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PozvánkaPozvánka

v nede¾u 8.júla 2012v nede¾u 8.júla 2012

Pozvánka
Obecný úrad v ¼uboticiach 

pozýva obèanov
na kultúrno-športové popoludnie

pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda,
ktoré sa uskutoèní

v nede¾u 8.júla 2012
v priestoroch športového areálu v ¼uboticiach.

Pozvánka
Obecný úrad v ¼uboticiach 

pozýva obèanov
na kultúrno-športové popoludnie

pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda,
ktoré sa uskutoèní

v priestoroch športového areálu v ¼uboticiach.
v nede¾u 8.júla 2012

Program:
- 14,00 hod. - športové hry pre deti
- 16,00 až 20,00 hod. - kultúrny program, v  ktorom  budú  úèinkova� 
          - deti materskej a základnej  školy v ¼uboticiach
           - Kelemske  furmani
          -  folklórny súbor ,,Lascovian” z Lascova
          - folklórny súbor ,,Rovina” z Dlhého Klèova
          - Kapušanske richtaroše
    
- 19,00 až 20,00 hod. - budú nás zabáva� Mloci

Program:
14,00 hod.
16,00 až 20,00 hod.

- 19,00 až 20,00 hod.

     Všetci ste srdeène pozvaní         OcÚ     Všetci ste srdeène pozvaní         OcÚ     Všetci ste srdeène pozvaní         OcÚ     Všetci ste srdeène pozvaní         OcÚ

Sprievodný program poèas celej akcie:- detské atrakcie 
                                                            - nosenie na koni a vozenie na koèi 
                                                            - ukážky leteckých modelárov
                                                            - kopanie jedenástok 
                                                            - bohaté obèerstvenie 

   

Sprievodný program poèas celej akcie:

                           Výroèný koncert

   Neviem ko¾kí  z  Vás zachytili  správu, že v  našom kostole 
bude  výroèný  koncert.  Toto  milé  podujatie  bolo  spojené 
s  ïakovnou  sv. omšou nášho p. kaplána  Mgr.  M. Tomku, 
ktorý  si 15. júna  pripomenul  10.  výroèie vzácneho  ,,daru 
kòazstva.  Z jeho  slov  bolo  cíti�, že má svoje povolanie rád 
a že si tento dar ve¾mi cení.
   
   

   

    Aj keï  náš   kostolík   16.  júna  o  16.-tej   hodine 
nepraskal  vo  ,,švíkoch”, tí   ktorí  prišli,  mohli  zaži� 
príjemnú  atmosféru  nielen na sv. omši, ale aj po nej.
Kostol  sa  naplnil  krásou  tónov  Mozartovej, Bacho-
vej, Smetanovej hudby a iných hudobných  velikánov, 
a  nežným  spevom  dievèenského  speváckeho  zboru 
Juventus pedagogika z Levoèe, pod vedením dirigenta 
Mgr. art. Igora Gregu a PaeDr. Jozefa  Jendrichovské- 
ho    z       Levoèe.     Iniciátorkou      koncertu     bola 
PaedDr. B. Fecková, ktorej  spevácka  skupina    Hlas 
pedagogika oživila sv. omšu nielen svojimi  latinskými  
a  gregoriánskymi  piesòami, ale  aj  uzavreli  koncert, 
ktorý  sa  zaèal po  sv. omši.   Na  záver  to   najlepšie,  
spevácka   skupina   Hlas   pedagogika    a   sláèikové   
kvarteto Strieborné struny  zanechali  v  nás príjemné 
pocity a  krásny kultúrny zážitok. Ïakujeme.

                                              text a foto J. Potocká
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                           Závery z rokovania
              OcZ ¼ubotice dòa 23. 04. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/4/2012: OcZ schva¾uje Závereèný úèet obce 
¼ubotice  za rok 2011 a súhlasí s celoroèným hospodáre-
ním obce ¼ubotice bez výhrad
Uznesenie 3/4/2012: OcZ prerokovalo plat starostu obce 
pod¾a §  4 ods. 4 zákona NR SR è. 253/1994 Z. z. o práv- 
nom postavení  starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších  predpisov  a pre rok 2012 ponecháva navýše- 
nie   základného   platu   starostu  obce  pod¾a uznesenia 
è.5/6/2011 schváleného na zasadnutí OcZ dòa13.6.2011
Uznesenie 4/4/2012: OcZ  prerokovalo  návrh  na nakla- 
danie   s  nehnute¾nos�ou vo  vlastníctve  obce ¼ubotice – 
pozemok  parc.  è. KN-C 3228/1 o  výmere 850  m v k. ú. 
¼ubotice  formou  prenájmu. OcZ posudzuje tento prená- 
jom ako prípad hodný osobitného zrete¾a v zmysle zákona 
SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení neskorších 
predpisov.
Uznesenie 5/4/2012: OcZ  prerokovalo  návrh  na nakla- 
danie   s  nehnute¾nos�ou  vo vlastníctve  obce ¼ubotice – 
èas�  pozemku parc. è. KN-C 513/1 o výmere 55 m v k. ú. 
¼ubotice formou predaja. OcZ posudzuje tento predaj ako 
prípad  hodný  osobitného  zrete¾a  v  zmysle zákona SNR 
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších pred- 
pisov.
Uznesenie 6/4/2012: OcZ  prerokovalo  návrh  na nakla- 
danie s  nehnute¾nos�ou  vo  vlastníctve  obce  ¼ubotice – 
èasti  pozemku  parc. è. KN-C 3252/1 o  výmere  2335 m
v k. ú. ¼ubotice. OcZ schva¾uje  zámer  predaja nehnute¾- 
nosti  vo vlastníctve  obce  ¼ubotice, a  to  èasti  pozemku 
parc.  è. KN-C 3252/1 o výmere  2335 m v k. ú.  ¼ubotice 
formou verejnej  obchodnej sú�aže  v zmysle  zákona SNR 
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších pred-
pisov.
Uznesenie 7/4/2012: OcZ  prerokovalo  návrh  na nakla- 
danie s  nehnute¾nos�ou  vo  vlastníctve  obce  ¼ubotice – 
pozemok  parc. è.  KN-C 3252/4  o  výmere  512 m v k. ú.
¼ubotice. OcZ  schva¾uje  zámer predaja nehnute¾nosti vo 
vlastníctve  obce  ¼ubotice, a  to  pozemku  parc.  è. KN-C 
3252/4 o  výmere 512 m v k. ú. ¼ubotice  formou verejnej 
obchodnej  sú�aže  v zmysle zákona SNR è. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 8/4/2012: OcZ     nesúhlasí    so     žiados�ou 
Martina  Balíka A. M. B., Kalinèiakova  23, ¼ubotice  o fi- 
nancovanie  obkladu  troch  vnútorných stien reštaurácie 
Obecný dom z rozpoètu obce.
Uznesenie 9/4/2012: OcZ  schva¾uje  motivaèný  príspe-
vok   na   školské   pomôcky   pre  žiakov  1.  roèníka   ZŠ 
v  ¼uboticiach v školskom roku 2012/2013 do výšky 30 €
na každého prváka.
Uznesenie 10/4/2012: OcZ schva¾uje preloženie termínu 
osláv Dòa sv. Cyrila a Metoda na nede¾u 8. júla 2012

Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce ¼ubotice è. 1/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce ¼ubotice

                            Závery z rokovania
             OcZ ¼ubotice dòa 14. 05. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/5/2012: OcZ
a) ruší  dòom 30.06.2012 uznesenie è. 3/3/2011  zo dòa 
07.03.2011 vplnom rozsahu,

b) schva¾uje  s   platnos�ou  od   01.07.2012  príspevok  vo 
výške 0,50 €  na  jeden stravný  lístok  pre  seniorov, ktorí 
sa stravujú  v  reštaurácii Obecný  dom alebo prostredníc- 
tvom   donáškových    služieb.  Nárok   na   príspevok   má 
dôchodca, ktorého celkový príjem je do 300 € vrátane. 
Maximálny   poèet  stravných  lístkov  v  mesiaci, na  ktoré 
obec poskytne príspevok je urèený poètom pracovných dní 
v mesiaci.
Uznesenie 3/5/2012: OcZ  schva¾uje  prenájom nehnute¾- 
nosti   vo    vlastníctve    obce,  a   to  èasti  pozemku parc.  
è.  KN-C 3228/1   o    výmere   850 m   v   k.  ú.   ¼ubotice
zapísaného  na  LV è. 1132 nájomcovi Peter CARS, s. r. o., 
Lada 159   na  dobu  neurèitú   za   nájomné   4 €/m/ rok 
s výpovednou  lehotou  6 mesiacov bez udania dôvodu ako 
prípad  hodný  osobitného  zrete¾a  z  dôvodu  obmedzenej 
využite¾nosti  pozemku, ktorý  kvôli  uloženiu podzemných
Inžinierskych  sietí  môže  by�  využívaný   len   ako  vo¾ná 
plocha bez stavieb.
Uznesenie 4/5/2012: OcZ schva¾uje predaj nehnute¾nosti 
vo  vlastníctve  obce, a to novovytvoreného  pozemku parc. 
è. KN-C 513/4 o výmere 55 m v k. Ú. ¼ubotice, odèlenené- 
ho   z   pozemku   parc.   È.  KN-E 903/2  v  k. ú. ¼ubotice
zapísaného  na  LV  è. 1408  pod¾a   Geometrického  plánu 
è. 8/2012, ktorý  vyhotovil  dòa 5.3.2012 Jozef Vavrenec – 
GEOMAP,  Tulèík 164  a  úradne  overila  Správa  katastra 
Prešov dòa  20.3.2012 pod è. G1-311/2012 Mgr. Slavomí-
rovi  Petrikovi, Krížna 11, ¼ubotice  a manž. Alene Petriko-
vej, Justièná  5, Prešov za kúpnu cenu 40 €/m ako prípad 
hodný     osobitného    zrete¾a    v   zmysle    zákona   SNR 
è.  138/1991 Zb.   o   majetku   obcí  v  znení   neskorších 
predpisov  z  dôvodu pri¾ahlosti  pozemku  k  pozemku  vo
vlastníctve  Mgr. Petrika  a skutoènosti, že pozemok  je pre 
obec samostatne nevyužite¾ný.
Uznesenie 5/5/2012: OcZ   poveruje   starostu  obce,  aby 
v súlade so  zámerom  preda� èas� pozemku  parc. è. KN-C 
3252/1 v k. ú. ¼ubotice  obchodnou verejnou sú�ažou, dal 
vypracova�  geometrický  plán a vyhlásil obchodnú verejnú 
sú�až s nasledovnými sú�ažnými podmienkami:
- minimálna cena – 50 €/m
- zachovanie úèelu využitia pozemku tak ako je definované 
v územnom pláne obce – výrobné služby  a ve¾koobchodné 
prevádzky.
Uznesenie 6/5/2012: OcZ nesúhlasí s prenájmom nehnu- 
te¾nosti   vo   vlastníctve   obec,  a  to  èas�  pozemku parc. 
è. KN-C 3228/1 o výmere 200 m v k. ú. ¼ubotice pre
umiestnenie mobilnej LPG èerpacej stanice pre PRESNET 
s. r. o., Levoèská 29, Prešov.
Uznesenie 7/5/2012: OcZ schva¾uje poskytovanie opatro- 
vate¾skej služby Obcou ¼ubotice.

                               Závery z rokovania
                   OcZ ¼ubotice dòa 11. 06. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/6/2012: OcZ  schva¾uje  zaradenie  výstavby 
detského   ihriska  pri  materskej  škole  medzi  investièné 
aktivity obce
Uznesenie 3/6/2012: OcZ   schva¾uje   zaradenie  rekonš-
trukcie  elektrického  rozvodu  v  kuchyni  materskej školy 
medzi investièné aktivity obce
Uznesenie 4/6/2012: OcZ schva¾uje  jednorázový  príspe- 
vok  v   rámci   sociálnej   výpomoci   na   kúpu   osobného 
motorového  vozidla  urèeného  pre  dve  �ažko  postihnuté
deti  p. Milana Dudáša, bytom  Gagarinova  9, ¼ubotice vo 
výške 2025 €, èo predstavuje 15 % z celkovej ceny vozidla.

                                       MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce



3

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

           Príspevok na stravovanie dôchodcov

      Na    základe    uznesenia    obecného    zastupite¾stva  
è. 2/5/2012 zo 14.5.2012 bude s platnos�ou  od 1.7.2012 
obec   ¼ubotice   poskytova�   sociálny  príspevok vo výške 
0,50 € na  stravovanie  tých  dôchodcov, ktorí  sa stravujú 
v reštaurácii   Obecný   dom    alebo   im  obedy  dodávajú 
donáškové  služby  a  ich celkový príjem z  dôchodku je do 
300  €   vrátane.   Maximálny   poèet   obedov   v   mesiaci 
na ktorý sa  poskytne príspevok je urèený poètom pracov- 
ných   dní  v príslušnom  mesiaci. Žiadame  tých obèanov, 
ktorí majú nárok  na príspevok, aby prišli na obecný úrad 
s aktuálnym  výmerom  o dôchodku, kde  im bude vydané 
potvrdenie pre dodávate¾a  stravy, aby  im cena stravného 
lístka bola znížená o uvedenú sumu.

           Nádoby na separovaný zber odpadu

   V rámci  projektu „Zvýšenie úrovne separovaného zberu 
komunálneho   odpadu“  budú  v  priebehu  mesiaca  júla 
2012  do každého  domu dodané  plastové  zberné nádoby 
na zber plastov  (žltá farba), skla  (zelená farba)  a papiera 
(modrá farba). Termín zmeny zberu separovaného odpadu 
z vriec na  zber z  uvedených  zberných nádob bude vyhlá- 
sený obecným rozhlasom.
Predpokladáme, že  to  bude  pravdepodobne od 1.8.2012. 
Žiadame   obèanov, aby  do  zoznamu  podpísali  prevzatie 
týchto nádob.

                          Výzva na zaplatenie nájmu 
    za hrobové miesta na cintoríne a miestnych daní

   Obecný  úrad  vyzýva  obèanov, ktorí ešte nezaplatili ná-
jom za  hrobové  miesto  na  cintoríne, aby  tak  urobili èo 
najskôr.  Poplatok   za  jedno  hrobové  miesto  je  39,83 € 
a pri starých hroboch je zaplatený do konca roku 2018. 
Poplatok   sa   vyberá   na   základe   VZN   obce  ¼ubotice 
è.  5/2010.  Obecný  úrad  zároveò  upozoròuje  obèanov, 
že nezaplatené hrobové  miesta budú do konca septembra 
2012 oznaèené nálepkou a pristúpi  ku konaniu o zrušení 
hrobového   miesta   v   zmysle   zákona è. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve.
   Obecný úrad taktiež  vyzýva obèanov, ktorí ešte neuhra-
dili daò  za psa, daò z nehnute¾ností a poplatok za komu-
nálny odpad, aby tak urobili èo najskôr. Úhradu je možné
urobi� prevodom  na úèet vo VÚB è. 29728572/0200, ako 
variabilný  symbol  treba uvies� súpisné èíslo domu, alebo 
v hotovosti na obecnom úrade.

                                 Odchyt psov

   Dòa 18.6.2012  sa  v  našej  obci  uskutoènil  plánovaný 
odchyt psov, ktorí sa vo¾ne pohybovali po uliciach. 
Odchytení  psi  sú umiestnení v karanténe v obci Valaliky. 
Informácie  pre  majite¾ov  odchytených  psov  o  možnosti 
prevzia�   si   ich   z  karantény   budú  v  prípade  záujmu 
poskytnuté na obecnom úrade v ¼uboticiach.

                                   MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Ing. Daniel Novotný a Mgr. Katarína Palidrábová
Maciej Andrzej Kobylñski a Katarína Lokšová
Milan Durdán a Gabriela Oravcová
Peter Rákoš a Katarína Vargovèíková
Tomáš Hudaèek a Michaela Micenková
Roman Vaško a Katarína Parièiová

                      Deò s ve¾kým ,,D”Deò s ve¾kým ,,D”
Martin Migaš

Laura Magerová
Simona Virbová

Daniel Janeèek Simon Haladej

Šimon Fecko

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom
Anna Kuchárová, 91 rokov
Vojtech Tejišèák, 75 rokov
Jozef Karlík, 68 rokov
Mária Svoreòová rod. Dziaková, 82 rokov
Michal Rybarèák, 85 rokov
Eva Ucha¾ová rod. Baliková, 80 rokov

    Optické pripojenie na internet v ¼uboticiach 
             firma PRESNET s.r.o. už finišuje!

   Firma  PRESNET s.r.o. v obci  ¼ubotice  už takmer konèí 
výstavbu   optickej   siete. Pripojené  na  sie�  sú  už skoro 
všetky ulice ako napríklad: Kalinèiaková, Domašská, Jána
Kostru,  Korabinského,   Bardejovská,  Nižnianská, Maka-
renková, Za  potokom, Hájnová,  Pod Hájom, Ku Bánovcu, 
Šebastovská, Èeskoslovenských letcov, Šalgovická a iné.

Firma PRESNET s.r.o. Ponúka  vysokorýchlostný internet, 
ktorého rýchlos� sa pohybuje od 2,5 Mbps až do 80 Mbps, 
výhodné   ceny  urèené  pre  domových  zákazníkov, ktoré 
sa  pohybujú   od  10,38 EUR  a   závisia   od   vybraného 
paušálu. Cena  zriadenia  internetu sa v súvislosti od via-
zanosti zákazníka pohybuje od 80 EUR - jednorazovo.
   V súèasnosti  prebieha  zvýhodnená akcia, ktorá trvá do 
marca 2013. Bližšie  informácie Vám budú poskytnuté na 
uvedenom  telefónnom èísle. Ïalšou  zaujímavou informá- 
ciou je,  že  televíziu (IPTV)  budú  môc� zákazníci využíva� 
už do 3 mesiacov.
   Svoj    záujem   o  využívanie   týchto    služieb    môžete 
ohlási� prostredníctvom  emailu:  

                                                                            R.Jakubko

optika@presnet.sk alebo 
na tel. èísle: 0915 917 187.

optika@presnet.sk alebo 
na tel. èísle: 0915 917 187.

                             Deò matiek 

   Druhá   májová  nede¾a  sa  stala  príležitos�ou  stretnú� 
sa všetkým  ženám – mamám, starý  mamám, v našej obci 
v obecnom dome, s  jediným  cie¾om : vzda� úctu a poteši� 
srdce každej mamy. Túto milú slávnos� zorganizoval obec-
ný úrad  ¼ubotice, v  spolupráci  s  klubom  kres�anských 
seniorov.     Príchod    každej     ženy    si    pán    starosta 
MVDr. Š. Krajèi  uctil  stiskom  ruky  a èerveným karafiá- 
tom. Pohladilo nám to srdce a dodalo pocit dôležitosti. 
V emotívnom príhovore  sa pán starosta  prihovoril k všet-
kým  prítomným , pripomenul  potrebu  poïakova�  sa  za 
všetku  vrelú   lásku,  za  nehu,  starostlivos�,  nekoneènú 
trpezlivos�  a  obetavos�, každej mamièke . Vïaka im patrí 
za každé pohladenie, za každú  pieseò, preèítanú rozpráv-
ku za  pofúkanú  boliestku  a  za  mnoho obyèajných 
vecí, ktoré  obš�astnili  detskú  dušu,  a   formovali   ju do
dospelosti.
   Kultúrny program zahájili deti z materskej školy v ¼ubo-
ticiach,  pod  vedením  svojich  p. uèiteliek  a p. riadite¾ky 
Mgr.  R.  Kertysovej.   Vyjadrili   svoju   lásku   k  mamám 
v piesòach, poézii , tancom neopísate¾ným spôsobom, tak, 
ako to vedia  len ony, s detskou úprimnos�ou , nežnos�ou, 
celou   svojou  detskou   dušièkou.  Všetkých   nás   dojali 
k slzám  radosti  vzrastom  a vekom malé , ale svojim spe- 
vom ve¾ké dvojèatká Kristínka a Paulínka ....
Z každej   strany   ospievali   slovo  mama  v  poézii, piesni 
a zhmotnili  v  umení  umeleckého  poòatia muzikálu žiaci 
základnej školy. Bolo príjemné  vidie�  rozospievanú a roz-
tancovanú   ¾ubotickú   mládež, budúcnos�  našej  krásnej 
obce.
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   Milé deti, milá  naša  mládež a panie uèite¾ky, ïakujeme 
Vám  za  tieto  umelecké  dary,  za  svetlo  lásky na Vašich 
tvárach, ktoré zohrialo srdcia všetkých nás.
   Plánovaný   program  sa blížil k svojmu záveru. Bolo prí- 
jemné sledova� kultúrny program, pochuti� si na vynikajú-
com   zákusku,   kávièke. Tešili   sme  sa  pozornosti pána 
starostu a  jeho  manželky Janky, ktorým záležalo na tom, 
aby sme  sa  cítili  dobre  a spokojne. Ïakujeme , podarilo 
sa to na výbornú.
   A èo na záver? Milan Rúfus  v  svojej Modlitbe za rodièov 
hovorí: ...veï  dve  rúèky  od Teba  máme  Pane, dve  rúèky 
de�om stvoril Boh: pre  ocka  jednu, druhú mame. Nuž kaž- 
dému   die�a�u  želám  za  každú  mamu, aby  sa celý život 
mohli drža� rodièov obidvomi rukami.
           (celý príspevok na www. lubotice.eu)

                                                     Mgr. Viera Štroncerová

vyrážkach. Ïalej pri zápaloch ústnej  dutiny na kloktanie. 
Vòa�  repíka   je predovšetkým  trieslovinová  droga  a  má 
lieèivé    úèinky   hlavne    pri   žalúdoèných,   peèeòových 
a žlèníkových problémoch.
¼ubovník bodkovaný – Zbierajú   sa   horné   èasti  stonky 
s celým kvetom. Droga slúži najmä pri chorobách  peèene, 
žlèníka a priaznivo  ovplyvòuje  nervovú  èinnos�. Z kvetov 
si môžeme urobi� známy Jánsky olej, ktorý slúži na masáž 
pre  malé  deti   (bato¾atá).  Kvety   sa  macerujú   (lúhujú) 
v olivovom oleji 4  týždne  a  olej sa skladuje na chladnom 
mieste.
Èuèoriedka obyèajná – Zbierajú  sa zvláš�  len  nové mladé 
výhonky a mladé listy. Tieto  slúžia  ako  droga – pomocný 
liek pri cukrovke. Plody patria k najzdravšiemu  ovociu na 
svete.  Podporujú  ostros�   zraku. Obsahujú   vitamíny  B 
komplex  a  C  a  provitamín  A.  Kompóty a  sirupy slúžia 
de�om  pre   ich  vzrast  a  sú  tiež prostriedkom odolnosti 
proti rôznym chorobám.
   Lesy v okolí mesta Prešov nám poskytujú aj ïalšie dary, 
ktoré iste  všetci  poznáme. Sú  to  najmä maliny, èernice, 
lesné  jahody  a  tiež  lesné èerešne (èerešòa vtáèia), z kto-
rých   si   môžeme   pripravi�   sirup,  lekvár,  džem,   víno 
a kompót.
   Koncom  júna  sme  mohli  poèu�  už aj to èarovné slovo 
"už rastú"!! Samozrejme, že ide o hríby, ktoré aj s ostatný-
mi dobrými   hubami   patria   nepochybne   do  vianoènej 
kapustnice. V tomto  letnom období  sa vyskytujú aj kozá-
ky (je ich 5 druhov), ïalej plávky (je ich 6 druhov), maslia-
ky (3 druhy)  kuriatka  a niektoré lúène huby ako šampió- 
ny  a  taneènice   po¾né. Všetky  sú   vhodné  na   sušenie 
a zaváranie.  Pri zbere  húb  je  potrebné  dáva�  pozor  na 
zámenu týchto húb, s hubami  ktoré sú jedovaté. Zámena 
môže by� za smrte¾ne jedovatú muchotrávku zelenú a jej 3 
odrody, ïalej  za  pavuèinovce  a  strmelky. Preto  nech  je 
v našej  pamäti  zakódovaná  pouèka: "HUBY, KTORÉ NE- 
POZNÁME, NEZBIERAME!!!" Pre  osvieženie  našej pamäti 
pripomeòme si niektoré  pravidlá prospešného zberu húb. 
1. Zbierame iba zdravé a neèervivé plodnice. 
2. Huby zbierame iba do priedušných košíkov. 
3. Pripravené jedlá z húb konzumujeme  ihneï. Konzumo-
va� prihrievané sa neodporúèa.
4. Huby sa s alkoholom neznášajú!
    Na vychádzku  do  našej  prekrásnej  prírody  v ïalšom 
období leto – jeseò s Vami sa teší

                                                                      Janko Sás

   Je leto. Je to èas, kedy nám už príroda poskytuje širokú 
škálu  darov, ktoré  patria  do  našich  zásob  ako lieèivky 
alebo pochú�ky  lesných plodov. Medzi  prospešné lieèivky 
v tomto letnom období okrem iných patria aj tieto:
Šalvia lekárska – Zbierajú sa  listy  a vrcholec kvetov.Dro-
ga má  antibakteriálne  vlastnosti a  pôsobí  svojou silicou 
najmä pri angíne, ïalej  ako pomocná lieèba  pri cukrovke 
a ako expektoraèná èajovina.
Repík lekársky – Zbiera sa  celá nadzemná èas� vòate, t. j. 
lodyha   a   listy  s   kvetom. Droga   poslúži   pri  rôznych 
žalúdoèných  ochoreniach, ale  aj  na obklady pri kožných 

                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY
                             Olympiáda

   Vo štvrtok, 31.05.2012, sa z okolia  MŠ ¼ubotice  ozýval 
detský džavot a smiech  hlasitejšie ako v iné dni. A èím to 
bolo? Nuž, v  ten  deò sa „slnieèkove  deti“ zapojili do pro-
jektu OLYMPIÁDA MŠ, v rámci OLYMPIJSKÝCH FESTIVA-
LOV    DETÍ    A   MLÁDEŽE   SLOVENSKA,   v    kategórii 
OLYMPIJSKÉ  HVIEZDIÈKY. A  keïže  naši  malí  škôlkári 
skutoène chceli  zažiari�  ako  hviezdy,  celý  týždeò  sa na 
tento športový sviatok svedomite pripravovali. Oboznamo- 
vali sa s olympijskými symbolmi, ako je olympijská  zásta-  
va,  heslo,  hymna,   pochodeò, kto  sú  maskoti,  v  akých 
disciplínach  sú�ažia   športovci  z   celého  sveta.  Svojimi 
šikovnými    rúèkami    ma¾ovali     športovcov,    vytvárali  
olympijské   zástavy,  z   odpadového   materiálu   vyrábali 
olympionika, zdobili chodby škôlky, no najmä svoje  pohy- 
bové   schopnosti   preverovali   poèas    pohybových   hier  
a cvièení. A urèite  uznáte, že po takejto dôkladnej prípra-   
ve, už niè  nebránilo  tomu, aby  v  spomínaný deò  mohla 
ve¾ká športová slávnos� zaèa�.    
   Hneï ráno, po príchode do škôlky, si deti oznaèili trièká 
maskotmi  svojich tried,  urèili  svojho  vlajkonosièa  a  po 
chvíli sa už na námestí pred škôlkou zoradilo družstvo lie- 



nok, žabiek, motý¾ov  a  vèielok. Úvodné slovo  patrilo  pani 
riadite¾ke,  ktorá  oboznámila  deti  s  históriu  vzniku  OH, 
zároveò im pripomenula  usporiadate¾skú krajinu  blížiacej 
sa letnej olympiády, no  najmä  vyzvala  deti  k športovému 
správaniu sa poèas sú�aží. Najzaujímavejšou  èas�ou úvod- 
ného ceremoniálu bolo predávanie pochodne vlajkonosièmi 
jednotlivých družstiev, ktorá úspešne prišla do svojho cie¾a. 
V závere oficiálnej  èasti  si všetci  športovci na námestí za- 
spievali  olympijskú  hymnu  a  piesòou:  „Keï si  š�astný“ 
odštartovali  èas�  olympijského dòa urèeného k sú�aženiu.
Každé   družstvo   malo  nachystané   primerané   športové 
disciplíny, v ktorých  sa  miešala  rýchlos�, sila,  presnos� s 
odvahou, èi snahou ví�azi�. 

   Najlepší   traja   sa  za   úprimného  potlesku   ostatných
sú�ažiacich ocitli na skutoèných stupienkoch ví�azov a boli 
im udelené  medaily  za  umiestnenie. A tí,ktorí nezví�azili? 
Vôbec neboli  smutní,pretože   domov   si  odniesli  medaily 
získané za chu� športova� a za skvelé športové správanie. 
A hoci sa olympiáda v ten deò skonèila,všetci sme sa zhod-
li, že: O rok zas a znova, v kelemešskej škôlke

                          Za kolektív MŠ ¼ubotice, M. Kresanièová

                          Deò rodiny v MŠ

   Opä�  raz  sa  v  záhrade  pri materskej škole zišli rados�, 
smiech a dobrá  nálada  so  šikovnými de�mi a ich rodièmi, 
súrodencami èi starými rodièmi. Stalo sa už krásnou tradí- 
ciou, že deti a  zamestanci  z Materskej školy takýmto spô-
sobom oslavujú Deò rodín a zároveò aj konèiaci sa školský 
rok.
   Jasná obloha  bez mráèika už ráno predpovedala krásny 
nezabudnute¾ný deò. Popoludní, keï sa školský dvor napl-
nil samými usmievavými  ¾uïmi a zaèal sa program vyskla- 
daný   z   úžasných   piesní   a  nádherných  tancov,  ktoré
si pripravili deti pod vedením svojich pani uèiteliek, sa táto 
predpoveï jednoznaène naplnila. Vystúpenia sa zapísali do
Pamäti nielen prítomných rodièov, ale urèite  aj  detí a mali 
zvláštnu príchu�  pre  predškolákov, prektorých to bolo ich 
posledné vystúpenie v Materskej škole.
   Po milom odovzdaní darov mamièkám a de�om sa  skon- 
èila   oficiálnejšia  èas�   programu   a  nasledovala  už   len 
zábava.  Detièky   sa   nenudili   vïaka   hrám  a  sú�ažiam 
a rodièia mohli v príjemnej  atmosfére  spozna� nových ¾udí
a vyrozpráva� sa  do sýtosti. Práve  aj na  takýchto akciách 
èlovek nachádza  tak  potrebné priate¾stvá.Nesmieme však  
zabudnú�  na    obèerstvenie,   pretože   v  takom  horúcom 
poèasí urèite  dobre  padlo sa trochu posilni� pripravenými 
dobrotami a nápojmi.
   Ako to  už  býva, všetko má svoj koniec a tak aj toto jedi- 
neèné   popoludnie   muselo   nakoniec  skonèi�.  Avšak na
tvárach  všetkých ¾udí cestou domov ostala okrem zážitkov 
a spomienok jedna úžasná vec : Úsmev .
   V závere  môžeme  len dúfa�, že milá tradícia Dòa rodiny 
v  Materskej  škôlke  v   ¼uboticiach sa  zachová  najmenej
do èasu, keï do školky na Deò rodiny zas zavítajú súèasní 
škôlkari. Tentokrát však už v úlohe rodièov.
A nakoniec ? 3x hurá Dòu rodiny !

                                                    rodièia detí MŠ ¼ubotice

                    Navštívili sme Osvienèim

   Rovnako, ako  naši  starší spolužiaci, aj my, žiaci 9. roèní- 
ka, sme vïaka finanènému príspevku Rodièovskej  rady  pri 
ZŠ ¼ubotice  a  cestovnej  kancelárie  pani  Volanskej  mohli
navštívi�  koncentraèný tábor. Pred takmer 70 rokmi to mu- 
selo by� nieèo  strašné, keï ¾udia dobrovo¾ne  vstupovali  do 
dobytèích vagónov, ktoré ich odvážali na istú smr�.
   V prvý júnový  deò, keï  naši spolužiaci boli ešte ponorení 
do  ríše  snov,  sme 41 žiakov  a  dve  vyuèujúce  netrpezlivo  
vyèkávali  autobus, ktorý nás  zaviezol do cie¾a našej cesty - 
do koncentraèných  táborov  v Osvienèime, kde sa to všetko 
odohrávalo. Keï sme  došli do nášho  cie¾a za poznaním na-
šej minulosti, rozdali nám  slúchadlá  a  exkurzia sa zaèala. 
Naša sprievodkyòa, ktorá sa volala Katka, nám milo a ve¾mi 
zaujímavo  rozprávala,  vysvet¾ovala,  ako  sa  tu  �ažko  žilo 
poèas  2. svetovej vojny. Keï sme  videli tie tony vlasov, pro- 
téz, topánok, odevov,  kufrov, okuliarov, potrieb osobnej hy-
gieny i  fotiek, na  ktorých  èastokrát  nebolo  pozna�, èi  ide 
o muža  alebo ženu, bolo nám  ve¾mi  smutno.  Nebolo  nám 
všetko    jedno,  keï   sme    sa   prechádzali   po  miestach,
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kde  trpeli   tisíce  ¾udí  len  preto, že   boli   Židia, Poliaci  èi  
Rómovia. ¼udia  sem  prichádzali  len  preto, lebo si mysleli, 
že  tu  zaènú  nový  život.  S¾ubovanej   polievky   a  teplého 
kúpe¾a sa   asi  nikto  z  nich  nikdy  nedožil. Urèite  je nám  
¾úto   hlavne  tých, ktorých   poslali  na  okamžitú  smr�  do  
plynovej  komory.  Boli  to  èasto  ženy  s  malými  de�mi  na  
rukách, starí   ¾udia,   samotné   deti  do  15  rokov, tehotné 
ženy. A  Židia.  Niektorí   neprežili  v  tábore  ani  týždeò, iní 
i nieko¾ko mesiacov èi rokov.
   Keï sme ukonèili  exkurziu v tábore, kde ¾udia �ažko pra- 
covali, stavali  baraky  na svoju  vlastnú  smr� a dobrovo¾ne 
sa hádzali  na ploty nabité  elektrickým  prúdom, len aby sa 
ich muèenie èo najskôr skonèilo, autobusom sme sa  presu- 
nuli do  druhého  tábora, ktorý  tvorilo  vyše  320 drevených 
barakov, do   tábora   v   Birkenau. Aj  tu ¾udia   ešte   stále  
verili, že  zaènú  nový  život. Ich ilúzia upadla, keï  vystúpili 
z vagónov urèených na prevážanie dobytka. Tam sme videli,  
aké mali podmienky na hygienu, noc¾ahárne, keï  v jednom 
baraku  urèenom  pre 400 ¾udí  prežívalo 1000. Behali  nám
zimomriavky  po  tele. Všetci  sme  si  uctili  pamiatku  tých, 
ktorí  prišli  o  svoje životy, položením  kytièky  a  zapálením 
svieèky pri Múre smrti.
   

   Sme vïaèní, že sme   sa  nenarodili  pred 70 rokmi, ale te- 
raz,  že  neprežívame   podobné  utrpenie  ako  tí, ktorí  tam 
zahynuli. Sme ve¾mi radi, že sme  navštívili  miesto, ktoré je 
presýtené smútkom, koncentraèný tábor v Osvienèime.    
        Predsa bez poznania minulosti 
                            nemôžeme ži� v prítomnosti.

                                            Lenka Bandžáková, žiaèka 9.c



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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                  Športové talenty ¼ubotíc

   Popri našich futbalistoch , modelároch, plavcoch a iných 
športovcoch, ktorí dosahujú pekné výsledky a takto repre- 
zentujú nielen svoje kluby, ale aj našu obec, máme  zastú-  
penie aj v úplne najmladšej generácii. Takýmto ¾ubotickým 
talentom  je  sedemroèný Marek Ivanecky (nar. 2004), žiak  
prvej  triedy ZŠ ¼ubotice. Trénoval  za  Kicbox Club Panter
v Prešove. V súèasnosti je èlenom ŠKP - Športového  Klubu  
Polície   Prešov, VUKABU ( Východoslovenká  únia   karate 
a  bojových umení)  pod  vedením  J. Drobòáka. Bojovému   
umeniu sa  venuje  od 4 rokov, a  už  teraz dosahuje ve¾mi 
krásne výsledky.
Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov Trenèín – 
KUMITE: 2. miesto
VUKABU Košice KUMITE 3. miesto
Revúcky pohár 2012 KUMITE 2. miesto
Revúcky pohár 2012 KATA 3. miesto
Vranovský Pohár v Karate KUMITE 3. miesto
Vranovský Pohár v Karate Kata 2. miesto
Šarišský pohár v Karate KUMITE 2. miesto
VUKABU Košice KATA 2. miesto
JOGO CUP Košice Kata 2. miesto
MAJSTROVSTVA SR DETI A MLADEŽE KUMITE CHLAPCI 
3. miesto
   Marekovi     prajeme    ve¾a    zdravia,  síl   a  športových 
úspechov (fotografie nájdete na www.lubotice.eu).

                                                                              J. Potocká

B - mužstvo skonèilo v III. triede okres  Prešov na 4. mies- 
te, keï po jesennej  èasti bolo druhé. Po zmenách  v  kádri 
kleslo mužstvo na 4. prieèku. Trénerom  v  jarnej  èasti bol 
p. Aštary.
SMD - mal ve¾mi úspešnú sezónu  v III. lige. SD skonèil na 
3. mieste pod vedením trénera Daniela  Klobušovského, èo 
je zatia¾ najlepšie umiestnenie poèas úèinkovania v III.lige. 
MD - zopakoval  ví�azstvo  z  minulého  roèníka  v   III. lige 
mladšieho dorastu, pod vedením trénera Mareka  Procház-
ku. Vedúcim mužstva pri SMD bol p. Jozef Procházka.
SMŽ – Starší žiaci zopakovali  ve¾mi pekné  umiestnenie  z 
minulého roka a  v II. lige sever  skonèli  na 2. mieste, pod 
vedením trénera Komku. Mladší žiaci  taktiež  hrali  II. ligu 
sever  a  po  rozpaèitej  jesennej  èasti,  kedy   sa  skladalo 
mužstvo, bola  podstatne  lepšia   jarná  èas�  a   nakoniec
mužstvo skonèilo na 10. mieste. Trénerom bol p. Klimko.
Prípravka odohrala svoje zápasy  s košickými  mužstvami 
vcelku úspešne. Trénerom je p.Lacko.
   Pri tejto príležitosti  oznamujeme rodièom, že môžu svoje 
deti nahlási� trénerom, ak majú záujem, aby deti športova- 
li, a to MŽ – Klimko Stanislav: 0949 428 347
           PP – Lacko Ján: 0907 622 234
   Záverom chcem poïakova� všetkým  trénerom, ktorí  po- 
èas roèníka 2011 – 2012  viedli mužstvá  ¼ubotíc, vedúcim 
mužstiev   a   všetkým   funkcionárom, ktorí  takto prispeli 
k úspešnému úèinkovaniu v skonèenom roèníku.

 Stolnotenisový oddiel
   Stolní tenisti úèinkovali v V. lige sever. Sú�až vyhrali ako 
mužstvo, tak  aj  sú�až jednotlivcov p. Slavomír Daòko. 
Vedúcim  stolnotenisového  oddielu  je  p. Rudolf Sirotòák 
(v prípade záujmu  o  zapojenia  sa  do  kolektívu  stolných 
tenistov: tel. 0904 528 268).

                                                                   Karol Hricišák

   Správa TJ Sokol

   Futbalový   oddiel   ukonèil   sezónu  2011 -2012    dòa 
17. 6. 2012. Umiestnenie  jednotlivých  mužstiev môžeme 
hodnoti� ako úspešné.
A - mužstvo dospelých skonèilo v 4. lige sever na 2. mies- 
te, keï doma sme stratili  10  bodov (2 prehry + 2 remízy) 
a zvonku sme doniesli 20 bodov. V tabu¾ke pravdy máme 
+10 bodov. Ak by sme doma nezaváhali, mohli sme skon- 
èi� sú�až   ešte   úspešnejšie. Pri   mužstve  sa  vystriedali
2 tréneri. Jeseò   p. Kostelník  a  jar  p. Ondrej. Vedúcimi 
mužstva   boli   p. Lukáè, Šimko, Vaòo, zdravotník Šimko 
Dávid. Prípravu  na  sezónu  2012 – 2013 mužstvo  zaène 
3. 7. 2012 o 17:00.

                      Školské aktivity v skratke

   Úspešne sme sa zúèastnili aj tradièných /organizaène 
nároèných, no žiakmi ve¾mi ob¾úbených/podujatí ako sú:
Èitariáda v Prešove – 18. 5. 2012
MDD v škole – 1. júna 2012
Exkurzia 9. roè. v Osvienèime – 1. júna 2012 pod vedením 
p.uè. M. Golitkovej.
Škola v prírode pre 1.stupeò – 11. – 15. 6. 2012 v Jánskej 
doline v Nízkych Tatrách.
   P. uè. M. Štefaniè  v  rámci   protidrogového   programu 
spolupracoval  s políciou. Pre 5.roèník zabezpeèil ich pra- 
videlné    prednášky   na   aktuálne   témy  zo života, celý 
program    vyvrcholil   ukážkami   z   èinnosti   kynológov 
na školskom dvore.
   Tento rok sme sa zapojili aj do Behu pre život, ktorý bol 
organizovaný v Prešove pri Tescu. 

   Prvý stupeò zorganizoval  besedu s  V. Lafkom  (predse- 
dom Olympijského klubu v Prešove, medailistom  z plym- 
piády r.1972 v hádzanej). Témou bol olympionizmus a po
besede  si  žiaci  vyskúšali  svoje  športové schopnosti pri 
olympiáde.
   V máji sme úspešne  ukonèili aj projekt CESTA K DRU-
HÝM.  V   spolupráci   s   Nadáciou  Jednota  COOP   sme 
vytvorili muzikál  Sestra tulákov. Odohrali  sme ho doma, 
absolvovali  turné  po okolí  a  de�om  dali  ako  pamiatku 
DVD z premiéry.

   Viac o  týchto  akciách a  ïalšie  zaujímavosti  a èlánky 
Vám poskytne internetová stránka školy:
www.zslubotice.edupage.sk, kde sú aj fotografie.

                                                                 Vedenie školy

www.zslubotice.edupage.sk


