
SPRAVODAJSPRAVODAJSPRAVODAJSPRAVODAJSPRAVODAJ
OBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICE

        Roèník 14, èíslo 5                www.lubotice.eu                          október 2012        Roèník 14, èíslo 5                www.lubotice.eu                          október 2012

                            Výstava záhradkárov

   Základná   organizácia   Slovenského   zväzu  záhradkárov 
v ¼uboticiach za úèasti èlenov Klubu kres�anských seniorov 
v  ¼uboticiach   usporiadala   v   dòoch  28. - 30. 09. 2012 
na Obecnom  úrade v  ¼uboticiach  4. roèník výstavy výpest-
kov   (ovocia,  zeleniny,  kvetov,  lieèivých  rastlín,  bonsajov, 
atï.). 
   Slávnostné  otvorenie výstavy  bolo 28. 09. 2012  za úèasti 
starostu    ¼ubotíc   MVDr.   Krajèiho,  tajomníka   OV   SZZ 
p. Golaba, predsedu  ZO SZZ v  ¼uboticiach Ing. Marcinèina
a èlenov ZO SZZ v ¼uboticiah ako aj obyvate¾ov ¼ubotíc.

   

   Obèania  si  mohli prezrie�  krásne  výpestky, ruèné  práce 
obèanov a  rôzne  odrody  jabåk, ktoré  nám poskytol UKSUP 
z  Vranova   nad  Top¾ou. Odborná   porota  vyhodnotila   tri
najkrajšie  výpestky  v kategórii ovocie a zelenina. Na prvých 
troch miestach sa v jednotlivých kategóriách umiestnili:
Zelenina: 1. p. Lukáè Milan, 2. p. Krenická Emília,                              
               3. p. Jošèáková Margita
Ovocie:    1.p. Krištof Anton, 2. p. Makara Jozef, 
               3. p. Jošèáková a p. Sitár
Iné:         1. p. Švecová, 2. p. Lukáè, 3. p. Lišková
 
   Touto cestou   chcel  by  som sa  poïakova� všetkým, ktorí 
sa podie¾ali na príprave výstavy a aj doniesli svoje výpestky. 
Zvláš�  by som  sa  chcel  poïakova�  žiakom a pani uèite¾ke 
SOŠ obchodu a služieb z Prešova, ktorí krásne  naaranžovali 
výstavu.
        Ing. František Marcinèin, predseda ZO SZZ v ¼uboticiach

OKIENKO ZÁHRADKÁRAOKIENKO ZÁHRADKÁRA                                  Jubilanti oslavovali

   Aj tento rok  si  niektorí naši  spoluobèania  pripomenuli 
svoje krásne životné jubileá  70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. 
Tento rok máme 79 jubilantov. Naša najstaršia  jubilantka 
a obyvate¾ka p.Cimbalistová  Zuzana  z ul. J. Kostru è. 42, 
sa tento rok dožíva  úctyhodného  veku 95 rokov. Okrúhle-
ho   jubilea  „90.“  narodenín   sa  dožili  p. Kožár   Michal,
p.  Regeciová   Mária,  p.  Zapotoková   Mária,  p.  Lysyjová  
Mária a  p. Hudáèková Katarína.  Spoloèná   oslava  zaèala 
sv. omšou  o 10.30 h.  v  našom  kostole,  ktorú  za našich  
jubilantov odslúžil p. farár Mgr. Stanislav Radvanský. 
Potom sa jubilanti presunuli  do  Obecného domu, kde bol  
pre nich pripravený kultúrny program a  slávnostný  obed. 
Všetci,  ktorí mohli prís� na spoloènú oslavu, sa pri vstupe 
zapísali  do  obecnej  kroniky. Nasledoval  program súboru  
Rados�  z  Prešova, ktorého  piesne  pohladili dušièky oslá-  
vencov. Príhovor a  prípitok  predniesol p. starosta a nasle- 
dovali osobné gratulácie, kde každý jubilant dostal  darèek  
a   kvet.  Po   chutnom  obede   oslávencov   prišli   svojimi 
piesòami  pozdravi�  naši  Kelemeski  furmani. Pri  kávièke  
a  zákusku  sa  všetci  pustili  do  družnej debaty. Vytvorili  
sa  nové  priate¾stvá a stretli  sa rovesníci, ktorí  si  mali èo  
poveda�.  
             Všetkým jubilantom srdeène blahoželáme!
                                                                                                                         
                                                                              Potocká J.

   

   

   Deò   29.9.2012  bol  pre  jubilujúcich  obèanov  ¼ubotíc 
ve¾kým  dòom,  plným  nadšenia  a  emócií.  Touto  cestou 
sa chcem  v  mene  všetkých jubilantov poïakova�  nášmu  
pánu  starostovi  MVDr.  Krajèimu  za krásne chvíle, ktoré  
pripravil  pre  jubilujúcich spoluobèanov. Za tento š¾achet- 
ný èin chcem  mu vyslovi�  ve¾ké  ïakujem aj  celému tímu 
poslancov,  aj  pracovníkom  obecného  úradu a popria� im   
ve¾a  zdravia, š�astia a  Božieho požehnania, aby aj naïalej  
uskutoèòovali  také  nádherné chvíle  pre  iných na rados� 
a potešenie.    Zo srdca vrelá vïaka!
                                                     p. Helena Kamenèíková
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                             Závery z rokovania
                OcZ ¼ubotice dòa 10. 09. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/8/2012:   OcZ    poveruje     starostu    obce 
písomne  vyzva� p. Èepigu oreza�  ovocné stromy  tak, aby 
nepresahovali hranice pozemku k p. Mathiovej a predlžuje 
platnos�   uznesenia   è. 5 / 7 / 2012   v   èasti   týkajúcej 
sa  problému  p. Havajovej  do  budúceho zasadnutia OcZ 
v mesiaci októbri 2012.
Uznesenie 3/8/2012:   OcZ schva¾uje  spolufinancovanie 
projektu  ZŠ  ¼ubotice  „Èo  napísal  život  sám“  vo  výške 
200 € za  splnenia  podmienky, že  na  daný  projekt bude 
získaný grant od Nadácie SPP.
Uznesenie 4/8/2012:   OcZ schva¾uje prenájom nehnute¾- 
nosti vo vlastníctve obce, a to èasti pozemku parc. è. KN-C 
3228/1 o výmere cca 250 m (upresní sa v nájomnej zmlu- 
ve po postavení  stanice LPG) v k. ú. ¼ubotice  zapísaného 
na LV è. 1132, nájomcovi ISB MediTrade s.r.o., Bajkalská 
12A,  Prešov  za  nájomné  4 €/m/ rok.  Nájomná  zmluva 
bude uzavretá  na dobu neurèitú s  výpovednou lehotou 6 
mesiacov  bez  udania  dôvodu. OcZ  posudzuje  prenájom
pozemku ako  prípad hodný  osobitného  zrete¾a z dôvodu, 
že pozemok nemôže by� samostatne využitý pre obec, pre- 
tože sú tam uložené inžinierske siete.
Uznesenie 5/8/2012:   OcZ schva¾uje  navýšenie  dotácie 
pre   ZŠ   ¼ubotice   na   rok   2012  v  rámci  originálnych 
kompetencií o 6053 €.
Uznesenie 6/8/2012:   OcZ  v súlade  s  § 14 ods. 2 písm. 
b)   zákona   NR   SR  è.  583 / 2004  Z. z.  o rozpoètových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a  o   zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  schva¾uje  zmenu  rozpoètu  obce na 
rok 2012 Rozpoètovým opatrením è.1/2012–povolené pre-
kroèenie  výdavkov  pri  dosiahnutí vyšších príjmov o 585 
615 €.
Uznesenie 7/8/2012:   OcZ schva¾uje  Cestovný poriadok 
MHD platný od 01.09.2012.
Uznesenie 8/8/2012:   OcZ schva¾uje  sociálnu  výpomoc 
vo výške 840 € na  operáciu  �ažko  zdravotne  postihnutej 
dcéry p. Márie Šárossyovej, Hapákova 13, ¼ubotice.
Uznesenie 9/8/2012:   OcZ  schva¾uje  zakúpenie  tovaru 
pre kostolné potreby do výšky 500 €.
Uznesenie 10/8/2012: OcZ  prerokovalo návrh na nakla- 
danie  s   nehnute¾nos�ou  vo   vlastníctve   obce  ¼ubotice  
– èas�  pozemku  parc. è. KN-C 1547 o  výmere 6 m v k. ú. 
¼ubotice. OcZ schva¾uje  pod¾a §9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR è. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí v  znení neskorších 
predpisov zámer  predaj nehnute¾nosti vo vlastníctve obce 
– èas� pozemku  parc.  è. KN-C 1547 o  výmere 6 m v k. ú. 
¼ubotice. OcZ posudzuje  tento  predaj  ako  prípad hodný
osobitného  zrete¾a  v zmysle zákona SNR è. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 11/8/2012: OcZ   poveruje  starostu  obce  pí- 
somne   upozorni�   p. Jána   Štroncera   na   porušovanie 
pravidiel cestnej premávky a zjednanie nápravy.
Uznesenie 12/8/2012: OcZ  prerokovalo návrh na nakla- 
danie  s  nehnute¾nos�ami  vo  vlastníctve   obce  ¼ubotice 
–  pozemky   parc.   è. KN - C  361  / 43  o  výmere  77  m 
v k.ú. ¼ubotice  a  KN - C  361 / 44  o výmere 8 m  v k. ú. 
¼ubotice. OcZ schva¾uje  pod¾a §9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR è.138/1991 Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších 
predpisov   zámer   zameni�  nehnute¾nosti  vo vlastníctve 
obce  -  pozemky  parc.  è. KN - C 361 /43 o výmere 77 m
v k. ú. ¼ubotice   a KN-C  361/44  o  výmere 8 m  za  èas� 
pozemkov  parc.è. KN - C 361 / 6  a KN - C 361 / 7  spolu 
o výmere 85 m.OcZ  posudzuje  túto  zámenu  ako  prípad 
hodný    osobitného    zrete¾a    v    zmysle   zákona    SNR

è. 138 / 1991 Zb. o  majetku   obcí   v   znení   neskorších 
predpisov.

                           Závery z rokovania
              OcZ ¼ubotice dòa 08. 10. 2012

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 2/9/2012: OcZ  poveruje starostu obce rokova� 
so   spoloènos�ou   KOOR,  s. r. o.   možnosti   opravy    ZŠ 
investíciou,  ktorá   sa  bude  spláca�  z  úspor  za  energiu 
na obdobie desa� rokov
Uznesenie 3/9/2012: OcZ schva¾uje  predaj nehnute¾nosti 
vo vlastníctve obce, a to novovytvoreného pozemku parc. è. 
KN-C 1547/2  o výmere 6 m v k. ú. ¼ubotice,  odèleneného
z pozemku parc. è. KN-C 1547 v k. ú. ¼ubotice zapísaného 
na LV è. 1132 pod¾a geometrického plánu è. 2/2012, ktorý 
vyhotovil  dòa  06.02.2012  Ing.  Karol Petrovský - Geokart
a     úradne     overila    Správa     katastra     Prešov    pod 
è. G 1-168 /2012   Východoslovenskej    distribuènej a. s., 
Mlynská   31,  Košice   za  kúpnu  cenu  150  € ako prípad 
hodný    osobitného    zrete¾a    v     zmysle   zákona    SNR 
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi- 
sov z dôvodu  nízkej výmery a verejnoprospešného využitia 
pozemku.
Uznesenie 4/9/2012: OcZ schva¾uje zámenu nehnute¾nos-
tí vo vlastníctve  obce, a to pozemku  parc. è. KN-C 361/43 
o výmere  77 m v k. ú .¼ubotice  a  pozemku  parc. è. KN-C 
361/44 o výmere 8 m za pozemok è. KN-C 360/11 o výme-
re 85 m vo vlastníctve  Ing.  Stanislava Šprocha, Bajkalská 
12, Prešov. OcZ posudzuje túto  zámenu ako prípad hodný 
osobitného  zrete¾a  v  zmysle zákona SNR è. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 5/9/2012: OcZ prerokovalo  návrh na naklada- 
nie s nehnute¾nos�ou  vo  vlastníctve  obce ¼ubotice – èas� 
pozemku  parc.  è. KN-C 3291/1  o výmere  437  m  v k. ú. 
¼ubotice. OcZ  schva¾uje  zámer  predaja  nehnute¾nosti vo 
vlastníctve   obce   ¼ubotice,  a   to   èasti   pozemku  parc.
è. KN-C 3291/1 o  výmere  437 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 6/9/2012: OcZ   schva¾uje    pod¾a   § 9 a   ods. 
8 písm. e)  zákona   SNR  è. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí 
v znení neskorších predpisov zámer zameni� nehnute¾nosti 
vo vlastníctve obce - pozemky  a  to èas� parc. è. KN-C 810 
o výmere 36 m v k. ú. ¼ubotice a KN-C 806 o výmere 42 m
za èas�  pozemku  è. KN-C 811  o výmere 33 m a KN-C 805 
o výmere 48 m vo  vlastníctve Ing. Karola Hricišáka, Maka- 
renkova 54,  ¼ubotice   OcZ  posudzuje  túto  zámenu  ako 
prípad  hodný  osobitného  zrete¾a  v  zmysle  zákona  SNR 
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov. OcZ prerokovalo  návrh na nakladanie s nehnute¾nos-
�ou   vo    vlastníctve    obce   ¼ubotice   –   èas�    pozemku
parc.  è. KN-C 830/1  o   výmere   128  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 predpisov.
Uznesenie 7/9/2012: OcZ  schva¾uje  prenájom  pozemku 
parc.  è. KN  -  C  103  o  výmere  194  m  od    spoloènosti 
ML TRADE SLOVAKIA, Korabinského 6, ¼ubotice  za  cenu 
4,25 €/m/rok za úèelom zriadenia parkoviska.

Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne  záväzné   nariadenie   obce  ¼ubotice è. 3/2012 
o výške   príspevkov  na èiastoènú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach v zriaïovate¾skej pôsobnosti 
obce ¼ubotice

                                    MVDr. Štefan Krajèi,starosta obce
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                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

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

Samuel Hudák

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

   
   Na  našom  cintoríne  boli  oznaèené  nálepkou  hrobové 
miesta, za ktoré nebol zaplatený poplatok (nájomné). 
Obecný úrad vyzýva  pozostalých, aby  tento  poplatok za-
platili  do konca  roka   2012, pretože  od  1.1.2013  zaène 
plynú�  výpovedná lehota, po ukonèení ktorej bude hrobo-
vé miesto   zlikvidované   v   zmysle   zákona  è. 131/2010 
o pohrebníctve. Ak  niektorí  pozostalí  už  nemajú záujem 
o zaplatenie nájmu  za  hrobové  miesto môžu na obecnom 
úrade   podpísa�   prehlásenie,   že   sa    vzdávajú nároku
na   hrobové   miesto   a  toto  miesto  sa  bude  považova� 
za vo¾né. Za pochopenie ïakujeme.

           Nakladanie s odpadom v našej obci

   Manipulácia s odpadom  je každodenná èinnos� èloveka. 
V súèasnej dobe je už ve¾mi málo návratných obalov a tak 
sa v našich  domácnostiach  hromadí  èím  ïalej  tým viac 
odpadu  rôzneho   druhu. Preto  nakladaniu   s   odpadom 
musíme venova�  primeranú pozornos�. Snahou obecného 
úradu  je vytvori�  podmienky, aby  obèania  mali možnos� 
zbavi� sa  odpadu  z  domácností. Cie¾om  tohto príspevku
 je informova�   o   možnostiach  zberu a likvidácie odpadu 
v našej obci.
    Hlavnou   firmou, ktorá   odoberá   odpad  z  našej obce 
sú na  základe   zmluvy  Technické  služby  mesta  Prešov 
(TSmP). Komunálny  odpad (netriedený) sa vyváža  jeden 
krát za dva týždne. Povinnos�ou  obèanov  je v deò vývozu 
vyloži� nádobu  pred  bránu domu, lebo  pracovníci  TSmP 
majú zakázané vstupova� na súkromné pozemky. V prípa- 
de    potreby    si   obèan   môže   kúpi�    KUKA    nádobu 
na  obecnom  úrade  za  nákupnú  cenu  (cca  23 €).
   V  rámci   separovaného   zberu   komunálneho  odpadu 
sa  zberajú  plasty, papier, sklo a VKMK. V  tomto  roku 
boli do každej domácnosti dodané nádoby, ktoré sú fareb- 
ne odlíšené. Žltá nádoba sa používa na zber plastov (f¾aše 
treba postúpa�, aby sa zmenšil ich objem), modrá na zber 
papiera a zelená  na  zber skla. V prípade, že  sa  nazberá 
viac odpadu  ako  sa  zmestí  do nádoby, treba ho  da�  do 
vreca a vyloži�  spolu  s  nádobou v  deò zberu pred bránu
domu  (vrece  sa  vráti). Okrem  toho tri-štyri krát do roka 
sa dá vymeni� papier (letáky, noviny, èasopisy) za toaletný 
papier  (vyhlasuje sa v rozhlase) a  sklo  je  možné  da�  do 
kontajnerov    umiestnených     pri     obchodoch.    VKMK 
(viacvrstvové    kombinované   materiály  -  TETRA - PACK 
a drobný  kovový odpad) za  zberá naïalej do vriec. Termí-    
ny vývozu sú  uvedené  v  kalendári, ktorý je koncom roka 
doruèený do každej domácnosti.
   V tomto roku  boli  tiež  do každej  domácnosti doruèené 
kompostéry,   ktoré   sa   majú   používa�   vo   vlastných 
záhradkách  na  kompostovanie  biologicky  rozložite¾ného 
odpadu a vytvorený kompost sa bude používa� spätne ako 
hnojivo vo vlastných záhradkách.
   Každú sobotu  v  èase od 9,00 do 15,00 hod. je možnos� 
uloži�  ve¾koobjemový odpad  do ve¾kokapacitného kontaj- 
nera   pri   športovom   areáli.   Taktiež  je  tam  kontajner 
na trávu a miesto na zber konárov.
   Na základe dohody  obce s TSmP je tiež možné odovzda� 
na   zbernom   dvore  v  Prešove  na  Bajkalskej ul. è. 33 
objemný odpad (starý  nábytok, okná, dvere, koberce, va- 
ne a pod.) konáre a textil a  to  v èase prevádzkovej doby 
zberného   dvora, ktorá  je  každý  pracovný  deò,  vrátane 
soboty  od  08,00 do 18,00 hod.  Pri  vstupe  do  zberného 
dvora je nutné preukáza� sa obèianskym preukazom.
    Zber   nebezpeèného  odpadu  a  elektroodpadu   od  
obèanov našej obce je  zabezpeèený prostredníctvom zber- 
ne kovového šrotu ÈAÏU p. M. Èaèka na ulici Za potokom
(oproti Stomexu). Do nebezpeèného  odpadu  patria: auto-
batérie,  motorové   oleje,   filtre,  žiarivky,  obaly  z  farieb 

a  riedidiel  a pod. Do  elektroodpadu  patria:  chladnièky, 
práèky, mraznièky,  televízory, poèítaèe, monitory, mobily, 
drobné   domáce   elektrospotrebièe   a  pod.   Nebezpeèný 
odpad je  možné  odovzda�  v prevádzke ÈAÏU v pracov- 
ných dòoch  v  èase  od  08,00  do  16,00 hod. Taktiež  je 
nutné preukáza� sa obèianskym preukazom.
   
   Na základe  zmluvy  uzavretej  so  spoloènos�ou Kronos- 
pan   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 pracovných dòoch  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 nebezpeè- 
nými pre životné prostredie
- surová,  laminovaná  alebo  dyhovaná  drevotrieska, 
MDF dosky, OSB dosky
- okná a okenné rámy  (bez skla). Tento  materiál  môže 
èiastoène obsahova� kovanie, tesniacu gumu, hliník. 
Maximálna  ve¾kos�  kovových  predmetov  je  povolená do 
5 cm a  nesmie   presiahnu�  5%  celkového  objemu.
   
   Likvidácia  doteraz  uvedeného  odpadu  je  pre obèanov 
zdarma v rámci roèného  poplatku  na odpad. Pri rôznych 
búracíc  prácach  si   však   obèan  musí   sám  dohodnú�
pristavenie   kontajnera  s  niektorou  spoloènos�ou, ktorá 
sa  zaoberá   zneškodòovaním  odpadu  a znáša�  náklady 
na likvidáciu odpadu.
   
   V  prípade  potreby  obèanom  budú  poskytnuté  ïalšie 
informácie  na  obecnom  úrade.

                                   MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

Martin Kleban a Silvia Trajová
Branislav Zoš a Zuzana Piesyková
Matúš Štefaniè a Lenka Germušková
Lukáš Mikluš a Miroslava Aštaryová
Pavol Krivý a Petra Polaèeková
Mgr.Gabriel Krajèi a Mgr. Monika Marchevská
Pavol Patoraj a Alena Tarasovièová
Ing. Pavol Revák a Miriam Kušvárová
Ing. František Koèiško a Lucia Olejníková
Mgr. Erik Poloha a Katarína Šlachtová

Alfonz Oravec, 63 rokov
Marián Minár, 66 rokov
Jozef Kolár, 78 rokov
Ing. František Jurko, 83 rokov
Bernardína Okruh¾anská rod. Gregová, 77 rokov
Albert Èepiga, 78rokov
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DARY PRÍRODYDARY PRÍRODY

   Koniec   októbra   je   èas,  kedy   si   už   môžeme    da� 
otázku:„Aká si bola naša príroda vo svojej štedrosti k nám,
ktorí využívame tvoje dary?“
   Koncom februára  sa vykopával  koreò  kostihoja  lekár-
skeho. Už zaèiatkom marca prišla skorá jar a v prvý jarný 
deò   sme   zbierali  už  aj  niektoré  lieèivky  ako  žíh¾avu, 
skorocel,  prvosienku  a  p¾úcnik.  Dobrá   úroda   bola  aj 
v zbere  prvých  jarných  húb, a to  najmä u smržov a zvo- 
novca jarného.
   Zaèiatkom  mája  v  lesoch  sa  zbierali májovky a na lú- 
kach taneènica  po¾ná. Toto priaznivé  poèasie s vysokými 
teplotami  a dažïom, priaznivo  vplývalo  aj  na  úrodu  už 
letných lieèiviek. Úspešný zber bol najmä v zbere lipového 
kvetu,  bázy   èiernej,  hlocha,  repíka,  ¾ubovníka,  šalvie, 
pamajoránu a iných. Do  okolitých  lesov sa hrnuli hubári 
a s úspechom  sa  zásobili  hríbmi, kozákmi,  plávkami  aj
baraòou  hlavou.  Mimoriadny   výskyt  bol  aj   v  lesných 
plodinách. Zber bol zameraný na maliny, èernice, èerešòu 
vtáèiu, èuèoriedky  a   neskoršie  aj na brusnice. Brusnice 
sa  tohto  roku  na   prešovskom  trhovisku  predávali   už 
koncom  augusta. 
   Toto výnimoène priaznivé  obdobie na  zber darov dobrej 
úrody   skonèilo  však  koncom  júna. Mesiace  júl, august 
a september   boli  teplé  s  nadpriemernými teplotami, ale 
bez dažïa. Nedostatkom vlahy našim lesom chýbal výskyt
akéhoko¾vek  druhu  húb, a  tak   sme  túžobne oèakávali 
na dar dažïa. 
   Mesiace  v znamení  „Ber úrodu“, teda  september, októ- 
ber mali síce trocha vlahy, avšak  táto prišla  až v októbri. 
Dobrá   úroda   bola   pri  ovocí  ako   sú   jablká,  hrušky 
a orechy. Bohatá  úroda  šípok  v okolí  našej obce dozrela 
už koncom  septembra. 
    Po výdatnom  daždi  okolo 10.10. do lesov v okolí Prešo-
va znova  zavítal  život  v raste už  jesenných  druhov húb, 
a tak sa znova zberali dubáky, kozáky, mimoriadna úroda 
bola v sortimente masliakov a podpiniek. Temer v každom 
lese a na lúkach bolo možné nazbiera� výborné jedlé huby 
- rozpadavec stopkatý  a prášnicu  bradaviènú  ( ¾udovo ju 
voláme fuèka). Sú  to  výborné jedlé huby, ale  náš ¾ud ich 
zbiera málokedy.
   
   Nuž  teda: „Aká si bola  naša  príroda  vo svojej štedrosti 
k nám v tomto roku?“ Na túto  otázku  máme  každý z nás 
len tú svoju, ale naozaj len tú svoju odpoveï.

   Na ïalšie už vianoèné stretnutie s Vami sa teší

                                                                      Janko Sás

                                 Šarkaniáda

   Nede¾né zamraèené dopoludnie 30.9.2012 vôbec nevyze- 
ralo na to, aby  sa  nám chcelo vyvíja� nejaké aktivity a už 
vôbec  nie  vonku.  Na  samé  poludnie  sa  spoza  �ažkých 
mrakov predsa len  na  nás usmialo  slnieèko a  pofukoval 
príjemný   vetrík.  To  bol  ten  pravý  podnet   na  to,  aby 
sa v  ¾ubotickom ŠA  sa  stretli všetci, ktorí  sa  mali  chu� 
zabavi�, zašportova� a obdivova� šarkanov, lietajúcich nad 
našou obcou. Našim najmenším sa najviac páèilo s¾úbené 
prekvapenie v podobe  klauna. Neprišiel  jeden  ale  dvaja. 
Klauni nás zabávali poèas celého popoludnia. 
   Odmeòovali a vyhlasovali  ví�azov jednotlivých disciplín. 
Šarkan, ktorý lietal najvyššie, patril Dominike Jurkovej. 
Ema  Hvizdošová   dostala  cenu  za  šarkana  vyrobeného 
doma  a ktorému sa podarilo vzlietnu� a letie�. Za najkraj-
šieho  šarkana,  ktorý   bol  vyrobený  získal  cenu  Lacko 
Janku  a  jeho  sestra  Zuzka  dostala  cenu  za  najdlhšie 
lietajúceho šarkana.
   Ïakujeme  animátorom  z neziskovej organizácie Èlovek 
pre   èloveka,   ktorí   nám   pripravili   zaujímavé   sú�aže 
a   ktorých   klauni   obohatili   program  5.roèníka   našej 
Šarkaniády.
   Tešíme sa na budúci roèník.

                                                                        Potocká J.



ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

                                 Vo víre udalostí

   3. september   2012   otvoril   brány   všetkým   školákom, 
ktorí   navštevujú  ZŠ  v  ¼uboticiach.  24  tried, 509  žiakov, 
43  pedagogických  zamestnancov  ( z  toho  9  so skráteným
úväzkom) a 13 nepedagogických  zamestnancov – to je  naša 
škola  v   základných  èíslach,  na  ktoré  nadväzuje  ponuka  
mnohých krúžkov a mimoškolských aktivít.
   Èo sa zatia¾ u  nás  odohralo? 5. 9. 2012 sa  naše dievèatá 
zúèastnili  7. roèníka výstavy  v  Stavebníctve, Bývania a Zá- 
hrady v Steel Aréne v Košiciach. Svojou  aranžérskou prácou
prispeli  ku   skrášleniu  pripraveného  prostredia. 10.-12.9. 
èakalo na  prvý  stupeò netradièné pouèenie  pripravené  ich 
vyuèujúcimi formou Dopravnej výchovy.
   

   Naši  žiaci 2.stupòa  sa rozhodne potešili, keï v dave 9000 
detí z rôznych  ïalších škôl sa  mohli zúèastni�  tohoroèného 
koncertu INTEGRÁCIA v Steel  Aréne v Košiciach. Bohatým 
programom   slovenskej   a   èeskej   hudby  ich  sprevádzali 
Katarína Brychtová a Martin Dejdar.
   4. 10. – 5.10. žiakov  v  škole  èakalo  netradièné podujatie 
v  réžii   našich  vyuèujúcich  telesnej  výchovy. „Deò a noc“
sa športovalo, lebo  nahlásené  družstvá  èaka Basketbalový
maratón. Žiaci  ešte  nestihli  ani  poriadne  spracova�  svoje 
športové zážitky a zbali� spacáky v telocvièni, a už vstupova-
li do dòa, kde na nich èakalo  ve¾a  zaujímavých aktivít. Boli 
to napr.: VILOMENINY, ma¾ovanie  na  tvár, kozmetièky, ka- 
derníèky, stánky s  obèerstvením, ba nechýbalo ani pristátie 
vrtu¾níka   na  školskom  ihrisku. To   je  len   malý  výpoèet 
z množstva zaujímavostí, ktoré priniesol 5.10. 2012 Európ- 
sky  deò  rodièov. V   tento   deò   navštívilo  školu vyše 90 
rodièov, ktorí mohli darova� krv vïaka mobilnej  transfúznej 
stanici a všetci si mohli  pochutna�  na  guláši  v priestoroch 
školy. Spoloène  sme  sa  všetci  tešili, že nám vyšlo poèasie,
a tak sa chvíle stretnutí uèite¾ov, žiakov  a rodièov stali chví- 
¾ami príjemnej pohody a radosti.
   Boli  ste  niekedy v Pavlovciach a prešli sa Náuèným chod- 

                              Aktivity smerujúce 
         k podpore zdravia v predprimárnej edukácii

   Predškolský   vek  je  ve¾mi  dôležitým  obdobím  v  živote 
die�a�a.  Kladú  sa   tu  základy  pre   rozvíjanie   osobnosti 
po  všetkých   rozvojových  stránkach - kognitívnej, percep-
tuálnomotorickej   a   sociálno  -   emocionálnej.    Výchovu
K zdraviu v kurikule  predprimárneho  stupòa  vzdelávania
považuje  za  jednu   z   dominantných  cie¾ových  kategórií 
výchovného  pôsobenia. Úlohou  MŠ  v otázkach týkajúcich 
sa výchovy  k  zdraviu  a zdravého  životnéh o štýlu je vies�
deti k zdravým  postojom a chápaniu súvislosti a interakcie 
medzi   spoloèenským   a   prírodným   prostredím.  Úlohou 
nášho  pedagogického  pôsobenia je  vytvori� èo najzdravšie 
prostredie  a podnecujúce  podmienky  pre  rozvoj edukácie 
vedúcej  k nadobúdaniu  k¾úèových kompetencií detí. Hlav- 
nými  atribútmi  v edukaènom  procese  sú - zdravý životný 
štýl, zdravá výživa, zdravý a  bezpeèný pohyb detí, environ- 
mentálne aktivity.
   V prostredí   našej  materskej  školy  si  psychomotorické 
kompetencie  môžu  deti  rozvíja�  na našom novom zrekon-
štruovanom  školskom  dvore  a   venova�   sa  zaujímavým 
pohybovým aktivitám.
   V  sú�aži  PROENVIRO   sme  získali  v  rámci  Slovenska 
3. miesto s  výchovno-vzdelávacím  projektom- ,, Tajomstvá 
stromu“, ktorý  vypracovala  Bc. L. Šebejová. Spolupracuje-
me  s Prešovskou  univerzitou  Fakulty zdravotníctva, kedy 
študentky prichádzajú medzi naše deti s hravým projektom
- ,, Zdravý  úsmev“   a  primeraným   spôsobom  vysvet¾ujú 
základy starostlivosti  o zúbky. Motivujú  deti rozprávkami, 
pracovnými listami, obrázkami, praktickými ukážkami.
V   týždni   od  15. 10. - 19.10   sme  realizovali - ,,  Týždeò 
zdravej výživy“. Deti  si  priniesli  do  MŠ  ovocie a zeleninu. 
Spolu so svojimi pani  uèite¾kami realizovali edukaèné akti- 
vity - kreslili, ma¾ovali,  modelovali, uèili  sa  básne, piesne, 
poèúvali  rozprávky  o zdravej výžive. Rodièia mali  možnos� 
ochutna� nieko¾ko druhov pomazánok. Urèite im chutili. 
Pre  podporu  tvorivých  aj pohybových  aktivít  bude de�om 
ponúknutá ,,Šarkaniáda“, kde  sa deti  dostatoène vyšantia 
aj so svojim šarkanom na športovom ihrisku.
   V  závere  by  som  dodala  tieto  slová: ,, Nikdy  nerob  to, 
èo  nechceš, aby  robilo   tvoje  die�a“. To  znamená,  osobný 
príklad  zo strany  rodièov aj uèite¾ov, láska k ¾uïom, uváž- 
livé životné  postoje  sú tou najlepšou  cestou  k  naplneniu 
života v bio – psycho - sociálnej rovnováhe.

                                                          Mgr. ¼ubica Krišová

                Z MATERSKEJ ŠKOLY                Z MATERSKEJ ŠKOLY
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basketbalový maratón...basketbalový maratón...
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                   Výsledky leteckých modelárov

   Boli  rozdané  posledné body v seriáli M SR vo¾ne lietajú- 
cich modelov kategórie F1A. Seriál M SR  vo¾ných modelov 
kategórie F1A sa skladal  zo šiestich sú�aží  usporiadaných 
na Slovensku. Na vybojovanie  majstra Slovenska bolo pot- 
rebné získa�  najlepší  súèet  bodov  z troch  sú�aží seriálu, 
ktoré sa konali na letiskách  v Luèenci, Prešove a Partizán- 
skom. O titul  majstra Slovenska  sa  pokúsili  zabojova� aj 
naši   modelári  a  to  Gabriel  Hudák, Štefan  Potocký  ml. 
a Milan Minárik.
   V Prešove  sa  nám  darilo  ove¾a lepšie, ako  v Luèenci aj 
keï v prvý deò  ve¾mi fúkalo, ale druhý  bol celkom príjem-
ný so  slabým vetrom. Umiestnenie Štefana Potockého bolo 
druhé a štvrté  miesto  medzi  juniormi, èím  sa  dostal  na 
priebežné druhé  miesto v  rámci seriálu M SR. Aj v senior-
skej sú�aži sme sa zlepšili, Milan Minárik zabodoval v prvý 
deò  na  šiestom  mieste, ale  druhý  deò  bezkonkurenène 
zví�azil  a  taktiež  bol v  priebežnom  bodovaní  na druhom 
mieste  v  seriáli. Gabriel Hudák  sa  umiestnil  na peknom 
siedmom a pätnástom mieste. Partizánske rozhodovalo.
Keïže Štefan  Potocký ml.  nemohol cestova� na  túto dvoj-
sú�až,  celkovo   skonèil  v  junioroch   na   štvrtom  mieste 
v seriáli M SR a od tretieho  miesta ho delili tri body. Milan 
Minárik  obsadil  medzi  seniormi  šieste a  Gabriel  Hudák 
jedenáste miesto v seriáli M SR.
   

   Ví�azi  sú�aže  seriálu  M SR v  Prešove 19.8.2012. V¾avo 
ako   druhý   Ján   Letko,  uprostred  ví�az  Milan  Minárik 
a vpravo tretie miesto Samuel Zachara.
Foto: Mária Mináriková

                                                                  Milan Minárik

níkom Tajch ?  Táto možnos�  sa  naskytla   naším  de�om 
zo 7.roèníka. Prírodovedecká exkurzia 10.10. 2012 im pri- 
niesla mnoho zážitkov. Objavili tiež  v lese pri  vodopádoch 
salamandru škvrnitú, zákonom chráneného obojživelníka, 
ktorého si každý z nich mohol aj odfoti�.
   Èasto  sa  hovorí, že  videné  je  vždy  viac ako poèuté (èi 
napísané),  preto   tento   text   dopåòame   aj  aktuálnymi  
fotografiami  zo  spomínaných  akcií.
   Samozrejme,  že  aktívny   život  v   našej  škole  sa  tým 
nekonèí. Veï  už  teraz  v  novembri Vás všetkých srdeène 
pozývame na  Slávnostnú  akadémiu k 45. výroèiu založe-  
nia  ZŠ. Na  jej  programe  už  teraz   usilovne   pracujeme  
a dúfame, že Vás  všetkých  poteší. Bližšie informácie zve-  
rejníme na internetovej stránke školy.

                                                                   Vedenie školy

Ukážky prvej pomoci ...Ukážky prvej pomoci ...

Koncert IntegráciaKoncert Integrácia

Vysledky jesennej èasti futbalovej sú�aže

“A” mužstvo V. liga SEVER

“A” mužstvo III. Trieda 

Kendice - ¼ubotice
¼ubotice - V. Šariš
Raslavice - ¼ubotice
¼ubotice - Kraèúnovce
Jasenov - ¼ubotice
¼ubotice - Zamutov
D. Klèovo - ¼ubotice
¼ubotice - Kežmarok
Fintice - ¼ubotice
¼ubotice - Pakostov
Plavnica - ¼ubotice
¼ubotice - Medzilaborce 

¼ubotice - Lièartovce
Radatice - ¼ubotice
¼ubotice - R. N. Ves
Tulèík - ¼ubotice
¼ubotice - Rokycany
Chme¾ov - ¼ubotice
¼ubotice - Svinia
Š. Bohdanovce - ¼ubotice
¼ubotice - Kokošovce

6:1
4:2
3:1
2:2
2:1
0:0
1:0
2:0
3:1
2:2
1:0
2:1

4:2
4:3
4:3
0:3
5:0
0:3
9:1
2:1
3:0


