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                 Ocenenie Tibora Porubäna

   Dòa 12. júla 2012 sa slávnostne  zišlo obecné zastupite¾-
stvo v priestoroch OcÚ ¼ubotice.
Dôvodom bolo  ocenenie Tibora Porubäna z ¼ubotíc a odov- 
zdanie pamätného listu obce pre tohto nadaného  študenta 
GJAR  v  Prešove.  Zúèastnil  sa  Medzinárodnej  olympiády 
projektov   trvalo   udržate¾ného  rozvoja   I – SWEEP  2012 
v americkom  meste  Houston. V konkurencii  študentov zo
68. krajín  so  460. projektami, získal zlatú medailu za pro- 
jekt, ktorý   sa   týkal   pieskovísk   a   pôdy  na   verejných 
priestranstvách,  ako  pôvodcov  larválnej  toxakorózy.  Ako 
nám Tibor  neskôr  vysvetlil, išlo o projekt, kde skúmal ako 
verejné  pieskoviská  oèisti� od trusu psov a maèiek a rieše- 
ním je ošetrova� tieto miesta odpraškami z vápna. 
   Aj naïalej plánuje  pracova� na  tomto  projekte a rozšíri�
svoj výskum. V septembri  sa chce zúèastni� sú�aže Európ- 
skej   komisie   pre  mladých   vedcov,  ktorá  sa  uskutoèní 
v   Bratislave  a  po  skonèení   gymnázia  sa  chce  venova� 
štúdiu medicíny.
   Prajeme  Tiborovi  ve¾a úspechov, a aby naïalej reprezen- 
toval a zvidite¾òoval tak našu obec, ako aj Slovensko.
Èlánok  o  Tiborovi  Porubänovi  bol uverejnený aj v Prešov- 
skom Korzári. Nájdete ho tu:
http://presov.korzar.sme.sk/ c/6412291/ tibora-porubana-
ocenil-aj-prednosta.html

                            Cyril a Metod 2012 

   V  nede¾u, 8. júla 2012, sa  v  ¼uboticiach  po  roku  opä� 
konalo  kultúrno   spoloèenské   podujatie,  pri  príležitosti
sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pre prítomných bol pripravený 
program, kde vystúpili  folklórne súbory, deti zo ZŠ v ¼ubo- 
ticiach a  svojimi pesnièkami nás  pobavila  skvelé skupina 
MLOCI. 

   Pre  menších  boli  pripravené  atrakcie. Deti  sa  povozili 
v autíèkach a  na  koni, zaskákali si na trampolíne a mohli 
si   zasú�aži�   pri   viacerých   hrách, kde   získali    sladkú 
odmenu.  Vo  futbalovom  zápase  si  zmerali  sily  mužstvá 
„¾ubotického  béèka"  a „starých  pánov"  ¼ubotíc.  Nesmelo 
chýba� ani kopanie penált, ktoré bolo  tento rok  obohatené 
aj o  sútaž  družstiev.  Modelári  nám  opä�   ukázali   svoje  
modely, trofeje  a umenie lieta� so svojimi lietadlami. Každý 
sa  mohol  osvieži�  pri  stánkoch  s  obèerstvením  a zajes� 
chutný guláš. Veèerná  veselica  s „Mlokmi" bohužia¾ ve¾mi 
nevyšla, kedže  ako  už  skoro  tradiène, poèasie  vystrájalo 
a prichystalo  nám parádnu  búrku. Zábavy chtivý sa veèer 
presunuli do  Obecného domu, kde sa mohli vytancova� na 
diskotéke, kde sa zabávali do skorých ranných hodín. 
   Ïakujeme   organizátorom   za   pripravenie   tejto   akcie 
a o rok dovidenia. 
                                                                         B. Geleta 
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                            Závery z rokovania 
                OcZ  ¼ubotice dòa 09. 07. 2012 

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 2/7/2012: OcZ prerokovalo návrh na naklada- 
nie s  nehnute¾nos�ou  vo  vlastníctve  obce ¼ubotice  èas� 
pozemku   parc.  c. KN-C 3228/1  o  výmere   cca   250 m 
v k. ú. Lubotice. OcZ schva¾uje  pod¾a  §9a ods. 9 písm. c) 
zákona    SNR  è. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí   v  znení 
neskorších  predpisov  zámer  prenájmu  nehnutelnosti vo 
vlastníctve  obce - èas�  pozemku  parc. è. KN-C 3228/1 o 
výmere  cca  250 m v k. ú. ¼ubotice. OcZ posudzuje  tento 
prenájom  ako  prípad  hodný osobitného zrete¾a v zmysle 
zákona   SNR   è. 138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení 
neskorších predpisov. 
Uznesenie 3/7/2012: OcZ  schva¾uje  odkúpenie  novovy- 
tvorenej parcely è. KN-C 3238/5 k. ú. Lubotice  o  výmere 
121 m, ktorá bola vytvorená z  parcely è. KN-E 3-325 k. ú. 
¼ubotice   Geometrickým    plánom    è. 30/2012  zo   dòa 
08.06.2012,  ktorý  vyhotovil  Jozef   Vavrenec   GEOMAP, 
Tulèík 164, autorizaène   overil   Ing. Martin  Machaj  dòa 
11.06.2012 a  úradne overila  Správa katastra Prešov dòa 
18.06.2012   pod   è. G1-769/ 2012,   od   Jána   Vrabe¾a, 
Herlianska 7, Prešov  Nižná Šebastová v cene 13,27 €/m. 
Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. Domašská. 
Uznesenie 4/7/2012: OcZ schva¾uje  jednorázový  príspe- 
vok  v  rámci  sociálnej  výpomoci  na  kúpu  hygienických 
pomôcok pre trvalo  ležiacu obyvatelku p. Teréziu Jakube- 
kovú, bytom Strážnická 10, ¼ubotice vo výške 100 €. 
Uznesenie 5/7/2012: OcZ   ukladá   predsedovi   komisie 
životného   prostredia   a   ochrany   verejného    poriadku 
vykona� miestne šetrenie za úèelom  posúdenia  problému 
presahovania   konárov  stromov  zo  susedného pozemku 
v    prípade   p.   Mathiovej,     Gagarinova   25,   ¼ubotice 
a  p.   Havajovej,  Nižòanská  19, ¼ubotice 
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN: 
Všeobecne   záväzné  nariadenie  obce ¼ubotice è. 2/2012 
o  výške   príspevkov    na   èiastocnú   úhradu   nákladov 
v   školách  a  školských   zariadeniach  v   zriadovate¾skej 
pôsobnosti obce ¼ubotice 

                                   MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce 

          Ke¾emeske furmani reprezentovali obec

   V  dòoch  22.-24. 2012  júna  sa  v  malebnom  prostredí 
Jánskej  doliny  v  Liptovskom  Jáne  uskutoènili  tradièné 
trojdñové kultúrne  slávnosti “Svätojánske noci”. Podujatie 
bolo  naplnené  programom  všetkých  žánrov, samozrejme 
nechýbala ani folklórna èas�.
   V rámci týchto  osláv na pozvanie organizátorov vystúpi-
la   aj    naša   mužská    spevácka    skupina   “Ke¾emeske  
furmani”, kde sme  vystupovali  spolu  s  folklórnym súbo-
rom “Vagonár Poprad” a mladými heligonkármi z Rabèíc. 
Vystúpenie    našej    skupiny   so    šarišským    folklórom 
sa v rýdzo  slovenskom  prostredí  stretlo  s  ve¾mi  dobrým 
ohlasom  publika a odmenou bol jeho spontánny potlesk.

                       

                        Ing. Marchevský, vedúci speváckej skupiny

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

              Deò s ve¾kým ,,D”Deò s ve¾kým ,,D”

Štefan Krochma¾

Rebeka Bujková

Tomáš Hodal

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Bc. Daniel Baran a Bc. Ivana Doòáková
Štefan Èurík a Dana Adamcová
Michal Kandur a Júlia Piskurová

Štefan Ferko, 76 rokov
Jozef Svat, 61 rokov
Beáta Oravcová rod. Viktorinová, 31 rokov
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    Kratšie dni a dlhšie  noci sú signálom pre zber už jesen- 
ných  darov  z  našej  prekrásnej  prírody. V  tomto  období 
sa zameriame  na  zber šípiek, borievky obyèajnej (jalovec), 
brusnice pravej a èakanky obyèajnej. 
Ruža šípová   je  názov  pre  zber  šípiek. Je to ker, ktorý je 
v jeseni obsypaný èervenými plodmi. Jadierka šípiek patria 
k lieèbe imunity proti chorobám z nachladnutia. Obsahujú 
vitamín E. Šípky sú bohaté na vitamín C, A, B1 a B2. 
Šípkový   èaj  je   nazývaný  aj ako „nápoj zdravia". Na jeho  
prípravu    potrebujeme    15    gramov    sušených   šípiek 
a povaríme v 1/2  litra vody (staèí vari� 15 minút). Pre jeho 
lahodnú chu� sa nemusí sladi�. 
Borievka obyèajná  Je  to  ker  s  tvrdými, najprv  zelenými 
a po dozretí  s èiernymi  bobu¾ami.  Rastie  na  pasienkoch 
a   horských   lúkach. Predmetom  zberu sú   plody,  ktoré 
sa zbierajú v rukaviciach v októbri až novembri. Obsahujú 
vitamín C, terpentíny  a  cukor. Plody ako èajovina, sú ako 
prísada   urologických, antireumatických  a  krv  èistiacich 
èajovín. Okrem   toho  majú  dezinfekèné a antibakteriálne 
úèinky. Esencia je zložkou známej liehoviny „borovièka". 
Brusnica pravá  Je to  ker  podobný  èucoriedke  obyèajnej, 
ktorá má èierne plody avšak brusnica má plody èervené. 
Rastie   vo    vyšších   polohách,  napr.  v   pohorí   Èergov, 
Litmanová, Kojšovská Ho¾a atï. Plody brusnice sú žiadané 
v konzervárenskom priemysle na farmaceutické úèely. 
Èajovina (listy  aj plody) pomáha  pri  poruchách moèových 
ciest, pri  chorobách  v oènom lekárstve (podporuje ostros� 
zraku) a pri lieèbe prostaty. Toho roku plody brusnice doz- 
reli  predèasne. Už zaèiatkom  augusta boli na trhoviskách 
v Prešove v predaji za prijate¾né ceny. 
Èakanka  obyèajná   (ligoria) Rastlina  s  modrými  kvetmi, 
ktorá   rastie  v  okolí  našej  obce  na roliach, pri potokoch 
a pri  cestách. Pestuje  sa  aj  v záhradách pre koreò, ktorý 
sa vykopáva v septembri až októbri. Po omytí sa nareže na 
tenké kúsky a po usušení sa spracúva ako droga, alebo sa 
maceruje v ražnej liehovine  ako kvapky. Hlavné  obsahové 
látky sú  terpentíny, železo, vápnik, fosfor a draslík. Droga 
pôsobí  moèopudne, ako mierne  preháòadlo  a pri žlèníko- 
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                  Èo nás èaká v materskej škole
   
   Aj keï  je  prázdninový èas v plnom prude letných aktivít 
a  lastovièky  ešte ,,nebalia”  kufre  na  dlhú  cestu, predsa 
naša  Materská  škola  ¼ubotice  už   žije  školským  rokom 
2012/2013.
   Pre 96 ,,našich” detí  pripravuje   kolektív  pedagogických 
a  nepedagogických   zamestnancov   atraktívne  prostredie 
v triedach, zväèša vybavených novým nábytkom, hraèkami, 
edukaènými  pomôckami  a  technologicky vynovenou škol- 
skou  kuchyòou s modernou  elektroinštaláciou  a umývaè-
kou riadu. Teší  nás, že na školskom dvore deti bude èaka� 
úplne  nové  ihrisko  spåòajúce  európske   normy  ekológie
a bezpeènosti. 
A my, uèite¾ky , sme asi najviac zvedavé na  nových malých 
škôlkarov, z ktorých  sa  možno  niektorí  3. septembra  po 
prvýkrát pustia  mamkinej a ockovej ruky a v prostredí na-
šej  materskej  školy  si  nájdu  svojich  nových  kamarátov 
a tiež tú ,,SVOJU” pani uèite¾ku.

   Budeme  radi, ak  všetci, ktorí  budeme  v  nasledujúcom 
období spolupracova� na výchove detí naplníme slová klasi- 
ka, že: KTO  SA  USILUJE  O  DOBRO  PRE  DOBRÝ  CIE¼, 
NECH SA OÒ USILUJE DOBRÝMI PROSTRIEDKAMI.

Tešíme sa na vzájomné stretnutia.

                                   Mgr. Renáta Kertisová, riadite¾ka MŠ                  

 
                       

                       

                       
                          Na ihrisku prebiehajú ešte posledné úpravy

vých ochoreniach. Kvapky sa užívajú na povzbudenie chuti. 
Cigorka  známa  ako  náhradná  káva  sa  dodnes spracúva 
v krajinách celej Európy. 
   Jesenná  sezóna  patrí  k obdobiu, kde je  vrchol  výskytu 
širokého  sortimentu  tak jedlých, ako aj toxických húb. Na 
zaváranie  sú  vhodné  rýdzik  pravý, podpòovka  obyèajná, 
masliak obyèajný a taneènica polná. 
Rýdzik pravý  Rastie  v  ihliènatých lesoch a je ve¾mi hojný. 
Má  ružové  mlieko  a èasto  sa  zamieòa  za  nejedlý rýdzik 
kravský, ktorý má mlieko biele. Rýdzik pravý nie  je vhodný 
na sušenie. 
Podpòovka  obyèajná   Je  to  najrozšírenejšia  huba,  ktorá 
rastie v našich lesoch na pòoch, ale aj v záhradách, kde sú 
staré korene a pod starými orechmi. Zámena môže by� za 3 
druhy peniazoviek, ktoré sú nejedlé a vyvolávajú žalúdoènú 
nevo¾nos�  a  zvracanie. Podpòovka  je vhodná tak na suše- 
nie, ako aj na nakladanie do nálevu. 
Masliak   obyèajný   jeho   výskyt  je  v  ihliènanoch  a patrí  
medzi  výborné  jedlé  huby  vhodné  na sušenie, na úpravu 
spestrenia  jedálneho  menu, ako aj na nakladanie do nále-  
vu. Je to ¾ahko strávite¾ná huba, ktorú môžu ako pochú�ku 
užíva�  aj  deti. Zamenená  môže  by�  za  podobný  masliak 
kravský (má  olivovo  hnedé  zrnká a klobúk  žltohnedý). Je 
síce jedlý, ale  nízkej  chu�ovej  kvality. Dalšia  zámena a to 
nepríjemná, je  za  podobný hríb  horký, ktorý  má svetlejší 
klobúk a spodná  èas� hlúbika je èervenkastá. Jeho chu� je 
horká a jedlo je odporné. 
Taneènica  po¾ná  Huba, ktorá  po daždi  vyrastie v krátkom 
èase  na  lúkach,  v  parkoch  a  pri  lesných cestách. Tvorí 
kruh mnohopoèetných  plodníc  a  praženica  s  vajíèkom je 
pochú�kou  od  júna  do konca novembra. Nakladaná v sla- 
dkokyslom náleve je prílohou k mäsovým jedlám. 
   Vzh¾adom na  hojný  výskyt  tak nejedlých, ako aj jedova- 
tých húb, ktoré by  sme  mali bezpeène pozna�, spomeniem 
niektoré a  to: strmu¾ky, pavuèinovce, vláknice,  šupinaèky 
a samozrejme smrte¾ne jedovatú muchotrávku zelenú  aj jej 
3  odrody.  Aby   sme  predišli   prípadným  otravám  znovu 
pripomínam, že máme  zbiera� iba tie huby, ktoré bezpeène 
poznáme. 
   Aj jesenné  obdobie  má  svoje èaro a na  ïalšie stretnutie 
s priate¾mi a obdivovate¾mi prírody sa teší 

                                                                        Janko Sás 

                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY

              Úspešné obdobie záveru školského 
                             roka 2011-2012
   Tento  školský  rok 2011/2012 môžeme považova� za sku-
toène   úspešný. Krúžková   i  vzdelávacia  èinnos�  priniesla 
svoje   úspechy,  ktorého   ovocie   žneme   práve   na   konci
školského roka. Ako  škola  sa  môžeme  pochváli� úspechmi 
v oblasti  prírodovednej,  umeleckej,  športovej... spomeniem 
aspoò nieko¾ko ocenení z posledného obdobia:
V zbere druhotných surovín :
V sú�aži Recykluj a vyhraj, ktorú organizuje spoloènos� Milk 
– Agro Prešov, sme za 201 kg tetrapakov získali 3. miesto. 
Keïže sme  popritom  zberali aj vieèka  od produktu Integrá- 
èik, získali sme pre školu 800 eur. Za zber  Sabi vieèok nám 
bolo  vyplatené 16,60 eur. V  zbere hliníkovej  fólie Hliníkový 
skarabeus sme boli na 1. mieste v prepoète na poèet zapoje- 
ných žiakov. Organizaène  sa o to starala p. uè. J. Oravcová.
V sú�aži Èerveného kríža  získali naše žiaèky (5-èlenné druž- 
stvo z 8.C triedy pod  vedením p.uè. Z. Ferencovej) 2.miesto, 
èím ukázali, že našim  žiakom záleží aj na tak dôležitej obla-
sti života, ako je rýchly zásah v prospech zdravia druhých.
V literárnej sú�aži – študijného   centra  BASIC  sa  I. Sabová 
(8.B) umiestnila  na 1.mieste,  M.Kaèmár  (8.B) na 2. mieste 
a  R. Šimko  (8.C)   na  10.  mieste,   èím   sme   sa   zaradili
k najúspešnejším školám vo  východoslov. regióne. I.Sabová 
získala   aj   èestné  uznanie  v celoslovenskej  sú�aži O cenu 
Dominika Tatarku.
V prírodovedeckej oblasti :
Na 1.mieste v  Olympiáde  z biológie v kategórii D sa umiest-
nila Alexandra Pacosová (6.A), Lucia  Spáèová  bola úspešná 
riešite¾ka.  Podobne  úspešné  boli v Botanikiáde Ivana Pivo-
varníková a  Soòa  Pacosová – piataèky  (pod vedením p. uè. 
A. Hvizdošovej)
   

            Otvorenie školského roka 2012/2013 

                                      Milé deti, 
  èas oddychu je za nami, preto Vás aj Vašich rodièov 

pozývame srdeène 
3.septembra 2012 o 8.15 hod. do ZŠ ¼ubotice. 

   Na školskom dvore  nás  všetkých  èaká  slávnostný vstup 
do nového  školského  roka 2012/2013. Príïte spolu s nami 
zaèa� svoju ïalšiu cestu za poznaním! 
   Tešia  sa  na  Vás Vaši spolužiaci, uèitelia  i nepedagogickí     
  pracovníci a vedenie školy. 



V prípade záujmu reagova� na výzvu z niektorého 
èlánku  môžte  svoje pripomienky posiela� na 

redakcia@lubotice.eu, alebo vola� 
na t.è. 051/7480900
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      Správa o èinnosti stolnotenisového klubu 
                    v roèníku 2011/2012 

   V   úspešnom    sú�ažnom   roèníku  2011 / 2012   sme 
z dvanástich družstiev obsadili 1. miesto. Zásluhou hráèa 
Slavomíra  Daòka  sme  obsadili 1. miesto  aj v sú�aži jed- 
notlivcov. Oddiel  pôsobí  pod vedením hrajúceho trénera, 
vedúceho družstva  a predsedu  stolnotenisového  oddielu 
Rudolfa Sirotòáka. 
   Zloženie   oddielu: Slavomír  Daòko, František  Prišèák, 
Karol    Tuleja,  Milan    Kožár,  Marcel  Rešovský,  Rudolf 
Sirotòák. 
   V kvalifikácii   o   postup  do  4. ligy  sme  žia¾  neuspeli 
a  preto  ostávame  hra� aj naïalej 5. ligu. Nedá mi nepri- 
pomenú�, že v nasledujúcom roèníku oslávime 20. výroèie 
založenia stolnotenisového oddielu TJ Sokol ¼ubotice. 

   

   Ïakujem všetkým hráèom, ktorí  dôstojne reprezentovali 
a stále reprezentuju  náš  oddiel.  Našim  cie¾om  je  nielen 
naïalej získava�  popredné umiestnenia v sú�aži  družstiev 
a jednotlivcov ale aj pritiahnu�  mládež našej obce k tomu- 
to  krásnemu   športu.  Už  nieko¾ko   rokov   ve¾mi   dobre 
spolupracujeme s  miestnou  základnou školou, kde máme 
vytvorené hracie podmienky. 
   Za   podporu  èinnosti  stolnotenisového  klubu   v  našej 
obci chcem  poïakova�   starostovi  obce, obecnému zastu- 
pite¾stvu a prezidentovi TJ Sokol ¼ubotice. 

             Predseda stolnotenisového oddielu Rudolf Sirotòák 

         Naše úspechy na M SR 2012 vo vo¾ných       
      modeloch na vojenskom letisku v Prešove 

   Modelársky  klub  Prešov  pod  vedením  Michala  Dorka 
usporiadal 30. júna 2012  na  vojenskom letisku v Prešove 
M SR vo vo¾ných  modeloch  kategórie  hádzadiel  A3, F1H, 
F1K a P30. 
   Velmi  pekné  a teplé ráno, až 22°C, dávalo predzves� vy- 
sokým letným teplotám.  Akcia zaèala  ráno  o 7.00 hodine 
zaprezentovaním sú�ažiacich do jednotlivých kategórií. 
Aj naši modelári z ¼ubotíc mali zastúpenie v zložení Štefan 
Potocký ml. a Milan Minárik ako sú�ažiaci, Gabriel  Hudák 
v športovej  jury  a èasomeraè a  Milan Minárik ako hospo- 
dár a hlavný rozhodca. 
   O 8.00 hod. to  všetko  prepuklo. Dopoludnajší  program 
zahàòal dve kategórie a  to hádzadlá a F1H, kde  sme  mali 
obe naše  želiezka. Horúci deò  a obloha bez mráèika zaèali 
preverova�   fyzickú   zdatnos�  pretekárov.  Kategória  F1H 
skonèila  prevažne  pre ve¾kú  èas�  sú�ažiacich  už o 13.30 
hod., bol to aj  prípad  Milana  Minárika, ktorý  skonèil  na 
piatom  mieste  a  ako  prvý  sa  nedostal  do  rozlietavania 
medzi štyroch najlepších. Nakoniec  túto  kategóriu  vyhral 
Lietava Ladislav z  Trenèianskej Turnej. Hádzadlá pokraèo-
vali po obedòajšej  prestávke  už  v 33°C  horúèave. V tejto 
kategórii sme boli  velmi  úspešný, majstrom  Slovenska sa 
stal Štefan Potocký ml. a hneï za ním jeho  tréner a vedúci 
krúžku Milan Minárik. 
   Naše  zastúpenie Milanom  Minárikom bolo aj v kategórii 
A3, ktorá sa lietala poobede, no po nieko¾kých pokazených 
štartoch sa umiestnil až na siedmom mieste. 
Záver  športového  zápolenia  bol o 19.00 hod., kde pri pre- 
beraní cien vládla rados� a dobré emócie.

                                                                 Milan Minárik 

     Vyžrebovanie jesennej èasti sú�aže 2012/2013
                     “A” mužstvo IV. Liga SEVER

   dátum    èas              súperi                     odchod  
   29. 7.   17:00    Kežmarok-¼ubotice           
   29. 8.   16:00    ¼ubotice-V. Šariš              streda        
     5. 8.   16:30    Raslavice-¼ubotice            15:00 
   12. 8.   16:30    ¼ubotice-Kraèúnovce          
   19. 8.   16:00    Jasenov-¼ubotice              14:00
   26. 8.   16:00    ¼ubotice-Zamutov        
     2. 9.   15:30    Dlhé Klèovo-¼ubotice        13:30
     9. 9.   15:30    ¼ubotice-Kežmarok
   16. 9.   15:00    Fintice-¼ubotice                 autá
   23. 9.   15:00    ¼ubotice-Pakostov 
   29. 9.   15:00    Plavnica-¼ubotice             13:00
     7.10.  15:00    ¼ubotice-Medzilaborce
   14.10.  14:30    N. Hrušov-¼ubotice           12:30 
   21.10.  14:00    ¼ubotice-K¾ušov
   28.10.  14:00    Hanušovce-¼ubotice          12:30
     4.11.  13:30    ¼ubotice-Kendice
         
                                          Ing. K. Hricišák, predseda TJ


