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            Úspechy Kelemeských furmanov

   Záver roka 2008 bol  pre  mužskú spevácku skupinu Ke- 
lemeske furmani  v ich krátkej histórii ve¾mi významný. 
Na pozvanie magistrátu hlavného mesta Slovenska sa sku- 
pina   zúèastnila  na podujatí „Dni Slovenska v Bratisla-
ve“ v rámci  projektu „Vianoce v meste“, ktoré  sa konalo
pod  záštitou primátora hlavného mesta Bratislava a ktoré 
má ambíciu založi� novú tradíciu takýchto podujatí.     
Festival  folklórnych  skupín  z  celého  Slovenska  trval od 
26. novembra do 23. decembra, keï  každý deò vystupova-
li iné súbory.  Naša skupina vystúpila v sobotu 20. decem-
bra .Vystúpenie sa stretlo s ve¾mi dobrým ohlasom znaèné-
ho  množstva   domácich   aj   zahranièných   návštevníkov 
vianoèných trhov na  Hlavnom námestí v Bratislave.
   Naša   skupina  dôstojne  reprezentovala  obec  ¼ubotice.
Svedèí o tom aj fakt, že starosta obce MVDr. Krajèi obdàžal 
od  primátora  mesta  Bratislava  ïakovný list, v ktorom osobne  ïakuje starostovi obce za to, že aj naša skupina pomohla 
zrealizova�  po  prvýkrát  výnimoèný  projekt   slovenských  Vianoc  v  Bratislave a tým  ponúkla domácim aj zahranièných 
návštevníkom invenènú a pestrú prehliadku folklórnych zvykov z celého Slovenska. 
   Zároveò  primátor  hlavného  mesta  vyslovil  presvedèenie, že  sa podarí nadviaza� úspešnú spoluprácu hlavného mesta 
Bratislava s obcou ¼ubotice aj pre ïalšie obdobie. 
Vianoènú  atmosféru  ako aj  snímky  z vystúpenia  našej skupiny  a folklórneho súboru „ Záborský“ zo Župèian, s ktorým 
sme  mali  spoloèný  program,  možne  vidie�  na internetovej stránke www.bkis.sk  v rubrike „ zrealizovali sme“.
Dobrý  dojem  z vystúpenia  skupine  nepokazil ani administratívny škriatok, ktorý našu skupinu prekrstil na Kelemských 
furmanov.

                             Ing. Milan Marchevský, vedúci skupiny

         Obecný úrad ¼ubotice srdeène  pozýva
         všetky mamièky na oslavu Dòa matiek,
                       ktorá sa uskutoèní 
 dòa 17.5.2009 o 15.00 hod. v zasadaèke  OcÚ.
        
                          Tešíme sa na stretnutie s Vami

         všetky mamièky na oslavu Dòa matiek,

17.5.2009 o 15.00 hod.

Z KNIŽNICEZ KNIŽNICE
Všetky kvety do rúk mamy

(P. Štefánik)

Všetky kvety do rúk mamy 
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy, 
a zelené detské brehy,

za jej štedros�, staros� v hlave, 
za dni š�astné, za dni hravé, 
Za rozprávku nad kolískou, 
za to, že vždy stojí blízko,

aby si ma pohladila - moja mama nežná, milá.

Všetky kvety do rúk mamy
               Noc s Andersenom

   Dòa  3.4.2009  pred  Obecnou  knižnicou v ¼uboticiach 
sa  stretli  deti  na noc s Andersenom. Prišlo 16 detí z ¾u-
botickej  školy. Noc s Andersenom sme odštartovali spoz-
návacou  hrou.  Predstavovali  sme  sa  a  povedali  nieèo 
o  sebe.  Potom  sme  sa  presunuli  do knižnice, kde sme 
si  vybalili svoje veci a nasledovala hra „Stavme sa, že... „ 
Rozdelili  sme  sa  do  družstiev  a  tipovali, kto  by mohol 
úlohu   zvládnu�.   Úlohy  sa  týkali  prevažne  rozprávok 
a spisovate¾ov.
Na konci sú�aže sa rozhodlo, kto vyhral a rozdali sa krás-
ne  ceny. Zlatým  klincom p rogramu  bola noèná hra. Vo 
dvojiciach  sme  vyrazili  do  noèných ulíc našich ¼ubotíc, 
kde  sme  stretávali rozprávkové postavy napr. dievèatko 
so  zápalkami, strašidlo, morskú pannu, vojakov aj èaro-
dejníka. Každá rozprávková bytos� nám dala indíciu a pri 
èarodejníkovi  sme  mali  z týchto indícií uhádnu� hádan-
ku. Odpoveïou  na òu bola ROZPRÁVKA. Tak sme mohli 
nájs�  poklad, ktorý  naš�astie všetci našli. Po tomto dob-
rodružstve  sme   sa  všetci  uložili  do  svojich  spacákov 
a snívali sa nám krásne rozprávkové  sny. Ráno sme Noc 
s  Andersenom  zapeèatili  stromom,  ktorý  sme vytvorili 
z našich rúk (nama¾ovaných dlaní).
Táto èarovná a zábavná noc s rozprávkarom Andersenom 
bola prvý no urèite nie poslednýkrát.
                                          Dominika Hambaleková 7.A
Viac informácií a foto na internetovej stránke obce....
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Závery z rokovania OcZ
dòa 09. 03. 2009

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/3/2009:    OcZ  schva¾uje  investièné   priority 
obce na rok 2009:
1. osvetlenie MK 2 , 2. rekonštrukcia ul. Èsl. letcov
3. rekonštrukcia telocviène ZŠ
4. Projektová príprava na rekonštrukciu ul. Šalgovickej
5. chodník od Hypernovy – projekt príp. realizácia
6. prístrešky na zastávky MHD , 7. rozšírenie MŠ – projekt 
8. cesta od MK2 ku ŠA – projekt 
9. rekonštrukcia  ZŠ , 10. rozšírenie  IS na ul. Makarenkovej
Uznesenie 3/3/2009:    OcZ  schva¾uje  redakènú  radu 
Spravodaja v tomto zložení:
MVDr. Štefan  Krajèi, Ing. Miroslav Štefaniè, 
MUDr. Jaroslav Daòo, Ing. Stanislav Lukáè, 
Mgr. Tomáš Feè, Mgr. Iveta Hambaleková,
Katarína Grichová, Júlia Potocká
Uznesenie 4/3/2009:    OcZ  poveruje  Obecnú radu vypra- 
vypracovaním  podmienok  prenájmu Obecného domu vráta- 
ne využitia záhrady v termíne do 16.3.2009
Uznesenie 5/3/2009:    OcZ  schva¾uje  predaj  parciel  pod 
garážami majite¾ovi garáže za 1€ :
parc.  è.  3131 –  Mgr.  Miroslav  Fecko  a  Jarmila  Fecková, 
Teke¾ova 2, ¼ubotice
Uznesenie 6/3/2009:    OcZ  schva¾uje do funkcie preventi- 
vára  obce  p. Andreja  Šveca, bytom Domašská 54, ¼ubotice 
ako  odborne  spôsobilú  osobu – è.  Osvedèenia: KRHZ-392/
/OPP a odvoláva z tejto funkcie p. Radoslava Dugasa, bytom 
Jarovnice 246 
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
   Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  ¼ubotice  è. 1/2009 
o podmienkach  prevádzkovania  malých  zdrojov zneèis�ova- 
nia  ovzdušia  na území obce a o stanovení poplatkov za zne- 
èis�ovanie ovzdušia.
                                                

Uznesenie 3/4/2009:    OcZ  súhlasí  s  realizáciou výmeny 
vedenia  VO  na  ul.  Bardejovskej  a  s  úpravou  rozvádzaèa 
– RVO 5 na èiastoèné vypínanie VO v noèných hodinách
Uznesenie 4/4/2009:    OcZ  schva¾uje  predaj  parcely pod 
garážou majite¾ovi garáže za 1€ :
parc. è. 3070 – Mária Hudáková, Teke¾ova 3, ¼ubotice                         
Uznesenie 5/4/2009:    OcZ   nesúhlasí s úhradou novovy- 
budovanej   elektrickej   prípojky   pre  p. Klimovièa  z  ulice 
Èsl. letcov na ul. Bánovecká è.1
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
   Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  ¼ubotice  è. 2/2009 
o  urèení  miest na umiestòovanie volebných plagátov v obci 
¼ubotice  poèas kampaní pred konaním volieb do Európske- 
ho parlamentu a volieb do orgánov samosprávnych krajov.
                                                 
                                         MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

                                 POZVÁNKA
            OcÚ  ¼ubotice  Vás  pozýva dòa 8.5.2009  
          do  aquaparku Aquarius  (termálne  kúpalisko) 
                   v maïarskom meste Nyíeregyháza.
Nahlási�  sa  môžete  na OcÚ  alebo  na tel. è. 051/7480900.
Bližšie  informácie  budú na plagátoch a vyhlásené obecným
rozhlasom.                                                              

                                 
                                                                                  OcÚ  

     Výsledky volieb prezidenta SR v ¼uboticiach
                 1. kolo - úèas� volièov 50,57 %

                                  Poèet hlasov       Podiel v % z poètu
 Dagmara Bollová               9                          0,79
 Ivan Gašparoviè               399                       35,18
 Zuzana Martináková         52                         4,58
 Milan Melník                     17                         1,5
 František Mikloško          166                       14,64
 Iveta Radièová                 472                       41,62
 Milan Sidor                       19                         1,67

                   2. Kolo - úèas� volièov 53,35 %

                                  Poèet hlasov        Podiel v % z poètu
 Ivan Gašparoviè               505                       42,62
 Iveta Radièová                 680                       57,38

 Vyhlásenie ví�azného loga
   
   Tak ... a je to tu! Naša knižnica 
má svoje logo.
Oèakávané  vyhlásenie ví�azného 
loga sa konalo posledný marcový  
pondelok  30. 3. 2009  o 17.00 h.
v našej Obecnej knižnici.
   Do  hlasovania  sa zapojilo 105 
hlasujúcich.
   Knižnú odmenu ví�azovi odovz-
dal starosta obce MVDr. Štefan Krajèi.
   ÏAKUJEME   všetkým, ktorí sa do sú�aže zapojili a teší-
me sa na ïalšiu spoluprácu.
Vaša knižnica
                                                       Ví�azovi blahoželáme!

      
Ví�azné logo-Tomáš Timko           

Závery z rokovania OcZ
dòa 06. 04. 2009

Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 
Správu   o  èinnosti  a  prevádzkovaní  verejného   osvetlenia 
za r. 2008
Informáciu o zápise žiakov do 1. roèníka
Informáciu  týkajúcu  sa  výberového  konania  na riadite¾ov 
škôl
Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/4/2009:    OcZ  na  základe vyhodnotenia žia- 
žiadostí  uchádzaèov o  nájom Obecného domu vyhlasuje po- 
poradie žiadate¾ov nasledovne:
1. Martin Balík, 2. Peter Guman, 3. Eleonóra Šotíková, 
4. Marek Inaš

a schva¾uje  výšku nájmu  za  budovu  Obecného domu 20€ 
/m2/rok. Výška nájmu za záhradu bude stanovená po zrea- 
lizovaní terénnych a stavebných úprav.

1. Opä�  prišiel   èas  platenia  miestnych  daní  a   poplatku 
za vývoz komunálneho odpadu, ktoré obèania platia na zák-
lade  doruèeného  platobného výmeru. V záujme ústretovosti 
OcÚ  obèanom, budú v èase od  4.5. do 14.5.2009 predåžené 
úradné hodiny na obecnom úrade do 16,30 hod. Spolu s da-
òou z nehnute¾nosti je možné zaplati� aj daò za psa (tí, ktorí 
ešte nezaplatili).

2. Opätovne pripomíname obèanom, že do 30.6.2009 je pot-
rebné zaplati� poplatok za hrobové miesto na cintoríne.

3. Oznamujeme   obèanom ,  že   ve¾ká  brána  na  cintoríne 
sa bude  zamyka�. Je to z toho dôvodu, že obecný úrad musí 
ma�  preh¾ad  o prácach, ktoré  sa  vykonávajú  na cintoríne,
aby  bol  zabezpeèený  poriadok a èo najlepšie využitie pries-
toru. K¾úèe  budú  na  obecnom úrade a u správcu cintorína 
p. Sanigu – è.t. 0907619947.

4. Obecný úrad vedie evidenciu pochovaných na našom cin-
toríne  preto žiadame obèanov, aby každé pochovávanie zos-
nulého  prišli  nahlási�  na  obecný  úrad,  t. j.  aj vtedy, keï 
sa pohrebné  obrady  nevykonávajú  v našej obci, pochováva 
sa  do  už  existujúceho  hrobu, alebo  sa  do  hrobu  ukladá 
urna.  

5. Upozoròujeme  chovate¾ov  psov, že sa bude robi�  odchyt 
psov, ktorí  sa  vo¾ne  pohybujú po uliciach. Za odchyteného 
psa   bude   majite¾ovi   uložená   sankcia  v  zmysle  zákona 
o priestupkoch.
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                          Divadelné turné

   „Alica  v krajine  zázrakov“ , kto by nepoznal známu knihu 
Lewisa  Carrolla? Tento  rok  ožila v divadelnej podobe. Žiaci 
z  5.A  triedy  si  ju  nacvièili  a ako  divadlo predviedli  v MŠ 
¼ubotice 12. 3. 2009 . 15. 3. 2009  ich  èakalo  ïalšie vystú- 
penie  v  kultúrnej  sále  vo Vyšnej  Šebastovej. Spolu s nimi 
sa na  vystúpení  zúèastnili  aj žiaèky 5.C triedy s bábkovou 
poves�ou Žabia  studòa. Moderátorskú dvojicu medzi vystú- 
peniami  tvorili   dievèatá  z   5.B. Organizátorskú   prípravu 
si   zobrala  na  staros�  p.uè. Baòasová. Odmenou pre všet- 
kých  boli  usmievavé  a nadšené tváre malých detí i spokoj- 
nos�  divákov  vo Vyšnej  Šebastovej. Deti  z ¾ubotickej školy 
mohli  naplno  ukáza�, ko¾ko  darov, tvorivosti  i  chuti robi� 
nieèo osožné a pekné sa v nich skrýva.
Aj  keï  nás  naèas zastavila chrípka, už sa všetci tešíme na 
ïalšie  spoloèné  vystúpenia. Veï  naše talenty máme na to, 
aby slúžili a prinášali rados� druhým.
                                                                       Mgr. Baòasová

     Projekt UNICEF - “Škola priate¾ská k de�om“   
   
   Dòa  3.apríla  2009 sa na našej  škole uskutoènila druhá 
aktivita projektu UNICEF - „Škola priate¾ská k de�om.“ 
S  dobrovo¾níèkou  UNICEF  Andreou Tomèákovou  sa žiaci 
5.A a 5.B v prednáške a nasledujúcich aktivitách dozvedeli 
viac o téme „Práva detí.“
Koordinátor projektu: I.Geralská

                          

             Pomôž zachráni� prirodzené lesy

   Dobrovo¾nou  zbierkou  v rámci projektu Pomôž zachrá- 
ni�  prirodzené lesy – Kúp si svoj strom, sa v tomto škol- 
skom roku podarilo získa� sumu 33 eur. Spolu so zvyškom 
minuloroènej  zbierky  20 eur bolo možné kúpi� ïlaší, v po- 
radí   už  tretí  strom,  ktorého   symbolická  hodnota  bola 
stanovená  na  50 eur. Naša  škola teda získala už tretí list 
vlastníctva  stromov  v súkromnej prírodnej rezervácii Vlèia 
v pohorí Èergov.                               
                                                            Mgr. Hambaleková

    Èo to vlastne znamená kúpi� si vlastný strom?
   
   Na  Slovensku  existuje  organizácia, ktorá  združuje ¾udí 
so snahou chráni� prirodzené karpatské lesy. Naša krajina, 
ktorá  leží  takmer  celá  práve na území horstiev s názvom 
Karpaty,  bola   odjakživa   porastená  lesom.  Samozrejme, 
s príchodom  ¾udí  a ich  obhospodarovaním  sa ráz územia 
zmenil, avšak  vždy  tu  zostávajú  miesta, ktoré sú takmer 
neobývané a na ktorých rastie stále les, potrebný pre zdra-  
vé  fungovanie  procesov  v krajine. Nezabúdajme, že aj my 
sme  jej  súèas�ou  a lesy  chránia  aj  nás pred povodòami 
a inými prírodnými živlami.
   A tak  vzniklo  Lesoochranárske  zoskupenie  VLK – spája 
rôznych  ¾udí, ktorí  si však kladú spoloèný cie¾ – zachráni� 
prirodzené lesy – pre ïalšie generácie, pre  krásu a vnútor- 
nú hodnotu  lesných  spoloèenstiev alebo aj kvôli dobrému 
pocitu.
           Akým spôsobom sa snaží VLK lesy zachraòova�? 
          Jedným z nich je práve akcia Kúp si svoj strom.
   V  pohorí  Èergov, v  pramenisku  rieèky  ¼utinky, sa na-
chádza 1. súkromná  rezervácia Vlèia-prvá preto, pretože
na  Slovensku a dokonca v strednej Európe  do jej vyhláse-
nia v roku 2004 neexistovala rezervácia, ktorá by nepatrila
štátu.
   Jej  rozloha  je 21, 24  ha  a pôvodne  mala  súkromného 
majite¾a, od  ktorého  VLK tento les kúpil. A kúpil ho práve
zo zbierky Kúp si svoj strom - ¾udia, ktorí si za symbolickú
sumu (50€) kúpili  strom, prispeli  na vykúpenie tohto krá-
sneho lesa. Dnes, keï zbierka pokraèuje, sa peniaze využí- 
vajú na prikupovanie okolitých lesov a tak sa Vlèia rozširu-
je - vïaka vám.
  Zaujímavos�ou  je, že  vo  Vlèej  sú  chránené  prirodzené 
procesy, ktoré  prebiehajú  v  lese  bez zásahu èloveka - tu
sa  nepo¾uje, nerúbu  stromy, nestriekajú pesticídy, všetky
živoèíchy  sa tu pohybujú  slobodne - od  mikroorganizmov
cez  salamandry škvrnité až po rôzne druhy sov, orly, vyso-
kú  zver, vlky, rysy a  dokonca medveïa - a všetky  rastliny 
si  rastú  tak, ako chcú - buky, javory, jedle  majú možnos�
vyrás�  do plnej krásy a potom nerušene odpoæíva� na zemi
medzi mesaènicou trvácou èi medvedím cesnakom.
   Vlèia  dýcha pokojom a životom, ktorý je v nej zachovaný
práve vïaka vám. Ïakujeme.
                               Katka Grichová, LZ VLK - www.wolf.sk 

                             Deò narcisov

  Dòa 17.apríla 2009 sa na našej škole uskutoènila verejná 
zbierka   DEÒ   NARCISOV.  Èinnos�ou  v   oblasti  výchovy 
a prevencie  smerujeme  k záchrane životov. Poskytovaním 
informácií o rakovine, výchovou k zdravému  spôsobu živo- 
ta,  upozoròovaním  na  riziká  a  na  možnosti  zachytenia 
vèasným  príznakov  choroby.  Súèas�ou  je  aj onkologická 
výchova v školách, ktorá je ve¾kou nádejou pre zdravie. 
Sme radi, že  už nastala  doba, kedy nemusíme príliš hovo- 
ri�  o  poslaní  a  význame  tejto  zbierky.  Naši  žiaci  práve 
svojim aktívnym zapojením deklarujú jej pochopenie. 
Vyzbierané peniaze budú použité predovšetkým v prospech 
¾udí,  ku  ktorým  bol  osud menej priaznivý a pripravil pre 
nich �ažkú skúšku v podobe vážneho ochorenia.  
  13. roèník Dòa  narcisov opä� ukázal, aký význam má pri 
budovaní  takejto  tradície  cie¾avedomá  výchova  a  citlivý  
prístup k žiakom, ktorí  sa stali v tento deò nosite¾mi vzác- 
neho  posolstva ¾udskosti, dobra a lásky. Vïaka nám všet- 
kým môžeme prispie� k celonárodnej zbierke sumou: 275 € 
Veríme, že sa opä� budúci rok v našej škole a uliciach obce 
i vïaka  vašej  tohoroènej  pomoci a  angažovanosti stretne 
ve¾a dobrých ¾udí...                   
                                                     PaedDr.Jana Semaníková

   Pozývame vás na premietanie prírodopisného filmu
                   
                   ZNOVUZRODENIE LESA (52 min)
  od mladých filmárov Janky Sadloòovej a Vlada Rupeldta
                    dòa 20. 5. (streda) o 20:00 hod. 
                    na obecnom úrade v ¼uboticiach.
             
             Viac o filme a autoroch na www.irisfilm.sk

                    Posledné zbohom
        Február         Cyril Kaèala  78r.    

Posledné zbohom

                      Deò s ve¾kým ,,D”
           Február        Katarína Feèová

                                 Michaela Štupáková    
        Marec           Dávid Galys

                               Marek a Katarína Mackovi

Deò s ve¾kým ,,D”
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Montáž a prenájom lešenia.
Tel. èíslo: 091/7047085

Z èinnosti stolnotenisového klubu 

    Poèas uplynulej  sezóny, už pätnástej od založenia klubu, 
došlo  k  zmenám  v hráèskom  kádri. Cite¾ný bol hlavne od- 
chod Ing.  Petra Balèiráka. Pod  vedením  hrajúceho trénera 
a predsedu Rudolfa Sirotòáka fungoval oddiel minulú sezó- 
nu v tomto zložení: Milan Kožár, Karol Tuleja, Jozef Gombík, 
Marcel Rešovský, Dr. Kamil Pilarèík. Oddiel obsadil v sú�aži  
 I. miesto, lebo nepocítil poèas celej sezóny  trpkos� prehry. 
Svojou hrou si chlapci vybudovali rešpekt a stali sa “postra- 
chom” 5-tej  ligy. Svedèí o tom aj hráèske umiestnenie, kde 
v prvej desiatke sú�aže sa umiestnilo až 5 hráèov oddielu. 
Momentálne prebieha príprava na novú sezónu, v ktorej 
by sme radi nadviazali na predchádzajúce úspechy a zároveò 
privítali v našom oddieli nové, mladé talenty, ktoré aj 
touto cestou pozývame. 
Za  morálnu  a ekonomickú podporu chceme poïakova� sta- 
rostovi obce, obecnému zastupite¾stvu, predsedovi TJ, riadi- 
te¾ovi  ZŠ ¼ubotice, ako aj všetkým fanúšikom tohto krásne- 
ho športu.                    
                                        Rudolf Sirotòak, predseda oddielu

                       Výsledky zápasov

A mužstvo     Jasenov – ¼ubotice              
                      ¼ubotice – Kraèúnovce        
                      D. Klèovo – ¼ubotice            
                      ¼ubotice – Breznica             
                      ¼ubotice – K¾ušov                
B mužstvo     Haniska – ¼ubotice „B“        
                      ¼ubotice „B“ - Dulova Ves    
                      Tulèík - ¼ubotice „B“          
                      ¼ubotice „B“ - Lièartovcce    
SMD              ¼ubotice  - Moldava             
                      Èirè  - ¼ubotice                   
                      ¼ubotice – Snina                 
                      ST¼ - ¼ubotice                     
                      ¼ubotice – Michalovce          
SMŽ               Vranov - ¼ubotice                
                      ¼ubotice – Kraèúnovce        
                      ¼ubotice – Tatran „B“           
                      Drienov – ¼ubotice               
                      ¼ubotice  - Stropkov             
                      ¼ubotice – Ruská Nová Ves    
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RADÍME ZÁHRADKÁROMRADÍME ZÁHRADKÁROM                           
V máji:
Kvitnúcim  stromom  hrozí  nebezpeèenstvo jarných mrazov
proti  ktorým  sa  bránime  postrekovaním   stromov  vodou, 
ktorá vytvára na kvetoch tenkú ochrannú vrstvu. 
Ak je na stromoch cca 5% otvorených kvetov, chránime stro-
my  proti  hubovitým chorobám a živoèíšnym škodcom post-
rekom napr. zmesou:a)ZATO 50WG – 1,5 gr./10 l.vody, 
                                b)CALYPSO 480 SC  2,0 ml./10 l.vody, 
                                c) HARMAVIT 20,0 ml./10 l.vody.
V prípade  väèšieho výskytu vlnaèky krvavej  môžeme použi� 
samostatne  Bi 58 EC - nové spolu so zmáèadlom v koncent-
rácií 10-12,5 ml.na 10 l.vody. Ten istý postrek môžeme pou-
ži�  tesne  po odkvitnutí  stromov a potom ešte raz o dva týž-
dne. Striekame  za  bezvetria, v skorých  ranných  hodinách, 
aby sme nezasiahli vèely a iný užitoèný hmyz.       
Za zelena vrúblujeme ríbezle a egreše na podpník meruzalka 
zlatá.
V júni:
Ovocné  stromy  prihnojujeme kvapalným listovým hnojivom 
0,2%   roztokom  HARMAVITU,  maximálne  do  konca  júna 
v dvojtýždòových intervaloch.
Pri  marhuliach  realizujeme  tzv.  Šittov  rez ,  to   znamená, 
že letorasty skracujeme o 1/3 dåžky. Po skrátení sa nám vyt-  
vorí rozvetvenie letorastov, ktoré v auguste  rezom  upravíme  
na boèný, von z koruny rastúci, letorast.
Ak  máme  v  záhrade  vhodné podpníky,  môžeme ich zaèa� 
oèkova� do tenkých  tohtoroèných  letorastov, na tzv. bdiace 
oèko.
                                                               Ing. Anton Krištof 

                     Vážení športoví priatelia.

   Vzh¾adom k tomu, že v èase vydania prvého èísla obecného 
spravodaja  ešte  neboli  jasné  všetky možné pohyby hráèov, 
informácie  o zmenách  v našom klube, ktoré sa udiali poèas 
zimy Vám prinášame  v tomto èísle. Prestupový  kolotoè hrá- 
èov bol ukonèený 30. 3. 2009. 
   ,,A”  mužstvo  absolvovalo  svoje  prípravné  zápasy  hlavne 
na umelej  tráve v Prešove. Treba podotknú�, že ve¾mi úspeš- 
ne. Trénerom  je  aj  naïalej p. Sabol. Príchody hráèov: 
Lupták  (Sabinov),  Klimko  (Solivar),  na   hos�ovanie  prišiel 
Jenèo (Solivar). Odišli:  Franta (Nemcovce), Molko (Župèany), 
Štelmach (Lipníky), Kubuš (N. Šebastová). Miklušovciam odi- 
šiel na hos�ovanie do júna, vypomôc� Potocký. 
V  hre boli aj  ïalší hráèi, u ktorých sa však prestup nepoda- 
rilo zrealizova�.
   SMD  absolvoval  prípravu  v telocvièni  a  ak to podmienky  
dovolili, tak  aj  pod holým nebom. Trénermi sú páni Ondrej 
a Lacko. Z  mužstva odišli hráèi  z Tatrana Prešov, ktorí  boli 
v klube  na hos�ovaní  a Jurko s Mihokom do Žalobína. Prišli 
Hanude¾  a  Oravec  ( Kométa Prešov),  Hric ( Lipany), Šoltés 
(Tatran ), Magda (Široké).
   SMŽ  sa  pripravoval od polovice januára, striedavo v teloc- 
vièni a vonku. Poèas polroèných prázdnin absolvovali sústre- 
denie  v  Turèianských  Tepliciach.  Aj  touto  cestou chceme 
ïakova�   za  podporu  obci  a  generálnej  riadite¾ke kúpe¾ov 
Ing.   Zuzane   Ïurinovej  –  Hricišákovej.  Mužstvo   posilnili 
viacerí hráèi. Trénermi sú páni Komka, Vaòo, Jošèák. 
Prípravka, ktorú  vedie p. Pištej  v spolupráci s p. Jošèákom, 
zaèala   trénova�   vo  februári.  Prípravka  hrá  svoje  zápasy 
v  skupine  s  družstvami  ako  sú:  Košice, Prešov, Bardejov, 
Svidník,  Stropkov,  èo  bezpochyby  svedèí  o vysokej úrovni 
našich najmenších. 
   Vedenie  TJ  sa rozhodlo  ís� cestou prestupov hráèov a nie 
cestou hos�ovaní, èim chce vybudova� pevný základ jednotli- 
vých mužstiev. V  mesiacoch január a február sa uskutoènili 
výroèné  schôdze TJ Sokol ¼ubotice, pri ktorých boli vytvore- 
né jednotlivé  orgány TJ, dané úlohy pre každý oddiel, ako aj 
pre TJ ako celok. Prioritou sú rekonštrukcia tréningovej hra-
cej  plochy ( zrealizované v apríli  tohto roku) a prekrytie pre- 
chodu  od šatní  ku  ihrisku.  V tabu¾ke  pripájame  výsledky 
doposia¾ odohraných zápasov. 
   Všetkým  fanúšikom  ïakujeme  za  ich  priazeò a prajeme 
ve¾a športových zážitkov s futbalom v našej obci.
                                           Ing. Karol Hricišák, predseda TJ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

