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         Investièné aktivity obce v roku 2011.

    Vážení obèania,
   v rukách držíte  prvé  tohtoroèné  èíslo  našich obecných 
novín  a  tak   je   vhodná  príležitos�   na   krátke  obzretie 
sa za  rokom  2011 z  poh¾adu  života  našej obce. V tomto 
príspevku vás chcem informova� o niektorých investièných 
aktivitách, ktoré sme urobili.
   Už  v  roku 2010  bola  zaèatá prístavba materskej školy. 
Práce prebiehali  pod¾a  harmonogramu  a  tak  k  polroku 
2011  boli   stavebné  práce  ukonèené  a  materská  škola 
skolaudovaná. Od  1.9.  je  teda v prevádzke plnohodnotná 
štvortriedna  materská  škola,  ktorá  má  kapacitu  do sto 
detí. Ve¾kým  potešením je, že dokážeme naplni� materskú 
školu  ¾ubotickými de�mi. Materská škola má právnu sub- 
jektivitu a je financovaná z rozpoètu obce.
   Druhou  ve¾kou  investiènou  akciou  bola realizácia pro-
jektu  „Regenerácia  centra  obce“.  Rozpoèet  projektu  bol 
845000  eur  a  projekt  bol   financovaný  z  nenávratného 
finanèného príspevku európskej únie. Obec sa na financo- 
vaní podie¾ala  5  percentami. V rámci  tohto projektu bola 
pred  obecným  úradom  vybudovaná  pešia  zóna  spojená 
s výsadbou stromov a kríkov, preložená  odboèka  na ulicu 
Èsl. letcov s novým  parkoviskom  a priechody pre chodcov
pri   kostole   boli   upravené   ako  spoma¾ovaèe  rýchlosti 
z dôvodu zvýšenia bezpeènosti chodcov. V zelených pásoch 
ulice Makarenkovej boli vysadené okrasné stromy. V rámci 
projektu bola tiež rekonštruovaná  ulica Kalinèiakova, kde 
bol  urobený  nový  asfaltový  povrch,  opravené  chodníky 
vrátane  výmeny   obrubníkov,  vybudované  nové  verejné 
osvetlenie  a  rekonštruovaný  obecný  rozhlas. Na  zastáv- 
kach MHD na Kalinèiakovej ulici a pri kostole boli vybudo- 
vané prístrešky pre cestujúcich.
   Vzh¾adom na skutoènos�, že v našej obci je ve¾ký záujem 
o výstavbu  rodinných  domov,  snažíme  sa  vytvára� pod- 
mienky  pre   výstavbu  rozširovaním  inžinierskych sietí. 
Keïže z rozpoètu  obce  nie  je  možné financova� výstavbu 
týchto   sietí,   snažíme  sa  h¾ada�  dohodu  o  financovaní 
so správcami jednotlivých sietí. Výsledkom toho bola reali- 
zácia   výstavby  vodovodu  a  kanalizácie  na  Krížnej ulici 
a   na   konci   Makarenkovej   ulice   smerom  k   novému 
mostu  na  ¼ubotickom potoku. Nepriaznivú situáciu v zá- 
sobovaní  elektrickou  energiou  sa  nám   podarilo  zlepši� 
rekonštrukciou  trafostanice  na Šalgovickej ulici a vystav- 
bou   novej   trafostanice  na   Krížnej  ulici  a Cintorínskej 
ulici.
   Našou  ve¾kou  dlhodobou  snahou  je  oprava  základnej 
školy. No keïže sme nemali  schválený  nenávratný  finan-
èný   príspevok   z   fondov   európskej   únie,  snažili  sme 
sa aspoò zvýši� bezpeènos�  detí  na  dvore základnej školy 
vybudovaním  nového  chodníka  medzi  jednotlivými pavi-
lónmi.
   Po  uzavretí  zmluvy  so  spoloènos�ou  Presnet sa zaèala 
v  našej  obci  výstavba   optickej   siete   na  poskytovanie 
internetových  služieb  s  možnos�ou  prenosu  televízneho 
vysielania  a  telefonovania. Celá  obec  by  mala by� pod¾a 
zmluvy pokrytá do konca tohto roka.

   Pre   koordinovaný   rozvoj  obce  je  nevyhnutný  územný 
plán  obce.  Naša  obec  má  schválený  územný plán z roku 
2009,  no  záujem  zo  strany  investorov  si  vyžadoval  jeho 
drobné  úpravy  a tak  boli  v roku 2011 schválené obecným 
zastupite¾stvom  „Zmeny  a  doplnky  2011“. Všetky aktivity 
v obci musia by� v súlade s územným plánom.
   Vážení obèania,
toto  sú  len  èiastoèné  informácie  o  èinnosti  obce  v roku 
2011. Obecné zastupite¾stvo na svojom februárovom zasad-
nutí schválilo  uznesenie, ktorým  zvoláva  verejné zhromaž- 
denie   obyvate¾ov   obce   na   20.3.2012  o   17,00   hodine 
v zasadaèke  obecného úradu. Na tomto zhromaždení bude- 
te   ma�   možnos�   vypoèu�    si    podrobnejšie   informácie 
o èinnosti obce vo všetkých oblastiach, plány do budúcnosti 
a èasový  priestor  bude  aj  na  diskusiu. Aj touto cesto vás 
na verejné zhromaždenie srdeène pozývam.

                                          MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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                            Závery z rokovania
          OcZ obce ¼ubotice dòa 16. 01. 2012
 
Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia: 
Uznesenie 2/1/2012: OcZ schva¾uje plán kontrolnej èin- 
nosti hlavného kontrolóra obce ¼ubotice na I. a II. polrok 
2012 a poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kon- 
troly v súlade so schváleným plánom kontrolnej èinnosti
Uznesenie 3/1/2012: OcZ   ukladá  predsedovi   komisie 
stavebnej vykona�  miestne šetrenie v reštaurácii Obecný 
dom  za  úèelom  posúdenia  potreby  komplexnej  rekon-
štrukcie budovy
Uznesenie 4/1/2012: OcZ   ukladá   predsedovi  komisie 
finanènej a obecného rozvoja prejedna� žiados� p. Ivanec- 
kého  a  spol.  a  predloži�  stanovisko  k predaju  parcely 
na budúcom zasadnutí OcZ
Uznesenie 5/1/2012: OcZ  schva¾uje  Zmluvu o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 
parc.  è.  KN-E 736/2 k. Ú.  ¼ubotice  vo vlastníctve obce 
pre   MUDr.   Jozefa   Dzurillu,   Bajkalská    16,   Prešov 
a   Ing.   ¼uboša   Kokošku,   Exnárova   33,  Prešov   pre 
výstavbu  kanalizácie, vodovodu, plynovodu a prístupovej 
komunikácie

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

1. Vzh¾adom  na  to, že  po  obci  sa  vo¾ne  pohybujú psi,  
opätovne    žiadame   majite¾ov   psov,   aby   brali   oh¾ad 
na  ostatných  obèanov  a  nenechali  svojich   psov  vo¾ne 
pobehova�   po   uliciach.Týmto  konaním  sa dopúš�ajú  
priestupku,  za ktorý im  v  prípade  dokázania viny hrozí 
sankcia  až  do  výšky  165  EUR. Zároveò  upozoròujeme, 
že po uzavretí dohody s mestskou políciou v Prešove bude 
urobený odchyt týchto psov a ich umiestnenie v útulku.

2. Žiadame  obèanov, ktorí  majú  na  svojich  pozemkoch 
zasadené    stromy    a    kríky    v    blízkosti   chodníkov, 
aby v  jarnom období  orezali  konáre, ktoré preènievajú 
nad chodník a prekážajú chodcom.

3. Vzh¾adom   na    skutoènos�,   že    pracovníci    TSmP, 
ktorí  vyvážajú  komunálny  odpad  majú zákaz vstupova� 
na súkromné pozemky, žiadame obèanov, aby v deò vývo- 
zu komunálneho odpadu  vykladali smetné nádoby pred 
brány  domov.  Smetné  nádoby,  ktoré  nebudú vyložené 
na chodník v budúcnosti nebudú vyvezené.

4. Žiados� o zníženie poplatku za vývoz komunálneho 
odpadu na osoby, ktorým  to  umožòuje príslušné ustano- 
venie    Všeobecne   záväzného   nariadenia   o  miestnych  
daniach a poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu obce 
¼ubotice,   je    nutné    doloži�   požadovanými   dokladmi 
a poda� do 31. 3. 2012.

                                      MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

                             POZVÁNKA

Obecné zastupite¾stvo pozýva obèanov 

na verejné zhromaždenie, 

ktoré sa uskutoèní dòa 20.3.2012 o 17.00 hod. 
v zasadaèke obecného úradu. 

V programe je vyhodnotenie èinnosti obce v roku 
2011, zámery na rok 2012 a diskusia.

                           Závery z rokovania
          OcZ obce ¼ubotice dòa 13. 02. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/2/2012: OcZ  schva¾uje kultúrno-spoloèen-
ské podujatia obce na rok 2012
1. lyžiarsky zájazd (január – vianoèné prázdniny)
2. ¼ubotický ples (koniec januára)
3. lyžiarsky zájazd (február – marec – jarné prázdniny)
4. Noc s Andersenom (apríl)
5. Deò Matiek (2. májová nede¾a)
6. Èitate¾ská pasovaèka (jún)
7. Oslavy Cyrila a Metoda (júl)
8. zájazd na kúpalisko (letné prázdniny)
9. Šarkaniáda (koniec septembra)
10. Oslavy jubilantov (október)
11. Vianoèný komorný koncert v kostole
12. divadlo, výstavy, besedy (v priebehu roka)
13. nede¾né kultúrne  popoludnia  (po výstavbe pódia pri 
Obecnom dome)
Uznesenie 3/2/2012: OcZ   schva¾uje   predaj   pozemku 
parc. è. KN-C 513/3 o výmere 5 m vlastníctve obce ¼ubo- 
tice   Východoslovenskej  distribuènej,  a. s., Mlynská 31, 
Košice za cenu 20 €/m. OcZ predaj  pozemku  posudzuje 
ako   prípad   hodný   osobitného   zrete¾a  v  zmysle  §9a
ods.  8 písm.  e) zákona SNR è.  138/1991  Zb. o majetku 
obcí  v znení  neskorších  predpisov z dôvodu, že sa jedná 
o   malú   výmeru  a  na  pozemku   je  postavená  stavba 
trafostanice – TS Krížna.
Uznesenie 4/2/2012: OcZ  ukladá  nájomcovi  Obecného 
domu Martinovi Balíkovi A. M. B., Kalinèiakova 23, ¼ubo- 
tice  umiestni�  na budovu  nápis  Obecný dom na vstupe 
zo strany od ul. Bardejovskej a zo strany od nadjazdu.
Uznesenie 5/2/2012: OcZ  deleguje  ako  zástupcov obce 
do   funkcie  èlena  Rady  školy  pri  MŠ  Martina Baòasa 
a Františka Husovského
Uznesenie 6/2/2012: OcZ  zvoláva  zhromaždenie obyva- 
te¾ov obce na  utorok 20.03.2012 o 17.00 h s programom 
– vyhodnotenie èinnosti obce v roku 2011, zámery na rok 
2012 a diskusia.

                                 MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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      Poskytovanie internetových služieb firmy     
       PRESNET s.r.o. v ¼uboticiach napreduje...

   Firma PRESNET  s.r.o.  pôsobí  na  trhu už nieko¾ko ro- 
kov. Výstavba  optickej  siete  v  ¼uboticiach  momentálne 
zastáva  popredné  miesto  v  našom  pôsobení na východ-
nom  Slovensku, prièom  už máme  pokrytých viac ako 50 
percent Vašej  obce a èo je najdôležitejšie, že našou priori- 
tou  je  spokojnos�   zákazníkov   s  poskytovaním  služieb 
firmy  PRESNET  s.r.o.  Zabezpeèujeme  pripojenie  optiky 
priamo  až  do  domu,  prièom  zákazníci   využívajú  tieto 
služby: kvalitný  a rýchly internet, televíziu – IPTV, hlaso-
vé služby – VOIP a samozrejme poskytujeme prislúchajúci 
a kvalitný servis technikov priamo až do domu. 
   Už  v  tomto  roku bude ukonèená výstavba optickej siete 
v celých ¼uboticiach a ako náhle sa oteplí, budeme pripája�
ïalších  zákazníkov. Veríme, že s pokojnos� našich zákaz- 
níkov   bude   naïalej   len  narasta�.  V  prípade   záujmu 
uvádzam e-mailovú adresu: radovan.jakubko@presnet.sk

                                               Radovan Jakubko, konate¾
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   V sobotu  28. januára  mnohí   z  nás  strávili príjemný 
veèer  v spoloènosti  susedov  a  priate¾ov  na ¼ubotickom 
plese. Ako správny hostite¾ nás milým slovom privítal pán 
starosta  s  manželkou.  Nasledoval  pekný  kultúrny pro- 
gram - zahrala  dychovka,   zaspievali  nám  sólisti  opery
z Košíc aj  mužská  spevácka skupina Kelemské furmani, 
mladí  taneèníci  predstavili  svoje  umenie - ukázali  nám 
ako sa  hýba�  na parkete. Do tanca hrala skupina INDEX 
a zábava  sa  rozprúdila  až  bol  malý  parket.  Tancovalo 
sa aj v ulièkách medzi stolmi. Vydýchli sme si pri chutnej 
veèeri a v rýchlom  tempe sa  pokraèovalo ïalej. Prekvapil 
nás výber jedál v teplom bufete, nechýbala tombola. 
Veselá   zábava  pokraèovala  do  skorých ranných hodín,  
domov sa nám veru nechcelo. Prežili sme naozaj príjemný 
veèer  v milej spoloènosti a dobrú zábavu. Už teraz  sa te- 
šíme   na   budúcoroèný   ples   v   ¼uboticiach  a veríme, 
že tradícia organizovnia podobných podujatí pretrvá.
 
                                                              rod. Kova¾ová

Z vašich ohlasovZ vašich ohlasov

ZO ŽIVOTA OBCEZO ŽIVOTA OBCE

                                ¼ubotický ples
   
   Tradíciou  v  našej  obci  sa  stal  ¼ubotický  ples.  Tento 
rok sme  28.januára  plesali  už štvrtý krát v SPŠ drevárs- 
kej.  Pred  vstupom  do  krásne   vyzdobenej  sály každého 
osobne privítal p. starosta so svojou manželkou a kalištek 
hruškovice  alebo  drobná èokoládová sladkos� nám dobre 
padla . Obecný  ples  otvorila  dychová  hudba  a všetkých 
prítomných privítala moderátorka Z. Turlíková. 
MVDr. Š. Krajèi  nás  prípitkom  a prvým valèíkom uviedol 
do víru plesania, tanca a zábavy. V programe  nám zazneli 
známe  operné  árie  v   podaní  sólistov  KND  K. Juskovej 
a A. Baculíka, ktorých  hudobne  sprevádzal Ing. Š. Krajèi. 
Obdivovali  sme  aj   mladých  taneèníkov   spoloèenských 
tancov. V neskorších  veèerných hodinách  sme  si zanôtili
na ¾udovú nôtu spolu s našimi Kelemeskymi furmanmi. 
Hudobná   skupina  INDEX, ktorá nám vyhrávala  do sko-
rých  ranných  hodín  dala  zabra� nielen našim taneèným 
topánkam. Ako na všetkých  dobrých  plesoch  ani na tom 
našom  nechýbala  bohatá  a  zaujímavá  tombola. Anjelik, 
ktorý  nás  èakal  ako  pozornos�,  nám  bude  pripomína� 
chvíle  strávené  s  priate¾mi  v  perfektnej zábave a dobrej  
nálade na 4.¾ubotickom plese.
   Ïakujeme a dovidenia o rok. 
                                                                J. Potocká

Do bohatej tomboly prispeli svojimi cenami títo sponzori:

CK   VV   Tour  Prešov – p. Iveta  Volánska, GOSPA  Travel 
Tulèík,  PO  CAR  Prešov, Champions  Cafe Prešov, Gemor 
Fashion Prešov, CMR ¼ubotice, ÈAÏU ¼ubotice, Stavopro-
jekt   Prešov,  Gaton  Prešov,  Inžinierske   stavby   Košice, 
Detská   ambulancia    MUDr.   Benèièovej  N.  Šebastová, 
Záhrada   Real   ¼ubotice,  Nicholtrackt  ¼ubotice,  Naceva 
¼ubotice, Stomex  ¼ubotice,  Prelika  Prešov, Keramika GS 
¼ubotice, Supra Prešov, Peter Leško ¼ubotice, ELT Prešov, 
LUX  ¼ubotice,  Kaderníctvo   Danka  ¼ubotice,  Automape 
¼ubotice,  ANIR Prešov, Tampex Prešov, predajòa automo- 
bilov    zn.   Mercedes   Prešov,   1.   Prešovskánástrojáreò 
Prešov, Kapap  Prešov, SZRB  Prešov, O.S.V.O. Comp. Pre- 
šov,  Drogéria  M.   Pištejovej   Prešov,  Eleonóra  Šotíková 
N. Šebastová, Palivá  a  stavebniny  ¼ubotice,  Kaderníctvo 
Beauty     ¼ubotice,     Gréckokatolícka    charita    Prešov, 
Milk     Agro    Prešov,    Tlaèiareò     Stevepress   Šalgovík, 
ZŠ ¼ubotice, SPŠ drevárska ¼ubotice.
   Obecný úrad ¼ubotice úprimne ïakuje všetkým sponzo- 
rom za ceny do tomboly.

                                  MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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                              Zabíjaèkové hody

   

   
   
   V sobotu 18. februára  2012 sa v priestoroch športového 
areálu   v   ¼uboticiach  konalo     spoloèenské  podujatie- 
2. Kelemeske  fašiangové  zabíjaèkové   hody. Mužská spe- 
vácka skupina Kelemeske furmani v spolupráci s obecným 
úradom   pripravili  pre  návštevníkov  chutné  zabíjaèkové 
špeciality a tiež ukážku rozoberania ošípanej pri zabíjaèke. 
Zahria� sa  dalo pri  varenom víne, hriatom a  èaji.  Okrem 
ochutnania  na mieste, návštevníci si výrobky mohli kúpi�
aj  pre   svoje  domácnosti. Mäsové pochú�ky  boli  vhodne 
doplnené   typickými  fašiangovými  sladkos�ami - šiškami 
a kysnutými koláèmi. Celé podujatie svojimi vystúpeniami 
sprevádzali  Kelemeske   furmani, ktorí spolu s priaznivým 
poèasím urobili všetkým úèastníkom dobrú náladu. 
   
                                                                              OcÚ

DARY PRÍRODYDARY PRÍRODY

 Blíži sa koniec zimy a už sa objavujú aj prví poslovia jari. 
V novom roku naskytá  sa teda naša príležitos� využi� da-
ry Božej  prírody. Z lieèivých rastlín pozornos� si ako prvá 
zaslúži   žih¾ava   dvojdomá.  Je  to   burina,  ktorá  rastie 
na lúkach,   v   záhradách,  rumoviskách  a je  nenároèná 
na vlhkos�. Na  lieèebné  úèely sa  využívajú listy, stonky, 
koreò  a  semená. Listy   žih¾avy  sú bohaté  na  chlorofyl 
(listovú  zeleò), ïalej  na  vitamíny C a B1, tiež provitamín 
A. Rastlina  ako  droga   podporuje  celkový metabolizmus 
organizmu, a  preto má  aj  široké uplatnenie v lieèebnom 
procese.  Èerstvé   listy  sa   užívajú   aj ako  jarné šaláty, 
a to hlavne pre  ich  bohatý obsah vitamínu C. V ¾udovom 
lieèite¾stve  z  listov  sa  vyrábajú  kvapky na inhaláciu pri
ochoreniach  dýchacích ciest – uvo¾òujú hlien. Tiež sa vy- 
rábajú  mazadlá  a tinktúry pri  reumatických bolestiach. 
Koreò žih¾avy sa spracuváva podobne ako koreò kostihoja
lekárskeho – teda  vyluhovaním   v  ALPE.  Táto   tinktúra 
sa používa proti vypadávaniu vlasov.
Zber:
· Listy – apríl až august – sušíme ako drogu.
· Koreò – február alebo november – hrúbka aspoò 1mm.
· Semená – október – sušíme ako drogu.
   Ïalšou  dôležitou  lieèivou rastlinou  na  zber  v  jarnom 
období je  skorocel kopijovitý. Rastie na lúkach, medziach, 
trávnatých svahoch, ale pestuje sa aj v záhradkách. 
Skorocel  kopijovitý  je  bohatý hlavne na horèiny, vápnik, 
soli, draslík  a  na vitamín  C. Zbierajú sa  listy, keï majú
aspoò 20cm výšku a zber prebieha  od jari až do neskorej 
jesene. Èajovina, ako  èerstvé  listy  alebo po usušení, ako 
droga je vhodným  nápojom  najmä pre staršiu generáciu, 
chutí aj bez cukru a slangovo ho nazývame nápoj zdravia. 
Je   dobrým   preventívnym  prostriedkom proti   chrípke, 
tak pre deti, ako aj pre dospelých.
   Túto  nádielku  z  prvých jarných  lieèivých  rastlín nám 
Stvorite¾  ponúka  zadarmo! Využime  tento  dar  pre naše 
zdravie a pode¾me sa s týmto darom aj s našimi priate¾mi.

                   Ján Sás, èlen výboru SSRV – poboèka Prešov

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

Michla Kovaèík

Leonard KiliánMartin Macko

Erik Benko

Aneta Takáèová

Narayan Petrigáè
Dominik Hartmann

Stella Palèisková

Anna Tkáèová

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Štefan Perže¾ a Denisa Židíková

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

Imrich Slávik, 80 r.
Katarína Sásová rod. Šutorová, 86 r.
Ján Hudáèek, 92 r.
Mária Holubová, 76 r.

                     Matrika za rok 2011

Narodení: 44 detí (22 chlapcov + 22 dievèat)
Zomrelí: 18 osôb (7 mužov + 11 žien)
Sobáše: 20 sobášov
K 31.12.2011 mali ¼ubotice 3120 obyvate¾ov.



ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

                    Hurá, školský muzikál!

   Muzikál je veru tvrdý oriešok. Spoji� tanec, spev, divadlo 
do jedného celku je skutoène �ažké  aj pre profesionálnych 
hercov,   nieto   pre   žiakov  2.  stupòa   základnej   školy. 
My sme sa  však  na to podujali. Ve¾kú  pomoc sme získali 
od Nadácie Jednota COOP, ktorá nám schválila poskytnu- 
tie  finanèného   grantu  na  náš  projekt  nazvaný  CESTA 
K  DRUHÝM. Poskytli  nám  financie  na  kulisy,  rekvizity, 
kostýmy  i  kameru, aby sme de�om ako spomienku mohli
da� DVD z natoèeného predstavenia. Rodièovská rada nám 
vypomohla  finanène  pri  organizácii  premiéry  a  my sme 
sa  na  hudobnom, divadelnom krúžku a zumbe pustili do 
práce.
   Polroèná  práca  dnes  prináša  svoje  ovocie. Výsledkom
je hodinové predstavenie – muzikál SESTRA TULÁKOV. 
Rozpráva   skutoèný  príbeh  dievèa�a,  ktoré  sa  rozhodlo 
pomáha�  bezdomovcom, de�om z ulice...pritom si aj sama 
h¾adá   svoju   životnú   cestu.  Premiéru  sme  zrealizovali 
v Divadle Alexandra Duchnovièa v Prešove 17.2. 2012.
Ak  ste  si to nemali možnos�  pozrie�  a máte záujem, verí-
me,  že  sa  nám  podarí  urobi�  s  de�mi  aj  malé  „turné“
v okolí.

                                                           Mgr. M. Baòasová

                       Zo školskej kroniky

   Zaèiatok  nového  roka  v  ZŠ  ¼ubotice  bol  opä� bohatý 
na udalosti. 19. januára 2012 sa konal zápis do 1.roèníka 
ZŠ v èase  od  13,00 – 18,00 hod. Zapísaných  bolo 60 detí 
(27  chlapcov,  33 dievèat). O  odklad  školskej  dochádzky 
požiadali pre svoje deti 5 rodièia.
   V   dòoch   6.2. – 10.2. 2012    prebiehala  v  lyžiarskom 
stredisku Ski Bachledová zimná škola v prírode. Zúèastni- 
lo sa jej 28 žiakov, 2 uèitelia TV a inštruktor snowboardin- 
gu. Vedúci  celej  akcie P. Adamkoviè  vyhodnotil lyžiarsky 
kurz ako ve¾mi úspešný, ktorý splnil cie¾ aj  predstavy žia- 
kov. Svedèí o tom video na stránke pod 
názvom Bachledova dolina – lyžiarak ¼ubotice 2012.
   S fašiangovým  šantením sme sa na škole rozlúèili hneï 
dvoma   akciami.  Pre  žiakov  2.stupòa   bolo   pripravené  
valentínske  dopoludnie  spojené  so sú�ažami, diskotékou
a valentínskou  poštou.  Žiaci 1. stupòa  vyuèovanie v trie- 
dach   v   piatok  17.2.  nahradili  karnevalom v telocvièni. 
Masky  sa  dosýta   vyšantili  nielen  pri  hudbe, ale  aj pri  
sú�ažiach, ktoré im pripravili pani uèite¾ky.

                                                                   Vedenie školy

www.youtube.com  

                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY

                Enviromentálna výchova v MŠ

   „Nauèili sme  sa lieta�  v  povetrí  ako vtáci, potápa�  sa vo 
vode  ako ryby, a preto  nám  zostáva  jediné, nauèi�  sa  ži� 
na zemi ako ¾udia.“                                        G. B. Shaw

   Rozvoj  civilizácie  prináša  pre  ¾udstvo  nielen  množstvo 
výhod,  ale  aj  nové   problémy.   Preorganizovanos�   života 
a  jeho  technizácia,  ako  je   zneèis�ovanie  ovzdušia,  pôdy 
a vody, používanie  chemických  látok   v potravinách, hluk 
a stresy  ohrozujú   zdravie  každého   jedného z nás. Rôzne 
informaèné  médiá  nás  stále  viac zahàòajú správami o ka- 
tastrofickom  nièení prírody. Väèšina  ¾udí  ich  už prestáva 
vníma� a  mnohí  sú  „alergickí“  na  slovo ekológia. Táto ich
reakcia je únikom  pred  skutoènos�ou, že  zaistenie  súèas-
ného  spôsobu   života  bude  vyžadova�   èím   ïalej  väèšie 
úsilie,  ktoré   ale  so   sebou   ponesie    ïalšie  zhoršovanie 
životného    prostredia.   V   prvom   rade   treba   pochopi�, 
že za naše  okolie  sme  zodpovední  my  sami. Aby sme prí-
rodu  neohrozili, treba  deti  už od najútlejšieho veku citlivo 
a systematicky  vychováva�  k  jej  poznaniu a ochrane. A aj 
o to  sa  v našej  materskej škole  snažíme. Prostredníctvom
rôznych  projektov,  edukaèných  aktivít  a  hier, zapájaním 
sa do  sú�aží   enviromentálneho   charakteru   prebúdzame 
elementárne  cítenie    detí.   Chceme,  aby   citlivo   vnímali 
aktuálny stav prírody a  prejavy  nièenia prírody  a  životné- 
ho     prostredia.    Utváraním    základov    enviromentálnej
kultúry  v nich pestujeme aj ochranárske postoje. A preto aj   
tento rok  sme   sa  zapojili  už do 9. roèníka sú�aže „Chráò   
prírodu  a  pomôž  svojej škole“, ktorú organizuje firma Milk 
- agro.  Zberom hliníkových  vieèok (tie pripíname ako šupi-  
ny   „zlatej   rybke“)   a   tetrapakových   obalov    z   mlieka, 
z ktorých   sa  budú   separáciou  vyrába�  nové  obaly,  èím  
pomáhame  nielen sebe, ale aj našej zemi. 

                                                        



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

redakcia@obeclubotice.sk, alebo vola� 
na t.è. 051/7480900
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          Vážení športoví priatelia,

   v  poslednom  èísle sme Vás oboznámili s umiestnením 
našich družstiev  po jesennej èasti a už stojíme na prahu 
jarnej èasti sú�ažného roèníka 2011/2012.
   Najväèšie zmeny sa udiali v kádri A mužstva dospelých, 
ktorí   zaèínajú   jarnú   èas�   v   sobotu   24.3.  zápasom 
v  Kežmarku. Mužstvo  malo po dohode medzi starostom, 
trénerom  a predsedom  TJ zaèa� jarnú èas� 14. 1.. Bohu- 
žia¾, nestalo  sa  tak, nako¾ko p. Kostelník oznámil ukon- 
èenie   svojho  pôsobenia  pri  TJ  Sokol ¼ubotice. Otázka 
nového  trénera  ako  aj  zloženie  kádra  boli  predmetom
týždenného    rokovania.   Pod   novým   vedením   zaèalo 
A mužstvo  svoju  prípravu  21.1. 2012. Trénerom sa stal 
p. Ondrej  Martin  a  asistentom  Lupták Peter. Vedúcimi 
mužstva  sú  p. Èajka  Jozef  a p. Vaòo Miroslav. So zme- 
nou trénera nastal aj ve¾ký pohyb v hráèskom kádri. 
Hráèi   z   Tatrana   Prešov  - Zbiòovský, Janev a Kentoš - 
ukonèili  svoje  hos�ovanie. Jošèák  Peter, Jošèák Marián 
a Mihok  odišli  na  hos�ovanie do Šar. Michalian. Do prí- 
pravy za zatia¾  nezapojili hráèi Dubecký, Onofrej, Hopka 
a Vozár. Naopak, do  kádra sa z hos�ovaní v rôznych klu- 
kluboch   vrátili:  Potocky,  Antony,  Marcinèin,  Lukošík, 
Ulièný, Ivan, Kucko a Petruška.
   Poèas februára  a  marca  je  cie¾om  stabilizova�  káder 
mužstva a  pod¾a  potreby  posilni� rady z vlastnej liahne. 
Prípravné zápasy by sa mali odohra� každý týždeò. 
Hlavne na UT, ak poèasie dovolí, tak v marci aj na ŠA. 
Súperi  v  rámci prípravy:  Tatran – dorast 2:5, Giraltovce 
2:0, V. Šariš 7:1, Záborské, Župèany, Hermanovce.
   SD zahájil prípravu 18.1.  pod vedením  nového trénera 
p. Daniela  Klobušovského.  MD  pod  vedením  p. Marka 
Procházku trénuje od 15. 1.. Všetky  spomínané mužstvá 
trénujú  1-x  v  telocvièni  a  2-x na ihrisku  ŠA. Vedúcim 
SMD   je   p. Procházka   starší.   SŽ   ( r. narodenia 1997 
a 1998 ) resp.  MŽ ( r. narodenia 1999 a 2000 ) sa pripra- 
vujú  2 – 3 - krát   týždenne.  SŽ   pod   vedením  trénera
Jozefa Komku  ( 0905511379 )  a MŽ  pod vedením tré- 
nera Stanislava  Klimka ( 0949428347 ). PP  ( r. naro- 
denia  2001  a   neskôr )   sa   pripravujú   pod   vedením  
Jána  Lacka ( 0907622234 ).
   

   Priaznivci, ktorí  majú  záujem podpori� našu TJ a skva- 
litni� prípravu viac ako 200 športovcov, môžu  prispie� 2% 
z dane na úèet TJ Sokol ¼ubotice, OZ.

                  Predseda TJ Sokol ¼ubotice Ing. Karol Hricišák

   SMD  a   SMŽ  sa  zúèastnia  poèas   jarných  prázdnin 
halového turnaja  organizovaného OF2-PO. Poplatok, res-  
pektíve èlenské, za  SMŽ a PP  je 5 EUR mesaène, prièom 
sa platí za 10 mesiacov roène. Rodièia, ktorí majú  záujem 
prihlási�  svoje  deti, môžu  tak  urobi�  na hore uvedených
èíslach.
   

ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

        Vyžrebovanie jarnej èasti sú�aže 2011/2012
                      “A” mužstvo IV. Liga SEVER

kolo 

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

dátum

24.3.
  1.4.
  8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
  6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
  3.6.
10.6.
17.6.

UHÈ

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

súperi

Kežmarok-¼ubotice
¼ubotice-Bystré
Pakostov-¼ubotice
¼ubotice-Levoèa
Breznica-¼ubotice
¼ubotice-Kendice
V.Tatry-¼ubotice
¼ubotice-D.Klèovo
Hanušovce-¼ubotice
¼ubotice-Fintice
Plavnica-¼ubotice
¼ubotice-Jasenov
K¾ušov-¼ubotice

odch. aut.

13:00

13:00

14:00

14:00

15:30

15:00

15:00

        Vyžrebovanie jarnej èasti sú�aže 2011/2012
                      SMŽ - II. Liga SEVER

kolo 

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

dátum

18.4.
14.4.
21.4.
28.4.
  6.5.
12.5.
19.5.
26.5.
  2.6.
  9.6.
16.6.

UHÈ

10:00
  9:00
10:00
  9:00
  9:00
  9:00
10:00
  9:00

  9:00

súperi

Svidník-¼ubotice
¼ubotice-Giraltovce
Kraèunovce-¼ubotice
¼ubotice-Bystré
St. ¼ubovòa-¼ubotice
¼ubotice-Marhaò
Raslavice-¼ubotice
¼ubotice-Kežmarok
vo¾no
¼ubotice-Sabinov
Sp. Podhradie-¼ubotice

odch. aut.

 8:00

 8:30

 7:00

 8:30

 8:00

        Vyžrebovanie jarnej èasti sú�aže 2011/2012
                                 SMD III. liga

kolo 

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

dátum

7.4.
15.4.
21.4.
28.4.
  5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
  2.6.
  9.6.
16.6.

UHÈ

13:15
13:15
13:45
13:45
14:15
10:00
14:45
10:00
14:45
14:45
14:45

súperi

¼ubotice-Poprad
Kežmarok-¼ubotice
¼ubotice-KAC Košice
Š. Micha¾any-¼ubotice
¼ubotice-Èaòa
Moldava-¼ubotice
¼ubotice-Sp. Belá
Snina-¼ubotice
¼ubotice-K. N. ves
Sabinov-¼ubotice
¼ubotice-Michalovce

odch. aut.

 
11:00

12:30

  8:00

  7:30

13:30

Okrem vieèok  a obalov z mlieka sme sa pustili aj do zbe-
ru použitéh  a  nepotrebného  papiera,  ktorý  vznikne pri 
našej práci s de�mi, do  zberu použitých batérii, CD/DVD 
nosièov  a vrchnáèikov  z  plastových  fliaš.  Všetok  tento 
materiál  vieme  pri  našej tvorivej èinnosti využi� a spolo-
ène s de�mi  premeni� v originálny výtvor. No zber a sepa-  
rácia odpadového   materiálu  nie  je  len tak. To sa musí 
vedie�. A o tom  všetko  nám  prišiel  do  MŠ  porozpráva� 
vláèik „Separáèik“. Oboznámil deti ÈO? všetko sa separu-   
je, AKO? a PREÈO? by  sa   malo  separova�. 
Prostredníctvom hry si deti separáciu mohli aj vyskúša�.
   Raz  jeden múdry  èlovek  povedal: „Pokús sa zanecha� 
tento svet  o  kúsok  lepší, ako si ho našiel“. Nauème naše 
deti chráni� a zve¾aïova� to, èo máme.

                                                          Bc. Lucia Šebejová


