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                     Divadelné predstavenia 
                   s náboženskou tematikou

   Po  pozitívnom  ohlase  na  divadelné predstavenie „Taký 
obyèajný   arský  farár“  sa  v  spolupráci  Farského úradu 
N. Šebastová s Obecným úradom v ¼uboticiacich uskutoè- 
nilo v  nede¾u 4.3.2012  v  reštaurácii  Obecný  dom ïalšie 
divadelné  predstavenie  mládežníckych ochotníkov z Èane 
a košického  sídliska KVP  pod  vedením nášho p. kaplána 
Milana  Tomka s názvom „Márnotratný syn“. Organizáto- 
rov  ve¾mi  potešil  záujem  obèanov,  ktorých  prišlo  okolo 
120 (boli  obsadené  všetky stolièky) a ktorí  sa  opä� mohli 
hlbšie   zamyslie�  nad  ¾ahkovážnym  konaním  syna a mi-
losrdným  prístupom  otca.  Ako  povedal p. Kaplán, každý 
z nás sa mohol niekde nájs�.

DEÒ MATIEK

Milé mamièky a babièky,

dovo¾ujeme si Vás pozva� 
na oslavu Vášho sviatku,

ktorá sa uskutoèní 

v nede¾u 13.5.2012 o 15.00hod.
V reštaurácii Obecný dom v ¼uboticiach.
                                       OcÚ ¼ubotice

Nesiem ti ruže, mamièka moja,
lebo dnes ve¾ký sviatok máš.

Keï sa nám oèi potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš.

  Mládežnícka   divadelná  družina   KE†KS  združená  okolo 
nášho  p. kaplána  Milana  Tomka   na  Ve¾konoènú  nede¾u 
vystúpila  opä�  v reštaurácii Obecný dom s divadelnou hrou 
„Obe�  spovedného tajomstva“, ktorá ukazuje, èo pre kòa-
za znamená  spovedné tajomstvo, ktoré nesmie prezradi� ani 
za cenu  života. Hra  vznikla  pod¾a knihy Jozefa Spillmanna 
s rovnomenným  názvom  a zobrazuje rôzne charaktery ¾udí 
a dôsledky zanedbania seba samého. V tejto hre už vystupo-
vali  aj  mladí ochotníci  z našej farnosti, ktorých medzi seba 
zobrala družina  KE†KS  a ktorí tak rozšírili poèet jej èlenov. 
Predstavenie  bolo  99. vystúpením  mládežníckej divadelnej 
družiny   KE†KS  od  jej  vzniku  v  roku  2009  pod vedením 
vdp. Milana Tomka. Jubilejné 100. vystúpenie sa uskutoèni- 
lo  dòa  12.4.2012   v  Ždani  za  prítomnosti  otca   biskupa 
Mons.  S.  Stolárika,  s  ktorého   súhlasom   a  požehnaním 
družina KE†KS  vznikla, aby  prispievala divadelnou formou 
k  evanjelizácii   v  košickej  arcidiecéze.  K  jubileu  srdeène
blahoželáme, prajeme  ve¾a elánu, sily a Božieho požehnania 
do ïalšej èinnosti a ïakujeme za príjemný zážitok.

                                      MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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                            Závery z rokovania
                 OcZ ¼ubotice dòa 13. 02. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/3/2012: OcZ  schva¾uje  bezodplatný nájom 
parcely  KN-C  è.  3170  k.  ú.  ¼ubotice – ostatné  plochy 
vo   výmere  5231  m  vedenej  na  LV è.  2594  medzi  OZ
Život  pod  hájom  ako  prenajímate¾om a Obcou ¼ubotice 
ako nájomcom za úèelom realizácie projektu „Športovisko 
Pod Hájom“
Uznesenie 3/3/2012: OcZ schva¾uje
a)  predloženie  žiadosti  o dotáciu v rámci Výzvy Zastupi- 
te¾stva   Prešovského   samosprávneho   kraja  è.  1/2012 
na   predkladanie   žiadostí   o   dotácie   v  súlade  s  §  3  
Všeobecne   záväzného   nariadenia   Prešovského   samo-
správneho  kraja  è.  15 / 2008    o   poskytovaní   dotácií 
z vlastných  príjmov  Prešovského  samosprávneho  kraja, 
v  rámci    programu:  Program  1  „Šport“,  opatrenie  1.1 
Výstavba, rekonštrukcia  a  opravy športovísk a ich vyba- 
venie športovým zariadením za úèelom realizácie projektu 
„ Športovisko   Pod  Hájom “  s   plánovaným    rozpoètom 
6500 €,
b) v prípade  schválenia  žiadosti spolufinancovanie proje- 
ktu  vo  výške  1500  €  z  celkových výdavkov na projekt,
c) zabezpeèenie  realizácie projektu a jeho predfinancova- 
nie z rozpoètu obce po schválení žiadosti o dotáciu
Uznesenie 4/3/2012: OcZ  schva¾uje  investièné  priority 
obce na rok 2012:
1. rekonštrukcia verejného osvetlenia
2. výmena okien v ZŠ
3. výstavba   pódia   a   úprava    terénu   v   záhrade   pri      
   Obecnom dome
4. oprava budovy Obecný dom
5. rekonštrukcia trafostanice pri športovom areáli
6. trafostanica   pod   ¼ubotickým  potokom  +  rozšírenie 
elektrickej siete
7. prístrešky na zastávky MHD
8. štúdia   cesty  od  MK2  popri  ¼ubotickom  potoku  ku 
športovému areálu
9. dokonèenie výstavby optickej siete v obci
10. peší  chodník  od  Hypernovy  do  ¼ubotíc  popri MK2
11. športovisko Pod Hájom
Uznesenie 5/3/2012: OcZ  schva¾uje  dotáciu  z rozpoètu 
obce  pre  OZ  Integrácia,  Teke¾ova  3,  ¼ubotice vo výške 
1000 € na Projekt INTEGRÁCIA
Uznesenie 6/3/2012: OcZ  schva¾uje  sociálnu  výpomoc 
vo   výške  450 €  Cecílii  Kardohelyovej, Bardejovská 59, 
¼ubotice
Uznesenie 7/3/2012: OcZ schva¾uje jednorázový odchyt 
psov registrovanou firmou na území obce ¼ubotice.

                                  MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

1.  Ako  je známe,  naša  obec sa v rámci  Združenia  obcí 
Ekotorysa  zapojila  do  projektu financovaného cez fondy 
EÚ pod  názvom „Zvýšenie  intenzity  separovaného zberu 
komunálneho odpadu“. V rámci tohto projektu boli v mi-
nulých dòoch do každého rodinného domu  doruèené
plastové  kompostéry, ktoré  sú urèené na kompostova-
nie  biologicky  rozložite¾ného  odpadu  a  jeho využívanie 
vo vlastných záhradkách. Kompostéry sú majetkom obce, 
ktoré sú v užívaní jednotlivých obèanov. Z toho dôvodu je 

potrebné podpísa� prevzatie kompostérov do zoznamu. 
Za tým úèelom  navštívia  v krátkom èase vaše domácnosti 
poverené osoby, ktoré budú zbera� podpisy ako potvrdenie 
o dodaní   kompostérov.  Zároveò   vám  doruèia  nálepku, 
ktorú je kvôli kontrole potrebné nalepi� na kompostér. 
Prosíme  o  vaše  pochopenie  a  ústretovos�. Žiadame tých 
obèanov,  ktorí   kompostér   nedostali,   aby  sa   prihlásili 
na obecnom úrade.
2. Oznamujeme  obèanom, že na základe zmluvy uzavretej 
so  spoloènos�ou  Kronospan  s. r. o.,  od  15.3.2012  majú 
obèania s trvalým pobytom v našej obci možnos�  odovzda� 
vyseparovaný  odpad  z dreva priamo  na   zberné  miesto 
v areáli spoloènosti  Kronospan  a to v pracovné dni v èase 
od  08, 00  hod. do  15,30  hod.  Informácie  o  zbernom 
mieste  dostanú  priamo  na vrátnici v Kronospane. 
Odpad musí  spåòa�  urèité kvalitatívne požiadavky a jedná 
sa o tento odpad:

- konáre stromov listnatých aj ihliènatých

- použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú by� 
ošetrené alebo  znièené chemickými látkami nebezpeènými 
pre životné  prostredie. Tento  materiál  nesmie  obsahova� 
papier, plasty a ïalšie materiály, ktoré nemôžu by� použité 
vo  výrobe  drevotrieskových  dosák. Železo je  povolené iba 
ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne želez- 
né spoje) a nesmie presiahnu� 1% objemu materiálu.

- surová,   laminovaná  alebo  dyhovaná  drevotrieska, 
MDF  dosky,  OSB  dosky. Tento materiál nesmie obsaho-
va� kamene, hlinu, prach, papier, plasty a ïalšie materiály, 
ktoré   nemôžu   by�   použité  vo  výrobe  drevotrieskových 
dosák.  Železo   je   povolené   iba  ako  spojovací   materiál 
(klince,  vruty,  žiadne  masívne  železné   spoje)  a  nesmie 
presiahnu� 1% objemu materiálu.

- stavebné  drevo,  nábytok,  vojenské  debnièky.  Tento 
materiál nesmie  obsahova�  nábytkové  kovanie,  kamene, 
hlinu,  prach, ïalej papier, plasty a ïalšie materiály, ktoré 
nemôžu by� použité vo výrobe drevotrieskových dosák. 
Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty,
žiadne  masívne  železné spoje)  a  nesmie  presiahnu�  1% 
objemu materiálu.

- demolièné drevo, nábytok, drevený odpad zo skládok 
a zberných dvorov. Tento  materiál  môže èiastoène obsa- 
hova�   nábytkové    kovanie,    kovové     zámky,   lepenku, 
stavebnú   su�,   plasty. Všetky  uvedené   prímesy  nesmú 
presiahnu�   5%   celkového   objemu.  Maximálna  ve¾kos�  
masívnych   kovových  predmetov  je  povolená   do   5 cm, 
maximálna váha jednotlivých kovových prímesí je povolená 
do 400 g

- okná a okenné rámy.  Tento  materiál  môže   èiastoène 
obsahova�   kovanie,  tesniacu   gumu,  hliník.  Maximálna 
ve¾kos� kovových predmetov je  povolená do 5 cm a nesmie 
presiahnu� 5% celkového objemu.

                                   MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

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

Victoria Perže¾ová
Lea Olívia K¾uèárová

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom
Ondrej Fabrici, 86 rokov
Amália Jurecová rod. Beòová, 84 rokov
Anna Majirošová rod. Feèáková, 72 rokov
Jozef Klimoviè, 64 rokov
Mária Bujková rod. Haššová, 90 rokov
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       Obèania boli informovaní o èinnosti obce 

   Za   úèelom   poskytnutia   èo   najviac  bezprostredných 
informácií  obèanom  o  èinnosti  obce,  sa  dòa  20.3.2011 
v zasadaèke obecného úradu konalo verejné zhromaždenie 
obèanov, ktoré   bolo   zvolané   obecným  zastupite¾stvom 
v zmysle zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na
ktorom  sa   zúèastnili  poslanci  obecného  zastupite¾stva, 
starosta  obce  a  zamestnanci  obecného úradu. Obèania, 
ktorí   sa  zhromaždenia  zúèastnili,  boli   starostom  obce 
podrobne   informovaní   o   èinnosti   obce  v  roku   2011 
v jednotlivých oblastiach. Slovné  informácie boli doplnené
premietaním  fotografií  z  jednotlivých investièných aktivít 
a kultúrno-spoloèenských podujatí. 
   Potom nasledovala prezentácia zámerov èinnosti obce na 
rok 2012  a  posledným bodom  programu  bola diskusia. 
Obèania  sa  najviac zaujímali o rozširovanie inžinierskych 
sietí v obci, ktoré sú potrebné pre výstavbu nových domov, 
o budúcnos� výstavby chodníka na sídlisko Sekèov, o mož-
nosti  výstavby  nájomných bytov, spoluprácu  s mestskou 
políciou,  požadovali  rieši�  prevádzku  športového  areálu 
tak, aby mohol  by�  využívaný  aj verejnos�ou a upozoròo-
vali  na   problémy,  ktoré  sa  v  obci  vyskytujú.  Zároveò 
ocenili èinnos� obce a prezentáciu na zhromaždení. Všetky 
vznesené  otázky  boli   zodpovedané, k  èomu  prispela  aj
úèas�   pozvaného  obstarávate¾a   územného  plánu   obce 
Ing. arch. Debnára.

                                                                    

                                                                         Júlia Potocká

a 100 ml palmového oleja. Smažíme cca 20 min. Na mier-
nom  ohni  a   cez  gázu  dáme  do  nádobky.  Skladujeme 
na  studenom  a  tmavom mieste. Ak ho  chceme používa�
ako krém na tvár, pridáme levandu¾ový olej.

   Kvety z  nechtíka  môžeme zalia� aj Alpou, èím po 5 týž- 
dòovej macerácii dostaneme  tinktúru, ktorá má antibak-
teriálne vlastnosti ako mas�.
   Kvety z  kapucínky s chrenom nám poslúži ako prísada 
do omáèok, ako šalát k mäsu, a taktiež aj ako prostriedok 
na posilnenie nášho imunitného systému.
   V tomto èase  sa už vyskytujú aj prvé jarné huby. Smrž 
jedlý  je  prvou hubou, ktorá  rastie  najmä  v zmiešaných 
lesoch   pod    kroviskami,  pod  èerešòou  vtáèou,  ale  aj 
v listnatých   lesoch,  kde  je  dostatoèná   vlhkos�.  Spolu 
zo smržom  jedlým rastie aj  jedovatý ucháè obecný, ktorý 
je ve¾mi podobný smržu jedlému a mnohí hubári majú po 
zámene zdravotné problémy.
   Pripomínam   preto  známu  hubársku  pouèku:“ Huby, 
ktoré nepoznáme, nezbierame!“
Zaèiatkom  mája  by  sa  mala  objavi�  už aj dobre známa 
èírovnica májová, tzv. májovka, ktorú môžeme už aj suši�.    
  V  blížiacom sa  lete, zameriame  sa  už  na  zber ïalších 
atraktívnych  lieèivých  rastlín, ktoré  budú  tvori�  zdravý 
nápoj z Božej prírody.
   Koncom   mája – zaèiatkom  júna  možno  sa  objaví pre 
hubárov už aj hríb.
  S milovníkmi prírody z obce ¼ubotice sa na toto leto teší

                                                                       Janko Sás.

Plody  jahody  sú  zdravou  výživou  najmä  pre deti. Listy  
z   jahody  záhradnej   sú   však  bezcenné.  Nezabudnime 
si  tieto lieèivé rastlinky nazbiera� už teraz, pretože budú-
ca úroda bude až o rok.
   Toto jarné  obdobie pre  záhradkárov je vhodné už aj na 
výsev niektorých záhradných lieèivých rastlín, a to hlavne 
nechtíka  lekárskeho, yzopa  lekárskeho  alebo kapucínky 
väèšej.  Sú  nielen   ako   okrasné  kvety,  ale  hlavne  ako 
lieèivky  s  antibakteriálnymi vlastnos�ami. Pre spestrenie
našej kuchyne  sa  nám ponúka štiav kyslý.( Náreèovo ho 
voláme  aj  šoška  alebo  kvašne lístky).Je bohatý na vita-
mín C a železo. Vhodný je do polievok a omáèok.

Príprava osvedèenej nechtíkovej masti:  Na 100g masti 
potrebujeme    jednu    plnú    hrs�    nechtíkového   kvetu 

   Po  ve¾konoèných  sviatkoch   príroda  nám  už  ponúka 
dary, ktoré sú  iba v tomto èase. Okrem žih¾avy a skoroce-
lu ponúka sa do zásoby  zber  prvosienky jarnej, p¾úcnika 
lekárskeho,  listy  jahody  obyèajnej  ako  aj  jej  príbuznej 
jahody   druzgavice.  Droga   z  týchto  lieèiviek  obsahuje
vitamín  C, triesloviny  a látky, ktoré pomáhajú pri choro- 
bách moèových ciest, látkovej výmene a pri nachladnutí. 

                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY
               Burza ve¾konoèných nápadov

,, Už sa  blíži Ve¾konoèný  pondelok, už  sa vajcia obliekajú 
do farebných košie¾ok...“

   O tom  ako  sa  deti z našej  materskej školy potešili prí- 
chodu jari a blížiacim sa Ve¾konoèným sviatkom, svedèilo 
aj prekvapenie, ktoré si pripravili pre svojich rodièov.
   Dòa   2.4.2012  v popoludòajších hodinách deti zo všet- 
kých  tried  (Lienky,  Žabky,  Mravce,  Vèielky)  nachystali 
spolu so svojimi pani uèite¾kami ,, ve¾konoènú burzu.“ 
Deti  zo  4.triedy  obleèené  v  ¾udových  krojoch ponúkali 
ve¾mi  zaujímavé, de�mi,  aj  uèite¾kami  zhotovené  ve¾ko-
noèné    ozdoby - kraslice,   zajaèiky,   sliepoèky,  košíèky,  
korbáèiky a pod. Rodièia s  de�mi si mohli vybra� z pestrej 
ve¾konoènej ponuky. Aj takouto formou si deti pripomína-
jú ¾udové zvyky a tradície, pestujú kladný vz�ah k prírode, 
uèia sa rozlišova� roèné obdobia.
   Dúfame, že  sme  týmto  spôsobom potešili dospelých aj 
deti a vniesli  aspoò troška radosti a tvorivosti pri vzájom- 
nej spolupráci medzi rodinou a materskou školou.
Za kolektív MŠ ¼ubotice                      
                                                              

                                                              Bc. ¼ubica Krišová
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Z NAŠEJ KNIŽNICEZ NAŠEJ KNIŽNICEZ NAŠEJ KNIŽNICE

                        

                                                                              knižnica

ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

                     Deò narcisov v škole

   V našej škole vzdelávací proces sprevádzame aj vychov- 
nými  aktivitami. Jednou  z  našich  snáh je otvori� srdcia 
detí  pre  potreby a problémy súèasnej spoloènosti, urobi� 
ich citlivých na boles� druhých a pozva� k snahe pomôc�. 
Takou aktivitou v  jarnom  èase  býva aj Deò narcisov, pri 
ktorom   si   pripomíname   citlivý   problém   onkologicky 
chorých ¾udí.
  Tohoroèná zbierka bola už 16-tou. Deti v zbierke vyzbie-
rali   205  €, èím  dokázali, že  im  problém  ¾udí trpiacich 
rakovinou nie je ¾ahostajný.

                                                                  

                                                                  vedenie školy

                        Noc s Andersenom 2012

   Viete,  èo  je Noc s Andersenom ? Každoroèná  medziná-
rodná  akcia,  pri  ktorej  sa  stretávajú  deti  v knižniciach 
na   Slovensku,  v   Èechách,  v  Po¾sku,  alebo  Slovinsku,
aby zažili noc  plnú fantázie a dobrodružstva. Už po štvrtý- 
krát   sme   sa  do  nej  zapojili   aj  my – Obecná  knižnica 
v ¼uboticiach v  spolupráci  so školskou  knižnicou  pri ZŠ
¼ubotice.  30.3.2012   sme  sa  všetci  –  29 detí (5.-8.roè.), 
4 vedúci (Mgr.B. Geleta, Mgr.M. Baòasová, Mgr.Z. Verbov- 
ská, Mgr. M. Tarcalová)  stretli  pred  knižnicou  v  ¼uboti-
ciach. Èasom k nám pribudlo aj 9 animátorov …a program 
sa mohol zaèa�. Spacáky sme zložili v zasadaèke obecného 
úradu, kde  mali  deti  nocova�,  keïže  priestory  knižnice 
sú dos� malé a všetko sa rozbehlo o 18.00 hod.

Teraz už nechajme rozpráva� deti:
„ Mne sa  ve¾mi  páèil karneval, lebo tam bolo ve¾a pekných 
masiek, dobré sú�aže a zábavné tance.“ 
                                                  (Barbora Bíla)
„ Najviac sa mi páèili sú�aže. Potom bola rozprávka. Tá bola 
„kus“ strašidelná. A nasledovala  noèná  hra. Pešo sme išli 
na ihrisko. Bolo to lepšie ako minulý rok.“
                                                  (Štefánia Hajduková)
„ Najviac sa mi páèila noèná hra. Ale mohli nás viac straši�. 
Tešíme sa na ïalší rok.“
                                                  (Laura Mikulová)
„ PS: Na budúci rok by som chcela strašidelnejšiu noènú 
hru a viac sú�aží, ale žiaden lekvár : )“ 
                                                  (Ivanová Stanislava)
„ Tak atmosféra bola od zaèiatku dobrá....film „gombièkový 
horor“...noèná hra? Dos� som sa nasmial!“ 
                                                  (Dávid Franko)
„ Bolo super! Pozerali  sme  film, potom sme išli von a napo- 
kon spa�. Najprv  som nemohol spa�, ale potom  som zaspal 
a spal som dlho. Nakoniec sme všetko vyhodnotili.“ 
                                                  (Marek Havrila)
„ Páèilo sa mi, že som tu bola so svojimi kamarátkami a po- 
riadne sme si to užili.“
                                                  (Katarína Tuhrinská)
„ Mne sa tu páèil karneval, noèná hra a ve¾a sú�aží... Ïaku-
jem animátorom za skvelú zábavu a teším sa na ïalší rok.“            
                                                  (Juliána Sára Molèanová)
„ Zábava  bola  hlavne, keï sme  sa ohrievali  na svieèkach, 
keï  Dávid  hádzal  šípky  a dvakrát  sa  trafil  do  železnej 
skrinky...“ 
                                                  (René Minár)
„ Snažila som  si to uži�, pretože  to je poslednýkrát, èo som 
tu. (Noc s Andersenom je vekovo  obmedzená pre mladších- 
poznámka  usporiadate¾a) A ak  mám nieèo odkáza�, tak to: 
„Nebojte sa!“ 
                                                  (Ivanová Radka)

   Veríme, že o rok sa opä� stretneme pri organizovaní tejto 
peknej, u nás už tradiènej akcie.
   Ïakujem všetkým, ktorí pomohli zrealizova� už 4. roèník 
Noci  s  Andersenom. (P. uèite¾kám ZŠ - Baòasovej, Tarca- 
lovej,  Verbovskej a animátorkám  Majke, Marike, Bibiáne, 
Natálii,  Katke,  Miške, Dominike  a  animátorom Matúšovi 
a Števovi :) ... A samozrejme deckám za úèas� ;)

                                                                         



                  Výsledky testovania deviatakov

   Aj  tento  rok  èakala  našich deviatakov  dôležitá životná 
skúška v podobe Celoslovenského testovania 9 – 2012. 
   14. 3. 2012  sa   žiaci   potrápili   s  nároènými   úlohami 
zo slovenského  jazyka a matematiky, ktoré preverili ich èi- 
tate¾skú gramotnos� i poètárske a logické zruènosti. 
Nebolo   to  jednoduché, lebo  za úlohami sa èasto skrývali 
chytáky èi  viacrozmerný  výklad  otázky. Celkový výsledok 
bol:   SJL – 51,70  %,  MAT – 61,90  %. Túto  percentuálnu 
úspešnos�  ešte   nemôžeme   porovna�   s  celoslovenským 
priemerom, lebo tieto èísla ešte nepoznáme. 
  K najúspešnejším žiakom patrili: K. Bobotová, J.Vodièko-
vá,   K.  Feèík,  V.   Lokšová,  Z.   Nazarejová,  D.  Lešková, 
D. Šimko, K. Tomeèková. Dúfame,  že  naši deviataci teraz
úspešne zvládnu pohovory na stredné školy.

                                                              Mgr. R. Durillová

      
      Aranžovali sme v Mestskej hale v Prešove

   
   Ani  sme  sa  nenazdali a jar je tu. Práve v tomto období 
 sa v Mestskej hale v Prešove  pravidelne  organizuje  ABC    
 výstava  stavebníctva a záhradníctva, ktorá je vždy spoje-
 ná so sú�ažou vo ve¾konoènom aranžovaní. Organizuje ju   
 OV SZZ. Naše dievèatá si  zmerali sily s ïalšími dievèata-  
 mi zo ZŠ  Májové  námestie  a ZŠ  Stará ¼ubovòa v dvoch 
 kategóriách – Ve¾konoèná ikebana a Ve¾konoèná kytica. 
   Dievèatá  pracovali  ako vèelièky a popritom poskytovali 
 rozhovory do Prešovského korzára èi Slovenského rozhla-
 su. 90 minút ubehlo ako voda. Na 1. mieste sa umiestni-
 la naša  žiaèka Alica  Kašèáková a ocenené  boli aj ïalšie   
 naše žiaèky. Radosti na našej  strane  bolo  neúrekom.  
 Dievèatá opä� dokázali, aké sú šikovné, zruèné a tvorivé.

                                                             

                                                                  Mgr. J. Oravcová

                            Hos�ovanie v DJZ

   Na tradiènú  divadelnú  prehliadku Dni s Táliou v Prešove 
si žiaci  zo ZŠ ¼ubotice pripravili tento rok ukážku z muziká-
lu SESTRA  TULÁKOV. Pod  názvom  Fi¾ov príbeh si v Histo-
rickej budove DJZ vyskúšali úlohy profesionálnych hercov. 
Milo nás prekvapilo, že  popri  prezentovaní  sa na verejnosti 
sme  sa  tešili  aj  3.  miestu   medzi   detskými  divadelnými
súbormi.

   S  muzikálom  SESTRA  TULÁKOV  sme  sa  predstavili  aj 
v nede¾u 22.4. 2012 v Bukovci  pri  Košiciach. Pozvanie sme 
prijali  od  nášho bývalého p. farára Mgr. P. Gombitu, odkia¾  
sú aj tieto fotografie.
   
                  

                               Vedúce Divadelného krúžku a Hudobného          
                               krúžku pri ZŠ ¼ubotice



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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    Sezóna leteckých modelárov v plnom prúde...

   Tento  rok  sme  zaèali skoro, už 28.1.2012. Máme za se- 
bou sú�až  halových hádzadiel v Stropkove, Krosne, Pieš�a- 
noch a Humennom.
   Na   letisku   v   Prešove  sme  sa  zúèastnili  „Zimnej ligy  
hádzadiel“ a  „Prešovskej jari“, kde  sa lietali okrem hádza-
diel   aj   vetrone   kategórie  A3.  Cez   víkend   21.4 - 22.4 
sa uskutoènili  sú�aže  Svetového  pohára „Novohrad CUP“ 
a „CITY  CUP  OF  LUÈENEC  2012“, zároveò  aj  prvá èas� 
dvojsú�aže seriálu M SR v Luèenci, na ktorých bol prevere-
ný aj náš juniorský reprezentant Štefan Potocký.
   Niektoré umiestnenia našich modelárov:

Zimná liga hádzadiel
v kategórii H do 12 rokov: 3. Potocký Cyril,
H juniorov: 2. Potocký Štefan
H senior: 5. Minárik Milan
               7. Potocký Šimon

Prešovská jar
v kategórii H- junior, senior: 1. Potocký Štefan
                                            2.Potocký Šimon
                                            8. Minárik Milan
v kategórii A3 junior, senior: 2. Potocký Šimon
                                             5. Minárik Milan

   Najbližšie nás èaká 29.4.2012 „Cena a.s. Tesla Stropkov“ 
a   12. 5.  2012  „Memoriál   Milana  Minárika“  na  letisku 
v Nižnej Šebastovej.
   Viac informácii o úspechoch dosiahnutých našimi mode-
lármi získate na www.lubotice.eu/sport.

                                                                        Milan Minárik

   Naše  poïakovanie  za podporu stolného tenisu v ¼uboti- 
ciach   patrí   obecnému   zastupite¾stvu,   starostovi  obce 
p. Krajèimu, prezidentovi TJ Sokol ¼ubotice p. Hricišákovi, 
ako aj všetkým sponzorom.

             Predseda stolnotenisového oddielu Rudolf Sirotòák

ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

                Výsledky majstrovských zápasov
                      jar 2012 od 24. 3. - 16. 4.

A - mužstvo dospelých
Kežmarok – ¼ubotice 1:2         (góly: Fuèo, Baèa)
¼ubotice – Bystré      2:1         (góly: Petruška, Baran)
Pakostov – ¼ubotice  3:1          (gól: Ulièný)
¼ubotice – Levoèa      4:0         (góly: Lupták 2, Oriòák 2)

B - mužstvo dospelých
¼ubotice – Drienov 2:5
Lièartovce – ¼ubotice 5:4

SMD
¼ubotice - Poprad       1:1, 0:0 ( gól: Bednár)
Kežmarok – ¼ubotice  0:3, 0:3 
(góly: SD Kapalla 2, Vasilenko, MD Holinga 2, Kapra¾)

SmŽ
Svidník – ¼ubotice         2:5, 3:1 
(góly: SŽ Baran 2, Verešpej 3, MŽ Hudák M.)
¼ubotice – Giraltovce     6:0, 0:5 
(góly SŽ: Baran 2, Verešpej 2, Tomáš, Meško)

                Plavci z Kelemeša s medailami

   31. 3. - 1. 4. 2012  sa  zúèastnili  štyria  plavci – seniori 
Medzinárodných   plaveckých    majstrovstiev   Slovenska
Masters v Spišskej Novej Vsi. Dávnejšie sa takéto preteky 
nazývali  veteraniády, ktorých sa  zúèastòovali skôr naro-
dení   športovci.  V  súèasnej   terminológii  sa  im  hovorí 
Masters.
   Okrem  pretekárov zo všetkých kútov Slovenska sa zišli 
plavci vo veku 25 až  85 rokov z Rakúska, Èeskej republi-
ky,   Ve¾kej     Británie,   Spolkovej   republiky   Nemecko,  
Maïarska   a  Po¾ska.  Medzi  bohatou  úèas�ou  domácej 
i   zahraniènej   konkurencie  sa  nestratili   štyria  plavci, 
naopak, ve¾mi dôstojne reprezentovali obec ¼ubotice.    
   Zuzana   Pitoòáková   z   Hapákovej  ulice  získala  štyri 
prvenstvá  v  disciplínach  50 a 100m znak, 100m osobné 
polohové  preteky a 50m  prsia. Milan  Kruèay z Teke¾ovej 
si  vyplával  tri  prvenstvá  na  50  a  100m  vo¾ný spôsob 
a   100m   osobné  polohové   preteky.  Pavol  Martanoviè, 
ktorý   striedavo   býva  na ulici Jána Kostru a v Amerike, 
bol 2x tretí na 50m vo¾ný spôsob a 100m prsia, raz štvrtý 
na  50m  prsia. Štvrtým  reprezentantom, z ulice Pod Há-
jom, bol Juraj Buzgó. Obsadil  piate miesta v disciplínach 
50m vo¾ný spôsob a 50m prsia.
      
                                                     PhDr. Milan Kruèay, Csc.
Blahoželáme a ïakujeme za dôstojnú reprezentáciu obce
                                                                                    OcÚ

  
                 Predseda TJ Sokol ¼ubotice Ing. Hricišák Karol 

                              Stolný tenis

   Sú�ažný  roèník 2011/2012 5. ligy  Prešovského okresu 
sa prehupol do svojej  druhej polovice. TJ Sokol ¼ubotice, 
pod vedením Rudolfa Sirotòáka, obsadil prvé miesto v sú- 
�aži družstiev. Niè sa nezmenilo  ani v sú�aži jednotlivcov, 
kde  neohrozene  kra¾uje  Slavomír  Daòko.  Oddiel  hraje 
v zložení  Slavomír  Daòko, František Prišèák, Karol Tule-
ja, Rudolf Sirotòák, Marcel Rešovský.
   Do druhej  polovice  sú�ažného  roèníka  ideme s cie¾om 
udrža� prvé miesta v oboch sú�ažiach.


