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Lebo chlapèek sa nám narodil, daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo 
a bude nazvaný: zázraèný Radca, mocný Boh, 
veèný Otec, Knieža pokoja.  
                                                                                     

                    Vianoèné inšpirácie

                                                             

                                                         

   

 Ïakujeme, ve¾mi sa nám to páèilo.
 Sme radi, že aj naše deti si môžu pozrie�, 
 ako to vyzeralo v minulosti.
 Výborný nápad. Pokraèujte v oživovaní tradícií.
 Krásne podujatie, ukážka zruènosti, umeleckého cítenia.
 Ïakujeme, ve¾mi pekné a príjemné poznanie nového 
 a pripomenutie si starého zvyku!
 Nádherný nápad, ešte krajšia realizácia.
 Ve¾mi sa nám to páèilo, bolo to inšpirujúce.

Lebo chlapèek sa nám narodil, daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo 
a bude nazvaný: zázraèný Radca, mocný Boh, 
veèný Otec, Knieža pokoja.  
                                                                                      Iz 9,5

Vianoce plné milosti, 
prežité v láske, radosti a porozumení,
v novom roku 2013 hojnos� zdravia, 
š�astia, úspechov, rodinnej pohody

a Božieho požehnania 
všetkým obèanom želá
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starosta obce, obecné zastupite¾stvo a zamestnanci OcÚ  

  Toto je nieko¾ko  z  Vašich  reakcií na podujatie s návom 
Vianoèné inšpirácie, ktoré ste mohli navštívi� v zasadaèke 
nášho  obecného  úradu od piatka 7. decembra  do nedele  
9.decembra 2012. Ukázali sme Vám, ako vyzerali Vianoce  
v minulom  storoèí. Mohli  ste  naèerpa�  množstvo  nápa-  
dov, ako si  pripravi�  ikebanu, vianoèný  veniec.Videli ste 
moderný stromèek  v tvare kuže¾a a krásne iné  aranžmá-   
ny,  ktoré   ponúkalo   Kvetinárstvo   Sakura   p. Lipkovej 
z Nižnej Šebastovej. Pani Kytýrová Mária a pani Svítková 
Magdaléna  nám  ukázali zdobenie  medovníkov, ktoré ste  
si mohli  aj priamo skúsi�. Taktiež ste si  mohli  vyskúša� 
korálkovú techniku   výroby   vianoèných   ozdôb,   ktorú   
ponúkala p. Alžbeta Hudáková z Prahy. 

  Manželia  Svítkovci   nám   zapožièali   krásny  betlehem 
zo  šúpolia  a   palièkované   ozdoby  na   stromèek.   Pani  
Vasi¾ová   a   RNDr.   Èakanová     nám     ponúkli    svoje  
výrobky  z papiera. Servítkovú  techniku, háèkované ozdo- 
by ste  mohli vidie� na výrobkoch, ktoré   nám   zapožièali   
Mgr. Kvartová a  RNDr.  Èakanová. Sleèna  Lokšová   nám  
ponúkla   zaujímavé   patchworkové   výrobky - stromèeky 
a gule. Mohli  ste vidie� rôzne sviece, Betlehemy, staré  ale

                                                pokraèovanie na strane 2.  

                    Vianoèné inšpirácie

                                                             

                                                         Vïaka, že ¾udia               
                                                         vedia zve¾adi� talent, 
                                                         ktorý im dal          
                                                         všemohúci Boh.
                                                       
                                                           kaplán Peter Bujdoš
 
 

Takto vyzerali
Vianoce
v minulosti...
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aj   moderné  vianoèné  ozdoby, stromèeky  z   prírodných 
materiálov  ako  mnoho  ïalších  pekných a  zaujímavých 
drobností. Nechýbali nám  ani  sladké dobroty, ktoré  pre 
vás  pripravili  pani  Ivanecká R., pani Jarošèáková , pani  
Pinková,  pani Jurková a pani Švecová .
   Všetkým, ktorí  akýmko¾vek  spôsobom  prispeli k skrá- 
šleniu a chodu  tohto podujatia, èi už to bola práca, ktorú 
prezentovali, služba   poèas  trvania, zapožièanie  predme- 
tov, upeèenie  koláèov  za  ich prácu, námahu a èas ve¾mi 
pekne ïakujeme.
                           Organizátori OcÚ a KKS, foto J. Potocká

  O Katarínsku Oldies potešil záujem starších

   Tohoroèná Katarínska  Oldies zábava s poradovým èís- 
lom 3. sa konala 30. novembra v priestoroch reštaurácie 
Obecný   dom. Zatia¾  èo  minulý  rok  tvorila  gro   akcie 
mládež, ktorá práve  vstupovala do  dospeláckeho života, 
tohto  roku  nás  potešil  záujem  vekovej skupiny, ktorej 
teenagerské roky formovali práve súèasné oldies hity. 
Zábavou  nás  sprevádzali  organizátorky - moderátorská
dvojica :) Anièka a Katka. Tradiène sme mali možnos� za- 
poji� sa do rôznych sú�aží - tak dvojice, ako aj jednotlivci, 
kde ziskom boli zaujímavé vecné dary. Mòa osobne pote- 
šila výhra v tombole, prekvapením bola prvá cena -25 kg 
dreva  do  kozuba :). Takáto cena  si sama o sebe žiadala 
ako ví�aza urasteného chlapa! Zábavou  nás sprevádzala 
hudba  v  podaní  DJ  Senkyho, ktorý  nás  bavil   najmä 
oldies hitmi, mixom ¾udových piesní a získal si nás aj vy- 
chytávkami zo súèasnej svetovej hudobnej scény. Tešíme 
sa o rok na ïalší roèník tejto už takmer tradiènej akcie!
                                                 
                                  Ing. Martina Ivanecká, foto J.P.

DARY PRÍRODYDARY PRÍRODY

   Sú tu  Vianoce a s nimi možnos� využi� dary Božej príro- 
dy, ktoré nám tento rok štedro nadelila. Aj keï  prežívame 
vianoèné obdobie, stále môžeme  spomína� na jeseò, ktorá 
bola bohatá na výskyt húb. Hubári  sa tešili z bohatej úro- 
dy  hríbov,  kozákov, masliakov a  podpòoviek. Podpòovky 
zasadili aj v niektorých  záhradách v našej obci, kde  rástli 
ešte aj zaèiatkom novembra.
   Viacerí  hubári  si aj tento rok pomýlili jedlé huby za po- 
dobné  nejedlé, ba  aj  za  jedovaté. Išlo  o  zámenu  dobrej 
huby strmu¾ky inova�ovej za nejedlú strmu¾ku spálenisko-
vú, ktorá  odporne  zapácha. Zamenili  si  aj  rýdzik  pravý 
( má oranžové mlieko) za nejedlý rýdzik kravský, ktorý má 
mlieko okrovo biele. Rýdzik  kravský rastie najmä pod bre- 
zami   a   vyvoláva   zvracanie  a  tráviace  �ažkosti. Ïalšia 
zámena bola  pri  podpòovke obyèajnej (podpinka) za jedo- 
vatú strapcovku zväzkovitú, alebo aj za šupinovku ohnivú, 
ktorá je nejedlá. Je to teda ponauèenie pre všetkých hubá- 
rov, aby   sme   nezbierali  huby, ktoré  nepoznáme, overili 
si to u skúsených hubárov.
   Tešíme   sa , že  tieto   krásne  sviatoèné  dni  si môžeme 
spestri� dobrotami, ktoré sú typické pre tento èas.     
   Ponúkam zopár rád:
Droga  z pamajoranu obyèajného (oregano)  nám slúži ako 
príchu� do omáèok a polievok.
Šípkový  èaj  s  medovkou lekárskou  uhasí aj ten najväèší 
smäd.
   Typ na silvestrovský boršè:
Do hrnca s množstvom 3 l vody pridáme:
- 400g na rezance  pokrájanú  èervenú repu (cviklu), ktorú 
predtým v celku povaríme asi 1 hodinu.
- 90g sušených húb ( 0,7 l plné sklo). Sušené  huby namo- 
èíme do mlieka na 2 hodiny.
- 150 g údenej klobásy pokrájanej na kolieska,
– 100 g  koreòovej   zeleniny  (mrkva, petržlen)  pokrájanej 
na kolieska,
– 30 g masla a pod¾a chuti ocot, èierne korenie, nové kore- 
nie, bobkový list a cukor.
 So¾   pridáme  až   po  uvarení  pod¾a  potreby. Pre  lepšiu 
kvalitu  boršèu  môžeme  ešte  prida�  nakrájané  hovädzie  
a  bravèové   mäso,  ale  aj  zemiaky. Nakoniec  zahustíme 
bledou maslovou zápražkou a dovaríme.

   O  dva  mesiace  sa   nám  naša   Božia   príroda   zaène 
prebúdza�. Znova  vydá  vzácne plody, a  my  už  teraz  pri 
vianoènom    stromèeku   myslíme   na   to, ako   tie   dary 
získame.
                   Janko Sás
                                                                    P.F. 2013

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

              Deò s ve¾kým ,,D”Deò s ve¾kým ,,D”
Lukáš FeèSofia Turèanová

Matúš Varga Veronika Timková

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Jozef Gru¾, 62r.
Zuzana Cimbalistová, rod. Hudaèeková, 95r.
Ing. Albert Macko, 81r.

Peter Urban a Mgr. Lucia Svatová
Martin Humeník a Aneta Hvizdošová
Štefan Žolna a Zuzana Feková

Organizátori 
Katka, Anka 
a Bohuš...

Ako za mladých èias ...

Sú�až - chlieb s mas�ou...
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                           Zo dòa 12. 11. 2012

   Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/10/2012: OcZ schva¾uje  odkúpenie pozem- 
ku  parc. è. KN-C 1090 –  zastavané  plochy   a   nádvoria 
o výmere  223 m, pozemku  parc. è.  KN-C 1091 – ostatné 
plochy  o  výmere  2394 m  a   rodinného   domu  súpisné 
è. 2178  postaveného  na  parcele  è. 1090  od  p.  Dariny 
Èorejovej, Makarenkova 98, ¼ubotice v cene do 385 000 €
Uznesenie 3/10/2012: OcZ  schva¾uje  dotáciu  vo výške 
750  €   pre   OZ   Folklórny   súbor  Kelemeske  Furmani 
z rozpoètu obec na rok 2013
Uznesenie 4/10/2012: OcZ  schva¾uje  dotáciu  vo výške 
1 200 € pre  Združenie kres�anských  seniorov  klub 7-06 
v ¼uboticiach z rozpoètu obce na rok 2013
Uznesenie 5/10/2012: OcZ  schva¾uje  dotáciu  vo výške 
800   €   pre   Základnú  organizáciu  Slovenského  zväzu 
záhradkárov   è.  36  –  103,  ¼ubotice  z   rozpoètu   obce
na rok 2013
Uznesenie 6/10/2012: OcZ  schva¾uje  dotáciu  vo výške 
18 000 €  pre  TJ Sokol ¼ubotice, Pod hájom 14, ¼ubotice 
z rozpoètu obce na rok 2013
Uznesenie 7/10/2012: OcZ schva¾uje príspevok vo výške 
70 € na zakúpenie vecných cien pre deti v Škole v Prírode 
pre ZŠ ¼ubotice, Strážnická 26, ¼ubotice
Uznesenie 8/10/2012: OcZ dotáciu  vo výške 1000 € pre 
OZ  INTEGRÁCIA SVIETI  PRE  VŠETKY DETI ROVNAKO, 
Teke¾ova 3, ¼ubotice  na Projekt  INTEGRÁCIA z rozpoètu 
obce na rok 2013
Uznesenie 9/10/2012: OcZ schva¾uje roènú odmenu pre 
hlavného  kontrolóra obce vo výške 10 % základného roè- 
ného   platu   v  zmysle   zákona   SNR.  è.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie 10/10/2012: OcZ  schva¾uje  zaradenie predå- 
ženia ul. Makarenkovej medzi investièné aktivity obce.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO 
ZASTUPITE¼STVA

Z ROKOVANIA OBECNÉHO 
ZASTUPITE¼STVA

                            Zo dòa 10. 12. 2012

   Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/11/2012: OcZ schva¾uje
a) predloženie  žiadosti  o  poskytnutie investièného úveru 
Slovenskej  záruènej  a  rozvojovej  banke,  a.s.  (ïalej  len 
SZRB, a.s.)  vo  výške  385 000  €  na  financovanie  kúpy 
nehnute¾nosti do vlastníctva obce v zmysle uznesenia OcZ 
è. 2/10/2012,  na   základe   predloženého  indikatívneho
prís¾ubu SZRB, a. s. zo dòa 6.12.2012
b) prijatie  požadovaného  úveru  po jeho schválení SZRB, 
a. s.
c) zabezpeèenie   prijatého   investièného  úveru  blankoz- 
menkou vystavenou Obcou ¼ubotice
Uznesenie 3/11/2012: OcZ   schva¾uje   zmenu  rozpoètu 
obce na rok 2012 rozpoètovým opatrením è. 2/2012
Uznesenie 4/11/2012: Zmluvy 
o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v obci ¼ubotice
Uznesenie 5/11/2012: OcZ  zobralo  na vedomie doporu- 
èujúce  stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  k  návrhu 
rozpoètu  obce  na rok 2013 a k viacroènému rozpoètu a :
a) schva¾uje   predložený   návrh   rozpoètu  na  rok  2013 
v objeme:   bežné príjmy 1 860 914 €
                 Spolu zdroje: 1 860 914€
                 bežné výdavky 1 632 130 €
                 kapitálové výdaje 176 000 €
                 finanèné operácie 52 784 €
                 Spolu výdavky 1 860 914 €

OcZ  schva¾uje  uzavretie  

b) schva¾uje viacroèný rozpoèet na roky 2014 a 2015
c) v súlade  s § 11 ods. 4 písm. b) zákona  SNR. 369/1990 
Z. z. o obecnom  zriadení  v   znení  neskorších   predpisov 
obecné  zastupite¾stvo  splnomocòuje  starostu obce vyko- 
náva�  zmeny  rozpoètu  v  rozsahu bežného rozpoètu – t.j. 
presun medzi  položkami bežného rozpoètu s tým, aby cel-
kový objem výdajov bežného rozpoètu ostal zachovaný.
O každej zmene rozpoètu bude starosta informova� na naj-
bližšom    zasadnutí    obecného    zastupite¾stva.    Zmeny 
v kapitálovej  oblasti  ostávajú  naïalej v kompetencií obe- 
cného zastupite¾stva.
Uznesenie 6/11/2012: OcZ   schva¾uje   Plán    zasadnutí 
obecného zastupite¾stva na rok 2013
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  ¼ubotice  è. 4/2012 
o miestnych   daniach  a  poplatku  za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

                                        MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

         Daò za psa už nebudete plati� v januári

   Vzh¾adom  na  novelizáciu  zákona è.582/ 2004 o miest- 
nych daniach a  poplatkoch  sa  v roku 2013 bude vybera� 
daò za  psa pri  platení  dane  z nehnute¾ností a ostatných 
poplatkoch po doruèení rozhodnutia.

                                                                                  OcÚ

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
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Krátke správy vo fotografiách

 Ulica Makarenkova predlžená

V reštaurácii Obecný dom boli vymenené okná

Pokraèovanie na strane 4
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Výmena trafostanice pri ŠA - z toho dôvodu bolo 
aj èastejšie prerušenie elektriny v starej èasti 

¼ubotíc

ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

                     Športový život plný zmien

   Rok  2012  priniesol  v našej TJ bohatý športový pohyb, 
ale aj život plný prekvapení a zmien. Všetky naše  oddiely: 
futbalový, bežecký  a  stolnotenisový, odviedli  poèas roka 
ve¾a  práce a zúèastnili  sa  mnohých športových podujatí 
a sú�aží. Najväèšiu  èinnos�  vyvíjal  futbalový  oddiel, kde 
pôsobí 8 mužstiev od dospelých až po prípravku.

 „A“ mužstvo dospelých úèinkovalo ako doposia¾ v IV. lige 
SEVER vo Východoslovenskom kraji. Po jesennej èasti bo-
lo mužstvo  na  2.mieste v  tabu¾ke. Tesne pred zaèiatkom 
prípravy  na  jarnú  èas� roèníka 2012 ukonèil svoje pôso-
benie tréner Kostelník Jozef, keï dostal  ponuku trénova� 
druholigový klub Baník Ružina. S ním ukonèilo úèinkova-
nie aj  viacero  hráèov  (Dubecký, Mihok, Onofrej, Kentoš,
Zbiòovský,  Janev,  Hopko,  Jošèák  M., Jošèák  P.,Vozár, 
Billý  ),   t.j. kompletná    jedenástka   mužstva. Po  tomto 
rozhodnutí p. Kostelníka bolo potrebné zabezpeèi� nového
trénera, èo  bolo  ve¾mi  �ažké. Nakoniec  vo¾ba  padla   do 
vlastných radov a po sedení s trénermi bol do funkcie me-
novaný   p.  Ondrej   Martin.   Mužstvo   s   novozloženým 
a omladeným kádrom  skonèilo roèník 2011/2012 na ve¾-
mi peknom 2. mieste. Po  letnej  prestávke  malo  mužstvo 
ve¾mi    zlú    prípravu    na   nový   roèník   jesennej  èasti 
2012/2013 (možno aj dlhodobou neprítomnos�ou predse- 
du TJ), èo sa prejavilo aj na výsledkoch v jesennej èasti. 
Taktiež  hráèov prenasledovali   zranenia  (  Lupták, Šurín,  
Kucko, Baran, Marcinèin,  Jošèák M.,Lukošík, Klimko) do  
mužstva  boli  zabudovaní  ïalší  dorastenci  a s hráèskou 
smolou  to vyústilo do  koneèného 13. miesta  po  jesennej 
èasti. To spôsobilo, že funkcie trénera  sa  vzdal  p. Ondrej  
a na jeho miesto nastúpil p. Klobušovský Daniel. Mužstvo  
poèas jesene  posilnili: Jakubèo, Olejár, Renèko a doraste-  
nci   Molnár,  Michniewicz,   Baèa.  Vedúcim   mužstva   je  
p. Procházka Jozef.
„B“mužstvo dospelých úèinkovalo v III. triede okresu Pre-
šov a roèník 2011/2012  skonèilo  na 2. mieste. Trénerom 
mužstva   bol  p.  Macák Martin. V  letnej  prestávke  bola 
zmena   trénera.  Na tento  post  prišiel  do  konca  jesene 
p. Komka   Jozef.  Mužstvo   po  jesennej   èasti    skonèilo 
na  1. mieste v III. triede  okresu  Prešov. Vo  ve¾kej  miere 
k tomuto výsledku  dopomohli  hráèi  z  A mužstva a star-
šieho dorastu. Vedúcim mužstva  je p. Aštary  František – 
Tomáš.
Starší a  mladší  dorast   úèinkujú   v  III. lige – Východ. 

Obidve mužstvá v  sezóne 2011/2012 sa umiestnili na ve¾-
mi pekných  pozíciach  do  5. Miesta. Zo staršieho dorastu 
boli viacerí hráèi  presunutí  do  mužstva  dospelých, èi už 
z dôvodu vekového  limitu, resp. posilnenia mužstva ( Mol-
nár, Purdeš, Zimerman, Fusek, Kassay, Vasilenko). 
Trénerom staršieho dorastu je p. Procházka Marek a mlad-
šieho   dorastu  p. Klobušovský   Daniel. V  jesennej  èasti 
roèníka   2012/2013   sú   starší  dorastenci  na  1. mieste 
III. ligy a mladší  dorastenci  na 2. mieste III.ligy. Vedúcim 
mužstva je p. Procházka Jozef. SFZ nariadil, že po skonèe-
ní roèníka 2012/2013 ukonèí svoju existenciu 2.liga SMD
a tieto mužstvá budú  presunuté do krajov, takže  sa zvýši 
kvalita  sú�aže  a  vznikne II.liga - Východoslovenský  kraj, 
kde chceme, aby naše mužstvá mali svoju úèas�.
Starší a mladší žiaci hrajú II.ligu Sever.
V roèníku   2011/2012   starší  žiaci pod  vedením trénera 
p. Komku Jozefa obsadili                                        2.miesto. Po prechode  8 hráèov 
do   kategórie   mladší  dorast  je   jesenná  èas� podstatne 
slabšia a mužstvo sa pohybuje do 10. miesta v tabu¾ke. 
Veríme, že po kvalitnej príprave prídu  v jarnej èasti lepšie 
výsledky  pod  skúseným  trénerom  p. Komkom. Vedúcim 
mužstva je p. Bochòák František. Mladších žiakov v jarnej 
èasti viedol tréner Klimko Stanislav a mužstvo skonèilo na 
8.mieste. Od letnej èasti prevzal mužstvo p. Ondrej Martin 
a   jeho   umiestnenie   je   na  5. mieste II. ligy.   Vedúcim
mužstva  je  p. Oriòák Michal. Rodièia, ktorí majú  záujem 
prihlási�    deti    do    kategórie  žiakov , môžu tak  urobi� 
u p. Ondreja . Tel. 0905641167. Prípravka hrá svoje zápa-
sy  turnajovým   spôsobom. Základom  je  nauèi� chlapcov
pracova� s loptou, aj to, aby svoj èas trávili viac na ihrisku 
ako  za  poèítaèom. Mužstvo  sa  zúèastòuje  aj   turnajov, 
ktoré neorganizuje VFZ a to zo striedavými úspechmi, kde 
nerozhodujú výsledky, ale možnosti úèasti na turnaji. 
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         Strážite si poriadne svojho miláèika ?

   Možno ste  si to všimli (a možno aj nie), v  našej obci bol 
vykonaný odchyt psov. Udialo sa tak na základe Všeobec- 
ného   záväzného   nariadenia   obce   ¼ubotice  v   zmysle 
Zákona NR SR è. 282/2002 z.z., ktorým sa upravujú pod-
mienky držania psov, v znení neskorších predpisov a týka 
sa  najmä  podmienok  pre  chov a  držanie psov. V tomto 
zákone sú okrem iného zahrnuté aj povinnosti chovate¾ov 
psov,  a  to   napríklad,  že   chovate¾   nesmie   porušova�
chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, 
nariadenia   obce, verejný   poriadok   a nesmie ohrozova� 
zdravie   a   bezpeènos�   obèanov.  Taktiež  musí chovate¾ 
urobi�    také    opatrenia,   aby  pes    nemohol   uniknú� 
z  chovného   priestoru  a  vo¾ne  pobehova�  po  verejnom
priestranstve. Na inom  mieste sa tento  dokument venuje 
tiež   povinnosti   majite¾a  odstráni�  výkaly, ak   zneèistil 
verejné  priestranstvo. Samozrejmos�ou  je zákaz  vodenia 
psov  na  detské  pieskoviská, ihriská, do  zdravotných  èi 
stravovacích   zariadení   alebo   do   priestoru   cintorína. 
Pri porušení  týchto zásad je možné uloži� chovate¾ovi po- 
kutu   až  do  výšky 65 eur, v niektorých  prípadoch až do 
165 eur.
   Odchyt túlajúcich  sa  psíkov vykonáva  košická spoloè- 
nos�   TD  s.r.o.,  ktorá  ich   transportuje   do   košického 
útulku, kde je však  o miláèikov postarané – sú nakàmení
a vakcinovaní. Pýtate  sa, èo robi�, ak  bol  práve  váš  pes 
odchytený ? V takom prípade je potrebné prís� na Obecný 
úrad, kde po zaplatení sumy 50 eur dostanete  konkrétnu 
adresu   útulku  a   potvrdenie,  na  základe  ktorého vám 
vášho štvornohého priate¾a vydajú spä�. Avšak pozor ! Nie 
je to  žiadna  lacná  záležitos�; obèan  musí zaplati� sumu 
60 eur za každý jeden deò, keï bol jeho pes v útulku.      
   Jednoznaène  výhodnejším  riešením  je teda zabezpeèi� 
svojho psa tak, aby k takému scenáru vôbec nedošlo.

                                                                Martin Komloš
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Staršiu aj mladšiu èas� prípravky trénuje p. Lacko Ján. 
Vedúcim mužstva je p. Rogu¾a Anton.
Bežecký oddiel svoju èinnos� rozvíja  pod vedením p.Kor- 
maníka Lukáša. Zúèastòujú  sa  na  bežeckých pretekoch 
v    rámci   Východoslovenského  kraja, ale   aj  Slovenska 
so striedavými úspechmi.
Stolnotenisový oddiel hrá 5.ligu  a už druhýkrát zví�azili 
v tejto sú�aži  ako  mužstvo, tak  aj  v sú�aži jednotlivcov - 
p. Daòko   Slavomír.  Svojimi   vystúpeniami  robia  dobré
meno TJ. Zápasy hrajú v telocvièni ZŠ ¼ubotice. 
Záujemcovia  o tento šport sa môžu prihlási� u p. Sirotòá-
ka, tel. 0904528268
   
   Chcem sa  poïakova� všetkým funkcionárom  a hráèom 
za ve¾mi dobrú reprezentáciu TJ Sokol ako aj obce ¼uboti-
ce v roku  2012. Do  ïalšieho  roka  2013 im  prajem ve¾a 
zdravia a športových úspechov.
   Tieto športové  aj osobné  úspechy nie je možné dosaho-
va� bez podpory sponzorov, ktorým touto  cestou ïakujem 
za  ich  podporu  v  roku  2012  a  verím, že aj napriek zlej 
hospodárskej  situácii   zostanú   nám  verní  aj  v ïalšom 
roku, a pod¾a svojich možnosti podporia èinnos� klubu TJ 
Sokol ¼ubotice, kde roèný  obrat je cca 40000 €. Hlavným 
sponzorom je obec ¼ubotice s p. starostom  Krajèim, ïalej  
OSVO comp. p. Bindas a p. Lukáè, ÈAÏU- p.  Èaèko, Far- 
makol – p. Chmeliar, Hesta – p. Ižár, Ekotech – p. Hajduk, 
Glasko –  p. Laskovský,  ART – Therm - Košice – p. Jacka-
nin, Stomex – p.  Stopko, EJOT  Košice,  Janka    a   spol. 
-  p.Lörinc,  CMR – p.  Kušvara,    Kapap  – p.   Kapallová, 
p.  Pivovarník, p. Onderèová, p. Harèár.
   Na   záver   všetkým   sponzorom,   fanúšikom,  hráèom 
a funkcionárom prajem  do roku 2013 pevné zdravie, ve¾a 
rodinných, pracovných a športových úspechov.

                             Ing. Karol Hricišák, predseda TJ Sokol
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       Decembrové Majstrovstvá SR v Humennom

   Túžba  lieta�  po celý rok, bez   oh¾adu   na   nepriaznivé 
poèasie  a  roèné  obdobie  nedalo   už  dlhší   èas   spáva� 
zanieteným   modelárom. Modelári  zaèali   využíva�   nové 
možnosti, ktoré   nám  umožòuje  nová  doba  a to lietanie 
v halách. V zahranièí tento trend je už dos� dlho a aj vývoj 
halových modelov lietadiel je na dos� vysokej úrovni. 
Špecifikom   modelov   je   èo  najnižšia  letová   hmotnos� 
a pripravený  model  presne  na podmienky  haly, v  ktorej 
sa bude lieta�. 
   Halové modely  sa  lietali  u nás  už  aj za éry Zväzarmu, 
ale postupom  èasu  a  malého  záujmu  sa tieto kategórie 
dostali do ústrania. Priekopníkom novej éry na Slovensku 
je Ing. Ivan Tréger z Liptovského Mikuláša. Jeho vynikajú- 
ce  úspechy  na  medzinárodnom  poli  ako  majster  sveta 
a  Európy  v   kategórii  F1D  (halové  na  gumový  pohon ) 
sú vzorom a �ahákom pre našich modelárov.

                                                             Ing. Ivan Tréger  
                                                             pred vypustením 
                                                             halového modelu 
                                                             kategórie N50

   Priekopníkom u našich ¼ubotických modelárov bol Gab- 
riel Hudák, ktorý  zaèal  lieta�  tieto  kategórie  už  v  roku 
2010, keï sa halové modelárstvo zaèalo prebúdza�. Keïže 
pravidlá  na   usporiadanie   M  SR  boli  naplnené,  mohli 
sa  uskutoèni�. Ako  usporiadate¾  sa  k  tomu podujal Le-
tecko modelársky klub Humenné pod záštitou ZMoS – u.

   Gabriel Hudák 
   sa pripravuje na štart 
   s modelom 
   kategórie F1N 
   v sú�aži 
   „Memoriál Miroslava
   Buèka 2011“
   v Pieš�anoch

   M SR  sa  uskutoènili  2. decembra  2012  v  peknej Hu- 
menskej    športovej    hale   ako   otvorené   majstrovstvá 
s medzinárodnou   úèas�ou. Medzi   pä�desiatimi  šiestimi 
sú�ažiacimi  bolo jedenás� Poliakov, ktorí sa podelili skoro 
o všetky popredné miesta. Lietalo sa od skorého rána. 
Prvé skúšobné štarty boli už od 8,00 hod..Sú�aži� sa zaèa-
lo o 9,00hod. spôsobom tri štarty F1N a jeden štart N50.     
   Vyhodnocovali  sa najlepšie tri  nalietané pokusy v kate-
górii F1N a jeden pokus v N50. Gabriel  Hudák v kategórii 
N50   svojim   druhým   pokusom  o  výkone  101  sekúnd 
obsadil  trináste  miesto  a v kategórii F1N súètom najlep-
ších  výkonoch  v druhom, tre�om a  šiestom  pokuse 63,1 
sekundy obsadil  osemnáste  miesto. Milan  Minárik lietal 
len kategóriu  F1N a  jeho  prvé  tri  pokusy boli nakoniec 
najlepšie a výkonom 86,2 sekundy  sa umiestnil na celko- 
vom desiatom mieste.
   Veríme, že sa k  nám v  nasledujúcom období pripoja aj 
ïalší modelári z ¼ubotíc a naše  výkony po  prvých skúse- 
nostiach porastú. V dnešnej  dobe  dostupnos�  vhodného 
¾ahkého  materiálu  je väèšia  ako po minulé roky napriek 
väèšej cene, takže predpoklady na to sú.

                                                                  Milan Minárik

                  Ponúkané tituly na webe

   Nieko¾koroènou mravèou prácou, sme zadávali do nové- 
ho  systému   KIS  MASK ( Knižnièno  informaèný  systém 
malých  a  stredných  knižníc)  viac  ako  6200   knižných 
jednotiek. Knihám  sme pride¾ovali  nové  kódy  a zároveò 
vkladali každý titul do systému.
   Zoznam   našej    ponúkanej  literatúry  si môžete  teraz  
prezrie�    aj    na     internetovej    stránke    našej     obce

. Sekciu  Knižnica si  rozkliknete, zobrazí 
sa èinnos� a  ponúkané tituly. Kliknete  na  záložku ponú- 
kané   tituly, kde  sa   zobrazí   „Súborný   katalóg   MaSK
(Malých a stredných knižníc)“.

                                                     Pokraèovanie na strane 6

www.lubotice.eu 

Z NAŠEJ KNIŽNICEZ NAŠEJ KNIŽNICEAranžovanie...



www.lubotoce.eu    

6

Otvoríte  si  znaèku ïalekoh¾ad – vyh¾adávanie dokumen- 
tov. V  prieèinku  „Knižnica – lokácia“   nájdete  príslušnú 
knižnicu, teda Obecná  knižnica ¼ubotice. Otvoríte prieèi- 
nok „ Všetky“ a z ponúkaných  možností si  môžete vybra� 
autora alebo názov knihy, ktorý zadáte do prieèinku. 
Potom už len  klik  na „H¾ada�“ a systém vám ukáže, èi ti-
tul, ktorý h¾adáte, má naša knižnica vo svojej databáze.
   Od   nového   roka   2013   budú    knižnièné   poplatky 
upravené.  Pre  deti, žiakov, študentov  a   seniorov  bude  
zápisné   0,50€  pre    dospelých   1€ . Ak   máte    otázky, 
príp.    požiadavky,  na   knižnicu,   môžete   ich   napísa� 
na kniznica@lubotice.eu, radi vám odpovieme.

                                                                   Potocká Júlia              

                      Obèianské združenie 

                ,,Kelemeske furmani” 
           
          pozýva všetkých svojich priaznivcov, 
          milovníkov folkloru, ¾udového spevu, 
                   tanca a dobrej zábavy na 
       

 ,,Vianoèné posedenie v kruhu priate¾ov”                

                         29.12.2012
     (sobota) do Obecného domu v ¼uboticiach.

Zaèiatok podujatia je o 19:00 hod.
Vstupné: 15 € na osobu.
V cene vstupenky je zahrnuté:
- prípitok
- veèera
- káva
- 1/2 l vína

Nebude chýba� ani tombola, zo sebou si zoberte 
okrem vlastných dobrôt hlavne svojich priate¾ov 

a známych, s ktorými sa cítite dobre, nezabudnite
pribali� dobrú náladu a vianoènú pohodu.

K nej Vám prispejú, zaspievajú a do tanca zahrajú 
,,Kelemeske furmani”.

Informácie a vstupenky: na è.t. 0907/951 547 
alebo na OcÚ 051/7764 625

Tešíme sa na spoloènú zábavu s Vami.
                                          Organizaèný výbor OZ

,,Vianoèné posedenie v kruhu priate¾ov”                

29.12.2012

dòa 26. januára 2013 
o 19.00 hodine,

v jedálni Drevár SpŠ - drevárskej, 
ul. Bardejovská 24, ¼ubotice

dòa 26. januára 2013 
o 19.00 hodine,´́

O príjemnú zábavu sa postará hudobná skupina INDEXO príjemnú zábavu sa postará hudobná skupina INDEX

Obecný úrad ¼ubotice Vás pozýva naObecný úrad ¼ubotice Vás pozýva na

Cena vstupenky 20€ ( prípitok, veèera, káva, teplý bufet, víno) Cena vstupenky 20€ 

Vstupenky si budete môc� zakúpi� v Obecnej knižnici.

ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

                              Týždeò zdravia

   V októbri 2012  sme  na 1. stupni  pripravili  pre  žiakov 
Naším cie¾om bolo  priblíži�  de�om zdravé 

stravovanie  sú�aživou  formou. Zamerali sme  sa na zlože-
nie  desiaty /celozrnný chlieb,  mlieène výrobky,  zelenina, 
ovocie/. Podporili sme snahu  detí zriec� sa sladkostí a vy- 
meni� ich za ovocie. Triedy sa zapojili aj do výtvarnej sú�a-
že Vitamíny, naši kamaráti a Výstavky jesenných plodov. 
Žiaci sa  aktívne zapájali a celý týždeò sa snažili získa�, èo 
najviac bodov. 
Vyhodnotenie jednotlivých aktivít:
Najzdravšie desiaty  nosia žiaci v 2.a , najkrajšiu výstavku 
jesenných plodov  urobili žiaci v 1.c a 3.c, najkrajšie tekvi- 
èky  urobili  žiaci v 1.a a 1.b, najkrajšiu  nástenku  urobili 
žiaci v 4.a, špeciality z  jabåk  pripravili  mamky z 2.c, krá-
snu jesennú výzdobu z výtvarných prác vytvorili žiaci z 2.b
Vo výtvarnej sú�aži získali:
1.  miesto   M.  Ižarová  z   1.a,  2. miesto  L.  Janiga  z 3.c 
a 3. miesto D.  Potocká  z  1.b.
   Ïakujeme  všetkým  žiakom, rodièom  a  triednym uèite- 
¾om, ktorí  sa   zapojili  a  prispeli  k   upevneniu   dobrých 
stravovacích návykov detí na 1.stupni. 

                                                                  Mgr. J.Ižarová

Týždeò zdravia. 

                        Mladí spisovatelia

   V tomto školskom roku sme sa s de�mi aktívnejšie zapo-
jili do nieko¾kých literárnych sú�aží a naša práca na tomto 
poli priniesla  aj  svoju úrodu. Žiaci  ukázali, že  vedia  by� 
úspešní nielen v oblasti športu, ale aj v umeleckej oblasti.    
   V  celoslovenskej  sú�aži  LITERÁRNE  JASENIE   získali 
1.miesta: D.Andi¾ová (3.C) – vo výtvarnej kategórii  i poézii 
mladších   žiakov   a  I. Rubisová  (9.B) – v  poézii  starších 
žiakov. 
   V  sú�aži   organizovanej  LIENKOU POMOCI  o   starých 
rodièoch  sa  na  1.mieste  umiestnil  J.M. Riško (5.C) a za 
starších V.Vargová (8.A). 
   V rámci   sú�aže  DO   KNIŽNICE   sa do pripravovaného 
Zborníka   rozhovorov  so  starými rodièmi   dostali   texty: 
D.Andi¾ovej (3.C), K.Haasovej (8.A) a V.Vargovej (8.A).
   V sú�aži  INŠPIRÁCIE  SPOD  SITNA  sa  na 2.a 3.mieste 
v   kategórii   próz   zo   ZŠ   umiestnili  N.  Platková   (9.B) 
a K.Haasová (8.A).

                                                 Pokraèovanie na strane 7
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                            Tvrdá skúška

   Síce dobrovo¾ná, no poctivá  skúška „ostrého monitoru“ 
èakala na  našich  žiakov 8. a 9. roèníka. Bol to skúšobný 
monitor.
   Zúèastnilo  sa  ho  29 žiakov 8.roèníkov. KOMPARO pre 
ôsmakov  pozostávalo  z 5. blokov, kde  si  žiaci  otestovali 
vedomosti  z  matematickej,  prírodovednej,  spoloèensko- 
vednej     oblasti,    SJL    a    svoje    všeobecné   študijné 
predpoklady.   Celkovo   najvyššie    percento   úspešnosti
mali  E. Mièkaninová a  A. Stašková z 8.B.Žiaci sa tak do- 
zvedeli, v  ktorej  oblasti  sú  úspešní, èo im môže pomôc� 
pri budúcej  vo¾be  povolania. 36  žiakov 9. Roèníka si cez 
KOMPARO /test z MAT a SJL/ mohli zisti�, kde a nako¾ko 
majú ešte  zabra� pred oficiálnym celoplošným testovaním 
z   uvedených   predmetov,  ktoré    ich   èaká  13.  marca 
a  ovplyvní  ich šance dosta� sa na školu, ktorú si vybrali. 
Tu s  80%  úspešnos�ou  najlepšie  obstáli  S.Kresanièová 
(9.C) a  M. Ištván (9.B).  Celková   úspešnos�   školy  bude  
známa až neskôr.
   V tomto   èase  naši  deviataci  navštívili nieko¾ko stred- 
ných  škôl. Tie  v  rámci  Dní  otvorených  dverí  ponúkajú 
žiakom možnos� pozrie� sa, èo ich tam èaká. 

                                               

                              Nech dobro rastie...

   Aj takéto je motto niektorých  našich  vyuèujúcich a žia- 
kov  zo  ZŠ ¼ubotice, ktorí  spoloèným   úsilím  sa   snažia 
poteši�  tých, ktorým  osud  nadelil aj balíèek trápenia. 
Sú to naši seniori v domove a telesne postihnuté deti. For-
mou živých  vystúpení  plných hudby, tanca a hovoreného 
slova sme ich boli poteši�: 13.11. a 11.12. 2012 v Domove 
sociálnych  služieb  na Veselého ulici a 7.12. prišiel Miku-
láš  k  postihnutým  de�om  zo  SLNIEÈKA  v Prešove. Nik
z nás nepovažoval tento èas za stratený. Cítili  sme rados� 
zo  vzájomného  obdarovania sa  v  tomto  predvianoènom 
èase.
   Niektoré z  vystúpení  si bude  môc� pozrie� aj široká ve- 
rejnos�   v   Slávnostnej   akadémii  k   45. výroèiu  školy, 
ktorá sa presunula na koniec januára z dôvodu štrajku.

                                       

            Mgr. B. Fecková, M. Baòasová, foto M. Baòasová

   Popri týchto  žiakoch  sa  do zborníkov sú�aží a k ocene- 
ným  dostali   aj  práce:  K. Kupcovej (9.A),  K. Tuhrinskej  
(9.A), A. Èajkovej (9.C). 
   Dúfame, že  našich žiakov tieto  úspechy  povzbudia  do 
ïalšej práce so slovenským slovom.

                                                           Mgr. M. Baòasová

         Keï deti a starí rodièia „držia spolu“
  
   Všetko   to   zaèalo   jedným  telefonátom.   P.  Švecová 
sa  ozvala Mgr. M. Golitkovej  a  ponúkla  jej  za seniorov 
spoluprácu. Kolotoè odovzdávania  skúseností  a vzájom- 
ného  obohacovania  sa  rozbehol.  Prišla  prvá  spoloèná 
beseda seniorov a našich piatakov, potom boli  naši žiaci 
pozvaní  na  nádhernú  výstavku  Vianoèných   inšpirácií 
v  zasadaèke  OcÚ  v  ¼uboticiach – do  ktorej  prispeli  aj 
svojimi výrobkami, pokraèovalo  to  spoloèným zdobením
perníèkov v  našej škole, stretnutím pri odovzdávaní cien 
z literárnej  sú�aže  Èo som sa nauèil  od  svojich starých 
rodièov ?  ( organizovanou  Lienkou   pomoci  ).   Môžeme 
úprimne poveda�, že medzigeneraèný  dialóg  ¾ubotických 
seniorov   a   žiakov    ZŠ    ¼ubotice   nadobudol    ve¾mi 
peknú  podobu  a  všetci   dúfame, že  sa  takto  bude  aj 
ïalej  rozvíja�.

                                                           Mgr. M. Baòasová

 U chlapcov  je  hlavne záujem o SOŠ technické a elektro- 
technické, u   dievèat   o   gymnáziá. Preto  si   žiaci   boli 
pozrie�: SOŠ   služieb,  SPŠ   elektrotechnickú, strojnícku, 
SOŠ  dopravnú, Hotelovú akadémiu  v Prešove, SOŠ tech- 
nickú   ¼. Podjavorinskej, Gymnázium   JAR,  Gymnázium 
sv. Moniky...
   „Kocky sú  hodené...“, uvidíme,  ako sa bude našim žia- 
žiakom ïalej dari� na ich ceste za povolaním.
           
                    Spracované pod¾a údajov Mgr. R. Durillovej



              

   Už sa stalo milou tradíciou, že každoroène okolo sviatku 
sv. Mikuláša aj  naše  deti spolu so svojimi uèite¾kami pri- 
pravia program  pre nás rodièov. Tento  sviatok  je urèený 
hlavne  de�om  a  všetci  sa  snažíme, aby  práve  ony mali 
z neho  tú  najväèšiu  rados�. Nie  je podstatné to, že zasa- 
daèka OÚ praskala vo švíkoch, že sme museli drža� druhé 
die�a  na  rukách, aby  sme  mohli   vidie�  to, èo  pre  nás 
pripravili.  Podstatné je  to, ako to prežívali  naše deti. Ich 
vystúpenie  malo   osobité  èaro,  umocnené  prezentáciou 
a hudbou. Aj keï  v  niektorom  detskom  oku sa zaleskla 
slzièka, napriek tomu boli  deti  úchvatné  a  milé. Za  ich 
námahu a vynaložené  úsilie ich  èakala odmena v podobe
darèekov od Mikuláša, na ktorého sa ve¾mi tešili. 
   Za to, èo naše deti predviedli a ukázali , sa chcem poïa-
kova� nielen  kolektívu  uèiteliek, ale  aj nepedagogickému 
kolektívu našej materskej školy.
   Ïakujeme, že sa s láskou staráte o naše poklady!

                                                 foto a text J. Potocká 

Dobrých ¾udí sa všade ve¾a zmestí.....Dobrých ¾udí sa všade ve¾a zmestí.....
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                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY

          Ocenenie pre našu materskú školu.

   

                   MVDr. Š. Krajèi, Mgr. R. Kertysová 
                a pán F. Chmelár po odovzdaní ceny

   Keï  sme  Vás  v  letnom vydaní Spravodaja informovali 
o  vydarenej   akcii,  ktorá  sa   uskutoènila  na  Deò  detí 
v našej   materskej škole   v   rámci  projektu Olympijské 
hviezdièky, iste  sme  netušili, že  z týchto krásnych a pre 
naše   deti   hodnotných  chví¾  budeme ma�  rados� hneï 
dvakrát.
   Prvýkrát  pri samotných  okamihoch, ktoré vtiahli naše 
deti, naše malé „olympijské hviezdièky“ do športového zá- 
polenia   v  rôznych  hravých  disciplínach  v duchu hesla 
olympijských    festivalov   detí   a    mládeže    Slovenska 
/   OFDMS   /  : „  Rýchlejšie,   vyššie,   silnejšie,   èestne 
a v priate¾stve“.
   A    druhýkrát,  keï   naša    materská  škola  obdržala
pozvanie   na   slávnostné   odovzdávanie  cien   v   rámci 
Olympijských  festivalov detí a  mládeže Slovenska a bola 
vyhodnotená ako Najlepšia materská škola v Prešovskom 
kraji   v   kategórii   Olympijské   hviezdièky.   Slávnostný 
ceremoniál sa uskutoènil 31. 10. 2012 v Zrkadlovej  sieni 
Primaciálneho   paláca   v   Bratislave   pod  záštitou a za 
úèasti prezidenta SR pána Ivana Gašparovièa, prezidenta 
SOV p. Františka  Chmelára, ministra školstva, vedy, vý- 
skumu  a  športu p. Dušana Èaplovièa, primátora  mesta 
Bratislava   p.  Milana   Ftáènika   a   predsedu    ZMOSu 
p.  Jozefa    Dvonèa.   Slávnostné   chvíle  boli  umocnené 
hodnotným  kultúrnym  programom a neformálnym stre-
tnutím so vzácnymi ¾uïmi, na ktoré sa nezabúda.
  
   

                                                           
                                                               MVDr. Š. Krajèi,  
                                                               Mgr. R. Kertysová,         
                                                               pán prezident SR
                                                               I. Gašparoviè

          Ocenenie pre našu materskú školu.
okamihy, najprv  v  iskrièkách oèí detí a potom  v odlesku 
Zrkadlovej siene boli toho dôkazom.

                Za kolektív MŠ ¼ubotice Mgr. Renáta Kertysová

   Aj keï sa  nám, uèite¾om  obèas  zdá, že  je naša práca 
nedocenená, predsa  sú chvíle, ktoré nám dávajú motivá-
ciu, že  náš „uèite¾ský chlebík“ má  zmysel. A tieto prežité 

   


