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Bc. Martin Komloš

foto jupo

Ľubotický ples

Ak ste išli v poslednom čase okolo obecného úradu, mohli ste si, 
podobne ako ja, na námestí pred ním všimnúť nový prvok – na 
mieste starej obecnej studne a neskôr dreveného altánku, dnes stojí 
studňa nová. Je pravdou, že sa z nej nenapijete, pretože na mieste, 
kam by ste spúšťali vedro do hlbín, je kovový erb. A nie hocijaký, 
ide o kópiu historickej pečate našej obce.  Zvedavosť ma priviedla 
do knižnice vyhľadať si nejaké poznatky o mieste, kde žijem. Rád 
sa s vami o pár z nich podelím. Dozvedel som sa, že Ľubotice patria 
k sedemsto slovenským obciam (patrí sem aj Pezinok, Podolínec či 
Ľubotín), ktoré si za svoj pečatný znak vybrali mariánske 
patrocínium, teda Madonu s malým Ježišom, a to z nášho 
rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie z roku 1806. 
Okrem zobrazenia Panny Márie a Ježiška je na kruhovej pečati aj 
kruhopis N.P.M.K(ellemes)  a rok 188?, z ktorého sa posledná 
číslica nezachovala. Fakty som našiel v knihe s výstižným názvom 
Ľubotice od autorského dua Michaeli – Kandráčová z roku 1998 a 
dozvedel som sa napríklad aj to, že názov Kelemes, pod ktorým sa 
Ľubotice spomínajú v písomných prameňoch z 13. až 16. storočia, 
znamená v maďarčine príjemný, milý, lahodný, ľúbivý. Vedeli ste 
tiež, že územie obce bolo osídlené už v období staršieho neolitu, 
teda pred takmer 6500 rokmi? Neveríte? Pokojne zájdite do 
knižnice a vyhľadajte si to, kníh je viac. Zistíte v nich napríklad aj 
to, ako sa vyvíjala obec od jej vzniku, alebo si prezriete diela 
umelca Štefana Hapáka.      
Po historickej odbočke sa vráťme k studni. Návrh, ktorý vytvorila 
Ing. arch. Eva Kupčihová, zrealizovala spoločnosť UKOVMI s.r.o 
z Veľkého Šariša – Kanaša. Ako laik v oblasti architektúry vám 
namiesto opisu tvarov a materiálov poradím, aby ste sa k obecnému 
úradu prešli a dielo si obzreli sami. Vonku sa otepľuje, pomaly sa 
blíži jar - to je ideálny čas na prechádzku. Tá čistí hlavu a prospieva 
telu. Možno sa stretneme. 

Ďakujeme za štedré sponzorské dary, ktoré nám venovali: 
CK Franka Tour – p. Ferencová;  spol. PO Car-p. Berezný; firma Čaďu - p. 
Čačko; firma Tobix - p. Micheľová; spol. Brodem Veľký Šariš; výroba 
elektrorozvádzačov - p. Maník; firma Ekoprim – p. Duplák; firma CMR - 
Ing. Kušvara; firma Janstav - p. Hlinka; Záhrada REAL; spol. J. J. 
Darboven–p. Bebko; spol 2 rent - p. Marek Ivanecký; Piváreň Pod Hájom 
- p. Bandurová;  firma EGM - p. Markozy; spol. Artweger; spol. Unistav; 
spol.- Keramika GS; spol. Cofin – p. Oľha; spol. Palivá a stavebniny 
Košice; spol. DaM Prešov; firma Stomex - p. Stopko; firma Kapap - p. 
Kapallová; spol. Automape – p. Kuchár; p. Marta Turociová;  firma 
Hydrokres - p. Kresanič; autodoprava Frans - p. Spišák; záhradníctvo 
Sadex; lekáreň Pharmácia - Mgr. Dobrovičová; firma Gemor Fashion – p. 
Murajda; firma Hinrichs; firma Pola - p. Polaček; firma Gaskomplet; firma 
Janka a spol.; firma Movyrob; firma ELT - Ing. Turlík; spol. Presnet 
Prešov; spol. Tenderteam Prešov; firma Kovovýroba - Ing. Franko; 
veľkoobchod ovocia a zeleniny - Hurtuk Dino; MK Illumination – Ing. 
Štupák; spol. Anir - p. Hudaček; družstvo Agroplus Prešov; kaderníctvo 
Danka - p. Kamenčíková; Peter Leško, p. Šotíková, spol. MKV Košice; 
kvetinárstvo Sakura - p. Lipková;  spol. Imrich Car; ZŠ Ľubotice; spol. 
Prelika Prešov; spol. Milk Agro; spol. Renokov Ľubotice; spol. MeRa  
service; spol. PEhAES; spol. O.S.V.O comp; spol. Premetal Mon - 
Ľubotice; Eden cafe – p. Balik; Pekáreň Pod Hájom – p. Gaľan; spol. LUX 
Ľubotice; Hotel Dukla Prešov; spol. Hesta Prešov a p. Dagmar Potocká 

 Organizačný výbor

Načerpajte si plné vedro histórie...
Už začiatkom decembra  inten-
zívne vyzváňal telefón na OcÚ, 
pretože skalní účastníci nášho 
plesu sa nevedeli dočkať dátumu 
8. plesu. Ešte sme nemali 
vyvesené plagáty – pozvánky a 
už sme mali 60 rezervovaných 
vstupeniek. To nás teší a utvrd-
zuje v tom, že sa radi  zúčastňujete 
tejto udalosti a že 
naša vynaložená 
práca má svoj 
zmysel. Pre 
vždy veľký 
záujem sme našli 
väčší priestor v 
jedálni PU na ul. 17. 
novembra, ktorý, 
myslím si, vyho-
voval prevažnej 
väčšine. 

Neobmedzený tanečný parket, 
výborná strava, chutné vínko a 
milá spoločnosť našich 
priateľov umocňovala plesovú 
noc. Tento rok nás svojou 
prítomnosťou poctila naša 
duchovná trojka, pán farár a  
páni kapláni.   Na žiadnom 
dobrom plese nechýba tombola, 
a tak to bolo aj u nás. Vďaka 
štedrým sponzorom sme sa 
dostali na číslo 87. Prvú cenu, 
dovolenku v Chorvátsku, ktorú 
venovala CK Franka tour, si 
užije výherca  Martin Múdry. V 
iných domácnostich  sa potešili 
autu  Audi  na víkend s plnou 
nádržou,  sušičke ovocia, 
parnému hrncu, fotoapártu, 
elektrickej  píle  a iným hodnot-
ným veciam. Veríme, že ste sa 
dobre zabávali a o rok sa na vás 
tešíme opäť. 
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Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
zo dňa 08. 02. 2016
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Uznesenie 1/1/2016:      
OcZ schvaľuje program rokovanie OcZ č. 1/2016. Za overovateľov zápis-
nice boli určení Ing. M. Fečik a Ing. S. Pariľák   
Uznesenie 2/1/2016:    
OcZ schvaľuje Ing. Juraja Semana, Justičná 1, Prešov za poradcu 
obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti stavebných činností 
Uznesenie 3/1/2016:      
OcZ
a) berie na vedomie informácie starostu obce o výsledku kontroly NKÚ, 
ktorá bola vykonaná v obci Ľubotice v čase od 25.8.2015 do 6.11.2015  
b) súhlasí s prijatými opatreniami obce Ľubotice na odstránenie zistených 
nedostatkov       
Uznesenie 4/1/2016:      
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2016 a poveruje hlavného kontrolóra výkonom kontrolnej
činnosti podľa schváleného plánu     
Uznesenie 5/1/2016:      
OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2016
1. Prípravné práce na výstavbu cesty od MK 2 popri Ľubotickom potoku 
po most pri športovom areáli     
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po ktorých premáva MHD
3. Rekonštrukcia strechy administratívneho pavilónu ZŠ a zateplenie ZŠ
4. Rekonštrukcia kúrenia a verejných sociálnych zariadení v objekte šatní 
na ŠA        
5. Rekonštrukcia cesty Šalgovická ul. nad potokom   
6. Rekonštrukcia časti Jarkovej ulice (od Makarenkovej)  
7. Stavebná úprava komunitného centra na denný stacionár  
8. Revitalizácia zelene na cintoríne a rekonštrukcia oplotenia  
9. Výstavba prístreškov na zastávkach MHD    
10. Rekonštrukcia a výstavba cyklistického a pešieho chodníka od OC 
Max (ak bude možnosť získať NFP).    
Uznesenie 6/1/2016:      
OcZ schvaľuje kultúrne a športové podujatia na rok 2016   
1. Ľubotický ples (január)      
2. Kelemské fašiangové zabíjačkové hody (február)   
3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny (február)   
4. Prezentácia vlastnej literárnej tvorby žiakov ZŠ (marec)  
5. Noc s Andersenom (apríl)     
6. Deň matiek (máj)      
7. MDD        
8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ     
9. Oslava sv. Cyrila a Metoda (posledná júnová sobota)  
10. Zájazd na kúpalisko (júl)     
11. Ľubotická desiatka (1. september)     
12. Šarkaniáda       
13. Oslava Jubilantov (október)     
14. Katarínska oldies zábava (november)     
15. Vianočné trhy (december)     
16. Štefánska zábava (december)     
Uznesenie 7/1/2016:      
OcZ súhlasí s podnájmom kuchyne v pohostinstve na ul. Korabinského 
2 nájomníkom objektu Matejom Harčárom, Gagarinova 19, Ľubotice 
tretej osobe s podmienkou, že nájomné za podnájom bude maximálne vo 
výške nájomného plateného obci Ľubotice    
Uznesenie 8/1/2016:      
OcZ nesúhlasí so znížením poplatku za ŠKD v ZŠ Ľubotice o ktoré žiadala 
p. Pošiváková, Podhradík 116     
Uznesenie 9/1/2016:      
OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy s mestom Prešov o pôsobnosti Mestskej 
polície v Prešove na území obce Ľubotice 

  

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

  

 

OZNAMY  OBECNÉHO  ÚRADU

Doručovanie platobných výmerov za daň z 
nehnuteľnosti a komunálneho odpadu

OcÚ upozorňuje občanov, že platobné výmery za DzN a KO sa 
budú doručovať koncom mesiaca apríl  2016. Daňovník je podľa 
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. povinný uhradiť daň do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru ( t. j. 30 
dní od prevzatia zásielky).V prípade oneskorenia platby,  obec 
podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. § 156 a záverov kontroly 
NKÚ  je povinná vyrubiť sankčný úrok za každý deň omeškania 
s platbou.       
Žiadosť na zníženie  alebo odpustenie poplatku za KO
OcÚ upozorňuje občanov, že ak chce požiadať poplatník  o 
zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, musí  
podať písomne žiadosť doplnenú  dokladmi na zníženie poplatku  
do 15. marca 2016.  Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie 
poplatku podané po tomto  termíne sa neprihliada. 
                                                                              

V obci Ľubotice pre parlamentné voľby konané  5.3.2016  boli 
vytvorené  3 volebné okrsky:    
Okrsok č. 1 – volebná miestnosť Materská škola Ľubotice, 
Čsl.letcov 2, Ľubotice : ul. Bardejovská, Strážnická, 
Rampová, Ľubochnianska, Domašská, Kapušianska, Chmeľová,
Jána Kostru, Korabinského    
Okrsok č. 2  - volebná miestnosť Materská škola Ľubotice, 
Čsl.letcov 2, Ľubotice : ul.Kalinčiakova, Cintorínska, Ku 
ihrisku, Makarenkova, Nižňanská, Čsl.letcov, Ku Bánovcu,
Pod Hájom, Šebastovská, Slnečná     
Okrsok č. 3  - volebná miestnosť Obecný úrad  Ľubotice, 
Čsl.letcov 2,  Ľubotice : ul. Hájnova, Platanova, Za potokom, 
Šalgovická, Gagarinova, Jedľová, Krížna, Bánovecká,
Púpavova, Tekeľova, Hapákova, Vrchná, Fialková, Repíková, 
Bazová, Vodárenská, Medovková, Jarková, Záhradná, Šípková, 

Voľný pohyb psov      
Obecný úrad opätovne dôrazne žiada majiteľov psov, aby svojich 
psov nenechávali voľne sa pohybovať po uliciach, pretože tým 
ohrozujú ostatných občanov (najmä deti) a znepríjemňujú im 
život. Zároveň upozorňujeme majiteľov psov, že týmto konaním 
sa dopúšťajú priestupku  v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za ktorý im 
môže byť uložená pokuta do výšky 165 Eur.    
Rekonštrukcia ulíc      
Od apríla tohto roku budú na uliciach po ktorých premáva MHD 
(Korabinského, Jána Kostru a Kapušianska) vykonávané 
komplexné rekonštrukčné práce. Súčasťou rekonštrukcie bude aj 
položenie nového asfaltového povrchu. Obecný úrad žiada 
občanov, ktorí plánujú robiť pripojenia na podzemné inžinierske 
siete (voda, kanál, plyn) na týchto uliciach aby urobili prípojky 
ešte pred začatím uvedených rekonštrukčných prác. Je to z toho 
dôvodu, po ukončení prác a položení nového asfaltu, počas 5 
rokov nebude možné vydať povolenie na rozkopávku. V prípade 
záujmu bližšie informácie budú poskytnuté starostom obce. 
Zároveň obecný úrad žiada občanov o porozumenie pri 
obmedzení dopravy počas prác. 

Eva Lešková   

Opäť znela „Malá vianočná hudba“
Do pokoja vianočného obdobia už 
po druhý raz zazneli tóny koncertu 
skupiny mladých hudobníkov 
zoskupenia Ad gloriam Dei. V 
rámci 5. ročníka festivalu Malá 
vianočná hudba odzneli v našom 
kostole 5. januára známe i menej 
známe skladby autorov od 13. 
storočia po súčasnosť. V 13. 
storočí bola hudba komponovaná 
na oslavu Boha. Každé ďalšie 
obdobie prinieslo iné chápanie 
hudby a iný spôsob interpretácie. 
Toto sa snažili mladí muzikanti 

pochopiť, vložiť do interpretácie každej skladby a odovzdať nám 
poslucháčom. Pripravili nám tak príjemný umelecký a duchovný 
zážitok. Tradičným vyvrcholením koncertu boli slovenské koledy v 
úprave G. Regeša, ktoré sme si s radosťou všetci zaspievali. 
Ďakujem za pekný večer a želám mladým umelcom originálny výber 
skladieb pre ďalší ročník festivalu. Už sa na to teším.

KaM

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

OcÚ
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PETÍCIA ZA ĽUBOTICE BEZ HAZARDNÝCH HIER

pet ičný výbor

Naša - vaša matrika
Narodení:
Katarína Jakabová
Vilma Hana Andiľová
Šimon Paprčka
Lukáš Kravec
Dominik Kostelník
Daniel Regeci
Linda Kormaníková
Filip Čverha
Maria Stella Sallustio

Posledné zbohom:
Ján Tomáš, 54 r.
Mária Lysyová,  94 r.

Sobáš:
Tatár David a Bc. Dominika Hricišáková
Miloš Frantál a Iveta Kiricová r. Megisová

V roku 2015  sme sa navždy rozlúčili s  našimi 
blízkymi  v počte 30 ( 13 žien a 17 mužov), svoje 
„áno“ si povedalo 20 párov a privítali sme do 

života 33 drobčekov (16 dievčat a 17 chlapcov).
K 31. decembru 2015 nás bolo  3244 

Ľubotičanov.

Petičný hárok sa tak dostáva k Vám všetkým obyvateľom obce. Doplnením Vášho celého mena a priez -
viska, úplnej adresy trvalého pobytu, dátumu narodenia a podpisu v petičnom hárku sa stáva Váš hlas v 
petíci i  platným. Petičný hárok môže, ale nemusí byť zaplnený vo všetkých riadkoch tabuľky. 

Prosíme, NEVYPLŇUJTE !!  úplne hore v Petičých hárkoch:
Počet pri ložených petičných podpisových hárkov: …..                                         Podpisový hárok č…..

Vyplnené podpisové petičné hárky (aj  čiastočne),  prosím doručte:
na adresu predsedu alebo ktoréhokoľvek člena petičného výboru, ktorí  sú uvedení v dolnej časti  
petičného hárka
Podpisový petičný hárok môžte voľne šír iť,  kopírovať alebo si  ho môžete stiahnuť na 
http:/ /www.lubotice.eu

Nakoľko sa text  pet íc ie odvoláva na Zákon č.  171/2005 Z.z.  predkladáme výňatok z tohto zákona, ktorým 
chceme ozrejmiť relevantné paragrafy tohto zákona:
Zákon 171/2005 Z.z.  o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vážení spoluobčania,  

Podstatou tej to petíc ie je ž iadosť obyvateľov Obce 
Ľubot ice vo veku od 18 rokov adresovaná obecnému 
zastupi teľstvu v Ľubot ic iach k pr i jat iu všeobecne 
záväzného nar iadenia (ďalej  len VZN),  ktorým bude 
ustanovené, že hazardné hry nie je možné prevádzkovať 
na území obce Ľubot ice.  V mnohých mestách a obciach 
Slovenska je už hazard zakázaný, napríklad v mestách 
Sabinov, Podolínec a Nemšová. V Brne a vo Viedni je 
zakázaný t iež.  V Bratislave už prebieha petícia za 
Bratislavu bez hazardných hier .  
Aby obecné zastupi teľstvo mohlo pr i jať a schvál iť  toto 
VZN, v súlade so zákonom č.  171/2005 Z. z.  o hazardných 
hrách, je potrebných aspoň 30 % podpisov na petíc iu z 
počtu dospelých  obyvateľov  (nad 18 rokov).  Aby  VZN 
obce Ľubot ice bolo platné, musí ho schvál iť  3/5 väčšina 
poslancov obecného zastupi teľstva.  

Na petičných hárkoch je uvedený tento text:
“  Podpísaní obyvatel ia obce Ľubot ice,  ktorí  dosiahl i  18 
rokov veku, vzhľadom na to,  že na území obce Ľubot ice 
dochádza k narušovaniu verejného por iadku v súvis lost i  
s hraním hazardných hier,  touto petíc iou ž iadame 
Obecné zastupi teľstvo obce Ľubot ice,  aby pr i ja lo 
všeobecne záväzné nar iadenie,  ktorým bude ustano -
vené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b),  d) ,  e)  
a i )  zákona č.  171/2005 Z. z.  o hazardných hrách v 
znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať 
na území obce Ľubot ice.
Hazardné hry predstavujú hrozbu zvýšenej  závis lost i  a 
zhoršenia morálneho prostredia v obci  a na Slovensku. 
Nechceme v našej  obci  podporovať a vytvárať centrá 
gamblerstva a dopust i ť  tak rozvrat  mnohých rodín.
Hazardné hry a hracie automaty už odmiet l i  v iaceré 
obce a mestá na Slovensku. My, občania te j to obce a 
tohto štátu,  chceme obec a Slovensko, ktoré zabezpečí 
zdravý rozvoj  s lovenských rodín,  všetkých jeho občanov 
a budúcich generáci í  !  "

§ 3

Hazardné hry
(1) Hazardné hry sú hry,  v ktorých hráč po zaplatení 
vkladu, ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak,  môže získať 
výhru,  ak splní  herným plánom vopred určené pod -
mienky. Výsledok hazardnej  hry závisí  výlučne alebo 
prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho 
výsledku urči te j  okolnost i  a lebo udalost i .  Výsledok 
okolnost i  a lebo udalost i ,  ktorá určuje výsledok hazard -
nej hry,  nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť 
nikým ovplyvni teľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami 
hazardnej  hry.
(2) Hazardnými hrami sú 
a) lotér iové hry,  
b)  hazardné hry v kasíne, 
c)  stávkové hry,  
d)  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom 
výherných prístrojov,  
e)  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom tech -
nických zar iadení obsluhovaných pr iamo hráčmi alebo 
prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných 
zar iadení a v ideohry,  
f )  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom inter -
netu,
g) kartové hry mimo kasína, 
h) char i tat ívne lotér ie.  
i )  hry,  ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) 
až h),  ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

§ 10  

(5) Obec  
a) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
podmienok určených v indiv iduálnej  l icenci i  udelenej  
podľa tohto zákona obcou,
b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce, 
c)  rozhoduje o udelení indiv iduálnej  l icencie,  ak tak 
ustanovuje tento zákon. 
d) môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť  
všeobecne záväzným nar iadením, že hazardné hry 
podľa § 3 ods. 2 písm. b),  d) ,  e) ,  a i )  n ie je možné 
prevádzkovať na je j  území,  pr ičom toto všeobecne 
záväzné nar iadenie musí plat iť  na celom území obce a 
musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 
ods. 2 písm. b),  d) ,  e)  a i ) ;  na prevádzkovateľa hazard -
nej hry,  ktorému bola udelená indiv iduálna l icencia na 
prevádzkovanie hazardnej  hry pred nadobudnutím 
účinnost i  všeobecne záväzného nar iadenia,  sa toto 
všeobecné záväzné nar iadenie nevzťahuje do doby 
skončenia platnost i  te j to indiv iduálne l icencie.  
(6)  Všeobecne záväzné nar iadenie podľa odseku 5 
písm. d) môže obec vydať,  ak sa obyvatel ia obce 
petíc iou sťažujú,  že sa v obci  narúša verejný por iadok v 
súvis lost i  s hraním hazardných hier,  pr ičom takúto 
petíc iu musí podpor iť  najmenej 30 % obyvateľov obce, 
ktorí  dovŕši l i  18 rokov veku. Pr i jat ie takéhoto 
všeobecne záväzného nar iadenia obec oznámi bezod -
kladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnost i .  

Celý zákon si  môžete prečí tať naprík lad aj  na internetovej  stránke:
ht tp: / /www.zakonypreludi .sk/zz/2005-171



Aké by to boli Vianoce bez 
koledovania Dobrej 
noviny. Toto koledo-
vanie v sebe spája 
hneď niekoľko 

dobier. Dáva deťom 
možnosť rozniesť posol-

stvo o Ježišovom 
narodení a zároveň rozvíja 

ich schopnosť myslieť na 
druhých – na deti v Afrike, lebo pre 

ne je zameraná zbierka z koledovania. Tento rok sa 
v Ľuboticiach do Dobrej noviny zapojilo 20 detí, v 
2 skupinách obišli viac ako 36 domácností, ktoré o 
to prejavili záujem. Ich vytrvalosť a radosť je 
svedectvom toho, že v ich srdciach žije ochota 
robiť dobro a radosť druhým. Veď, keď sme 25.12. 
2016 o 14.00 hod. vyrazili z knižnice v 
Ľuboticiach, vrátili sme sa až po 18.00 hod. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás s láskou prijali a 
prispeli pre dobro misijného diela v Afrike. V 
Ľuboticiach sme vyzbierali pre potreby Afriky 955 
eur. Pri návštevách domácností pomáhali ako 
animátori: Vlado Pecúch, Kristína Vysocká, Evka 
Mičkaninová a Ivana Sabová.  
Ďakujeme. 
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aj  u  nás  
doma

Mgr.M.Baňasová

C hý b a l o  p r a s i a t k o

Text a foto: J. Potocká

Ani sme sa nestihli spamätať z plesu a hneď nasledujúcu sobotu 
nás  čakali fašiangové hody a to už po šiestykrát.  
Obecný úrad a kelemeske furmani sa pousilovali, aby nám tak 
spríjemnili poslednú fašiangovú sobotu. V spoločnosti ľudovej 
hudby sme mohli  ochutnať zabíjačkové špeciality, ktoré sa u nás  
uchovávajú iba vďaka ochotným ľuďom priložiť ruku k dielu. Už 
v piatok po obede sa pustili do práce, aby sme si v sobotu mohli 
vychutnať tlačenku, ovarovú slaninku (podharlinu), jaternicovú 
kašu (hurky), ovarovú plievku (rajcupu), až po zabíjačkový 
tanier, na ktorom nechýbala kyslá kapusta, mäso, pečeň a 
klobáska. Kto  neochutnal, poviem vám,  jedna báseň.  K 
fašiangom patrí aj nejaká tá šiška (krepľa), a tie nám napiekli 
kucháročky z našej ZŠ.  To všetko treba niečim zapiť, aby sa to 
nechytilo žalúdka. Tento sortiment nám pripravil   M. Balík a jeho 

personál.  Týmto hodom by sme mohli vytknúť snáď iba to, že na 
trojnožke nevisela  ozajstná svinka. Žiaľ, opustil nás mäsiar Rudo 
Sirotňák a zatiaľ sa nenašiel nikto, kto by sa na to podujal. Preto,  ak 
by sa niekto na to cítil, budeme len radi. Prihláste sa u furmanov alebo 
u p. starostu.       
S priateľmi pri dobrej muzike sa nám veru ťažko lúčilo. Všetko má 
svoj začiatok, ale aj koniec. My však vieme, že o rok sa stretneme 
znova.        
Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme mali plné brušká 
zabíjačkových dobrôt, ale aj o skvelú atmosféru. 
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Aj keď by sme si asi všetci po už, ako zvyčajne býva, 
hektickom ukončení kalendárneho roka želali, aby sme tak, 
ako príroda v zimnom čase, oddychovali a čerpali nové sily 
na obdobie, keď jarné slniečko začne hriať a my pookre-
jeme,   nedá sa. Nedovolia nám to milé aj menej obľúbené 
povinnosti, ktoré nám dnešná zrýchlená doba prináša.
     Napriek všetkým tým povzdychom,  sme sa najviac v 
našej materskej škole tešili na fašiangové obdobie, ktoré 
sme si užili dosýtosti. Spontánne sme prijali pozvanie 
tanečnej školy Nela na rozprávkový muzikál Zajačik 
Prváčik  stvárnený deťmi tanečného štúdia v priestoroch 
prešovskej sály Scala. Zúčastnili sme sa ho všetci, „veľkí i 
malí“, a všetci sme si do materskej školy priniesli kus 
pozitívnej energie zo všetkých účinkujúcich, ale hlavne z 
dievčat, Marušky a Emky, ktoré boli kedysi tiež „našimi 
deťmi“ v materskej škole a pohybovo sa vypracovali na 
úžasné mladé tanečníčky. Aj divadelný krúžok našej 
základnej školy  pod vedením Mgr. Martiny Baňasovej 
predstavil svoje umenie svojim mladším kamarátom v 
materskej škole, a tak možno zasial malé semienko do 
budúcna.      
Radi ostávame verní tradíciám, a preto sme pre naše deti 
pripravili karneval, ktorý bol bohatý na tanec, zábavu, 
karnevalové dobroty, sladké šišky a netradične zaradenú 
rozprávku Kocúr v čižmách, do ktorej sa mali možnosť 
aktívne zapojiť všetky karnevalové bytosti, a tak pohybom 
a spevom dotvoriť dej samotnej rozprávky.    Za kolektív MŠ Mgr. Renáta Kertysová

z MŠ
Škôlkárské fašiangové dni

Krátke poobhliadnutie sa späť vo februári a 1.polroku
29.januára žiaci na poslednej vyučovacej hodine prevzali od 
svojich triednych učiteľov polročné zhodnotenie svojich vzdelá-
vacích výsledkov a po jednodňovom prázdninovom oddychu nastú-
pili opäť do školy. Učebný proces sa naplno začal a s ním aj nové 
aktivity. Už vo februári sme stihli fašiangovo „karnevalovať“- v 
ŠKD aj na 1.stupni.     

Soňa Pacosová z 9.B sa v okresnom kole biologickej olympiády 
umiestnila na peknom 7.mieste. 8.A a 8.B absolvovali exkurziu do 
Košíc do Miklušovej väznice a Siene elektrických výbojov v STM. 
7.ročník úspešne zvládol exkurziu do knižnice Slniečko. Pred nami 
je Valentínsky stolnotenisový turnaj i školské kole Hviezdo-
slavovho Kubína v prednese poézie a prózy...škola je teda v stálom 
pohybe.  
Ešte sa však trochu vráťme a pozrime na to, aké sú výsledky práce 
žiakov vo vyučovacom procese za 1. polrok: 1.polrok ukončilo v 
našej škole 543 žiakov. 316 z nich prospelo s vyznamenaním, 
neprospeli 3 žiaci. Za prvý polrok bolo udelených 51 pochvál, 15 
napomenutí a 2 pokarhania. 1 žiak má zníženú známku zo správa-
nia.  Žiaci vymeškali 19 676 hodín (z toho 21 hodín je neospravedl-
nených), čo znamená 36 hodín na žiaka.    

Spracované podľa internetovej stránky školy a údajov od vedenia školy.

Po dvojročnej spolupráci s budúcimi učiteľkami bol 8. 2. 2016 dekanom Peda-
gogickej fakulty Prešovskej univerzity udelený našej materskej škole Štatút 
cvičnej školy Prešovskej univerzity. Je pre nás motivujúce, že naša práca bola 
pozitívne vyhodnotená a naše pani učiteľky môžu svoje odborné aj ľudské 
skúsenosti odovzdávať budúcej generácii pedagógov.    
Súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní nás vedú k hľadaniu nových metód a 
aktivít, ktorými by sme našim deťom poskytli zaujímavé momenty v príjem-
nom prostredí materskej školy a v prítomnosti svojich rovesníkov pri hrách 
pod láskavým dohľadom ich pani učiteliek, pretože, ako hovorí klasik:  
         
„ Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem,     
ak mi to ukážeš – zapamätám si,       
ale ak to urobím – pochopím.“ 

zo ZŠ

Na záver sa vráťme k jednej úspešnej akcii v januári:
V dňoch 11.–15.1.2016 sa uskutočnil Lyžiarsky výcvikový kurz pre 
žiakov 7. ročníkov. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov, čo je v histórii školy 
zatiaľ najvyšší počet. Prispela k tomu štátna dotácia. Cieľom bolo: 
dať príležitosť všetkým žiakom prežiť príjemné chvíle v kolektíve 
mimo školy a domova, naučiť sa lyžovať a získať kladný vzťah k 
zimným športom.       
Lyžiarsky výcvik je nielen o lyžovaní, ale aj o zdokonaľovaní sa v 
komunikácii, či už medzi sebou, žiakmi inej školy, personálom 
hotela alebo učiteľmi. Žiaci sa učia samostatnosti, učia sa udržiavať 
poriadok v osobných veciach, učia sa spoločne plánovať chvíle 
osobného voľna. A mali si z čoho vyberať v bohatej ponuke 
strediska Poráč Park: navštevovali bazén, telocvičňu, bowling, 
stolný tenis, stolný futbal, biliard, klzisko, zúčastnili sa nočného 
pochodu do banskej štôlne. K príjemne stráveným dňom prispelo 
slnečné počasie, udržiavaný lyžiarsky svah, výborná strava, posil-
nenie kamarátskych vzťahov a hlavne žiaden úraz.   
Nad zdárnym priebehom celej akcie bdeli: Mgr.P.Adamkovič, 
Mgr.I.Kostelník, Mgr.R.Maľcovský zo ZŠ Šmeralova a 
poslucháčka fakulty športu Veronika. 
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Záverečnú bodku za bežeckou 
sezónou 2015 dal Silvestrovský 
beh. Prinášame krátky výsled-
kový report umiestnenia našich 

bežcov. Najlepšie si počínal Emil 
Fučo, ktorý obsadil 4.miesto časom 
23 minút 41 sekúnd. Martinovi 

Kormaníkovi sa ušlo 6.miesto s výsled-
ným časom 24 minút a 9 sekúnd. Na trati 
Silvestrovského behu nechýbali ani Gejza 
Sabanoš a Lukáš Kormaník, ktorí obsadili 
9. a 11.miesto vo svojej kategórii.
Mesiace január a február sa nesú v 
znamení intenzívnej prípravy na začiatok 
sezóny, ktorú zahajujú bežci v obci 
Blažice. Prvá marcová nedeľa tradične 
patrí behu Olšavskou dolinou. Zíde sa tu 
veľký počet profesionálnych aj 

Novú sezónu bežcov otvorí beh Olšavskou dolinou v Blažiciach....

Obecný úrad a stolnotenisoví amatéri 
pozývajú všetkých na štvrťročné turnaje  Majster Ľubotíc v stolnom tenise na rok 2016 (body sa budú spočítavať počas všetkých 
štyroch turnajov a víťaz bude vyhlásený až na poslednom turnaji). Podľa záujmu budú vytvorené kategórie: juniori od 10 do 18 rokov, 

ženy a muži. Štartovné je 1.-€ na osobu na jeden turnaj, juniori majú vstup zdarma. 
Turnaje sú len pre amatérov, nie pre registrovaných hráčov. 
Je potrebné si doniesť prezuvky, raketu a športového ducha. 

Občerstvenie bude zabezpečené. 
Prihlasovanie na tel. 0949  277 493 alebo mailom na majsterlubotic@centrum.sk  do 9.3.2016.  

Prvý turnaj sa uskutoční 12.3. 2016 o 8:00 hod. vo veľkej telocvični v ZŠ Ľubotice. 
Tešíme sa na vašu účasť. Športu zdar !

L y ž o v a l i  a  z d o l á v a l i  k o p c e
16. február 2016 bol dňom, kedy sme sa stretli 

priaznivci lyží a snowboardov, aby sme si išli 
trošku užiť sneh na hory. Vybrali sme sa do strediska 

Ždiar v Belianskych Tatrách. Odchádzali sme ráno, 
pár minút po pol ôsmej. Počasie vôbec nepripomínalo 

zimu, a tak sa možno niektorí z nás aj obávali o to, aké 
podmienky nás v Tatrách čakajú. Tie boli na našu radosť dobré, 

aj keď by sme čakali, že v Tatrách bude snehu oveľa viac. K dispozí-
cii sme mali mierne svahy s pomami a jeden náročnejší bol 
vybavený sedačkovou lanovkou. Po zakúpení lístkov nám už nič 
nebránilo začať lyžovať a zdolávať kopce na snowboardoch. 
Odchádzali sme okolo 16.00 hodiny popoludní. Cesta späť ubehla 
rýchlo, možno aj preto, že mnohí z nás počas nej od únavy zaspali. 
Mgr. B. Geleta 

Súťaž „Stehl ík“
Leteckomodelárska sezóna 2016 začala. Prvou 

tohtoročnou súťažou bola akcia, ktorú 
u s p o r i a d a t e ľ LMK Stropkov zaradil do leteckomodelár-
skeho kalendára na posledný januárový deň. Táto akcia, pod 
príznačným názvom „Stehlík“, sa uskutočnila na ploche pod 
areálom lyžiarského vleku pri Stropkove. Lietali sa dve kategórie, a 
to hádzadlá a vystreľovadlá na gumový zväzok.    
Počasie nám prialo, počas cesty do Stropkova pršalo, ale v Stropk-
ove bolo polojasno a bez dažďa. Fúkal slabý vietor, ledva do 2 m/s 
zo severozápadu. Trávnatá plocha bola ešte zamrznutá, ale poorané 
polia rozmrzli a tam bolo blato.     
Na akcii sa stretli modelári z Košíc, Humenného, Prešova, Strop-
kova a Ľubotíc. Od nás, ako ináč chlapci Potockí. Na čele s otcom 
ukázali, že počas zimy nelenili a preukázali sa výbornými výkonmi 
v kategórii hádzadiel. Veľký elán do lietania mal malý Ferko 
Potocký, ktorý získal aj ako najmladší člen cenu za aktivitu. Jeho 
starší brat Cyril sa umiestnil na siedmom mieste medzi žiakmi. 
Štefan Potocký mladší ovládol kategóriu hádzadiel a  zvíťazil. Jeho 
otec Štefan Potocký sa umiestnil na celkovom štrnástom mieste a 
Milan Minárik bol druhý. Kategóriu vystreľovadiel od nás lietal len 
Milan Minárik, ktorý ju aj vyhral. 

Milan Minárik

rekreačných bežcov, medzi ktorými 
nechýbajú ani bežci z nášho klubu. 
Pretekárov preverí trať dlhá 16 km s 
mierne členitým terénom. Bežať sa bude 
cez obce Blažice, Ruskov, Ďurkov, 
Olšovany, Vyšný Čaj,  Nižný Čaj,  
Bohdanovce  a  späť  do  Blažíc.

Našich pretekárov čakajú aj tohto roku 
zaujímavé domáce a zahraničné behy, z 
ktorých budeme prinášať výsledky :
6. marec  Beh Olšavskou dolinou -16 
km
2. apríl     Sportisimo ½ Maraton Praha 
6. apríl     Jarný beh – 6km
10. apríl  Viedenský maratón

Za bežecký klub Sokol Ľubotice 
Martin Kormaník

Pozvánka na stolnotenisové turnaje

R. Paľo


