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O B E C

Rekonštrukcia ulíc po ktorých premáva MHD

Jednou z najväčších investičných aktivít obce v roku 2016 bola už 
realizovaná rekonštrukcia ulíc Korabinského, Jána Kostru a Kapušianska, 
po ktorých premávajú autobusy MHD. Projekt na základe výsledkov 
verejného obstarávania realizovala spoločnosť Eurovia. Podľa zmluvy 
doba realizácie mala byť maximálne 2 mesiace. Spoločnosť Eurovia však 
nasadila do práce dostatočný počet mechanizmov aj pracovníkov a práce 
boli urobené v priebehu 2 týždňov. Významným spôsobom k tomu pris 
-pelo aj to, že sme dokázali, s pochopením občanov bývajúcich na 
predmetných uliciach, úplne odstaviť premávku a tak aj vrchná vrstva 
asfaltu mohla byť položená naraz v celej šírke cesty, čo bude mať nepo-
chybne priaznivý vplyv na jej životnosť. Týmto sa chcem poďakovať 
 spoločnosti Eurovia, najmä hlavnému stavbyvedúcemu p. Novysedlákovi
 a stavbyvedúcemu p. Budzákovi za zodpovedný prístup a nasadenie pri
 realizácii projektu a občanom za trpezlivosť, ústretovosť a pochopenie.

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce (text a foto)

Obecný úrad v Ľuboticiach Vás pozýva na 

DEŇ MATIEK 
Drahé mamy, príjmite naše 

pozvanie a oslávme Váš sviatok 
spoločne  

dňa 14. mája 2016 o 15.00 h.             

v reštaurácii  
Obecný dom, Bardejovská 29, 

Ľubotice 
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Závery z rokovania 
obecného zastupiteľstva

zo dňa 14. 03. 2016
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Uznesenie 1/2/2016:   
OcZ schvaľuje program rokovania 
OcZ č. 2/2016. Za overovateľov 
zápisnice boli určení M. Kormaník a 
G. Sabanoš    
    
Uznesenie 2/2/2016:    
OcZ súhlasí so stavebnými úpravami 
na objekte potravín na ul. Šalgovická 
1, ktoré urobí nájomca objektu na 
vlastné náklady v rozsahu podľa 
predloženého vyhlásenia.   
    
Uznesenie 3/2/2016:   
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku 
parc. č. KN-E 244/110 orná pôda o 
výmere 31 m2,vedeného na LV 1390 
v k. ú. Ľubotice, ktorého vlastníčkou 
je Milada Knapíková, Na rínku 494/4, 
Kapušany, za cenu 13,27/m2. Poze-
mok sa v prírode nachádza pod cestou 
na ul. Gagarinovej (pred mostom).  
    
Uznesenie 4/2/2016:   
OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti 
pozemku vo vlastníctve Obce 
Ľubotice, vedeného na LV 1132 v k. 
ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 
1274/1 zastavané plochy a nádvoria, 
za účelom prevádzkovania letnej 
terasy. OcZ posudzuje tento prenájom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z. 
z. o majetku obcí v platnom znení.  
     
Uznesenie 5/2/2016:   
OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti 
pozemku vo vlastníctve Obce 
Ľubotice, vedeného na LV 1132 v k. 
ú. Ľubotice ako parcela 1544/1 
zastavané plochy a nádvoria, za 
účelom prevádzkovania požičovne 
stavebnej mechanizácie. OcZ posud-
zuje tento prenájom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v platnom znení.    
    
Uznesenie 6/2/2016:   
OcZ ukladá predsedovi komisie pre 
verejný poriadok a životné prostredie 
zaoberať sa sťažnosťou p. Júliusa 
Oravca a p. Jany Vargovej a podať 
informáciu obecnému zastupiteľstvu. 
    

  

   

    

  

MVDr. Štefan Krajči,
starosta obce

  

 

Naša - vaša matrika

Narodení:
Šimon Holinga
Anna Olejníková
Karolína Kalinová
Lucia Hudáková 

Posledné zbohom:
Margita Sanigová, rod. Tajziková  85 r.
Pavel Baňas,  89 r.
Ing. Anton Krištof,  77 r.
Vilma Högerová, rod Stašková 83 r.
Veronika Vajčovecová, rod. Ďuricová 69 r.
František Dlugoš 78 r.

Sobáš:
Ing. Michal Michalov a Veronika Murajdová
Ivan Servický  a Miriama Gibľáková 

OZNAMY  OBECNÉHO  ÚRADU

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.

Čistenie chodníkov        
Obecný úrad žiada občanov, aby pred svojimi domami ničili burinu, ktorá rastie pri obrubníkoch 
a upravili vzrast stromov a kríkov rastúcich pri chodníkoch tak, aby neprekážali chodcom. 
Zároveň žiadame občanov, aby sa v rámci svojich možností starali aj o čistotu chodníkov pred 
svojimi domami.

Kosenie pozemkov        
Obecný úrad žiada občanov, aby svoje pozemky pravidelne kosili. Táto povinnosť majiteľom 
pozemkov vyplýva zo zákona č. 220/2004 o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
Svojou nečinnosťou spôsobujú znepríjemňovanie života občanov, ktorí trpia alergickými ochore-
niami. Žiadame o ohľaduplnosť voči ostatným spoluobčanom. 

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

ĽUBO     ICKÁ VEĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI

Pravdivosť tejto vety som overovala internetovým vyhľadávačom. Na heslo "najvzácnejšia 
tekutina" mi „dr. Gúúúgl“ odpovedal, že krv. Naozaj, ale nie najdrahšia v peňažnej hodnote, to 
sú napr. hadie jedy. Tými predrahými tekutinami sa životy nezachraňujú.  Záchrancami života sa 
stávajú tí, ktorí zo svojej krvi darujú na vytvorenie zásob. V Ľuboticiach sa stali už tradíciou  
pravidelné odbery krvi v čase predvianočnom i veľkonočnom. Vozidlo Národnej transfúznej 

služby zaparkované pri  
Komunitnom centre v 
piatok ráno 15. apríla 
oznamovalo pokračovanie 
tradície odberov.  
Pracovníci NTS pripravili 
vyšetrovacie stanovištia a 
tri odberné miesta s 
polohovateľnými kreslami 
pre dobrovoľných darcov 
krvi. Tí prichádzali už pred 
ôsmou hodinou. Na 
začiatku všetkých privítala 
organizátorka a predsekyňa 
miestneho spolku SČK pani 
Gabriela Hudáková.  Celé 
toto dielo požehnal pán 
kaplán Lukáš Durkaj, tiež 
dobrovoľný darca krvi. 

Priebeh akcie bol tiež tradičný. Vypísať dotazník, kontrolný odber krvi,  lekárska prehliadka,  
pohodlné lôžko  a krv tečie. K tomu tradične lahodné spevy Keľemeskich furmanov.  Po odbere 
tradične doplniť tekutiny, pochutnať si na výbornom guľáši, domácich koláčoch  od p. R. 
Ivaneckej aj  kávičke. Tradičný bol i posledný darca Janko, tesne pred "záverečnou".  
Netradičné bolo poďakovanie pani Gabiky. Bol totiž  Deň narcisov, deň boja proti rakovine. 

Najvzácnejšou a nenahraditeľnou tekutinou pre život je krv.
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KaM (text a foto)

Preto každý darca, okrem slovného poďakovania, bol obdarovaný i žltým 
narcisom.  Darcov prišlo 30, z toho dvaja prvodarcovia. Svätá omša za 
dobrovoľných darcov krvi na 3. ročníku Ľubotickej veľkonočnej kvapky 
krvi bola obetovaná v nedeľu 17. apríla 2016. 

Ďakujeme ešte raz všetkým darcom, personálu NTS, Keľemeskim 
furmanom, sponzorom i organizátorke za vydarenú akciu. 

Do videnia v advente na vianočnej kvapke krvi.  

Ďakujeme sponzorom:  STOMEX, s.r.o.,   

Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
zo dňa 11. 04. 2016

Uznesenie 1/3/2016:       
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2016. Za overovateľov zápisnice boli 
určení Mgr. V. Lukáč a J. Čajka      
Uznesenie 2/3/2016:    
OcZ schvaľuje začatie konania na ochranu vlastníckych práv obce k pozemku č. 
KN-C 1547/1 ostatné plochy o výmere 2600 m2, ktorý je súčasťou areálu 
autoškoly na Cintorínskej ul. prostredníctvom právneho zástupcu obce týmto 
postupom: a) výzva na uzavretie dohody reparceláciou geometrickým plánom tak, 
aby boli upravené tvary pozemkov b) podanie žaloby o vydanie pozemku s 
návrhom na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu na pozemok c) uplat-
nenie bezdôvodného obohatenia vo výške 5 €/m2/rok spätne za 3 roky  
Uznesenie 3/3/2016:       
OcZ: a) ruší uznesenie č. 7/7/2015 a 8/7/2015 zo dňa 13.7.2015 a uznesenie č. 
4/9/2015 zo dňa 12.10.2015 v plnom rozsahu     
b) schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice č. KN-C 
3178/5 (pri kríži na Šalgovickej ul.) o výmere 144 m2 v zmysle GP č. 94/2015, 
ktorý vyhotovil GEOMAP – Hriško Štefan, Konštantínova 3, Prešov dňa 
16.7.2015, pre Marcela Ištoka, Krížna 4, Ľubotice za cenu 2 €/m2/rok, na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. OcZ posudzuje tento prenájom ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. z dôvodu, že pozemok je v súčasnosti pre obec samostatne 
nevyužiteľný a bezprostredne susedí s pozemkom nájomcu. OcZ zároveň 
podmieňuje tento prenájom tým, že pozemok nesmie byť využívaný na podni-
kanie. OcZ súhlasí s oplotením prenajatého pozemku s podmienkou, že po 
ukončení nájmu musí byť pozemok uvedený do pôvodného stavu na náklady 
nájomcu.        
Uznesenie 4/3/2016:       
OcZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubotice. 
Uznesenie 5/3/2016:       
OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. 
KN-C 1274/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre BPW Cars, s.r.o., 
Záborské 77 (prevádzkovateľ Mirka baru) za účelom  prevádzkovania letnej 
terasy. OcZ posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu nízkej 
výmery prenajímaného pozemku a bezprostrednej priľahlosti pozemku k 
prevádzke nájomcu. OcZ stanovuje výšku nájomného 5 €/m2/rok a prenájom bude 
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.    
Uznesenie 6/3/2016:       
OcZ súhlasí s uzavretím dodatku k nájomnej zmluve s nájomníkom objektu 
potravín na Šalgovickej ul. 1, p. Ivanom Sabolom DAJ-MI, ktorého obsahom bude 
opcia o 1 rok k platnej nájomnej zmluve uzavretej na dobu určitú.  
Uznesenie 7/3/2016:       
OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky vo 
vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C 3180/30 a 3180/35 (Gagarinova ul.) 
spočívajúce v umiestnení vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci 
výstavby obytného súboru RD Winklerovky.     

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

PETÍCIA ZA ĽUBOTICE BEZ HAZARDNÝCH HIER
Vážení spoluobčania, 

Dovolím si Vám pripomenúť „Petíciu za Ľubotice bez 
hazardných hier“. Koncom februára do každej domác-
nosti bol doručený SPRAVODAJ 1/2016 (február 
2016), súčasťou ktorého je aj Petičný hárok a v príspe-
vku petičného výboru na 3. strane Spravodaja je 
komplexná informácia o petícii. 

Keďže doteraz sa nevyzbieral potrebný počet podpisov 
na petičných hárkoch, opäť Vás pozývame, aby ste sa 
zapojili do tejto petície. Ak už nemáte k dispozícii 
Spravodaj 1/2016 (február 2016 ani Petičný hárok, je 
možné ho stiahnúť a vytlačiť z web stránky Obce 
Ľubotice http://www.lubotice.eu, prípadne požiadať 
predsedu petičného výboru Ing. Miroslav Fečik, Jána 
Kostru 30, 080 06 Ľubotice, tel. 0902722296, ktorý Vám 
ho poskytne. 

Priamy link na Petičný hárok: 
http://www.lubotice.eu/clanok/peticny-harok-
lubotice-bez-hazardnych-hier

Priamy link na Spravodaj: 
http://www.lubotice.eu/obecny-urad/spravodaj

Doplnením Vášho celého mena a priezviska, úplnej 
adresy trvalého pobytu, dátumu narodenia a podpisu 
v petičnom hárku sa stáva Váš hlas v petícii platným. 
Petičný hárok môže, ale nemusí byť zaplnený vo 
všetkých riadkoch tabuľky. 

Petičný hárok môžete doručiť na adresy členov 
petičného výboru, ktoré sú uvedené v Petičnom 
hárku dole, alebo aj na Obecný úrad v Ľuboticiach.

Petícia je hlavne proti hracím automatom a video 
prístrojom v herniach, krčmách a baroch. Práve tieto 
spôsobujú najväčšiu závislosť ľudí a rodinné tragédie. 
Iniciatíva Zastavme hazard podporuje v týchto dňoch 
petície proti hazardu v Bratislave, Galante, Nitre, 
Ružomberku, Prešove, ale petíčná aktivita prebieha aj v 
ďalších obciach Slovenska. Hazard vnímajú ako biznis, 
ktorý oberá o majetok, ale takisto aj rodiny prevažne o 
ich otcov či synov. 

Termín vyzbierania podpisov nie je zákonom pevne 
stanovený, avšak cieľom je vyzbierať dostatočný 
počet (cca 900 podpisov, t.j. 30 % dospelých občanov 
s trvalým pobytom v Ľuboticiach) do 10/2016.

Petičný výbor
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Noc s Andersenom - 1.4.2016,
Komunitné centrum - Ľubotice

Postupne ako sa blížila tohtoročná, toľko očakávaná „Noc 
s Andersenom“ a vrcholili prípravy, pribúdal  aj počet detí 
na našom zozname. Už ôsmy ročník vytúženej rozprávko- 
vej noci sa ukutočnil v komunitnom centre v Ľuboticiach, 
dňa 1.4.2016, pod dohľadom 12 šikovných animátorov a 3 
dospelých, ktorý dohliadali na úspešný priebeh celej akcie. 
Tohtoročný rozprávkový príbeh sa začal od 19.00 hod., 
kedy sa postupne začali schádzať tí najdôležitejši Po ich 
príchode a rozdelení do 6 skupín pod vedením skúsených 
animátorov, sa mohol začať vopred pripravený program. 

Po sladkej večery,  bola ako prvá na rade balónová súťaž, 
kde si deti mohli vysúťažiť zaujímavé ceny. Naši malí 
účastníci mali o zábavu so súťažami postarané až do  22.00 
hod., kedy k nám pribehla princezná Fantázia a poprosila 
všetky deti o pomoc v boji s Ničotou, ktorá kradla slová z 
kníh. Tak sa začala nočná hra, plná očakávaní a prekvapení. 
V krajine Ničoty deti hľadali štyri zvieratká, ktoré deťom 
porozprávali svoj príbeh a oni si ich zapisovali do vopred 
pripravených knižiek. Keď sa podarilo vypísať a pozbierať 
všetkých 6 knižiek, vyslobodili sme princeznú Fantázie, 
zachránili stratené slová z kníh a porazili Ničotu. Odmenou 
pre deti bol šľahačkový pohár s jahodami a noc plná 
rozprávkových snov.      
    Po noci plnej rozprávkových snov nás po  raňajkách, navštívil rytier Atrej a každé dieťa pasoval za rytiera krajiny Fantázie. Naši malí 
účastníci dostali aj Pamätný list na Noc s Andersenom 2016  a obohatení novými zážitkami sa mohli spokojní vrátiť naspäť do svojich 
domovov. Bc. A.Hanišová (text a foto)

ZÁPIS  DETÍ  DO 
MATERSKEJ ŠKOLY

 na školský rok 2016/2017
       sa uskutoční v dňoch 2. 5. a 3. 5. 2016 
v čase od 11, 00 do 16,00 hod. v kancelárii MŠ.

Na zápis si doneste vypísanú a detským 
lekárom potvrdenú žiadosť, ktorú si môžete 
prevziať osobne v MŠ alebo si ju môžete  
stiahnuť  z webovej stránky MŠ. 

Naša materská škola Vám ponúka:
- predprimárnu edukáciu Vašich detí v príjem-
nom rodinnom ovzduší pod odborným 
vedením celého kolektívu MŠ 
- spoluprácu s Pedagogickou fakultou Prešov 
pri realizácii pedagogickej praxe študentov
Školský vzdelávací program „ SLNIEČKO“ 
so zameraním na environmentálnu výchovu a 
ľudové tradície     
- zapájanie Vašich detí do realizácie školských 
projektov, napr. výtvarné súťaže, Proenviro 
projekt, aktivity OFDaMS                               



Škola je živý organizmus, a preto ju nikdy nenájdeme zaháľať. Tvorivosť 
nás neopúšťa ani v netradičných formách vyučovania, ani v 
mimovyučovacích aktivitách. Preto opäť spomeňme aspoň niekoľko z 
nich.22. marec ako Svetový deň vody „ oslávili „ šiestaci exkurziou do 
Čističky odpadových vôd v Kendiciach, aby tak netradične zopakovali 
učivo z chémie, biológie i geografie. Od 2.3. do 7.3.2016 chlapci J.M.Riško 
a S.Rychvalský v spolupráci s p.učiteľkami OBN vytvorili z jednej triedy 
„múzeum 2. svetovej vojny“ z prinesených exponátov a zaujímavo o nich 
porozprávali všetkým triedam školy postupne. Výstavka školských 
výtvarných prác  zdobila zimný štadión s hokejistkami ŽHL Šarišanka 
2000 Prešov. Čas monitorovania 9-takov (6. 4.) sme so žiakmi 2. stupňa 
strávili v kine Scala pri emočne bohatom filmovom predstavení Hačiko.
Ďalšou takou aktivitou pre deti veľmi obľúbenou bola 1.4.2016 Noc s 
Andersenom, kde sme sa pokúsili pútavou formou priblížiť svet kníh cez 
tradičnú nocovačku organizovanú v spolupráci medzi školskou a 
Ľubotickou knižnicou.
Naši žiaci v Tulčíku predviedli svoje dramatizačné a herecké schopnosti, 
keď v Kultúrnej sále vystúpili pre 5.-9. ročník ZŠ Tulčík. Divadlo Cesta za 
pravdou, už v obnovenej zostave, zahrali aj pre verejnosť v Záhradnom.
Môžeme sa pochváliť aj úspechmi v súťažiach: 
F.Baran získal v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína 2. miesto.
Podobne sme uspeli aj na divadelnom festivale Dni s Táliou, kde naši žiaci 
získali 2. miesto s divadelnou hrou podľa Exupéryho knihy Malý princ. 
Dňa 5. apríla 2016 sa žiačka Petra Končárová zúčastnila krajského 
finálového kola jazykovej súťaže Language Flower. Za úsilie, nadšenie a 
energiu, ktorú vložila do prípravy, jej odmenou bolo krásne 3. miesto,  
Aj v športovej oblasti sa škole darilo. Väčšie úspechy žiaci dosiahli v 
basketbale, kde sa žiačky na okresnom kole  umiestnili na 4. mieste a 
chlapci obhájili prvenstvo z predošlého roka. Víťazstvom v okresnom kole 
si už po 4.- krát  zabezpečili postup na krajské kolo do Popradu.
20.3.2016 sa v Prešove konala súťaž v rýchlokorčuľovaní, na ktorej sa 
zúčastnili  naši žiaci zo ŽIACKEJ ŠPORTOVEJ AKADÉMIE. Tu v 
Kategórii Beginners younger Girls Katarína Zavadská (4.A) skončila ako 2.
Veríme, že v povzbudivých výsledkoch budú pokračovať aj naši budúci 
prváci.
Veď 12.4. sa konal zápis do 1. ročníka. Predbežne je do školy zapísaných 
68 detí.
22.4. plánujeme v rámci Dňa Zeme veľkú jarnú brigádu, kde chceme 
pomôcť pri zveľaďovaní nášho okolia a zároveň sa usilovne chystáme na 
májovú Akadémiu školy v priestoroch kultúrnej sály na letisku v Nižnej 
Šebastovej, na ktorej chceme ukázať svoj talent a šikovnosť všetkým našim 
blízkym. A tak už usilovne nacvičujeme na prvom i druhom stupni program 
plný spevu, tanca i hovoreného slova. 

Srdečne Vás na vystúpenie pozývame. 
O presnom dátume akadémie  Vás budeme včas informovať prostredníc-
tvom plagátov a pozvánok.

(5)
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Čo je nové v škole?zo ZŠ

- dentálny program „Zdravý úsmev“
- oboznamovanie s anglickým jazykom                                                            
- tanečný krúžok „Slnečnice“
- tvorivé výtvarné aktivity 
- predplaveckú prípravu 5 – 6 ročných detí
- pedagogicko – psychologické a logopedické 
poradenstvo, netradičné formy spolupráce s 
rodinou                              

PODMIENKY PRIJATIA dieťaťa do Materskej školy Ľubotice na školský rok 
2016/2017 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. a s Vyhláškou MŠ SR o materskej škole 
č.308/2009  Z.z. :
do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 
riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov
deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 
personálne a iné potrebné podmienky

Pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať, sa PREDNOSTNE prijímajú:
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 30. 5. 2016 odovzdajú riaditeľke MŠ písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v 
ktorej bolo dieťa na zápis, o odklade školskej dochádzky,
- deti, ktoré do 31. 8. 2016 dovŕšia 5 rokov a do určeného termínu / spravidla do 31. 5. 2016/ podajú žiadosť o prijatie do MŠ,
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v Ľuboticiach,
- deti, ktoré do 31. 8. 2016 dovŕšia 3 roky,
- deti, ktorých matka je zamestnaná / preukázateľným spôsobom/,
- deti, ktoré majú v MŠ súrodenca. Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka MŠ Ľubotice

Spracovala: Mgr. M. Baňasová

Stačí len trochu chcieť...

Za organizačný tím,
Rasťo Paľo (text a foto)

V sobotu 12.3.2016 sa uskutočnil prvý zo štyroch turnajov 
o Majstra Ľubotíc 2016 v stolnom tenise. Súťažiaci boli 
rozdelení do troch kategórií: juniori (od 10 do 15 rokov), 
ženy a muži. V juniorskej kategórii sa registrovalo 9 
hráčov, v ženskej 5 žien a v mužskej 25  hráčov. V junior-
skej a ženskej kategórii sa hralo systémom každý s 
každým. Muži hrali v troch skupinách tiež systémom 
vzájomných zápasov. V postupujúcej skupine (15 členov) 
sa hrali vzájomné zápasy, pričom sa zohľadňovali výsledky 
zo základných skupín. Keďže sa štvrťročné turnaje hrajú 
bodovým hodnotením (viď tabuľky), vždy je tu priestor pre 
nových hráčov bojujúcich o titul Majster Ľubotíc 2016. 
Termín druhého turnaja bude včas zverejnený na oficiálnej 
stránke obce Ľubotíc a v Spravodaji. 

Na záver chcem v mene organizačného tímu poďakovať za 
spoluprácu a ústretovosť p. starostovi  MVDr. Štefanovi 
Krajčimu, vedeniu ZŠ Ľubotice a vedeniu ST oddielu 
Ľubotíc, bez ktorých by tieto turnaje neboli možné. 
Zároveň ďakujem všetkým hráčom za účasť a príjemnú 
športovú atmosféru. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa, zabaviť sa a nájsť si chvíľu „zrelaxovať.“ Myslím si, že 
stolný tenis nie je náročný šport, čo dosvedčuje aj bohatá 
účasť rôznych vekových kategórií. Stačí len trochu chcieť. 
Tak teda športu zdar v každom veku!
A tu sú spomínané výsledky.

Juniori      
1. Dominik Kochan   20b   
2. Tomáš Sopko         15b      
3. Patrik Bandura       10b   
4. Štefan Fečík           9b   
5. Dominika Jurková  8b   
6. Tomáš Polák           7b
7. Alžbeta Fečíková    6b
8. Marek Kasper         5b
9. Ľuboš Skalka          4b

Ženy
1. Mirka Hudačeková    20b
2. Jana  Jurková             15b
3. Patrik Bandura           10b 
3. Silvia Sopková           10b
4. Anna Paľová            9b
5. Dominika Jurková      8b 
5. Júlia Potocká              8b

Muži
1. Rastislav Paľo          20b
2. Miroslav Kormaník  15b
3. Timotej Paločko       10b
4. Štefan Sopko            9b
5. Jozef Antony            8b
6. Daniel Čačko           7b
7. Jaroslav Kosť st.      6b
8. Jozef Feč                  5b
9. Štefan Répaš            4b
10. Jaroslav Kosť ml.   3b
11. Slavomír Gurčík     2b
12. Vladimír Kochan    1b

Víťazom blahoželáme!
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Mesiac marec a začiatok apríla 
priniesol pre našich bežcov okrem 

domácich behov aj jeden zahraničný.
Beh Olšavskou dolinou v obci Blažice je 

podujatím, ktoré je pre bežcov prvým v 
sezóne. Tohto roku sa na ňom zúčastnili všetci 
bežci z nášho klubu. Martin Kormaník si 
časom 58 min 59 sekúnd vytvoril osobný 
rekord na tejto trati a obsadil v silnej 
konkurencii 15.miesto v kategórii. Gejza 
Sabanoš a Lukáš Kormaník dobehli do cieľa 
tesne za sebou na 29., resp. 30.mieste, kde 
Gejza svojho klubového kolegu predstihol  v 
strhujúcom finiši len o 3 sekundy. 
Na svetoznámom polmaratóne v Prahe , kde 
štartujú najlepší vytrvalci sveta, sa predstavil 
2. apríla aj Lukáš. Na tejto masovej akcii sa 
zúčastnilo približne 12 000 bežcov. Lukáš 
obstál veľmi dobre a časom 1 hodina a 38 
minút 1 sekunda si vybojoval 36.miesto vo 
svojej kategórii. 
O deň neskôr si svoju bežeckú výkonnosť 
otestoval Martin na polmaratóne v Bratislave. 
V mierne veternom počasí dobehol do cieľa 
za 1 hodinu 20 minút a 33 sekúnd a vyslúžil si 
26. miesto vo svojej kategórii.
Začiatok apríla v  Prešove sa vždy spája s 
Jarným behom (7km), ktorý je prvým kolom 
Oblastnej bežeckej ligy Prešov - Sabinov . 
Naši bežci na ňom štartujú pravidelne. 
Najlepšie si počínal Martin, ktorému sa tu 
prvýkrát podarilo vyhrať s časom 23 minút a 
3 sekundy. Lukáš dosiahol čas 28 minút a 16 
sekúnd, čo mu vynieslo 7. miesto. Gejza 
dobehol za 29 minút a 3 sekundy a ušlo sa mu 
8.miesto. Ďalším Ľubotičanom, ktorý sa 
predstavil na tomto podujatí, bol Ján Barnoky. 
S časom 31 minút a 43 sekúnd obsadil 10. 
miesto vo svojej kategórii.
V ďalších mesiacoch plánujú naši bežci 
štartovať na týchto bežeckých podujatiach:
16. apríl - Benefičný beh PRO AUTIS – 5 km,
24. apríl -  Laborecká desiatka (Strážske),
1. máj - Pečovskonovoveský šlapák (18 km),
7. máj -  Večerný beh Prešovom ( 8,7 km),
14. máj -  Májový beh Tulčíkom ( 8,1 km),
21. mája -  Self-Transcendence 6/12h a 100 
km  Nitra.

Vydarený začiatok  bežeckej sezóny...

Obecný úrad a stolnotenisoví amatéri pozývajú nadšencov tohto pekného športu  na druhý turnaj o titul  
Majster Ľubotíc v stolnom tenise na rok 2016.

Turnaj sa uskutoční 21.5.2016 o 8:00 hod. vo veľkej telocvični v ZŠ Ľubotice. 
 Súťaží sa v troch  kategóriách: juniori od 10 do 15 rokov, ženy a muži od 15 rokov. Je potrebné si doniesť prezuvky, raketu a športového 

ducha. Štartovné je 1,- € na osobu na jeden turnaj pričom juniori majú vstup zdarma.  Body sa spočítavajú počas všetkých štyroch 
turnajov a víťaz bude vyhlásený až na poslednom turnaji. 

Pripomíname, že turnaje sú len pre amatérov, nie pre registrovaných hráčov! 
Občerstvenie bude zabezpečené. 

Prihlasovanie je nutné na každý turnaj zvlášť. Na tento druhý turnaj je prihlasovanie do 18.5.2016 na tel. 0949 277 493 alebo mailom na 
majsterlubotic@centrum.sk

Pozvánka na druhý stolnotenisový turnaj o Majstra Ľubotíc 2016

Tešíme sa na vašu účasť. Športu zdar !   Za organizačný tím Rasťo Paľo

Vážení športoví priatelia, 
jarná časť futbalovej sezóny 2015/2016 je 
už v plnom prúde a jednotlivé družstvá TJ 
Sokol Ľubotice už odohrali niekoľko 
zápasov. Mladší žiaci, ktorí účinkujú v B 
skupine 2. ligy Východoslovenského futbalového 
zväzu, začali jarnú časť sezóny veľmi dobre, keď v 
prvých štyroch zápasoch získali plný počet bodov. 
Potešili hlavne víťazstvá s Tatranom Prešov "B", či 
jesenným lídrom súťaže FK Humenné. Po osemnástich 
odohraných kolách im patrí priebežná 4. priečka. Starší 
žiaci, ktorí taktiež účinkujú v B skupine 2. ligy Výcho-
doslovenského futbalového zväzu, v prvých štyroch 
zápasoch získali štyri body, kedy hlavne v zápasoch 
proti Tatranu Prešov "B" a Svidníku boli lepším 
mužstvom a k víťazstvu im chýbal kúsok šťastia. V 
priebežnej tabuľke tak zatiaľ okupujú 5. miesto. Mladší 
dorastenci, hrajúci 2. ligu skupinu Východ, odohrali v 
jarnej časti už 6 zápasov, pričom získali 7 bodov a v 
priebežnej tabuľke im patrí 6. miesto so ziskom 38 
bodov. Starší dorastenci, ktorí rovnako účinkujú v 2. 
slovenskej lige skupine Východ, získali v prvých 
šiestich jarných zápasoch 13 bodov, čo im zaručuje 
priebežné 2. miesto, čo je zatiaľ veľmi pekné umiestne-
nie. Za zmienku stojí, že starší dorastenci Ľubotíc zatiaľ 
ako jediné mužstvo 2. ligy dokázali poraziť Poprad, 
ktorý je suverénnym lídrom súťaže. "B" mužstvo 
dospelých, ktoré účinkuje v 7. lige ObFZ Prešov, zatiaľ 
v jarnej časti odohralo tri zápasy, v ktorých sa dvakrát 
tešili z víťazstva a raz utrpeli porážku. V doterajšom 
priebehu sezóny im so ziskom 31 bodov patrí 6. priečka. 
"A" mužstvo dospelých odštartovalo jarnú časť sezóny 
dobre, keď po prehre v Spišskom Podhradí vyhralo tri 
zápasy v rade s Finticami, Kračúnovcami a Dlhým 
Klčovom. Následne prišla nešťastná prehra v 
Medzilaborciach, čo hráči odčinili hneď v ďalšom 
domácom zápase, keď porazili Kendice. Mužstvo pred 
sezónou posilnilo kvarteto skúsených a kvalitných 
hráčov, a to Radoslav Kubánka, Ján Novák, Jozef 
Štieber a Jaroslav Adam. Mužstvo opustil len Erik 
Kapraľ, ktorý prestúpil do Šarišských Michalian. 
Na záver Vám chceme veľmi pekne poďakovať za Vašu 
podporu a srdečne Vás pozvať aj na ostatné zápasy. 
Veríme, že v týchto zápasoch Vás potešíme kvalitnou 
hrou a dobrým výsledkom. Mgr. M. Oriňák

Dekorovanie víťazov Jarného behu

Lukáš Kormaník a Ján Barnoky na trati Jarného behu
Za bežecký klub Sokol Ľubotice,
Martin Kormaník


