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ĽUBOTICE

  

www.lubotice.eu

O B E C

Po niekoľkoročných skúsenostiach sme už ako organizátori prešli 
všeličím. Nie je jednoduché zabezpečiť účinkujúcich a prilákať 
divákov v prvý júlový víkend, keď súbežne prebieha festival vo 
Východnej a odpustová slávnosť na Levočskej hore a počasie nás 
mučí vysokou teplotou.
Tento rok sme sa presvedčili, že posun osláv sviatku o týždeň nám 
prospel, keďže sme mohli pozvať väčší súbor ako Vargovčan a 
hlavne ľudového rozprávača Jožka Jožku, ktorý poriadne vyskúšal 
naše bránice. Ďalším väčším hudobným telesom bola ĽH Stana 
Baláža z Raslavíc. Všetci milovníci ľudovej hudby si prišli na 
svoje. Ľudovou piesňou nás potešil ženský spevácky súbor Jalinka 
z Miklušoviec. Nemôžeme nespomenúť našich domácich folklóris-
tov, ktorí prezentujú našu obec aj v širokom okolí. Ďakujeme 
Kelemeskim furmanom, že venujú svoj čas a talent tejto milej 
činnosti a takýmto spôsobom zachovávajú naše ľudové piesne v 
povedomí. V duchu ľudových tradícií sa usmialo slniečko na naše 
deti v ZŠ. Prácu a snahu pani učiteliek z MŠ prebrala v ZŠ p. uč. 
Čechová ( rod. Sirotňáková), ktorá svoje skúsenosti chce odovzdať 
ďalej už tým najmladším z našej mladej generácie. Budeme im 
držať palce a podporovať ich, aby okrem spevu sme mali v     
budúcnosti aj tanečný folklórny súbor prezentujúci našu obec. 
Pásmom poézie nás previedli žiačky ZŠ pod vedením p. uč 
Baňasovej. Snaha našich drobčekov z MŠ a Eboníčka nás tiež 
očarila. Ak viac inklinujete k modernej hudbe, určite vás potešili 
staršie hity v podaní speváčok ZUŠ Ebony pod vedením p. Júlie 
Smolkovej.
Počasie nám prialo a aj deti si užili zábavu. Najprv si vyskúšali 
svoju zručnosť a šikovnosť na 6 stanovištiach a v kreatívnom stane 
a potom obchodík v šikmej uličke im ponúkol krásne vecné ceny. 
Nie jedna malá parádnica sa mohla popýšiť krásnou dekoráciou na 
tvári. Toto všetko pre naše deťúrence prichystalo CVČ Ebony, za 
čo im tiež aj touto cestou ďakujeme. Deti si užili a využili nielen 
šmýkalku na skákacom hrade, ale aj nohy uja Stana s koníkom. 
Klaun vo veľkých farebných topánkach vyrábal krásne balónikové 
dekorácie, čomu sa deti veľmi tešili. Občerstviť sa a hlavne 
dodržiavať pitný režim ste mohli pri troch stánkoch, ktoré 
zabezpečil M. Balík. Zmrzlinu a cukrovú vatu deti tiež ocenili. 
Poľovnícke združenie Delňa nám sponzorsky pripravilo chutný 
guľáš z diviny, za ktorý im ďakujeme.
Moderátorka kultúrneho popoludnia p. Júlia Smolková o 20.00 
hod. ohlásila posledné číslo našho programu, a to ľudovú veselicu 
v podaní Šarišancov. Po niekoľkých tónoch sa zaplnil priestor na 
tancovanie a do 00.30 sme mali možnosť tóny ľudovej hudby 
precítiť aj tancom.
Ďakujeme každému, kto prispel čo len troškou k tomu, aby sme sa 
dobre cítili aj na tomto ročníku našej obecnej slávnosti.

Za organizačný tím J. Potocká (text a foto)

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda v našej obci majú už 22 ročnú tradíciu. Je to veľa alebo málo .... posúďte sami.

Dovidenia o rok. 

Jožko Jožka 
vyskúšal naše bránice
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Uznesenie 1/4/2016:   
OcZ schvaľuje program rokovania 
OcZ č. 4/2016. Za overovateľov 
zápisnice boli určení M. Baňas a 
JUDr. M. Makara    
    
Uznesenie 2/4/2016:    
OcZ nesúhlasí s napojením rodinného 
domu p. Dušana Baču, Švábska 57, 
Prešov, ktorý plánuje postaviť na 
pozemku č. KN-C 1331 v obci 
Ľubotice, na verejnú kanalizáciu cez 
pozemok č. KN-C 1332, ktorý je vo 
vlastníctve obce Ľubotice.   
    
Uznesenie 3/4/2016:   
OcZ: a) nesúhlasí s uzavretím zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve so spoloč- 
nosťou Sunen Triangel, Obrody 25, 
Košice, o odkúpení pozemku pod 
komunikáciou vedúcou k radovej 
zástavbe obytného súboru 24 rodin-
ných domov b) poveruje starostu obce 
rokovaním so spoločnosťou Sunen 
Triangel o spôsobe užívania časti 
pozemku v jej vlastníctve nachádza-
júcej sa pod ulicou Bánoveckou  
    
Obecné zastupiteľstvo sa 
uznieslo na tomto VZN:  
Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Ľubotice č. 1/2016, ktorým 
sa určujú názvy nových ulíc v obci 
Ľubotice    
     
  

  

   

    

  

MVDr. Štefan Krajči,
starosta obce

  

 

Naša - vaša matrika
Narodení:
Jakub Jackanin 
Šarlota Tokárová 
Branislav Maník 
Miroslava Kvočková 
Michaela Navrátilová 
Adela Štefaničová 
Simon Jurašek
Marek Sajdak

Posledné zbohom:
Juraj Sučko, 78 r.
Dezider Šarocký 81 r.
František Sabol 65 r.
Margita Onderčová, rod. Inašová 77 r.

Sobáš:
Matúš Hovanec a Veronika Lörincová
Jaroslav Klimovič a Antónia Šafranková
Tomáš Klimovič a Zuzana Hažlinská
Mgr. Juraj Leško a Ing. Ivana Straková
Pavol Jadviš a Marcela Klimovičová, rod. Baranová 
Dominik Gáll a Ivana Vodičková
Peter Šimko a Jitka Sádecká

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 a úprava stromov pri chodníkoch
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

Červený karafiát pre každú mamu ...
Dňa 14.5.2016 sa v Obecnom dome v Ľuboticiach, opäť uskutočnila oslava Dňa matiek. Ani upršané počasie neodradilo naše mamičky a 
babičky ktoré nás poctili svojou účasťou.
Hneď pri vstupe venoval pán starosta červený karafiát každej mamičke, ktorá prijala pozvanie na túto oslavu. Súčasťou osláv bol 
program, v ktorom vystupovali deti, od tých najmenších až po tie najväčšie. Celým programom nás sprevádzali dve šikovné moderátorky. 
Naši malí škôlkari a školáci nám s láskou zarecitovali, zatancovali a zaspievali. Tí väčší nám predviedli ukážku z ich pripravovaného 
divadelného predstavenia. V kútiku oka sa u nejednej mamičky a babičky zaleskla v oku slzička od šťastia a dojatia z celého pripraveného 
programu. Deti, ktoré vystupovali, boli úžasné a tak pani učiteľky zo školy a zo škôlky opäť raz ukázali, že povolanie učiteľa je nielen ich 
povolaním, ale zároveň je aj ich poslaním. Svoju úctu vyjadril aj pán starosta vo svojom príhovore, ktorý venoval všetkým mamám. 

Vystupujúce deti si od nás zaslúžili sladkú odmenu a na 
prítomné mamičky a babičky čakal sladký zákusok a 
kávička.
Na záver uvádzame slová básne od Milana Rúfusa, ktorá 
vystihuje lásku k našim mamám:

„ Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, 
kde na zemi je toľko dobrých slov,

zložila by som z nich modlidbičku za mamičku.
Veď ona sama je modlidbou.

Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlidba, čo do nej vložil Boh. Mama 

je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

„Kde som ju videl? Odkiaľ sme si známi ?“
....usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. 

A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On jej zverí svojho syna.“

A. Hanišová (text a foto)
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Závery z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 13. 06. 2016
Uznesenie 1/5/2016:  
OcZ schvaľuje program rokovania 
OcZ č. 5/2016. Za overovateľov 
zápisnice boli určení M. Havajová a 
Ing. S. Pariľák

Uznesenie 2/5/2016:    
OcZ
a) súhlasí s uzavretím dodatku k 
nájomnej zmluve s nájomníkom 
objektu Komunitného domu, Maka-
renkova 98, Ľubotice - OZ KreDO, 
ktorého obsahom bude zmena nájmu 
z doby určitej na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace
b) schvaľuje výšku nájmu pre OZ 
KreDO 240 eur ročne od 1.1.2017

Uznesenie 3/5/2016:  
OcZ schvaľuje zriadenie denného 
stacionára pre seniorov v budove 
Komunitného domu, Makarenkova 
98, Ľubotice, za účelom poskytova-
nia sociálnej služby v zmysle zákona 
448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, so začiatkom prevádzky od 
1.1.2017

Uznesenie 4/5/2016:  
OcZ
a) schvaľuje začatie obstarávania 
aktualizácie ÚPN obce Ľubotice pod
názvom „ÚPN obce Ľubotice, 
Zmeny a doplnky 2016“
b) žiada starostu obce zabezpečiť 
obstaranie „ÚPN obce Ľubotice, 
Zmeny a doplnky 2016“ v súlade s § 
2a ods. 1 a § 19a ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní v 
stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 

Uznesenie 5/5/2016:  
OcZ schvaľuje Záverečný účet obce 
Ľubotice za rok 2015 a súhlasí s 
celoročným hospodárením obce 
Ľubotice bez výhrad

Uznesenie 6/5/2016:  
OcZ schvaľuje Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce 
Ľubotice na obdobie 2015 – 2023

Uznesenie 7/5/2016:  
OcZ opätovne nesúhlasí s napojením 
rodinného domu p. Dušana Baču, 
Švábska 57, Prešov, ktorý plánuje 
postaviť na pozemku č. KN-C 1331 
v obci Ľubotice, na verejnú 
kanalizáciu cez pozemok č. KN-C 
1332, ktorý je vo vlastníctve obce 

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí život za svojich priateľov“

Také bolo motto nedeľného divadelného predstavenia. Mladí 
nielen z našej obce si pod vedením Mgr. M. Baňasovej dali tú 
námahu a naštudovali príbeh mladej Laury Vicuňovej. V 
nedeľu 12.6.2016 o 15.30h sme si ho boli pozrieť v zasadačke 
OcÚ. Príbeh mladej bojovníčky, ktorá v modlitbe ponúkla svoj 
život za matku. Laurina cesta nebola ľahká ani jednoduchá, no 
napriek tomu sa nevzdávala svojho cieľa a bojovala do posled-
ného dychu. O nejaký čas ochorela na tuberkulózu. Niekoľko 
mesiacov trpela a stále sa modlila za svoju matku. Matka jej 
pred smrťou sľúbila, že odíde od Manuela Moru a vráti sa k 

Bohu. Laurine poslanie sa skončilo. Mladí divadelníci sa 
zhostili svojich rolí skutočne profesionálne. Aj keď sa dej 
príbehu odohrával v prítomnosti a zároveň v minulosti, 
nerobilo im to veľký problém. Posolstvo, ktoré priniesli svojím 
vystúpením zasiahlo každého, kto si ho prišiel pozrieť. 
Mladým divadelníkom aj „režisérke“ prajeme veľa elánu a 
tvorivých úspechov pri nových predstaveniach. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie divadlo.

Ďakujeme
J. Potocká

1332, ktorý je vo vlastníctve obce 
Ľubotice

Uznesenie 8/5/2016:  
OcZ ukladá predsedovi stavebnej 
komisie p. Kormaníkovi zvolať 
zasadnutie komisie a preveriť spôsob 
napojenia rodinných domov na ulici 
Za potokom na verejnú kanalizáciu. 
Informáciu podať na budúcom 
zasadnutí OcZ.

Uznesenie 9/5/2016:  
OcZ schvaľuje, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, zámer predaja 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – 
časť pozemku parc. č. KN-C 401/2 
ostatná plocha o výmere 25 m2 v k. 
ú. Ľubotice. OcZ posudzuje tento 
predaj ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

Uznesenie 10/5/2016:  
OcZ schvaľuje prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a 
to časti pozemku parc. č. KN-C 
3228/1 o výmere 850 m2 v k. ú. 
Ľubotice zapísaného na LV č. 1132 
nájomcovi PETER CARS TÍM, s. r. 
o., Lada 159, IČO 50219511 na dobu 
neurčitú za nájomné 4 €/m2/rok s 
výpovednou lehotou 6 mesiacov bez 
udania dôvodu. OcZ posudzuje tento 
prenájom ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa z dôvodu obmedzenej 
využiteľnosti pozemku, ktorý kvôli 
uloženiu podzemných inžinierskych 
sietí môže byť využívaný len ako 
voľná plocha bez stavieb.

Uznesenie 11/5/2016: 
OcZ ukladá predsedovi komisie 
finančnej a majetkovoprávnej p. 
Baňasovi zvolať zasadnutie komisie 
a prerokovať nasledovné žiadosti:
a) Anna Sirotňáková, Bardejovská 
41, Ľubotice - o odkúpenie polovice 
pozemku č. 2454
b) Terézia Maníková a spol., 
Šalgovická 37, Ľubotice - o majetko-
právne vysporiadanie cesty k RD
c) Ľubomír Vyslocký, Makarenkova 
78, Ľubotice - o majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku pod cestou 
na ul. Domašskej
Návrhy komisie predložiť na budúce 
zasadnutie OcZ. 

Uznesenie 12/5/2016: 
OcZ ukladá predsedovi komisie 
verejného poriadku a životného 
prostredia Ing. Pariľákovi zvolať 
zasadnutie komisie a prerokovať 
nasledovné
žiadosti:
a) Eduard Okruhľanský, 
Makarankova 17, Ľubotice – o 
riešenie sporu so susedom na ul. 
Makarenkova 19
b) Mária Havajová, Nižňanská 19, 
Ľubotice - o riešenie sporu so 
susedom na ul. Nižňaská 17

Návrhy komisie na riešenie sporov 
predložiť na budúce zasadnutie OcZ.
Obecné zastupiteľstvo sa 
uznieslo na týchto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Ľubotice č. 2/2016 o sociálnych 
službách
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Ľubotice č. 3/2016 o nakladaní s 
komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom na území obce 
Ľubotice
 



Od 1. do 5.8.2016 máme  pre deti (a  výletuchtivých starších) ponuku na výlety. Čaká nás 
Hrebienok, Haniska, Košice, Stará Ľubovňa a Kamenický hrad. Ak máte záujem prihlásiť seba 
či deti, bližšie informácie nájdete na plagáte, ktorý je na stránke obce.
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Prázdninový týždeň 
výletov

Za kolektív MŠ Ľubotice spracovala 
Martina Ivanecká. (text a foto)

Projekt EUROROZPRÁVKY 
v materskej škole

Mgr. M. Baňasová

„ Naša budúcnosť, naše bohatstvo sú deti, ktoré máme pripraviť pre 
zjednotenú Európu ako spoločné dobro.“
S týmto cieľom bol vypracovaný výtvarný projekt Svet okolo nás – 
Eurorozprávky, ktorý sa realizuje pri príležitosti slovenského 
predsedníctva v Rade EÚ. Projekt je realizovaný v spolupráci s MŠ 
VVŠ SR a OŠ OÚ Prešov. Autorkou a koordinátorkou projektu je 
obyvateľka našej obce p. Mária Zuščinová. Projekt bude prezen-
tovaný na konferencii a vernisážach v Bratislave a v Bruseli v jeseni 
2016.
Charakteristickým znakom projektu je prostredníctvom umenia 
prinášať medzi deti krásu vyjadrenú srdcom, láskou, pozitívnym 
myslením a hlavne štetcom.
Naša materská škola si pre výtvarné spracovanie vybrala slovenskú 
rozprávku „ Ako išlo vajce na vandrovku.“ Prostredníctvom 
spontánnej detskej tvorby a práce so slovom bude mať verejnosť 
možnosť oboznámiť sa so slovenským koloritom bohatým na 
tradície, prírodné skvosty, ale aj obyčajný život okolo nás.
Naša rozprávka sa stala súčasťou každodenného kolobehu našich 5-6 
ročných detí v triede Motýlikov. Ušitá bábka – Naše vajíčko sa stala 
ich kamarátom pri detských hrách, cvičení, speve, pobyte vonku. 
Spolu s deťmi „putovalo“ počas vychádzok obcou, deti si podľa 
hlavných hrdinov rozprávky tvorili rôznymi výtvarnými technikami 
bábky, ktoré dotvárali interiér triedy, šatne aj literárneho kútika. 
Priestorová krabica, prezentačný panel, brožúry sú len zlomkom 
toho, čo si naše deti cez literárne dielo odnesú v detskej duši. Všetky 
aktivity sme si fotodokumentačne aj videom zaznamenali a budú 
tvoriť súčasť metodickej príručky pre prácu s literárnym textom v 
spojitosti s výtvarným prejavom dieťaťa predprimárneho vzdeláva-
nia.
Aktivity našich detí vyvrcholili 14. júna 2016 na školskej akcii Deň 
rodiny, kedy sa mali možnosť prejaviť aj dramatickým stvárnením 
rozprávky v krásnych kostýmoch, za ktoré veľmi ďakujeme „našim“ 
rodičom. Pripojili sa k nám svojím programom aj Lienky, Žabky a 
Včielky a všetci sme sa cítili ako v rozprávke.
„ Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými 
žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“ A. Einstein

Záver školského roka „v akcii“
Školský rok sa blíži ku koncu a 
my sme v záverečnom „finiši“. 
Ako tento rok uspeli naši 
deviataci? Z údajov p. uč. R. 
Durillovej ako výchovnej 
poradkyne vieme, že 14 žiakov 
sa zapísalo na gymnáziá, 1 na 
obchodnú akadémiu, 2 na 
hotelovú školu. 6 a 6 žiakov 
máme na SPŠ elektrotechnickej 
a strojníckej, 1 na SZŠ a 11 na 
SOŠ. Z 8 ročníka odchádzajú na 
bilingválne gymnáziá 3 žiaci, 5 
odišli z 5.ročníka na 8-ročné 
gymnáziá. Žiakov 9. ročníka na 
exkurzii do Oswienčimu 
sprevádzali Mgr. M. Golitková a 
PaedDr. J. Šofranková. Expozí-
cia múzea, historická brána 
Auschwitzu i Birkenau, ale aj 
zastávka vo Wadoviciach pri 
socha Jána Pavla II. urobili na 
žiakov silný dojem. Potvrdili, že 
na bolesť spôsobenú druhým 
človekom nesmieme zabúdať, 
aby sme nerobili tie isté chyby. 
MDD sme oslávili na 2. stupni 
3.júna veselo - pri karnevale a 
súťažiach tried v netradičných 
disciplínach ako boli: beh pneu-
matikami, vozenie na fúriku, 
zhadzovanie kuželiek z 
plastových fliaš ... 1. stupeň 
navštívil filmové predstavenie, 
no mladšie deti sa dobre zabavili 
aj na 7. ročníku športovej 
olympiády dva dni predtým. 
Súťažili v 4 disciplínach. 
Ponúkame vám prehľad tých 
najúspešnejších za 1. - 2. a 3. - 4. 
ročník: skok do diaľky - Tomáš 
Leško a Marek Čajka, hod 
kriketovou loptičkou – Peter 
Muška a Timotej Polivčák, beh 
na 60 metrov – Matúš Knap a 
Andraščíková V., vytrvalostný 
beh – Štupáková Michaela a 
Vašková Nina, Matúš Knap a 
Damián Holinga. Putovný pohár 
RŠ získala 4.A. Priestory 
Leteckej základne v Nižnej 
Šebastovej zaplnili žiaci, 
učitelia a rodičia. Nešlo o Deň 
otvorených dverí. Rodičia si 
prišli pozrieť svoje deti na 
slávnostnej Akadémii školy. 

Kultúrna sála len umocnila 
celkový zážitok z tanečných 
kreácií od ľudového tanca, cez 
cigánsky, country i moderný 
štýl. Nechýbali ukážky piesní, 
hry na hudobný nástroj, ale aj 
hovorené umelecké slovo. 
Celým programom nás 
sprevádzali J. M. Riško a Š. 
Mikolaj. Tento čas konca šk. 
roka bol bohatý aj na iné vystú-
penia: naši žiaci sa úspešne 
predviedli na Dni matiek v 
Ľuboticiach, na stretnutí 
seniorov v Nižnej Šebastovej. 
Zaujímavo „oživili ľudové 
tradície“ pod vedením p.uč. 
Ivany Čechovej. V júni sme 
úspešne odprezentovali aj 
divadlo LAURA v rámci DS 
Ľubo pod vedením p. uč. M. 
Baňasovej – skutočný príbeh 
13-ročného dievčaťa, ktoré 
obetovalo svoj život za matku. 
Najprv sa divadlo hralo v 
Tulčíku, potom v Ľuboticiach. 
Takisto sa môžeme pochváliť 
úspechmi v súťažiach: V 
prešovskom projekte Legend-
árium v rámci výstavy výtvar-
ných prác získali naši žiaci za 
nápadité priestorové dielo 
koníka s vozom jednu z 
hlavných cien – vstup do 
opálových baní Dubník pre 
triedu. Milo nás prekvapila 
Lívia Platková, keď si z 
okresného kola biologickej 
olympiády v ABC Centre 
voľného času priniesla diplom s 
pekným 2. miestom. V regionál-
nom kole Botanikiády sa naši 
piataci Martin Knap a Henrieta 
Szabová v Košiciach stali 
úspešnými riešiteľmi. Je to len 
malá čiastka zo „života, ktorým 
naša škola stále prekypuje“. Ak 
ste zvedaví na ďalšie informá-
cie, nájdete ich na stránke našej 
školy. Stačí, keď si „vygúglite“ 
ZŠ Ľubotice.

Spracovala Mgr. M. Baňasová 
podľa podkladov vyučujúcich

a vedenia školy.



(5)

 

informačný časopis obce Ľubotice

zo ZŠ

Druhý stolnotenisoý turnaj

Za organizačný tím,
Rasťo Paľo 

Škola v prírode / 2016
V dňoch 6.6.2016 – 10.6.2016 sa uskutočnil 12.ročník Školy v 
prírode. Skupina 60 žiakov 1. stupňa ZŠ Ľubotice sa zúčastnila 
krásneho pobytu vo Vysokých Tatrách. Privítala ich pekná príroda 
a milý personál hotela „ Lesana“ v Starej Lesnej. Vysoké Tatry sa 
nazývajú aj „Horami 
zážitkov“. Tak to skutočne 
bolo. Žiaci navštívili 
Tatranskú Lomnicu, 
Múzeum TANAPU, kde ich 
najviac zaujal prírodopisný 
film o svišťoch. Boli aj na 
Štrbskom Plese. Modernou 
pozemnou lanovkou sa 
dopravili na miesto, ktoré je 
n a j f r e k v e n t o v a n e j š í m 
východzím bodom v 
Tatrách - Hrebienok. Odtiaľ 
sme podnikli kratšie túry na 
Rainerovu chatu ( 1300 m n. 
m.) a Bilíkovu chatu ( 1255 
m n. m. )  Posledný deň sme 
navštívili aj Beliansku 
jaskyňu. Odniesli sme si 

množstvo zážitkov a malých suvenírov, ktoré nám budú pripomínať 
tento prekrásny pobyt v našich horách. Počas celého pobytu 
nechýbala zábava, rôzne športové aktivity, plávanie v bazéne hotela 
Hilton, hľadanie pokladu, karneval, pyžamová párty a iné súťaže. 

Medzi žiakmi vládla 
dobrá nálada, upevňoval 
a nadväzovali sa nové 
priateľstvá. Žiaci touto 
formou spoznali krásu 
prírody a dozvedeli sa 
mnoho zaujímavosti o 
našom krásnom Sloven-
sku. 
Za túto možnosť 
spoznávať našu krajinu 
ďakujeme organizá-
torke p. uč. Mgr. Z. 
Verbovskej.

PaedDr. E. Šoltysová
(text a foto)

Sezóna pre modelárov je  v  plnom prúde
Zima sa cez jarné 

slnečné lúče prehu-
pla k letu. Takto sa aj modelári 
posunuli v čase od zamrznutých lúk, 
športových krytých hál až k rozkvitnutým 
pláňam. Zúčastnili sme sa viacerých 
modelárskych akcií od miestnych, 
regionálnych, národných až po medz-
inárodné. Medzi zimné akcie patrili 
„Zimná liga hádzadiel“(Cyril Potocký 3. 
miesto žiak, Ferko Potocký 6. miesto 
žiak, Štefan Potocký ml. 9. miesto senior, 
Štefan Potocký st. 11. miesto senior, 
Mária Mináriková 13. miesto senior a 
Milan Minárik 5. miesto senior), jarná 
„Prešovská jar“ (Milan Minárik v H 7. 
miesto, A3 2. miesto, P30 4. miesto) a 
„Memoriál Milana Minárika“ medz-
inárodná súťaž (Bianka Mináriková v H 
žiak 18. miesto a Milan Minárik v H 5. 
miesto senior, F1H 2. miesto senior). 
Tieto akcie boli usporiadané na 
prešovskom letisku s veľkou 
organizačnou podporou našich členov z 
Ľubotíc.

Milan Minárik (text a foto)

V Stropkove sme lietali na akcii „Cena 
Tesly“ (Gabriel Hudák F1H 2. miesto a 
Milan Minárik H 6. miesto, A3 4. miesto, 
P30 3. miesto a F1H 1. miesto). Medzi 
významnejšie halové akcie patrili 
(kategória F1N) „Stropkovská hala“ 
(Gabriel Hudák 10. miesto a Milan 
Minárik 2. miesto),“Pohár Karpát“ – 
medzinárodná Poľsko (Gabriel Hudák 22. 
miesto a Milan Minárik 9. miesto), „MSR 
halových modelov v Humennom s   
medzinárodnou účasťou (Gabriel Hudák 
19. miesto a Milan Minárik 8. miesto). 
Svetových pohárov v kategórii F1A sa 
zatiaľ zúčastnil len Gabriel Hudák. Boli 
to „Salonta Cup“, „Slavonje Cup“, 
„Szabó Miklós memoriál“ a „Srem Cup“. 
Začiatkom leta budeme organizovať 
Majstrovstvá Slovenska voľne lietajúcich 
modelov kategórie hádzadiel (H), 
vetroňov (A3) a s gumovým motorom 
(P30). Cyril Potocký (Ľubotice) po dekorácii medailou za tretie 

miesto v „Zimnej lige hádzadiel“ v Prešove 5.3.2016, 
po jeho pravici Dolník Bystrík z Košíc.

V sobotu 
2 1 . 5 . 2 0 1 6 

p o k r a č o v a l i 
boje v stolnom tenise druhým 
turnajom o „Majstra Ľubotíc 2016“. 
Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiacich 
žien bolo 5, juniorov prišlo 8 a mužov 16. V 
kategóriách žien a juniorov sa hralo systé-
mom každý s každým. Muži boli rozdelení 
do dvoch skupín. Z každej skupiny postu-
povali štyria hráči, ktorí následne hrali 
systémom vzájomných zápasov. Som rád, 

že prišli noví hráči a hráčky, ktorí zamiešali 
„tabuľkové karty“ (viď tabuľky) a tým 
zvýšili napätie, kto sa stane Majstrom 
Ľubotíc na rok 2016 v spomínaných 
kategóriách. Ďakujem všetkým 
zúčastneným za nekonfliktnosť a vzájomnú 
ohľaduplnosť. Taktiež ďakujem mnohým, 
ktorí spontánne pomáhali pri technickej 
príprave turnaja a tiež po ňom. Verím, že sa 
každý zabavil v kruhu „nových“ športových 
priateľov. Je dobré, keď sa spája príjemné 
(nájsť si čas na relax) s užitočným 
(zašportovať si). Nemyslíte? Tretí turnaj sa 
uskutoční v septembri, presný dátum včas 

 zverejníme na oficiálnej stránke Ľubotíc a v 
augustovom Spravodaji. Tak teda relaxu a 
športu zdar.

Výsledky stolnotenisových turnajov si 
možete pozrieť na stránke: 
ht tp : / /www. lubo t i ce . eu / spor tovy -
clanok/stolnotenisovy-suboj-pokracuje
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Bežecká sezóna sa naplno rozbehla, čoho dôkazom je aj 
veľký počet pretekov, ktoré naši bežci absolvovali. 
Začneme Benefičným behom Pro Autis v Soblahove 
(okr. Trenčín), ktorý je charakteristický pomocou deťom 
s autizmom. Martin Kormaník sa na ňom zúčastnil po 
druhýkrát a na 5 kilometrovej trati si vybojoval celkové 
2. miesto s časom 18 minút a 11 sekúnd. Prvý máj už 
tradične patril Pečovskonovoveskému šľapáku, kde 
bežci absolvovali trať dlhú 18 km, ktorá viedla cez obce 
Pečovská Nová Ves, Ľutina, Olejníkov a späť. Martin 
obsadil 4. miesto časom 1 hodina 6 minút a 38 sekúnd, 
Lukáš Kormaník dobehol do cieľa o čosi neskôr na 11. 
mieste (za 1 hodinu 21 minút a 58 sekúnd vo svojej 
kategórii). Svoj 56. ročník napísal 7. mája Večerný beh 
Prešovom, ktorý sa bežal v centre mesta. Skvele si tu 
počínal Martin, keď sa mu podarilo vybojovať 3. miesto 
v celkovom poradí časom 31 minút a 27 sekúnd. Hneď o 
týždeň už našich bežcov čakal ďalší populárny pretek 

beh Májovým Tulčíkom. Martin znova pokračoval na víťaznej vlne, keď obsadil celkové 
3.miesto. Lukáš dobehol vo svojej kategórii na 6.mieste. Ako sme si už zvykli u Gejzu 
Sabanoša, krátke trate sú pre neho málo. V Nitre sa 21. mája predstavil na 12-hodinovke. Za 
tento čas odbehol neuveriteľných 100 km a 57 metrov, čím si vybojoval 2.miesto v celkovom 
poradí a 1. miesto vo svojej kategórii. O deň neskôr sa Martin a Lukáš zúčastnili na preteku, 
ktorý každoročne pripravuje mesto Veľký Šariš s názvom Pivovarsko-hradná sedemtisícovka. 
Lukáš si viedol veľmi dobre, keď obsadil 4.miesto s časom 41 minút 24 sekúnd vo svojej 
kategórií. Martin obsadil 8.miesto vo svojej kategórii (s časom v cieli 33 minút 34 sekúnd). 
Začiatok júna sa niesol v znamení behu na vrchol Minčola (Lipany, okr. Sabinov). Tento 
náročný 4 - kilometrový beh s prevýšením 522 metrov poriadne preveril vytrvalostné schop-
nosti bežcov. Martin skončil na 7.mieste s časom 29 minút 23 sekúnd, Lukáš skončil na 
9.mieste ( časom 35 minút 45 sekúnd). Tento pretek nevynechal ani Gejza, ktorý sa umiestnil 

na 13.mieste. Deviaty jún patril 
Memoriálu Jána Molitorisa a 
ani tu sme nechýbali. Trať s 
dĺžkou 5 km najrýchlejšie 
zvládol Martin za 17 minút a 5 
sekúnd, čo mu zabezpečilo 
2.miesto, Lukáš si časom 20 
minút a 4 sekundy vybojoval 4. 
miesto. Záverečným bežeckým 
podujatím, ktoré absolvovali 
bežci bola Šebešská pätnástka 
vo Vyšnej Šebastovej. Orga-
nizátori MTC Vyšná Šebastová 
pripravili už 28. ročník a znova 
posunuli „laťku“ o niečo vyššie, 
o čom hovorili aj samotní bežci. 
Najlepšie obstál Emil Fučo na 
výbornom 5. mieste. Lukáš v 
silnej konkurencii vybojoval 12. 
miesto v kategórií. Z našej obce 
na behu štartoval aj Ondrej 
Fedor, ktorému sa ušla 21. 
priečka. 
Zoznam nasledujúcich 
bežeckých pretekov: 
23. júna Beh Olympijského dňa 
(5km) 
3. júla Prešovská horská „15“ 
17. júla Bančanská desiatka 
20. augusta Od Tatier k Dunaju 
28. augusta Beh ľudí vidiacich 
srdcom(13km)

Víťazné ťaženie našich bežcov ...

Lukáš na trati Šebešskej 15 vo 
Vyšnej Šebastovej

Martin Kormaník (text a foto)

Najlepší ľubotický bežec 
Emil Fučo na Šebešskej 15

Večerný beh Prešovom - 2016

1. septembra 2016  sa uskutoční  
druhý ročník bežeckej súťaže s názvom 

ĽUBOTICKÁ 
      DESIATKA


