. Druhé miesto, s časom v cieli 47 minút a 2 
sekundy, si vybojoval Lukáš Kormaník.
Zuzana Sajdaková sa tiež postavila na stupeň víťazov, kratšiu päť – kilometrovú trasu 
na Domaši sa jej podarilo zdolať za 24 minút a 38 sekúnd, čím si zaistila svoje 3. miesto 
v celkovom poradí prihlásených žien. 
V polovici júla  svoj náhradný termín dostal aj Prvý jarný beh, jeho 33. ročník si 
nenechala ujsť Zuzana, ktorá 5 – kilometrovú trasu zabehla za 22 minút 10 sekúnd, 
obsadila pekné 2. miesto. Na stupeň víťazov sa postavil aj Lukáš,  s časom v cieli 20 
minút 47 sekúnd a  zaistil si tak 1. miesto.
Začiatok augusta sa opäť niesol v znamení náročného behu Na vrchol Minčola (Lipany, 
okr, Sabinov). Táto  4 - kilometrová trasa s vysokým prevýšením 522 m neodradila  
Lukáša Kormaníka, ktorý si tam vybojoval 3. miesto vo svojej kategórii s časom 36 
minút  a  35 sekúnd. 
Marek Sajdak tento náročný terén zvládol za 37 minút a 10 sekúnd. Na vrchol Minčola 
si vybehli aj Matej Platko a Peter Kizek. Matej ho zdolal za 32 minút a 54 sekúnd, Peter 
bol v cieli za  36 minút a 21 sekúnd. 

pokračovanie na ďalšej strane

Skauti zo 112. zboru Prameň

NW - Haniska

Domašská desiatka
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Za bežecký tím TJ SOKOL Ľubotice Zuzana Sajdaková

Po znovunaštartovaní spoločenských a športových akcií aj my sme 
sa zúčastnili série leteckomodelárskych súťaží.
 Prvá z nich sa konala na Prešovskom letisku 13.6.2020 „Liga 
hádzadiel“.  Počasie bolo celkom príjemné a aj účasť na akcii 
celkom slušná. Z našich sa medzi mladšími žiakmi na piatom mieste 
umiestnil František Potocký, jeho brat Cyril obsadil tiež piate miesto 
medzi juniormi. Ako junior sa môže pochváliť Dušan Minárik 
druhým miestom. Mali sme zastúpenie aj medzi seniormi, kde 
Štefan Potocký obsadil dvanáste a Milan Minárik ôsme miesto. 
 V ten istý deň a na tom istom letisku sme stihli aj druhú súťaž v 
hádzadlách. Konala sa hneď po súťaži „Liga hádzadiel“. Termínom 
sa ešte zaradila do jarných súťaží, a preto aj jej názov „Prešovská 
jar“ jej patrila právom.  V kategórii hádzadiel žiakov skončil 
František Potocký na desiatom mieste. Medzi juniormi  Dušan 
Minárik presvedčivo zvíťazil a Cyril Potocký obsadil piate miesto. 
Medzi seniormi sa umiestnil Milan Minárik na siedmom a Štefan 
Potocký na ôsmom mieste.
 Hneď na druhý deň v nedeľu 14. 6. 2020 sa konala nová akcia pre 

modelárov. Bol to prvý ročník pod názvom „Prešovské vetrone“. Hneď sme na nej zaznamenali úspechy. Lietalo sa v kategórii A3 (vetrone), 
kde medzi žiakmi obsadil František Potocký tretie miesto. Prvé miesto juniorov patrilo Cyrilovi Potockému, Milan Minárik obsadil tretie a 
Štefan Potocký siedme miesto medzi seniormi. Druhou kategóriou bola P30 (vetrone na gumový pohon),  kde medzi seniormi obsadil Milan 
Minárik štvrté miesto.
 O týždeň v sobotu sa konali ďalšie z radu modelárskych akcií. Boli to dve tradičné súťaže a konali sa 20.6.2020 na letisku v 
Kamenici nad Cirochou za slabého dažďa. Zúčastnil sa ich  len Milan Minárik. Prvou z nich bol  „Let pod Vihorlatom,“ kde Milan obsadil 
v hádzadlách druhé miesto a v kategórii F1A (vetrone) tretie. Druhá  súťaž „Memoriál Ruda Andogu“, priniesla Milanovi v kategórii „V“ 
(vystreľovacie klzáky)  druhé miesto, zhodne ako v kategórii A3. Víťazstvo zaznamenal v kategórii F1H (vetrone).
 V nedeľu 21.6.2020 sa hneď konala pod záštitou Model klubu Prešov  premiérová súťaž pod názvom „Prešovské vystreľovacie 
klzáky“. Jakub Jadviš zvíťazil v kategórii žiaci. Medzi juniormi bol prvý Cyril Potocký, seniorské druhé miesto patrilo po vynikajúcom 
výkone Márii Minárikovej, tretie Milanovi Minárikovi, šieste Štefanovi Potockému staršiemu a siedme miesto Štefanovi Potockému 
mladšiemu.
 Na záver júna sa 28.6.2020 uskutočnili dve súťaže MSR pod záštitou LERMAS (Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska). 
V prvej sa lietali hádzadlá za príjemného počasia. V mladších žiakoch si vylietala Bianka Mináriková šieste miesto, tretie miesto medzi 
juniormi patrilo Dušanovi Minárikovi a trináste miesto seniorov obsadil Milan Minárik.
 Už spomínanou druhou zo súťaží MSR sa lietalo v kategórii A3 na tom istom Prešovskom letisku. Aj tu sme zaznamenali pekné 
výsledky. Medzi žiakmi obsadila Bianka Mináriková pekné piate miesto. Juniorské druhé miesto patrilo Dušanovi Minárikovi, pričom 
zhodne druhé miesto obsadil Milan Minárik medzi seniormi.
 Celý maratón súťaží za tak krátky čas bol veľmi zaujímavý a náročný. Hneď o dva týždne nás čakajú ďalšie dôležité akcie a to 
seriál MSR v kategórii F1A a my sa na ne už tešíme.

Nasledujúce bežecké podujatia :         

 1. september : Ľubotická desiatka
 12. september : Prešov Half maraton
 15. september : Malý Pieninský maratón

ŠPORTOVÉ AKCIE V PLNOM PRÚDE

V závere tohto článku všetkých srdečne pozývame na 6. ročník 
Ľubotickej desiatky a päťky, ktorá sa uskutoční 1. septembra 2020.  
Novinkou tohto roku je obľúbený Nordic Walking,  s dĺžkou trasy  
5 a 10 km. 
Srdečné poďakovanie patrí aj našim sponzorom, ktorí na nás 
nezabudli ani tento rok.  Ďakujeme ☺

„Prešovské vystreľovacie klzáky“ (21.6.2020): na prvom mieste pre 
seniorov sa umiestnil Martin Gecík, druhé miesto Mária 

Mináriková a tretie Milan Minárik.

foto a text: Milan Minárik

Upozornenie pre majiteľov psíkov
Obec zabezpečila koše na psie exkrementy, aby sme po nich   nemuseli šliapať, resp. obchádzať po 
chodníkoch. Preto vyzývame majiteľov psích miláčikov, aby využívali tieto koše a vrecúška, ktoré sú 
ich súčasťou. 

Ďakujeme za porozumenie. OcU


