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OBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICEOBEC ¼UBOTICE

                 Vážení obèania!

   Zaèiatok ïalšieho kalendárneho roka je vhodnou príležitos�ou obzrie� sa za tým, 
èo sa v našej obci urobilo v roku 2008 a informova� o aktivitách samosprávy našej 
obce.
   V záujme  lepšej  informovanosti  a bližšieho  kontaktu obèanov s predstavite¾mi 
samosprávy  sa   vo februári   uskutoènilo  verejné  zhromaždenie obèanov v za-
sadaèke  obecného  úradu, kde  sme v prvej èasti obèanov  oboznámili s èinnos�ou 
samosprávy  za rok 2007 a predstavili naše vízie do budúcnosti.  Druhá èas�  bola 
vyplnená bohatou diskusiou o rôznych aktuálnych problémoch obce. 
   Poèas  celého  roka sme sa intenzívne  zaoberali èinnos�ami, ktoré súvisia s obs-
tarávaním  nového   územného   plánu  (ÚPN)  našej  obce. Obecné  zastupite¾stvo 
v máji schválilo zadanie pre ÚPN, následne bol spracovaný koncept ÚPN, ktorý bol 
zverejnený  na  pripomienkovanie. Dòa  31. 7. 2008  sa  uskutoènilo  v zasadaèke 
obecného   úradu   prerokovanie  konceptu  územného  plánu  s  verejnos�ou, 
na  ktorom obstarávate¾ a spracovate¾ územného plánu podrobne vysvetlili navrh-
nuté riešenie jednotlivých oblastí (urbanistický návrh, doprava, energetika, vodné 
hospodárstvo). Ku konceptu ÚPN  boli  vznesené pripomienky, ktoré boli následne 
zapracované  do ïalšieho  stupòa obstarávania ÚPN, ktorým je návrh ÚPN. Návrh 
ÚPN  bol  opä� zverejnený na pripomienkovanie  až do 16. januára tohto roku. Pri-
pomienky  vznesené  k tomuto  návrhu ÚPN boli odovzdané spracovate¾ovi na zap-
racovanie  do  koneènej   podoby  ÚPN, ktorý   bude  obecným  zastupite¾stvom 
schválený  v priebehu 1. polroka 2009. Obstarávanie  ÚPN  je v zmysle staveb-
ného zákona proces, ktorý trvá približne 2 roky. Je tomu tak preto, aby každý, kto 
má  záujem, mohol  sa  k nemu vyjadri� a aby tento základný rozvojový dokument 
spåòal  požiadavky väèšiny obyvate¾stva  obce. Mòa osobne ve¾mi teší, že zo strany 
obèanov je o koneènú podobu ÚPN pomerne ve¾ký záujem.
   Ïalším  ve¾mi dôležitým dokumentom obce je program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2008 – 2013. 
Okrem  podkladov, ktoré  spracovate¾ovi  boli poskytnuté z obecného úradu a obecného zastupite¾stva prostredníctvom do- 
tazníkov sa  mohli  vyjadri� aj obèania. V tomto prípade však zo strany obèanov nebol ve¾ký záujem a dotazníky vyplnilo len               
                                                  26  obèanov.  Obecné   zastupite¾stvo   schválilo   PHSR   na  májovom  zasadnutí.  Plnenie         
                                                  úloh v òom obsiahnutých bude �ažiskom našej èinnosti v budúcnosti.
                                                     V oblasti  rozvoja  obce  sme  sa  zamerali  na nieko¾ko akcií, ktoré prispejú k zvýšeniu                              
                                                  úrovne  bývania  v  našej  obci. Predovšetkým  je  to  komplexná rekonštrukcia ulíc Šebas- 
                                               tovskej a  Ku Bánovcu, kde  bol  vybudovaný  nový chodník, verejné  osvetlenie, ulièné ka-            
                                                  nalizaèné  vpuste, na  cestu položený nový asfalt a rekonštruovaný  becný  rozhlas. Zaèalo 
                                                  sa  s  prácami  na  rekonštrukcii  vodovodu  na  Šalgovíckej  ulici, ktorú  je  potrebné  uro- 
                                                  bi� skôr, ako budeme  robi� komplexnú rekonštrukciu tejto ulice. Predpokladáme, že práce 
                                                  budú ukonèené  v roku 2009 a v tomto  roku zároveò chceme pripravi� projekt na jej kom- 
                                                  plexnú   rekonštrukciu.  Pri  reštaurácii  Obecný  dom  bolo rozšírené  parkovisko  s  mož- 
                                                  nos�ou  výjazdu na štátnu cestu I/18, èím sa podstatne  zlepšili podmienky na parkovanie  
                                                                                          áut. Pri  potravinách na Korabinského ulici bolo rekonštruované 
                                                                                          schodište, v rámci  ktorého  bol vybudovaný  bezbarierový vstup, 
                                                                                     ktorý je najmä staršími obèanmi ve¾mi èasto využívaný. 
                                                                                          Pre  zlepšenie  podmienok  parkovania  pri  základnej  škole bolo 
                                                                                          položením  zatrávòovacej  dlažby  vybudované parkovisko pozdåž 
                                                                                          cesty.  Na  cintoríne   bolo  vybudované  nové  osvetletnie,  ktoré 
                                                                                     umožní návštevu cintorína aj vo veèerných hodinách.      
                                                                                          Taktiež   bolo  urobené  nasvietenie  hlavného kríža – dominanty 
                                                                                          cintorína. Na sídlisku Pod Hájom  bolo rozšírené verejné osvetle-  
                                                                                          nie v  spodnej  èasti  Teke¾ovej ulice, èím sme  sledovali zvýšenie 
                                                                                          bezpeènosti   pohybu   obèanov,  ktorí  tu  bývajú.  Na  Teke¾ovej 
                                                                                          a  Domašskej  ulici  bol  na  chodníku  položený  nový  asfalt. 
                                                                                          Na  všetkých  miestnych  komunikáciách  boli  opravené  výtlky.

                                                                                 V rámci  protipovodòových  opatrení  sme vybudovali novú,  
                                                                                          väèšiu  záchytnú   šachtu  pod  ¼ubotickým  potokom v koridore         
                                                                                          starého  potoka  s  napojením  na  verejnú  kanalizáciu. V tomto          
                                                                                          úseku  boli  osadené  dve nové ulièné kanalizaèné vpuste.
                                                                                                                                                      Pokraèovanie na str. 2
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            Závery z rokovania
  obecného zastupite¾stva obce ¼ubotice 
                  dòa 12. 01. 2009
Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie:
   Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
   Preh¾ad  uznesení  za  rok 2008,  ku  ktorým je potrebné 
   sa vráti�
   Vyhodnotenie  plnenia  investièných akcií obce v r. 2008
   Hodnotenie èinnosti komisií OcZ v r. 2008

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/1/2009: OcZ  schva¾uje  program rokovania 
Za overovate¾ov zápisnice boli urèení M. Kormaník 
a Ing. Macko 
Uznesenie 2/1/2009: OcZ schva¾uje:
a) predloženie   žiadosti  o NFP  v rámci  opatrenia  2.2 OP 
KaHR  na  realizáciu  projektu  „Rekonštrukcia  a výstavba 
verejného  osvetlenia  v obci ¼ubotice“, ktorý je realizovaný 
„Obcou ¼ubotice“                          

b) zabezpeèenie  realizácie  projektu  po  schválení žiadosti 
o NFP
c) financovanie   projektu  vo  výške  18,72 %  z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 57 583,82€ 
Uznesenie 3/1/2009: OcZ  schva¾uje  Zameranie kontrol-
nej èinnosti hlavného kontrolóra Obce ¼ubotice na rok 2009
Uznesenie 4/1/2009: OcZ schva¾uje Organizaèný poria-
dok obecného úradu v ¼uboticiach
Uznesenie 5/1/2009: OcZ schva¾uje predaj parciel pod 
garážami majite¾ovi garáže za 1€:
parc è. 3130 –  Svetlana Grittersová, Teke¾ova 2, ¼ubotice
parc. è. 3096 – Prokip Kolysnik a Vlasta Kolysniková, 
                            Prostìjovská 17, Prešov

V ¼uboticiach 13. 01. 2009

                    Závery z rokovania
  obecného zastupite¾stva obce ¼ubotice 
                     dòa 09. 02. 2009

Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie:
   Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 
   Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonanej
   kontroly 
Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2009: OcZ schva¾uje program rokovania 
Za overovate¾ov zápisnice boli urèení Ing. Lukáè 
a Ing. Štefaniè              
Uznesenie 2/2/2009: OcZ zvoláva verejné zhromaždenie 
obèanov na pondelok 02. 03. 2009 o 18.00 h s programom 
– vyhodnotenie èinnosti obce v roku 2008, zámery na rok 
2009 a diskusia.
Uznesenie 3/2/2009: OcZ schva¾uje predaj parciel 
pod garážami majite¾ovi garáže za 1 €:
parc. è. 3127/1 –  Martin Straka, Teke¾ova 2, ¼ubotice
parc. è. 3120    –  MUDr. Natália Berdisová, Hapákova 1, 
                            ¼ubotice

Uznesenie 4/2/2009: OcZ súhlasí s predajom pozemku è. 
KN-C 767/3 o výmere 29 m2 vo vlastníctve obce ¼ubotice, 
vytvoreným GP è. 61/2008, ktorý vyhotovil Vavrenec, 
Blašèák a úradne overila Správa katastra Prešov dòa 19. 1. 
2009, pre Svetlanu Filovú, Makarenkova 72, ¼ubotice, 
za cenu 384,83 €. 
Jedná  sa  o èas� pozemku, ktorý tvoril v minulosti  staré 
koryto ¼ubotického potoka.

V ¼uboticiach 10. 02. 2009
                                      MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce 

1. Každý  majite¾  psa  má zákonnú povinnos� zaplati� daò
za  psa do 31. 1. 2009. Na daò za psa, ktorý  je už evidova-
ný na obecnom úrade, sa neposiela platobný výmer. 
Žiadame tých chovate¾ov, ktorý ešte uvedenú daò nezapla- 
tili,aby tak urobili, èo najskôr. Daò  je možné zaplati� v ho- 
tovosti  na  obecnom  úrade, prevodným príkazom, prípad- 
ne poštovou   poukážkou.  Variabilný  symbol treba  uvies� 
súpisné èíslo domu (štvormiestne).

2. Žiados� o zníženie popatku za vývoz komunálneho
odpadu na osoby, ktorým to umožòuje príslušné ustano-
venie  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  miestnych da-
niach a poplatkoch  za  vývoz  komunálneho  odpadu obce
¼ubotice, je nutné doloži� požadovanými dokladmi a poda�
do 31. 3. 2009.

3. Pripomíname obèanom, že každá fyzická alebo právnic-
ká osoba je pod¾a záakona è. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné sta-
vebné odpady (§18 ods. 3) povinná oznámi� obecnému
                                                        Pokraèovanie na str. 3
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Jedna  kanalizaèná  vpus� bola osadená aj v spodnej èasti  
Gagarinovej ulice. V jeseni bolo  vyèistené koryto v hor-
nej èasti  potoka  od nánosov  zeminy po letných lejakoch. 
Potok  bol  dvakrát  vykosený a boli vyrúbané kríky, ktoré 
rástli v prietoènom profile potoka.
   Našou  snahou v uplynulom roku bolo „rozhýba�“ spolo- 
èenský život v obci. V mesiacoch január a február 
sme uskutoènili autobusový zájazd na lyžovaèku do Lit-
manovej. Naša  obec  oslavovala 710. výroèie prvej písom-
nej  zmienky o obci. Pri  tejto príležitosti obecný úrad vy-
dal knihu „Dejiny obce ¼ubotice od vzniku Èeskosloven-
ska“, ktorú  jej autor PHDr. Milan  Belej  uviedol do života 
na  slávnostnej  recepcii  konanej  v  Obecnom dome dòa 
4.7.2008. Oslavy  výroèia  obce  potom pokraèovali  kul-
túrno - športovým  dòom v rámci  tradièných  osláv  dòa  
sv. Cyrila  a  Metoda  a pokraèovali  aj v nede¾u 6.7.2008. 
Na svoje si mohli prís� milovníci futbalu, tradièného kopa-
nia  jedenástok, folklóru (okrem iných Kandráèovci), ale aj 
modernej  hudby  (Komajota)  a  diskotéky. V  tomto  roku 
obecný úrad po prvýkrát organizoval spoloèné oslavy ju-
bilantov  od  veku 70 rokov (75, 80, atï.). Koncom leta 
sme  dvakrát  zorganizovali  autobusový zájazd do aqua-
parku  v Nyíregyháze  (Maïarsko), pri ktorom okrem do-
pravy  obecný  úrad uhradil polovicu vstupeniek. Pre záu-
jemcov    o  turistiku   sme  v  októbri   usporiadali   výlet 
do Vysokých Tatier  s návštevou Belianskej jaskyne, pe-
ším  výstupom  na  Hrebienok  a  návštevou  Rainerovej 
chaty. Na  jeseò  sme v  športovom areáli usporiadali Šar- 
kaniádu  pre  deti. Napriek  tomu, že  sa  tejto akcie zú-
èastnilo  len 20 detí, úèastníci  odchádzali spokojní.Miest-
na  organizácia   Slovenského   zväzu  záhradkárov a Klub 
kres�anských   seniorov   usporiadali   výstavu   výpestkov 
ovocia  a zeleniny a ruèných prác pod názvom „Krása živo- 
ta“ , kde  sa  návštevníci  mohli  okrem  iného  oboznámi� 
s novými  odrodami  jabåk a prezrie� si krásne ruèné práce 
našich žien. V adventnom  období  sa v zasadaèke obecné-
ho  úradu  konala výstava  obrazov a predmetov so sakrál- 
nou  tematikou , ktorej  sa  zúèastnilo 170 návštevníkov.
Organizátorom   výstavy   bol   obecný  úrad  v  spolupráci 
s  Klubom  Kres�anských   seniorov. V  decembri  sme  pre 
obèanov usporiadali prednášku o zavedení eura. Spevácka  
skupina   Kelemeske   furmani  zorganizovala  už  tradièné  
Svätoštefánske  posedenie.
   Cie¾om   tohto  príspevku  nebolo  rozobera� každodennú 
prácu  obecného  úradu èi obecného zastupite¾stva. Verím 
však, že prispeje k lepšej  informovanosti o èinnosti miest-
nej  samosprávy  v uplynulom roku.
                                        MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce 

                                                                                       



                       POZVÁNKA

         Obecné zastupite¾stvo pozýva obèanov

              na verejné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoèní dòa 2. 3. 2009 o 18,00 hod.
                  
                    v zasadaèke obecného úradu.
V programe je oboznámenie s èinnos�ou za rok 2008,    
           plánované akcie v roku 2009 a diskusia.

Darujeme šteniatko, narodené 5. novembra 2008. 
Rasa – mix, odèervnené. Jedine do dobrých rúk!
Kontakt: 0907 234 168

           OBECNÁ  LYŽOVAÈKA
   
   Ako v  predchádzajúcich  rokoch  aj tento rok  sa konala 
obecná lyžovaèka.Naším  cie¾om 10.1.2009  bola  Levoèská 
dolina. Pred  príchodom do lyžiarského centra  nás privítal  
Ing.S.Lukáè a zároveò nás vyzval, aby sme na seba dávali 
pozor a celí sa vrátili spä�.Bol pekný slneèný deò ako stvo-
rený  pre  lyžiarov, snoubordistov, ale  aj tých najmenších 
sánkarov. Na levoèských svahoch sme  si prišli všetci 
na svoje.Mali sme možnos� využi� dva vleky pre dospelých 
a dva vleky pre deti. Oddýchnu� a naèerpa�  silu sme mohli  
v peknom reštauraènom zariadení. Po rozhýbaní celého 
tela, s okyslièenými p¾úcami sme sa bez ujmy vrátili domov.
   Touto cestou  sa chceme aj my poïakova� organizátorom 
a Obecnému úradu.
Už teraz sa tešíme na ïalšiu lyžovaèku......
                                                       
                                                              Rodina Mièkaninová 

10.01.2009, Levoèská dolina

     Milí priatelia kníh a knižnice
        Chceme Vás  upozorni�, že  stále  prebieha sú�až 

                      ,,Logo knižnice”, 

              Ktorá bola vyhlásená v poslednom vydaní 
                            Obecného spravodaja.

            Do 13.3.2009 máte stále šancu zapoji� sa!

  Vaše návrhy (spolu s údajmi o autorovi- meno a kontakt)              
               zasielajte v elektronickej forme na adresu
                        kniznica@obeclubotice.sk 
                    alebo doruète osobne do knžnice.
Všetky návrhy zverejníme na obecnej internetovej stránke.               
                   Zúèastnite sa aj Vy hlasovania .
                          Na ví�aza èaká odmena.

                                                                               OcÚ

úradu  ako  správcovi  dane  všetky  skutoènosti rozhodujú-
ce pre vznik alebo zánik daòovej povinnosti k dani
z nehnute¾nosti (nákup alebo predaj nehnute¾nosti) do 30
dní odo dòa, keï tieto skutoènosti nastali.

4. Opätovne oznamujeme obèanom, že poplatky za hro-
bové miesta na cintoríne je potrebné zaplati� na obecnom
úrade do 30.6. 2009 poèas stránkových dní (okrem štvrtka).

5. Vzh¾adom na narastajúci rozsah administratívnych prác
na obecnom úrade žiadame obèanov, aby rešpektovali sku-
toènos�, že štvrtok nie je stránkovým dòom. V tento deò
budú vybavené len naliehavé prípady (napr. pohreb a pod.).

6. Žiadame obèanov, aby  zo stromov a kríkov odstránili 
konáre, ktoré preènievajú nad chodníky a prekážajú
chodcom.

7. Dôrazne upozoròujeme chovate¾ov psov, že ak nezabez-
peèia svojho psa tak, aby sa nemohol vo¾ne pohybova�
po uliciach, porušujú   zákon o chove a držaní psov a do- 
púš�ajú sa priestupku, za ktorý im hrozí sankcia.
                                                               
                                                                           OcÚ

   ZMENENÝ SYSTÉM SEPAROVANÉHO
                     ZBERU ODPADU

   Z dôvodu  ukonèenia  separovaného  zberu komunálneho 
odpadu firmou Veronika, od tohto roku bude v našej obci 
separovaný  zber  robi�  spoloènos�  FÚRA s.r.o. Do každej 
domácnosti  boli  v januári doruèené 4 farebne odlišné vrecia 
A leták s harmonogramom  zberu  jednotlivých druhov 
odpadu. Na druhej strane tohto letáku sú uvedené
pokyny, ktoré je nutné rešpektova�, pretože uvedená spoloè- 
nos� má iný systém zberu. 
Upozoròujeme na najdôležitejšie zmeny:
- krabicové obaly z nápojov (Tetra-Pack) už  nebudú zbera-     
  né v rámci plastov
- zaviedol  sa  zber  papiera, v rámci  ktorého sa budú zbera�  
  ra� aj krabicové obaly z nápojov (Tetra-Pack)
- zaviedol  sa  zber skla aj vo vreciach (naïalej sa však môže  
  dáva� aj do kontajnerov)
- zmiešané plasty sa nebudú zbera� každý mesiac,  
  ale  v  niektorých  mesiacoch sa budú zbiera� iba PET f¾aše
  (oranžové štvorèeky v harmonograme)
- odpad sa  z vriec vysypáva a tie isté vrecia sa vracajú,preto   
  vrecia nezaväzujte!!
- v  deò  vývozu  treba vrecia  vyloži� pred bránu  hneï ráno,   
  pretože zber zaèína o 7,00 hod.
   V prípade, že  je odpadu viac ako sa zmestí do príslušného 
vreca, môže  sa použi�  aj  iné  vrece alebo papierová krabica 
a pod. Opätovne upozoròujeme, že plastové f¾aše je potrebné
deformova�  (stlaèi�, postúpa� )  a krabicové obaly posklada�, 
aby  sa  zmenšil  ich objem. Textil  sa  zbera� nebude. Zatia¾  
nie  je  doriešená  ani likvidácia BIO odpadu, preto všetkých 
obèanov opätovne žiadame, aby si urobili malé kompostovis- 
ká vo svojich záhradkách. 
Ïalšie  potrebné  informácie  budú  poskytnuté na obecnom 
úrade.

                                                                                OcÚ
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     „PRAKTICKÁ  PEDAGOGIKA“ 
              v materskej škole.
     
      
      „Praktik je èlovek, ktorému všetko funguje,
      ale nevie preèo.
      Teoretik je èlovek, ktorý všetko vie,
      ale niè mu nefunguje.“
      
   
   Medzi   uèite¾mi  pracujú praktici  aj teoretici, ako z uve-
deného citátu, ale iste uèia s poslaním, zá¾ubou a venujú  
sa de�om ako najlepšie vedia a tiež chápu, že die�a sa naj-
prirodzenejšie  uèí a prejaví  v HRE. V hravom duchu sme  
si pripravili  aj  tradièné fašiangové  dni v našej materskej 
škole, ktoré sme zaèali triednymi aktívmi s otvorenými 
hodinami  pre  rodièov, prièom  v triede našich predškolá-
kov dostali rodièia možnos� odkonzultova�  si svoje názory 
a poznatky  k  školskej  zrelosti  s pani  psychologièkou 
Mgr. B. Slobodovou z Centra  pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva v Prešove.
   V  našom   prirodzenom   prostredí  uèíme deti osvojova� 
si zruènosti  sociálnej  komunikácie  a utvárania pozitív-
nych  medzi¾udských vz�ahov aj formou spoloènej zábavy 
a spolupráce pri rôznych èinnostiach. U detí sa odbúrava-
jú bariéry strachu z neznámeho, nedôvery, jeden druhého  
motivuje k èinnosti aj výkonu. Na týchto momentoch sme  
vystavali fašiangový  karneval  aj  zábavnú Valentínsku  
párty. Deti  sa  pridali k rôznym  pracovným  aktivitám 
s valentínskymi motívmi – lepili darèekové krabièky, vyrá-
bali srdieèkové pozdravy, kolážou sme si zhotovili Valen- 
tínku a Valentínka a potom  sa deti v „Štúdiu krásy  Stra-
paté vlasy“ prichystali na zábavnú módnu prehliadku, 
ktorá vyvrcholila spoloèným fotením a balónovým tancom.
   Aj  takto  spoloène  sa  dajú preži� bežné dni v materskej 
škole, kedy kolektív detí a dospelých , ktorý je založený 
na spolupatriènosti, žiadúcich normách a postojoch, úcte 
a láske je si prínosom navzájom.
   Ve¾a  ¾udskej  lásky  a porozumenia  nielen  vo sviatoèné 
dni Vám všetkým prajú deti a kolektív MŠ.

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
          na školský rok 2009/2010

Vyzdvihnutie si žiadosti
sa uskutoèní od 16.3. do 20.3.2009

v èase od 13.00 - 16.30 hod.
v riadite¾ni MŠ

Naša materská škola Vám ponúka:

- predprimárnu  edukáciu Vašich  detí v príjemnom rodin-
  nom  ovzduší  pod  odborným  vedením  celého  kolektívu 
  MŠ ¼ubotice
- školský  vzdelávací program so zameraním na enviromen-
  tálnu výchovu a ¾udové tradície
- projekt ,,Škola podporujúca zdravie”
- projekt ,,Adamko hravo-zdravo”
- dentálny program ,,Zdravý úsmev”
- oboznamovanie s anglickým jazykom
- taneèný krúžok ,,Slneènice”
- hudobno-pohybova príprava Yamaha
- predplavecká príprava 5-6 roèných detí
- bábkové predstavenia, výlety
- netradièné formy spolupráce s rodinou
- pedagogicko-psychologické a logopedické poradenstvo

PODMIENKY PRIJATIA   die�a�a  do Materskej školy ¼ubotice
na školský rok 2009/2010 pod¾a interných kapacitných  
podmienok našej materskej školy v súlade so Zákonom è. 
245/2008Z.z. a s vyhláškou MŠ SR o materskej škole 
È.306 Z.z. :

Do Materskej  školy  v ¼uboticiach budú na školský rok 
2009/2010   prednostne   prijaté   deti  splòajúce tieto 
podmienky:

- prijaté budú deti, ktoré k 1.9.2009 dovàšili 5 rokov 
  veku
- prijaté budú deti s odloženou povinnou školskou
  dochádzkou
- prijaté budú deti s dodatoène odloženou povinnou
  školskou dochádzkou
- prijaté budú len deti s trvalým pobytom v ¼uboticiach

- pod¾a  kapacitných  podmienok MŠ ¼ubotice budú  
  prijaté  deti  od 3 rokov, ktorých  rodièia  vykonávajú 
  zárobkovú  èinnos� alebo študujú
- pod¾a  kapacitných  podmienok MŠ ¼ubotice budú 
  prijaté deti od 3 rokov, ak je matka na materskej do-   
  volenke s mladším die�a�om, ale iba na dopoludòajšiu
  výchovno-vzdelávaciu èinnos�, po vzájomnej dohode
            
                      Mgr. Renáta Kertysová, riadite¾ka MŠ ¼ubotice 



Ceny do tomboly venovali tieto spoloènosti a podnikatelia:

CK VV TOUR, CMR Slovakia, ÈAÏU, STOMEX, ANIR, 
Hinrichs, O.S.V.O. comp, KORYMONT, JANKA A SPOL.,  
NICHOLTRACKT, Milk-Agro, EVATEX, SOŠ-drevárska, SUPRA, 
p.Kamenèíková, p. Suèko, p.Karasová, p.Sabol, p.Onderèová, 
p.Sirotòák, p.Palaj st., p.Palaj ml., p. Halická, 
p.Šotíková a p.Šotík
               
                         Srdeène ïakujeme 
                                                                    OcÚ ¼ubotice Žrebovanie tomboly - 1. cena pobytový poukaz

do Chorvátska pre jednu osobu venovala 
CK VV TOUR, p.Volanská.

   Polovica  februára  prináša veselé chvíle mnohým z nás. 
Tešia  sa  nielen nositelia  mena Valentín ale i tí, ktorí si pripo-
mínajú Deò za¾úbených.
   Pre  obyvate¾ov  ¼ubotíc bol 14. február ešte významnejší. 
Konal  sa  totiž  prvý ¼ubotický ples. Od 18,30 h zaèali prichá-
dza� do jedálne Drevár pri SOŠ drevárskej na Bardejovskej uli-  
ci  v  ¼uboticiach  prví  úèastníci,  ktorých  vítal  pán  starosta  
MVDr.Krajèi  s  manželkou. Pomaly  sa  pri slávnostne uprave-
ných  stoloch  usádzali  dámy  v krásnych róbach sprevádzané 
manželmi, snúbencami èi priate¾mi. Na parket vystúpili hudo-
dobníci  dychového  súboru  Brass quintet z Prešova. 
Po  zaznení  zvuku  slávnostných  fanfár oficiálnu èas� otvorila 
moderátorka  veèera Zuzana Turlíková a pán starosta prednie-
sol  prípitok. Ukážky  štandardných a latinskoamerických tan-
cov  predviedli  taneèné  páry  z taneènej  školy  Infinity Dance 
School  z  Prešova. Speváci  Štátnej opery z Košíc p. A. Baculík 
a Mgr.D. Lešèenková v  doprovode  klavíra zaspievali ob¾úbené 
árie  zo  známych operiet. Po skonèení  programu pán starosta 
s manželkou úvodným tancom otvorili ples. Sálou sa rozliehali 
¾úbezné tóny, ktoré prilákali na parket mnohé páry.Po chutnej
veèeri  sa  rozprúdila  zábava, tancovali  všetci, mladí  i  tí skôr 
narodení. Poèas dvoch prestávok vystúpili Kelemeské furmani, 
ktorí  spestrili atmosféru ¾udovými piesòami. 
Keïže bol Deò za¾úbených, páni obdarovali svoje vyvolené krásnymi srdieèka- 
                                                           mi. Okolo  polnoci  sa  pozornos�  všet-
                                                           kých prítomných sústredila na tombo- 
                                                           lu. Podnikatelia  z  ¼ubotíc a z Prešova 
I                                                          venovali mnoho zaujímavých cien, kto-  
                                                           ré urèite potešili výhercov. 
                                                           Keïže pri tanci èlovek vyhladne, k dis-
                                                           pozícii bol teplý bufet. Typické gazdov-
                                                           ské  zemiakovo – bryndzové  pirohy  boli  snáï najväèším lákadlom. Chutné boli 
                                                           i ïalšie jedlá, na ktorých si mohol každý pochutna�. Zábava pokraèovala do nes-                  
                                                           korej  noci, páni  vytoèili  dámy  pri  valèíku, polke, tangu,  nezaostávali  ani  pri           
                                                           èardáši  èi  tancoch  na  modernú nôtu. Mnohí  sa nechceli s veselou atmosférou  
                                                           rozlúèi� a, veru, �ažko sa im odchádzalo.
                                                               Prvý  ples   obce ¼ubotice  bol  veselý,  zábavný,  všetci   odchádzali   spokojní  
                                                           a  rozhodnutí, že o rok  si  ho  urèite  nenechajú ujs�. Veï  strávi�  chvíle  pri prí-
                                                           jemnej  hudbe  v  spoloènosti  dobrých a veselých ¾udí spôsobuje èloveku rados�               
                                                           a dodáva mu energiu a silu.
                                                                                                                                                       Mgr. M. Golitková
                                                                                                  



                    Posledné zbohom
December2008      
       Jozef Gorický   63.r
        František Marcinèin   77r.
        Štefánia Svitková rod.Haneschová   98r.

Január 2009        
       Vilma Macková rod.Lenartovièová   77r.
        Štefan Sedlák   74r.                                              

Posledné zbohom

   Združenie  kres�anských  seniorov  Slovenska  je  obèian-
Ským združením pod¾a zákona SNR è. 83/1990 zb. o zdru-
žovaní  obèanov v znení neskorších predpisov.
   Sídlom  združenia  je :  Bajkalská  25, 821 01 Bratislava, 
                                    1 poschodie, kancelária è. 105
   Združenie má  za  cie¾ rozvíja� duchovné a hmotné  dobro 
staršej generácie, nielen súèasnej, ale aj našich detí a vnú-
èat. Chce rozvíja�  obèianske, národné a kres�anské pove-
domie èlenov, a pritom rešpektova� práva ostatných skupín 
obèanov. Dôstojnos� staršieho èloveka si vyžaduje, aby jeho  
úroveò pokrývala životné potreby vrátane  jeho duchovnej 
a kultúrnej možnosti. Pri vytváraní podmienok a presadzo-
vaní týchto oprávnených požiadaviek združenie spolupra-
cuje  s  orgánmi  štátnej  správy, samosprávy, ako aj 
s  obèianskými  združeniami  s podobným  zameraním. 
Združenie  nie je politickou organizáciou, ale sleduje spolo-
èenské dianie u nás i v zahranièí a informuje o òom svojich 
èlenov. Organizuje podujatia rôzneho druhu: stretnutia, 
semináre, prednášky, poznávacie a kultúrne  zájazdy, púte, 
návštevy rôznych podujatí  a pod. Na èinnos�  potrebuje 
finanèné  a hmotné  prostriedky, a  tieto  získava  z menšej 
èasti z vyberania èlenského a väèšej èasti od nášho Obec-
ného úradu, ako  aj rôznych sponzorov za podmienok plat-
ných predpisov.
   Na zabezpeèenie  týchto cie¾ov slúži organizaèná štruktú-
ra ZKS: Klub, ktorý je základnou organizaènou jednotkou 
a orgány, ktoré sú územné centrum a ústredné orgány.Náš 
klub ZKS v ¼uboticiach má 95 èlenov. Ku koncu roka 2007 
malo v rámci Slovenska4405 èlenov v 58 kluboch SR.
   Združenie  používa  svoje  logo. Predstavuje  ho  rybárska 
loïka apoštolov  rybárov, do ktorej  nastúpil  Ježiš spolu 
s nimi. Keï  boli ïalej od brehu  strhla sa búrka. Apoštoli  
sa báli o svoj život, Ježiš však  spal. Zaèali  ho budi�: 
,,Pane, zachráò nás, hynieme!” On im povedal: ,,Èo sa bojí-
te , vy maloverní?” Vstal  a rozkázal  búrke i moru, ktoré  
sa hneï utíšili. Tento  výjav  charakterizuje nás ¾udí, našu 
slabú vieru a naše spoliehanie  sa  na seba. Istota  èloveka 
i  spoloènosti  bez  Boha trvá krátko a  èloveka  sklame.
   Slovenská  únia  seniorov  je  aktívnou súèas�ou Európ-
skej únie, ktorá  spája seniorov z Èiech, Maïarska, Po¾ska, 
Slovinska a Nemecka. 
   Európska únia seniorov má svoje sídlo v Bruseli, na jeho 
èele je  prezident, v súèasnosti Dr.Bernhard  Worms. Spo-
loène s EÚS sme  na Slovensku usporiadali napr. Seminár 
Ži� medzigeneraènú solidaritu ako deti jedného Otca, alebo 
Seniori Rakúska, Maïarska a Slovenska si podávajú ruky 
do novej  Európy, alebo  v septembri 2008  bolo  podujatie  
Deò dialógu kultúr národov strednej Európy.
   Milý èitate¾,
   pokia¾ si v seniorskom veku, alebo si náš sympatizant 
porozmýš¾aj  o tom, èi  neprídeš  medzi  nás  posilni�  naše  
rady  so svojou skúsenos�ou a poznatkami. Radi  medzi  
nami  privítame v našom klube ZKS každého.
                    
                    Mária Švecová, preds. Klubu ZKS v ¼uboticiach 

ZDRUŽENIE KRES�ANSKÝCH 
SENIOROV SLOVENSKA /ZKS/
ZDRUŽENIE KRES�ANSKÝCH 
SENIOROV SLOVENSKA /ZKS/

                ...zabávali sme sa.

   V  sobotu, 14. februára  tohto  roku, sme sa stretli spolu 
s priate¾mi, susedmi, známymi a aj s tými, ktorých pozná-
me len z obchodu alebo MHD,na prvom ¼ubotickom plese, 
organizovanom obecným úradom. 
   Pravdou  je, že  sme tam  išli s oèakávaním, ako sa orga-
nizátori zhostia tejto nároènej úlohy. Keïže sme ešte nikdy
v priestoroch SOU drevárskeho neboli, prekvapila nás ve¾- 
kos� sály. Pred òou nás privítal starosta s manželkou 
a boli sme usadení k stolu, ktorý, tak ako ostatné, bol  
vkusne  upravený  a  vyzdobený. 
   Celým veèerom nás sprevádzala Zuzana Turlíková, ktorá
sa osvedèila ako moderátorka. Milo a s ¾ahkos�ou modero- 
vala  jednotlivé  èasti  programu,  ktorých  bolo neúrekom. 
  Pri reprodukovanej hudbe doplnenej svetelnými efektami 
si  taneèníci, ktorých  bol  plný parket, mohli vybra� medzi
¾udovými a modernými pesnièkami.
   Milé  bolo, že  organizátori nezabudli aj na to, že ples bol 
konaný v  deò sv. Valentína  a manželia  èi  priatelia mohli
zakúpi�  svojim partnerkám ve¾mi vkusne ozdobené medo- 
vníkové  srdieèka. Keïže sme sa na tejto akcii cítili príjem- 
ne, chystali  sme sa odís� až nad ránom a dobre nám padlo, 
že pred sálou stál pristavený vykúrený auto-
bus, ktorý  nás  odviezol až na námestie do ¼ubotíc. 
   Myslíme si, že  je potrebné jednoznaène kladne hodnoti�, 
èo  všetko organizátori vtesnali do ceny lístka dopravu tam 
aj spä�, chutnú veèeru s prípitkom (aj polnoèné chu�ovky), 
víno aj bohatý program. 
   Takže  dúfame, že  v tradícii  bude obecný úrad pokraèo-
va�  a  tak  pozitívne ovplyvòova� spoloèenský život v našej 
obci.
                                                                  Grichovci

                                        

                   Deò s ve¾kým ,,D”
   December 2008    
                      Tomáš Janák
                        Michaela Vlèková
                        Filip Janèík
                        Slávka Pa¾ová

   Január 2009       
                      Eliška  Tabišová

Deò s ve¾kým ,,D”



   Pod záštitou tento „Deò” mala p.uè. J.Šofranková, ktorej 
patrí „Ve¾ké ïakujeme”, tiež za pomoci žiakov z 9.a…Tento
deò  „Deò eura  €,” alebo èi už „Popoludnie venované euru 
€”malo poslúži� na to, aby si každý uvedomil èi už prvák, 
druhák, piatak alebo deviatak, že nová mena klope na dve- 
re. A každá  forma, kde  sa  dozvedáme  o eure, má  za úèel 
nás oboznámi� o mene pre nás ešte doteraz neznámej.
                                                        S.Labancová   9.a  ZŠ 

7.

            Aj my vieme narába� s eurom €.
            
   Dòa 09.12.2008 sa uskutoènilo v priestoroch  ZŠ ¼uboti-
ce „Popoludnie s eurom €,” ktorého cie¾om bolo oboznámi� 
všetky roèníky o eure. Možnos� zapoji� sa a ukáza� svoje ve- 
domosti a znalosti o eure mali nielen deviataci ale aj tí 
najmenší prváèikovia. „O èo tu vlastne išlo?” Už  nieko¾ko dní 
predtým si žiaci z 9.a pripravovali otázky výluène  
o eure  pre mladšie roèníky a v ten deò, sa jedna z tried ZŠ 
¼ubotice  premenila  na tzv. „Bruselskú zasadaèku.” Už  od 
8:00 h.  boli  poskytnuté  informácie o eure pre všetky roè- 
níky, a o 13:00 h. to všetko zaèalo. Každá  trieda z deviate-
ho  roèníka si  vybrala  svojho zástupcu, resp. zástupkyne, 
ktoré sa umiestnili v nasledovnom poradí: 
1.miesto: S.Labancová (9.a), 2.miesto:M.Bohatová (9.b), 
3.miesto:M.Lendacká (9.c), a sú�ažili vo forme testu. 
Pre spomínaných najmenších sa tiež nieèo ušlo. Svoje zna- 
znalosti, ktoré aj samotných deviatakov prekvapili, boli po- 
merne ve¾ké. Otestovali sa otázkami, za ktoré  keï správne 
odpovedali, boli  odmenení  fiktívnymi  euro  mincami:1, 2,  
a euro centami: 10, 20, 50, ktoré  neskôr mali možnos� vy- 
meni� za cenné odmeny v  „Euro € – obchode” A to, že naša 
škola  má  nielen  múdrych, ale  aj ve¾mi šikovných žiakov, 
sme  sa mohli presvedèi� v jednej z našich sú�ažných kate-  
górií, kde  nám  priniesli  kresby s tematikou o eure €. 
Na  prvých  troch miestach sa umiestnili v tejto „umeleckej 
kategórii”: 1.miesto: M.Holotová (7.a), 2.miesto. Baòas(7.a), 
3.miesto: Dlugošová (7.a). Výhercom blahoželáme, veï zú- 
èastni� sa mohol každý, kto mal chu� a ocenení boli úplne 
všetci.

ŠKOLSKÉ
PRÍSPEVKY
ŠKOLSKÉ

PRÍSPEVKY
            
              Lyžiarsky výcvikový kurz 2009

   Lyžiarsky výcvikový kurz ZŠ ¼ubotice sa uskutoènil   
v  dòoch  12.1. -16.1.2009. Kurzu  sa  zúèastnilo  20  žiakov 
a 2 uèitelia TV. 
Kurz sa uskutoènil v lyžiarskom  stredisku Drienica.
Žiaci  boli  ubytovaní  v hotely Javorná a poèas 5 dní sa zdo-
kona¾ovali v  lyžiarskej technike, absolvovali  turistický výs- 
tup  na Lysú, 1 hodinu  strávili  v krytej plavárni, vo vo¾nom  
èase hrali stolný tenis, biliard, veèer si zatancovali na disko- 
téke.  Cie¾   výcviku  bol  splnený , zaèiatoèníci   dokázali  už 
v  prvý  deò  samostatne  používa�  lyžiarsky  vlek,  zvládli aj 
techniku  oblúku  v obojstrannom  prívrate, takže  bezpeène  
absolvovali   jazdu   v  menej  nároènom  teréne.  Skúsenejší  
lyžiari  pod  vedením  inštruktora  M.Jošèáka zaèali s nácvi-
kom carvingu, èo je súèasná  lyžiarska technika. Uèite¾ Još- 
èák  ako  èerstvý  absolvent  Prešovskej  univerzity, poskytol  
žiakom  celý  metodický rad cvièení zameraný na zdokona¾o- 
vanie ich lyžiarskej techniky a efektívne využívanie carvingo-  
vých lyží v teréne. Neskôr si  žiaci vyskúšali aj jazdu zruèno-
sti, keï slalomom museli zvládnu� jazdu cez bránky. Ich vý- 
kony sú zaznamenané na DVD nahrávke.
K dobrej  atmosfére prispelo  výborné  poèasie, výborné sne- 
hové podmienky, upravený lyžiarsky svah, dobré ubytovanie  
a strava a  najmä  to, že  poèas celého pobytu  sa nevyskytol  
žiaden úraz.
Fotografie vo Fotoalbume: Lyžiarsky zájazd 7.roèník 1.2009 
01.2009

    

    

 Využite ešte možnos� zápisu žiakov do 1.roèníka

   Milí rodièia, oznamujeme Vám, že zápis žiakov do1.roèníka 
je stále možné vykona� aj individuálne 
                   Pondelok - Piatok od 8.00 do 14.00 hod.
Výuèba cudzích jazykov: anglického, nemeckého, ruského
Množstvo záujmových krúžkov:poèítaèový, futbalový, 
gymnastický, výtvarný...
Projekty: Otvorená škola, eTwinning, Moderné  vzdelávanie, 
Konto Orange, Zdravá škola, Infovek, Dopravná výchova
Ponúkame:
$ výuèba informatiky v kvalitných poèítaèových uèebniach
$ využitie moderných informaèných technológií, výuèbových 
programov s využitím moderných vyuèovacích prostriedkov
$ spolupráca so psychológom a špeciálnym pedagógom
$ spolupráca s ¾udovou školou umenia
$ ranné schádzanie žiakov už od 6.30hod.
$ rozvoj záujmov a zá¾ub v ŠKD, príprava na vyuèovanie

Na zápis je potrebné prinies� rodný list die�a�a a obèiansky 
preukaz zákonného zástupcu die�a�a.
"PROTOKOL O ZÁPISE DIE�A�A DO 1.ROÈNÍKA”
na stiahnutie nájdete v èasti školské dokumenty

   VIANOÈNÁ   AKADÉMIA  v ZŠ  v ¼UBOTICIACH

   Vianoce. Najkrajšie  sviatky  roka, na  ktoré sa tešia malí 
i ve¾kí, mladí i starí. Ulice našich miest ožívajú blikajúcimi 
svetielkami, akoby chceli každému pripomenú�, že èoskoro 
nastane èas vianoèný.
   Každoroène  sa  na tieto  sviatky  pripravujú i žiaci našej 
školy. 11. decembra 2008 viedli kroky rodièov, starých ro-
dièov, príbuzných i známych  do  vianoène  vyzdobenej  
kinosály VLÚ v Nižnej Šebastovej, kde ich èakalo milé pre-
kvapenie v podobe Vianoènej akadémie. Vo vestibule boli 
vystavené výrobky našich  žiakov a uèite¾ov, ktoré si mohli 
za  symbolickú  cenu  zakúpi�. Presne  o 16,30 h  svetlá 
v h¾adisku zhasli a sálou sa niesla melódia vianoènej pies-
ne sprevádzajúca  úvodné  slová  programu. Ten  valèíkom 
otvorili žiaèky 6. roèníka. Po nich postupne na pódium pri-
chádzali dievèatá i chlapci z rôznych tried. Zatancovali mo-
derné, latinskoamerické i ¾udové tance, zaspievali známe 
i menej známe piesne, zahrali veselú scénku, zarecitovali 
básne. Svojou kvapkou prispeli do programu i deti z MŠ 
v ¼uboticiach. Zrazu sa z reproduktorov ozvala krásna pie-
seò Svet lásku má v podaní P. Haberu, K. Gotta a P. Dvor-
ského. Na pódium prišli dvaja anjeli, sv. Jozef a Mária 
s die�a�om na rukách. Zboku k nim pristúpili traja králi,
ktorí  sv. rodine  priniesli  dary  a pastieri  tiež  s darmi. 
Nad  sv. rodinou  zažiarila hviezda, ktorá mala svetu ozná-
mi�, že  sa  narodil  Spasite¾. Zrazu  svetlá  v sále zhasli 
a úèinkujúci  so zapálenými kahancami v rukách vytvorili 
okolo Jozefa a Márie srdce. Bola to najzaujímavejšia scéna 
celého  programu, ktorá  nenechala  suché  nejedno oko. 
Bolo to dojímavé, mnohých to chytilo za srdce. H¾adiskom 
sa ozval silný dlhý potlesk, znak, že sa program páèil. 
Na záver vystúpil pán riadite¾,ktorý poïakoval úèinkujúcim 
i  uèite¾om  a  všetkým  poprial  š�astné,  veselé,  láskyplné 
požehnané vianoèné sviatky.
    Návštevníci  sa  postupne  rozchádzali  a  silné  emocio-
nálne zážitky si odnášali do svojich domovov.
                                                                   Mgr. M. Golitková



ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

                        Stretnutie 
                  so Stanislavom 
                       Šestákom
                                     Dòa  22.12.2008  sa v bare Mirka                        
                                        uskutoènilo  stretnutie     žiackých 
                                        družstiev  a  mladšieho  dorastu 
                                        TJ Sokol  ¼ubotice  s  reprezentan- 
tom    slovenskej   republiky   a  od 1. 7. 2007  hráèom   VFL  
Bochum 1848, Stanislavom  Šestákom. Tento  slovenský  re- 
prezentant   je   ve¾mi   príjemný   a   bezprostredný   èlovek, 
ktorý svojím úsmevom a dobrotou  si získal priazeò chlapcov 
a  vytvoril  ve¾mi príjemnú až rodinnú atmosféru. 
Po  srdeènom   prijatí   sa  p.Šesták  poïakoval  za  pozvanie 
a chlapcom  podaroval  podpisové karty s autogramom a fut-
balovú  loptu s ktorou  hral  ligové  stretnutie nemeckej bun-
desligy. Vyrozprával nám príbehy zo svojho futbalového živo- 
ta a  na  rad  prišli  otázky  našich mladých športovcov. Jeho 
odpovede  boli  úprimné  a ve¾mi pouèné. Po dvojhodinovom 
stretnutí  sme  sa  poïakovali  za  návštevu  a  upomienkové 
predmety a rozlúèili sme sa s nádejou , že sa ešte stretneme. 
Stretnutie  bolo  ve¾kou  inšpiráciou a povzbudením pre mla-
dých športovcov, ktorí  priamo z úst tohto mladého reprezen- 
tanta  poèuli  recept  na úspech a ten znie: „Tvrdá  a poctivá 
práca a kusisko š�astia, aby  sa èloveku vyhýbalo  zranenie.“  
   Za uskutoènenie tohto stretnutia chceme poïakova�: 
Ing.  J.  Bubancovi,  p.M.  Onderèovej,  mladým  športovcom 
a ich rodièom, ktorí prispeli k obèerstveniu.
                                                         Tréneri ml. a st. žiakov 

          Vyžrebovanie jarnej èasti sú�aže 2008/2009
                       “A” mužstvo IV. Liga SEVER

                22. 3.    15:00    Jasenov-¼ubotice
                 29. 3.    15:00    ¼ubotice-Kraèunovce
                 5. 4.      15:30    Dlhé Kolèovo-¼ubotice
                 12. 4.    15:30    ¼ubotice-Breznica
                 19. 4.    16:00    ¼ubotice-K¾ušov
                 26. 4.    16:00    Kežmarok-¼ubotice
                 3. 5.      16:00    ¼ubotice-Bystré
                 10. 5.    16:00    Snina-¼ubotice
                 17. 5.    16:00    ¼ubotice-Hanušovce
                 24. 5.    16:00    Svit-¼ubotice
                 31. 5.    16:00    ¼ubotice-Stakèín
                 7. 6.      16:00    N. Šebastová-¼ubotice
                 14. 6.    16:00    ¼ubotice-¼ubica
                 21. 6.    16:00    Fintice-¼ubotice                          

OKIENKO ZÁHRADKÁRAOKIENKO ZÁHRADKÁRA

   Dòa 17.1.2009  sa  uskutoènil  3.roèník  medzinárodného 
stolnotenisového turnaja záhradkárov za úèasti hráèov 
z po¾ských miest Gorlice a Nowý Sacz, ako aj hráèov  z Bar-
dejova, Prešova a ¼ubotíc. Turnaj bol zorganizovaný z pove-
renia  OV SZZ, ZO SZZ  v ¼uboticiach v spolupráci s OcÚ 
a ZŠ v ¼uboticiach.
V sú�aži  družstiev  zví�azilo družstvo Prešova pred Bardejo-
vom a  ¼uboticami,  ktoré  reprezentovali  hráèi  Sirotòák.R., 
Ing.Kleban J. a Ing.Krištof A.
V sú�aži  jednotlivcov zví�azil Pillar P. z Bardejova pred Sirot-
òákomR. z ¼ubotíc a dvojicou hráèov z PO Ing. Mestickým J.
a Kravecom F. V štvorhre zví�azili hráèi z Prešova.  
V sú�aži žien zví�azila Mgr. Fottová Ž. z Prešova pred 
Ing. Marcinèinovou z ¼ubotíc a Rybka B. z Noweho Saczu.
Po vyhodnotení a odovzdaní cien bola v Obecnom dome
v ¼uboticiach vzájomná výmena skúseností z oblasti záhrad- 
kárstva a beseda  za úèasti Kelemešských furmanov, ktorí 
svojím programom prispeli k dobrej nálade a porozumeniu.

Oznamy:
   

   Dòa 26.2.2009 usporiada ZO SZZ v ¼uboticiach hodnotia-
cu výroènú èlenskú schôdzu ZO, na ktorú  pozývame  èlenov 
I  záujemcov o èlenstvo  v ZO SZZ.Schôdza sa uskutoèní 
v zasadaèke OcÚ v ¼uboticiach o 16.00 hod.
   28.2.2009 sa v Praktickej škole záhradkárov na Solno- 
banskej ulici v Solivare uskutoèní 6. roèník regionálnej sú- 
�aže záhradkárov v reze a vrúb¾ovaní ovocných drevín.
Sú�až sa uskutoèní pod patronáciou OV SZZ v Prešove 
o10.00 hod.
   7.3.2009  sa  uskutoèní  10. roèník  celoslovenskej sú�aže 
Štíhle vreteno- v reze jabloní a reze broskýò v areáli Agro-
mixuSedliská (pod  podèièvanským hradom) od 10.00  hod., 
táto sú�až  bude  prebieha� po prvýkrát na východnom Slo-
Vensku. Uvítali by sme preto záujemcov o úèas� ako divákov.
   19.3.2009 sa v športovej hale v Prešove uskutoèní celoslo-
venská sú�až v reze a aranžovaní kvetín. Sú�aži� môžu ama-
téri, dospelí i žiaci. Táto sú�až dotovaná zaujímavými cenami
(kosaèka, zájazd do Paríža, kurz angliètiny v Akadémii vzde-
lávania a ïalšie), je  taktiež  usporiadaná  po prvýkrát 
na  východnom  Slovensku. Príïte  povzbudi� reprezentantov 
Východu.
Republikový výbor SZZ vyhlasuje 3. roèník výtvarnej 

sú�aže pre deti na tému„Kvety v záhrade“, 
  V týchto kategóriach: A 3-4-roèné deti      B 5-6-roèné deti
                                    C 7-8-roèné deti     D 9-10-roèné deti
                                    E 11-12-roèné deti F 13-15-roèné deti
Práce je potrebné zasla� na adresu RV SZZ  v Bratislave.
Podrobné inštrukcie budú v MŠ aj ZŠ v ¼uboticiach.

                        Radíme záhradkarom.
Na marec:
Do polovice mesiaca dokonèíme rez vinièa.
V priaznivých podmienkach vysievame na záhony koreòovú
zeleninu, špenát, šalát, cibu¾ku.
Predklièujeme a koncom mesiaca sadíme skoré zemiaky.
Odrezkami rozmnožujeme muškáty, rozmarín,chryzantémy.
Presádzame a rozmnožujeme izbové kvety. 
                                                                     

                                                                   Ing. Anton Krištof

Na apríl:
Zaèiatkom mesiaca dokonèíme výsadbu ovocných stromèe-
kov, krov a jahôd.
Ukonèíme výsadbu ihliènanov a vždy zelených drevín.
Na ovocných stenách ohýbame a vyväzujeme výhonky 
do požadovanej polohy.
Pod¾a potreby zaèíname s ochranou proti hubovitým
chorobám.
Ošetríme viniè proti roztoèom spôsobujúcim plstnatos� 
a kuèeravos�.

Vydavate¾: Obecný úrad ¼ubotice, registr. èíslo: OÚ-OŠ a K/12/99, vychádza: pod¾a potreby, 
náklad: 1100 ks, tlaèí STEEVEPRESS, Sekèovská 34, Prešov-Šalgovík

       Školská liga v basketbale základných škôl

   Po dôkladnej  príprave  sa  v školskej l ige v basketbale do-
kázali presadi� naši  starší žiaci, ktorí po ví�azných zápasoch 
so  ZŠ  Kapušany  a  ZŠ  Tulèík  sa prebojovali do finále, kde 
zdolali  ZŠ  Èsl.armády, ZŠ Bajkalská. Pod¾ahli  ví�azom tur- 
naja ZŠ Máj.námestie  a obsadili  výborné  2.miesto. 
Dievèatá sa do finále neprebojovali, postúpilo výborne pripra- 
vené družstvo ZŠ Kapušany, ktoré sa stalo aj ví�azom 
obvodného kola.
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