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Predvianočný čas
Veniec so štyrmi sviečkami je 
symbolom adventu. Slúži k symbol-
ickému odpočítavaniu týždňov do 
Vianoc, pričom každý týždeň sa 
zapaľuje jedna sviečka. Adventný 
veniec by mal byť v tvare kruhu, 
pretože to má svoj význam. Veniec, 
ktorý nemá začiatok ani koniec, 
symbolizuje večnosť Boha, 
nesmrteľnosť duše, večný život, 
ktorý kresťania našli v Kristovi. A 
práve okolo takého venca ste mohli 
denne prechádzať po našom 
námestí. V prvú adventnú nedeľu 
nám p. kaplán Mgr. Martin Tuleja 
tento náš veniec požehnal. Povz-
budil nás slovami, aby sme sa ako 
obec, ako obyvatelia tejto obce 
nerozdeľovali, ale spájali a zjedno-
covali. Ďakujeme za výrobu tohto 
venca ochotným žienkam. Je to 
ťažké, priam nemožné, aby sme sa 
navzájom poznali, sme veľká obec. 
Ale môžeme byť ohľaduplný a 
tolerantný v rodine, voči susedovi... 
Nehľadieť iba na seba, ale niekedy 
aj na druhého. Možno stačí málo, 
aby sme jeden druhému spríjemnili 
deň, stačí pozdravom alebo 
úsmevom, alebo práve tým, že si 
človeka vôbec všimneme. A to 
nielen teraz, keď prežívame pokojný 
vianočný čas, ale po celý rok. Snahu 
spájať sme mali aj v piatok 9. 
decembra od 15.00 h. Mnohí z vás 
prijali pozvanie a prišli na náš 
Vianočný trh. Porozprávať, stretnúť 
sa s priateľmi, možno zoznámiť sa s 
inými ľuďmi a popri tom si 

zadovážiť nejaký milý darček alebo 
pozornosť pre svojich blízkych. 
Máme veľmi šikovné, kreatívne 
ženy, ktoré ponúkali krásne 
originálne ručne vyrábané výrobky: 
košíky, mydielka, šité hračky, dózy 
a množstvo iných krásnych vecí. 
Mohli ste ochutnať výborné 
koláčiky a medovníčky. Na 
vianočný stôl patria oblátky a med, 
aj to bolo na predaj. Drevené a 
čalúnené výrobky ponúkala SPŠ, 
samozrejme nechýbal ani vianočný 
tovar, ikebany a ozdoby. A ako už na 
vianočných trhoch býva, nesmie 
chýbať vianočný punč, hriata a iné 
dobroty. Kultúrny program má tiež 
svoje čaro, zvlášť v predvianočnom 
a vianočnom čase. Hovorené slovo v 
podaní Jána Riška, nám priblížilo 
tradície od sv. Martina až po Troch 
kráľov.V podaní detí zo ZŠ, našich 
Furmanov a súboru Rozmarija 
atmosféra bola skutočne nostal-
gická, vianočná ,v duchu 
očakávania. Chceme poďakovať 
kolektívu našej MŠ a žienkám z 
kuchyne. Na tomto Vianočnom trhu 
tak, ako aj minulý rok, ale aj pri 
iných príležitostiach, sú vždy 
ochotné a otvorené k spolupráci s 
OcÚ. Na záver sa chceme 
poďakovať všetkým predajcom 
výrobkov, občerstvenia aj 
účinkujúcim, že sme dokázali spolu 
vytvoriť úžasnú predvianočnú 
atmosféru pre tých, ktorí chcú, aby 
sa obec a ľudia v nej žijúci spájali a 
nie rozdeľovali.

starosta obce, 
poslanci obecného zastupiteľstva

a pracovníci OcÚ

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinnej pohody, 

Božieho požehnania a osobných i pracovných 
úspechov v novom roku želá

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad 
tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.

Iz.9,1

Prajeme Vám krásne, pokojné a požehnané  vianočné sviatky v kruhu svojich rodín.



Katarínska oldies párty je už 
tradíciou  v našej obci. Tento rok 
vyšla  na Katarínu, čiže 25. 11. 
2016.  Katky mali vstup zdarma 
a k tomu milú pozornosť. Vo 
večerných hodinách sa 
pomaličky  začala zapĺňať 
reštaurácia Eden. Prišli po 
väčšine skalní, ale našli sa aj 
nové tváre. O 21.00 už nebolo 
miesto na sedenie. :) Nadšenci 
hudby z rokov 70-tych, 80-tych a 
90-tych   sa vytancovali pri 
množstve stále populárnych a 
legendárnych piesní, ktoré pre 
nich mixoval DJ Senky. 
Nechýbali ani súťaže a,     samo-
zrejme, tombola.

(2)

Závery z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 11. 2016

  
   

    

  

  

 

  

  

  

  

  
    

     

 

 

informačný časopis obce Ľubotice

Uznesenie 1/10/2016:     
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2016. Za 
overovateľov zápisnice boli určení JUDr. M. Makara a 
M. Havajová      
Uznesenie 2/10/2015:    
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 23 000 € pre TJ 
SOKOL ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z 
rozpočtu obce na rok 2017.    
Uznesenie 3/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 € pre Združenie 
kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z 
rozpočtu obce na rok 2017.    
Uznesenie 4/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú 
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 
Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017.
Uznesenie 5/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Folklórny 
súbor Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na 
rok 2017.      
Uznesenie 6/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 € pre Rímskoka-
tolícku cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, 
Prešov z rozpočtu obce na rok 2017 na organizovanie 
akcií pre deti a mládež.
Uznesenie 7/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 7 000 € pre Rímskoka-
tolícku cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, 
Prešov z rozpočtu obce rok 2017 na dokončenie úpravy 
farských budov.     
Uznesenie 8/10/2016:     
OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € pre Základnú 
školu Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice na zakúpenie 
vecných cien pre deti v škole v prírode.   
Uznesenie 9/10/2016:     
OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské 
pomôcky pre žiakov 1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v 
školskom roku 2017/2018 do výšky 30 € na každého 
prváka.      
Uznesenie 10/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na 
rok 2017 vo výške 70 €.     
Uznesenie 11/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre 
novovzniknutú Základnú organizáciu Jednoty dôchod-
cov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na 
rok 2017 s podmienkou, že dotácia bude poskytnutá až 
po pridelení IČO.     
Uznesenie 12/10/2016:     
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Občianske 
združenie Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, 
Domašská 5, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017 s 
podmienkou, že dotácia bude poskytnutá až po pridelení 
IČO.      
Uznesenie 13/10/2016:     
OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovo-
právnej zvolať zasadnutie komisie za účelom prejedna-
nia žiadosti DRAGON REAL, s. r. o. , Pod Hájom 15, 
Ľubotice a predložiť stanovisko na budúcom zasadnutí 
OcZ.      
Uznesenie 14/10/2016:     
OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovo-
právnej zvolať zasadnutie komisie za účelom prejedna-
nia žiadosti pp. Vasiľa Baku, Slnečná 20, Svinia a 
Ladislava Pribulu, Hlavná 80, Fintice a predložiť stano-
visko na budúcom zasadnutí OcZ.   
Uznesenie 15/10/2016:     
OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra 
obce vo výške 10 % základného ročného platu v zmysle 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov.    
Uznesenie 16/10/2016:     
OcZ rozširuje ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 
2016 - zapracovať výsledky hydrogeologického pries-
kumu územia pod vodojemom medzi Šalgovíkom a 
 Ľuboticami do podmienok výstavby.   

  

  

 

Naša - vaša matrika
Narodení:
Peter Antony
Martin Kolenič

Sobáš:
Radoslav Paľuch a Lenka Buranovská
Rastislav Mihálik a Ing. Adela Lapošová

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Darca krvi je hrdina
Tento titul patrí 
všetkým, ktorí 
pravidelne darujú 
svoju krv na 
záchranu iných 
životov. Aj v 
Ľuboticiach sa 
stáva adventnou 
t r a d í c i o u 
návšteva auta 
Národnej trans-
fúznej služby, 
ktorá v priesto-
roch Komunit-
ného centra vykonáva odber krvi. Aj v piatok 16. decembra sa zišli mnohí starí 
známi i noví darcovia krvi na Ľubotickej vianočnej kvapke krvi. Medzi starých 
známych patria aj členovia speváckej skupiny Keľemeske furmaňi, ktorí 
svojimi pesničkami zlepšujú náladu darcov. Privítali sme 5 prvodarcov z 
drevárskeho učilišťa. Dúfame, že v tom vytrvajú. Aspoň tak dlho ako bratia 
Lukáš a Miroslav Kormaníkovci, ktorí sú držiteľmi najvyššieho možného 
ocenenia za 100 odberov krvi, a to plakety prof. MUDr. Jána Kňazovického. 
Lukáš Kormaník absolvoval už 120. odber. Blahoželáme.  Celkovo darovalo 
krv 33 hrdinov.

Ďakujeme predsedníčke  Miestnej skupiny Slovenského červeného kríža v 
Ľuboticiach pani Gabriele Hudákovej za organizáciu a pani Ružene Ivaneckej 
za tradične vynikajúce skadké sponzorstvo.
Na záver jeden citát darcu: „ Ja tu tak rád chodím, je tu tak dobre“. Príďte! 
Uvidíte!

KaM

 Katarínska „oldieska“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na organizácii oldies 
párty, ale  aj vám, ktorí ste sa 

prišli zabaviť. Bez vás by 
katarínska „oldieska“ nebola.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník organizátori

prvodarcovia
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Závery z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2016
Uznesenie 1/11/2016:    O c Z 
schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2016 Za 
overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a M. 
Kormaník     
Uznesenie 2/11/2015:    
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 
rozpočtovým opatrením č. 5/2016    
Uznesenie 3/11/2016:     
OcZ  
a) schvaľuje  rozpočet obce Ľubotice na rok 2017 ako 
vyrovnaný v objeme
bežné príjmy                                                     2 726 100,- €
bežné výdavky                                                  2 437 715,- €     
výsledok bežného rozpočtu                            + 288 385,- €  
  
kapitálové príjmy                                                            0,- €
kapitálové výdavk                                                710 857,- €
výsledok kapitálového rozpočtu                           - 710 857,- €    

finančné operácie príjmové                                  500 000,- €  
finančné operácie výdavkové                                 77 528,- €   
výsledok finančných operácií                         + 422 472,- €   

celkový rozpočtový výsledok                                        0,- €
                                      
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019

c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., OcZ splnomocňuje starostu 
obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a 
kapitálového rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, 
že výsledok bežného a kapitálového rozpočtu musí ostať 
zachovaný. Zmeny vo finančných operáciách ostávajú 
naďalej v kompetencii OcZ.   
Uznesenie 4/11/2016:     
OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemku parc. č. KN-E 
904/1 – ostatná plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v 
správe Slovenského pozemkového fondu vo vlastníctve SR 
do majetku Obce Ľubotice
Uznesenie 5/10/2016:     
OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov parc. č. KN-E 
891/1 - ostatná plocha, KN-E 891/2 - ostatná plocha a KN-E 
891/3 - ostatná plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v 
správe Slovenského pozemkového fondu vo vlastníctve SR 
do majetku Obce Ľubotice     
Uznesenie 6/11/2016:     
OcZ schvaľuje bezodplatný prevod vybudovaného verejného 
osvetlenia pri radovej zástavbe (Domy v stráni) od 
spoločnosti SUNEN s. r. o., Obrody 25, Košice do majetku 
Obce Ľubotice
Uznesenie 7/11/2016:     
OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 
2017      
Uznesenie 8/11/2016:     
OcZ nesúhlasí s vybudovaním spevneného vstupu z parcely 
č. KN-C 3228/1 k pozemkom parc. č. KN-C 1486 a 1487 a s 
napojením rodinného domu na pozemku č. KN-C 1486 a 
1487 v obci Ľubotice na verejnú kanalizáciu cez pozemok č. 
KN-C 3228/1, ktorý je vo vlastníctve obce Ľubotice  
Uznesenie 9/11/2016:     
OcZ nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. KN – C 
3310/1 Vasiľovi Bakovi, Slnečná 20, Svinia a Ladislavovi 
Pribulovi, Hlavná 80, Fintice    

MVDr. Štefan Krajči, starosta obce



  

 

AKO POSTUPOVAŤ PRED POSKYTOVANÍM SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI
V dennom stacionári sa poskytuje 
sociálna služba pre fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby podľa § 40 zákona o 
sociálnych službách len na určitý 
čas počas dňa.
Denný stacionár v Ľuboticiach 
bude poskytovať pomoc pri odká-
zanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby,  sociálne poradenstvo, so-
ciálnu rehabilitáciu, stravovanie, 
zabezpečovať rozvoj pracovných 
zručností a záujmovú činnosť 
v pracovných dňoch, v čase od 
8.00 hod. do 16.00 hod., na Maka-
renkovej č. 98. Podľa novely 
zákona o sociálnych službách 
s účinnosťou od 1.1.2017 sa 
môže stať klientom denného 
stacionára občan, ktorého stupeň 
odkázanosti na poskytovanie 
uvedenej sociálnej služby je 
minimálne III.
1. Ak ste občan s trvalým poby-
tom v Ľuboticiach, na obecnom 
úrade alebo na webovej stránke 
obce obdržíte tlačivo „ Žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu“.
2. V žiadosti vyplníte vaše osobné 

údaje.
3. Vyberiete jeden druh 
sociálnej služby napr. denný 
stacionár, a formu sociálnej 
služby - napr. ambulantnú. Na 
vami vybranú sociálnu službu 
budete ako žiadateľ o poskytnu-
tie sociálnej služby posúdený 
v rámci posudkového procesu. 
Prílohou žiadosti je tlačivo 

„Lekársky nález“. Toto tlačivo 
je potrebné nechať si potvrdiť 
vaším obvodným lekárom. 
Toto tlačivo predkladáte, ak 
nemáte k dispozícii vyjadrenie 
vášho ošetrujúceho odborného 
lekára, ktoré nie je staršie ako 
6 mesiacov. (napr. prepúšťacia 
správa z nemocnice, odborné 
nálezy a pod.).
4. Kompletne vyplnenú a pod-
písanú „Žiadosť o posúdenie 
odkázanosti o sociálnu službu“ 
aj s potvrdeným tlačivom 

„Lekársky nález“ alebo s 
iným lekárskym potvrdením 
doručíte na obecný úrad. Vyššie 
uvedená žiadosť s potvrdeným 
lekárskym nálezom sa stane 
podkladom pre vydanie  

zdravotného posudku. 
Následne bude v domácnosti 
klienta vykonané sociálne 
šetrenie s cieľom vydania 
sociálneho posudku.
5. Na základe zdravotného 
a sociálneho posudku vám 
bude vydané rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu 
službu, v ktorom bude 
navrhnutý druh sociálnej 
služby, o ktorú môžete 
požiadať formou tlačiva 

„Žiadosť o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej 
služby.“ (nachádza sa 
na webovej stránke aj 
na obecnom úrade).
6. Na základe žiadosti 
o zabezpečenie 
sociálnej služby je s 
občanom uzatvorená 

„Zmluva o poskytovaní 
sociálnej služby“. V prípade, 
že v čase podania vašej 
žiadosti o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej 
služby v dennom stacionári 
Ľubotice nie je voľné miesto, 
môžete byť v prípade vášho 

z á u j m u 
zaradený do 
poradovníka žiadateľov o 
uvedenú službu.

Denný stacionár na 
Makarenkovej 98 v 

Ľuboticiach otvárame v 
januári 2017.
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Šachová liga
Dňa 20.11.2016 
začala 4. šachová 
liga D22 2016/2017.  
Šachový klub TJ 

Sokol Ľubotice zatiaľ odohral 3 
zápasy (s  ŠKPŠ Prešov, PŠK 
DASON Prešov C a ŠK TJ Elán 
TP Prešov), získal plný počet 
bodov a  v tabuľke je na 2. mieste.

 Vasil Slivka

Majstri Ľubotíc v stolnom tenise pre rok 2016
V slnečnú novembrovú sobotu 
(devätnásteho) sa v telocvični ZŠ 
Ľubotice odohrali záverečné boje o 
titul Majster Ľubotíc v stolnom 
tenise pre rok 2016. Tentokrát prišlo 
8 juniorov, 18 mužov a 9 žien. 
Juniori a ženy hrali „každý s 
každým“, muži hrali v dvoch 
skupinách, tiež vzájomne zápasy. Zo 
skupín postupovali prví štyria. Opäť 
prišlo veľa nových hráčov, čomu sa 
veľmi tešíme. Svedčí to o tom, že 
dôležitejšie ako vyhrať a získať 
titul, je prísť si zahrať stolný tenis, 
oddýchnuť od povinností, 
porozprávať sa a spoznať nových 
ľudí. No napriek tomu, niekto musí 
byť prvý. Po celoročných bojoch 
máme známych Majstrov pre rok 
2016. Tu sú ich mená: v kategórii 
junior získal Patrik Bandura 
3.miesto, Tomáš Sopko si vybojoval 
2. miesto a Majstrom Ľubotíc v tejto 
kategórii sa stal Dominik Kochan. 
U žien sa na treťom mieste umiest-
nila Silvia Sopková, na druhom 
mieste je Anna Paľová a jasnou 
Majsterkou Ľubotíc pre tento rok je 
Mirka Hudačeková.

U mužov je na treťom mieste Miro-
slav Kormaník, na druhom náš 
„bežec“ Martin Kormaník a 
Majstrom Ľubotíc pre rok 2016 sa 
stal Rastislav Paľo. Všetkým 
víťazom srdečne blahoželáme a 
tešíme sa s nimi. 
Chcem poďakovať OÚ na čele s p. 
starostom MVDr. Štefanom 
Krajčim, ktorý bol od začiatku tejto 
myšlienke ústretový, ochotný 
pomôcť a ktorý ju aj finančne 
zastrešoval.  Ďakujem p. riaditeľovi 
ZŠ Ľubotice Mgr. Ivanovi Kostel-
níkovi za poskytnutie priestorov a 
p. Galdunovi za zapožičanie stolov. 
Obom ďakujem za ochotnú pomoc.
 Ďakujem všetkým hráčom, ktorí 
prišli na turnaje, za bezproblémový 
a férový priebeh tohto ročníka. Bez 
vás by tieto turnaje neboli. 
Mnohým ďakujem, že ochotne 
pomáhali, aj keď nepatria do 
organizačného tímu, a celému 
organizačnému tímu za podporu a 
pomoc. Osobne sa teším 
priateľstvám, ktoré medzi nami 

Pozvánka na bedmintonový turnaj
Obecný úrad v Ľuboticiach usporiada novoročný turnaj v bedmintone. Podľa záujmu sa bude hrať v kategóriách muži a ženy (minimálne 5 

členov v kategórii). Turnaj je len pre amatérskych hráčov. Hrá sa na troch ihriskách. Z organizačných dôvodov budeme hrať skrátené sety (do 11 
bodov), podrobnejšie info v deň turnaja. Doneste si prezuvky a raketu. Občerstvenie bude zabezpečené. Štartovné je 2 € na osobu. Turnaj sa 

uskutoční 14.1.2017 vo veľkej telocvični v ZŠ Ľubotice.
Prihlásiť sa môžete do 11.1.2017 na majsterlubotic@centrum.sk alebo na tel. 0949 277 493. Tešíme sa na vašu účasť a všetkým prajeme pekný 

športový zážitok.

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila 
na Obecnom úrade v Ľuboticiach 
ustanovujúca členská schôdza 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 
(JDS) základná organizácia 
Ľubotice. Je to občianske 
združenie s právnou subjektivitou. 
Na schôdzi bolo prítomných 29 
členov.
Okrem členov sa zúčastnili aj 
hostia, a to MVDr. Štefan   Krajči, 
starosta obce Ľubotice,   

Viete čo je JDS?

Mgr. František Macko

Ján Čižmár, predseda OO JDS v 
Prešove a podpredseda JDS v 
Prešove Ing. Milan Žipaj. Predse-
dom 7-členného výboru ZO JDS 
Ľubotice sa stal Ing. Pavol 
Spišák a predsedom revíznej 
komisie Ing. František Majirský. 
Táto organizácia vznikla na 
podnet OO JDS v Prešove a 
členov z Ľubotíc, ktorí boli 
členmi v iných organizáciách v 
rámci mesta Prešov. 

Hlavnou činnosťou  organizácie 
je podieľať sa na organizovaní 
zdravotnej, rekondičnej, 
kúpeľnej a rekreačnej starostlivo-
sti o dôchodcov. Plán aktivít na 
rok 2017 bude prerokovaný na 
členskej schôdzi vo februári 
2017. Už v tomto období sa 
organizuje pre členov dôchodcov  
pravidelná športová činnosť, a to 
stolný tenis, bowling a iné 
aktivity.

Informácie a prihlášky občanom 
- dôchodcom, ktorí majú záujem 
o členstvo v našej organizácii, 
poskytnú títo členovia výboru: 
Ing. Pavol Spišák - 
tel. 0905 451 509, 
Ing. Pavol Majirský - 
tel. 0908 989 953 a 
Mgr. František Macko - 
tel. 0915 120 903.

Za organizačný tím Rasťo Paľo
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Vážení športoví priatelia,
jesenná časť futbalovej sezóny 2016/2017 skončila, a preto si 
vás dovoľujeme informovať o účinkovaní jednotlivých 
družstiev TJ Sokol Ľubotice. Mladší žiaci, ktorí účinkujú v II. 
lige Východoslovenského futbalového zväzu, skupine B, po 
prvej polovici sezóny okupujú 4. priečku tabuľky so ziskom 
28 bodov. Starší žiaci, ktorí účinkujú v rovnakej súťaži ako 
mladší žiaci, figurujú na priebežnom 4. mieste so ziskom 31 
bodov. Obe žiacke kategórie však v porovnaní so svojimi 
súpermi absolvovali o jeden zápas menej, keďže zápas vo 
Svidníku sa bude dohrávať v jari, čo mierne ovplyvnilo aj ich 
postavenie v tabuľke. Mladší dorastenci, ktorí účinkujú v II. 
slovenskej lige, skupine Východ, v jesennej časti nazbierali 
28 bodov, čo im stačilo na priebežné 4. miesto, avšak odohrali 
o dva zápasy menej ako ich súperi, pričom tieto zápasy budú 
dohrávať v druhej časti sezóny. Rovnako dva dohrávané 
zápasy čakajú aj starších dorastencov, ktorí taktiež účinkujú v 
II. slovenskej lige, skupine Východ. V doterajšom priebehu 
získali 28 bodov a v priebežnom poradí im patrí 3. miesto v 
tabuľke. "B" mužstvo dospelých, ktoré účinkuje v 7. lige 
ObFZ Prešov, vstúpilo do novej sezóny pod vedením nového 
trénera a po prvej polovici sezóny sa drží na 3. mieste 
priebežného poradia so ziskom 31 bodov, keď na lídra 
tabuľky stráca len 5 bodov. "A" mužstvo dospelých sa po 
jesennej časti IV. ligy Východoslovenského futbalového 
zväzu, skupiny Sever nachádza na 11. mieste tabuľky, keď v 
prvej polovici sezóny nazbieralo 18 bodov, čím trochu 
zaostalo za očakávaniami. Hráči však majú ešte polovicu 
sezóny na to, aby svoje postavenie vylepšili.
Na záver by sme sa vám chceli poďakovať za vašu priazeň, 
popriať vám požehnané vianočné sviatky a len to najlepšie v 
roku 2017. Zároveň vás chceme pozvať aj na zápasy jarnej 
časti prebiehajúcej sezóny, v ktorých jednotlivé družstvá 
Sokol Ľubotice privítajú viacero zaujímavých súperov.

Jeseň je obdobím, ktoré sa strieda 
s rôznym počasím, od pekného 
teplého a slnečného ku veternému 
a pochmúrnemu, ale zato pekne 
farebnému. V tomto ročnom 
kalendári bol spracovaný aj náš 
leteckomodelársky kalendár. S 
jesennou dobou sa spája aj 
príznačná súťaž „Prešovská 
jeseň“. Lietalo sa za chladného a 
veterného počasia. Vietor 
dosahoval rýchlosť až 7 m/s, ale 
zubaté slniečko nám vylepšilo 
náladu aj lietanie za teploty od 
troch do piatich stupňov Celzia. 
Modelársky klub Prešov pripravil 
na prešovskom letisku pre 
modelárov a priaznivcov voľného 
letu kategórie hádzadiel (H) a 
vetrone kategórie A3. Obe 
kategórie lietal ako senior aj 
Milan Minárik. V kategórii A3 
obsadil druhé miesto, v kategórii 
hádzadiel zvíťazil.
Ďalšia jesenná akcia bola uspori-
adaná v Piešťanoch - „Vianočná 
hala“, lietali sa tam kategórie 
halových modelov F1N (halové 
hádzadlá) a N - 50 (halové 
vrtuľové). Viac ako štvor- 
hodinová cesta k športovej hale 
Gymnázia P. D. Coubertina v 

Jeseň a záver roka 2016 pre Ľubotických leteckých modelárov

Milan Minárik (text a foto)

vznikajú. 
  Máme za sebou prvý ročník turnajov o majstra v stolnom tenise. Už teraz sa teším na druhý ročník. Verím, že mnohým sa tieto turnaje 
zapáčili a stretneme sa aj na budúci rok. Prvý turnaj v roku 2017 plánujeme v marci. Presný dátum včas zverejníme na web stránke Ľubotíc 
a v Ľubotickom spravodaji.              
V mene organizačného tímu prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré v Novom roku a športu zdar aj v roku 

Za organizačný tím Rasťo Paľo

TJ Sokol Ľubotice

Piešťanoch bola príjemná a 
stretnutia modelárov v duchu 
Vianoc úprimné a potešujúce. 
Využili ho Gabriel Hudák (LMK - 
122 T. Turná) a Milan Minárik a v 
tento predvianočný čas si zmerali 
svoje sily v kategórii F1N. V 
silnej konkurencii slovenských 
modelárov bolo potešujúce 
umiestnenie na šiestom mieste 
Milana Minárika. Gabriel Hudák 
obsadil osemnáste miesto.
Na záver roka 2016 sa plánujeme 
zúčastniť aj súťaže „Dubnická 
vianočná hala“, ktorá sa bude 
konať v športovej hale Dubnica 
nad Váhom 17.12.2016.
Na záver by sme vás chceli 
pozvať na výstavu „70. rokov 
modelárstva“ v Krajskom múzeu 
v Prešove. Expozícia bude trvať 
od 14.10.2016 do 28.2.2017. Sú 
tam exponáty a dejatelia aj z 
pôsobnosti Ľubotických 
modelárov. Niečo z podkladov 
pre výstavu „70. rokov 
modelárstva“ v Krajskom múzeu 
v Prešove, ktoré poskytol Milan 
Minárik. Sú tam aj naši modelári.



DOŽIVOTNÝ DARČEK DO ČIŽMY
 V utorkové popoludnie 
13.12.2016 v Ľuboticiach sa 
každý rodič ponáhľal z práce 

za rodinou. Naša cesta však 
nesmerovala do našich domovov. Mala iný 
smer. Jej cieľom bola naša „škôlkarská“ 
rodina. Rodina, s ktorou začíname ráno a 
končíme pracovný deň. Rodina, ktorá sa 
stará o naše ratolesti a milé stretnutia. Buď 
sú to dennodenné rituály v šatni pri 
skrinkách alebo organizované stretnutia. V 
tomto prípade Mikulášsky večierok. 
Prvýkrát sa konal v iných priestoroch ako 
doposiaľ. Deti tohto roku privítali sv. 
Mikuláša v kultúrnej sále Letiskovej 
základne v Prešove – Nižnej Šebastovej. 

DOMČEKOVO už  čoskoro  v  novom ša te  ako  „NÍZKOPRAH“
Činnosť Domčekova v KC Ľubotice 
sa od 1.1.2017 sústredí výlučne na 
horné poschodie a bude ho 
zastrešovať ako doposiaľ občianske 
združenie KreDO. Okrem zabeh-
nutých voľnočasových aktivít bude 
OZ KreDO poskytovať v 
Domčekove aj nízkoprahovú 
sociálnu službu pre deti  a rodinu - 
NSSDR (ďalej len „nízkoprah“) a to 
prostredníctvom Národného projektu 
Implementačnej agentúry MPSVR 
SR. V rámci projektu budú pracovať 
kvalifikovaní pracovníci zameraní na 
sociálnu oblasť práve pre prácu s 
deťmi a rodinami, pričom odborným 
garantom NSSDR bude Mgr. Slávka 
Andiľová. Čo prinesie tento „nízko-
prah“ obyvateľom našej obce? 
Jednoznačne je to skvelá príležitosť 
pre naše deti , mládež a rodiny, aby 
mali možnosť v bezpečnom a 
priateľskom prostredí tráviť svoj 
voľný čas a nájsť adekvátnu pomoc a 
podporu, keď to budú potrebovať. 
Aké služby bude Domčekovo ako 
„nízkoprah“ ponúkať? 
Predovšetkým ide o sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 
pomoc pri uplatňovaní práv, 
preventívne aktivity a záujmovú 
činnosť. Služby budú poskytované 
prevažne pracovníkmi a 
dobrovoľníkmi OZ KreDO, no v 
prípade potreby bude možnosť 

Na spoluprácu s vami a na vašu návštevu sa teší tím „nízkoprahového“ Domčekova
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konzultácie s inými odborníkmi 
alebo organizáciámi. Domčekovo 
bude otvorené denne a dostupné pre 
všetkých ľudí v rôznom veku, ktorí 
hľadajú sociálnu pomoc a podporu, 
chcú efektívne tráviť svoj voľný čas, 
či aktívne sa zapájať do diania vo 
svojej komunite. Vstup do 
Domčekova je voľný a klubové 
aktivity sú poskytované zdarma, 
výnimku tvoria kurzy a krúžky 
pozvaných externých lektorov. 
Každý deň Vám bude k dispozícii 
hernička pre mamky s deťmi, kde sa 
môžete pokojne vyrozprávať pri 
šálke čaju či kávy, prípadne sa zahrať 
spolu s deťmi. Vo  fit klubovni bude 
priestor na cvičenie, posilňovanie, 
tanec, ale  tiež na 
spoločensko-zážitkové hry a zábavu. 
Kreatívna klubovňa poslúži na 
tvorivo-výtvarné aktivity, či na rôzne 
stretká, edukačné kurzy, workshopy, 
dobrovoľnícke kluby, doučovanie, 
písanie domácich úloh atď. 
Domčekovo ponúka širokú paletu 
aktivít (viď program), no veľmi radi 
by sme uvítali aj Vašu aktívnu 
spoluúčasť pri ich plánovaní a preto 
Vás prosíme o vyplnenie nášho 
dotazníka (viď nižšie). Zaberie Vám 
to len chvíľku a nám to veľmi 
pomôže pri príprave ďalších akcií 
pre vaše deti , mládež i celé rodiny...

Veľký priestor nám umožnil vidieť celý 
program v plnej kráse.
Pestrosť kostýmov a rekvizít, prácnu a 
zároveň zaujímavú scénu dopĺňal rozmanitý 
program bohatý na ľudové tradície. Nielen 
rozprávaním odovzdávame deťom naše 
kultúrne dedičstvo. Najviac si človek 
zapamätá to, čo prežije. Deti v našej škôlke 
to mali umožnené. Na javisku si prežili 
tradičné vianočné trhy či ľudové zvyky a 
obyčaje: varenie vianočného, punču, 
pečenie medovníkov, nakladanie kapusty, a 
to všetko za sprievodu ľudových piesni. 
Radosť pozerať na rozžiarené očká našich 
detí a tie tenké hlásky, čo z celého srdca 

recitujú vianočné verše. Svojimi výkonmi 
rozosmievali a roztlieskavali celú sálu.
Nezaháľali ani pani učiteľky. Nielenže 
úpenlivo s deťmi tento program celé týždne 
pripravovali, dokonca samy boli jeho 
súčasťou a spestrili ho vtipnými vsuvkami. 
Chutnú šťavu celému programu dodalo 
šarišské nárečie. A počuť ho z úst ešte nedo-
konalej detskej reči dotváralo tú správnu 
spleť emócií a jedinečnú atmosféru.
A to všetko sa udialo na oslavu príchodu sv. 
Mikuláša. Na javisku ho už netrpezlivo 
očakávali deti. Dozaista mali aj malé motýle 
v brušku a kládli si otázky: bol som 
dobrý(á), nebola som dobrý(á)? Na opačnej 
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strane, v hľadisku, sedíme my - hrdí 
rodičia zamýšľajúc sa, či vari odpoveď na 
túto otázku zmení rozhodnutie obdarovať 
blízkeho? Každý z nás si zaslúži aspoň 
malý darček, malú odmenu už len pre to, 
že je! Lízanka? Čokoláda? Keksík? Aj to 
je odmena. Ako na záver povedala 
riaditeľka MŠ v Ľuboticiach p. Mgr. 
Renátka Kertysová: „Detsky čisté a milé 
pocity sa s nami ponesú domov.“ To je 
odmena nielen pre nás rodičov, ale hlavne 
pre pani učiteľky. Vďaka za to, ako vo 
veľkej spolupatričnosti trpezlivo vycho-
vávajú naše deti. A v neposlednom rade 
vďaka patrí aj pani kuchárkam, čo každý 
deň s láskou napĺňajú brušká našich deti, 
a tie veru majú všakovaké chute.

„Bo ľepši jak v Ľuboťicoch ňigdze ňenajdzece! Dobre še majce i naživajce a o rok zaš nas šickich čekajce." Za rodičov Zuzana Kovalčíková

Z in te rne tove j  s t ránky  ško ly
Ani prichádzajúca zima nie je časom, kedy by sa naša 
škola dávala na „zimný“ spánok. Žije a srší energiou. Veď 
sme už absolvovali štvrťročnú klasifikačnú poradu a blíži 
sa polrok. Máme za sebou aj mnohé zaujímavé školské 
akcie, ako bol napríklad týždeň 10.-14.10.2016, kedy sme 
v rámci projektu Hovorme o jedle zrealizovali množstvo 
zaujímavých aktivít – ochutnávky jedál, zážitkové hodiny, 
výtvarnú i literárnu súťaž, besedy, výstavky...na 1. i 2. 
stupni ZŠ. Školské súťaže určite obohatili: Olympiáda z 
ANJ (10.11.) či súťaž o najoriginálnejší adventný veniec. 

Z mimoškolských súťaží 
spomeňme účasť na divadelnom 
festivale v Košiciach organi-
zovanom Maticou slovenskou, 
kde sme získali 3. miesto 
(25.11.), Krajské kolo v stolnom 
tenise v Spišskej Starej Vsi 
(22.11.), v ktorom naše žiačky 
Žilková, Šimková a Geciová 
obsadili 2. miesto a okresné kolo 
v cezpoľnom behu, kde naša 
žiačka Vanessa Majdáková z 
vyše dvadsiatich bežkýň dobehla 
šiesta.
Z exkurzií máme za sebou: 8. 
roč. - cintorín na Dukle a 
múzeum vo Svidníku, 6. roč.- 
Levoču a 5.ročník – archív v 
Nižnej Šebastovej a múzeum v 
Prešove. 6.C a 7.A v súvislosti s 
enviromentálnou výchovou 
navštívili Ekotopfilm – filmový 
festival zameraný na témy 
súvisiace s ekológiou (29.11.) 

V októbri sme absolvovali sériu 
vystúpení pre seniorov u nás 
doma i v Domove sociálnych 
služieb na Veselého ulici. 
Podieľali sa na tom žiaci z 
divadelného, folklórneho 
krúžku, žiaci 4.C, 6.B i spevá-
ckeho zboru.
Za pomoc pri skrášľovaní okolia 
školy chceme poďakovať s.r.o. 
Parkone a p. Ing. J.Šofranekovi, 
ktorý nám ako „Mikuláš“ 
doviezol vo veľkej dodávke 
množstvo okrasných drevín.
V predvianočnom čase ani my 
nezabúdame na tých, ktorí sa 
nachádzajú v zložitých 
životných podmienkach a s 
láskou sme pre nich zozbierali 
obrovskú kopu potravín, ktorá sa 
pomocou Červeného kríža a 
organizácie Podaj ďalej dostane 
do tých správnych rúk (viď 
foto).

Skôr, ako ukončíme naše 
„listovanie“ na 
internetovej stránke školy, 
nesmieme zabudnúť to, čo 
sa tam ešte nenachádza, 
no na čo sa mnohí 
usilovne pripravujeme:

Srdečne Vás všetkých pozývame 
na  Novoročnú akadémiu v 

stredu 11. januára 2017 o 16.30 
hod. v kostole v Nižnej 

Šebastovej a prajeme všetkým 
radostné prežitie vianočných 
sviatkov i úspešný vstup do 

nového roka.

Mgr. M. Baňasová


