
                                                          Investièné aktivity obce v najbližšom období.

                                                           Cie¾om  súèasného  vedenia  miestnej samosprávy je všestranný rozvoj našej 
                                                                    obce. Okrem  vlastných  zdrojov, máme  snahu  získa�  aj finanèné prostriedky 
                                                                    zo štátneho  rozpoètu a fondov EÚ a využi�  tak  možnos� ktorú našej republike 
                                                                    dáva programovacie obdobie rokov 2007 – 2013. V krátkosti chcem informova� 
                                                                    o našich aktivitách a zámeroch v najbližšom období.

                                                           Po pomerne zdåhavom procese obstarávania, bol na zasadnutí OcZ dòa 11.5.
                                                                    2009  schválený nový územný plán obce. Jeho súèas�ou je aj tzv. záväzná èas�, 
                                                                    kde sú uvedené  regulatívy všetkých èinností obce.
   Ešte  koncom  minulého  roka  získala  na ZŠ t akmer 4 mil. Sk v rámci  projektu „Premena tradiènej školy na modernú“. 
V súèasnosti už prebieha jeho realizácia, ktorej cie¾om je najmä zvýši� úroveò vzdelávacieho procesu moderným vybavením.
   Vzh¾adom  na  havarijný  stav  telocviène ZŠ, podarilo  sa  nám z MŠ SR získa�  dotáciu na opravu podlahy a vykurovania 
vo výške viac ako 80 tis.€ (2,4 mil. Sk) Rekonštrukcia bude realizovaná cez prázdniny a dúfame, že v novom školskom roku 
už vyuèovanie TV bude vo vynovenej telocvièni.
   Zaèiatkom  júna  sme  na MVRR SR  podali  projekt na rekonštrukciu ZŠ. Výsledok jeho vyhodnotenia bude známy v sep-
tembri. Pokia¾  sa nám podarí  získa� finanèné  prostriedky z tohto projektu, na  všetkých pavilónoch budú vymenené staré 
okná, urobí  sa zateplenie strechy a fasády a budú rekonštruované sociálne zariadenia. Pod¾a odborných prepoètov energe- 
tického auditu týmito opatreniami by sa ušetrilo na vykurovaní až 45 % spotreby plynu.
   Ïalej  pripravujeme  projekt  na vybudovanie  námestia  v priestore pred obecným úradom, kde by mala vzniknú� súvislá 
pešia zóna so zeleòou, stromoradím, lavièkami a fontánou. Do tohto projektu chceme  zahrnú� aj komplexnú rekonštrukciu 
ul.  Èsl.  letcov a  výsadbu  stromèekov  v  zelených  pásoch  na  Makarenkovej ulici. Projekt  na  MVRR  SR  budeme podá- 
va� koncom júla.
   Taktiež  ešte v tomto roku  pripravujeme podanie projektu cez fondy EÚ na vybudovanie verejného osvetlenia štvorpruho-
vej cesty  od ¼ubotíc po sídlisko Sekèov  a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci, ktorá bude zameraná najmä na výme-
nu  starých svietidiel  za úspornejšie, èím  by sa  aj po vybudovaní spomínaného  osvetlenia nemala zvýši� celková spotreba 
elektrickej energie na verejné osvetlenie.

                                                                                                                                           Okrem  uvedených  aktivít  chceme  rozšíri�  priestory  MŠ, využi�  záhradu pri reštaurácii Obecný  dom vrátane výstavby 
detského  ihriska. Pripravujeme  projekt  rekonštrukcie  Šalgovickej  ulice a  projekt  nového chodníka od Hypernovy, rozší- 
renie  inžinierskych  sietí  v lokalitách budúcej novej výstavby rodinných domov a iné akcie. O nich však budete informova- 
ní v ïalších vydaniach nášho Spravodaja.
                                                                                                                                               MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

Stretnutie
s Táòou Keleovou-Vasilkovou

Obecná knižnica ¼ubotice srdeène pozýva
všetkých priaznivcov a èitate¾ov na stretnutie

s jednou s najúspešnejších slovenských spisovateliek
románov nielen pre ženy,
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Tešíme sa na stretnutie s Vami.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ktoré sa uskutoèní 
v reštaurácii Obecný dom

ktoré sa uskutoèní 
v reštaurácii Obecný dom

dòa 14.7.2009 o 17.00 hod.dòa 14.7.2009 o 17.00 hod.dòa 14.7.2009 o 17.00 hod.dòa 14.7.2009 o 17.00 hod.

                                         Pozývame Vás na èítaèku vlastnej literárnej tvorby, 
     ktorá sa uskutoèní dòa 11.júla (sobota) od 13.00 do 15,00pri obecnom úrade v ¼uboticiach ako “street art”. 
     Predstavia sa Vám mladí, zväèša ešte nepublikovaní autori pôsobiaci na literárnych serveroch www.pismak.cz 
                             a www.citanie.madness.sk z celého Slovenska a taktiež aj domáci autori. 
                                             Na programe je poézia, próza a slneèné poèasie. 
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      Èaká na Vás popoludnie plné zábavy: 
     - pri futbalovom zápase a športových hrách, 
     - vystúpeniach detí z našej materskej a základnej školy
     - predstaví sa folklórny súbor Sabinovèan, Humenské trio
       a nebudú chýba� ani naši Kelemeski furmani
     - do tanca bude hra� ¾udová hudba  Sabinovèan
     - sprievodne akcie: detské atrakcie, 
                                   kopanie jedenástok,
                                   nosenie na koni a vozenie na koèi
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Èaká na Vás popoludnie plné zábavy: 

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

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda 
dòa  5.júla 

na športovom areáli v ¼uboticiach



Z JEDNANIA OBECNÉHO 
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

1. Po  dobudovaní  oplotenia  pri  športovom  areáli budeme
opä�  zbera� konáre a pokosenú trávu. Bližšie informácie bu-
dú oznámené miestnym rozhlasom.

2. Upozoròujeme  obèanov, že  pri separovanom zbere odpa- 
du je potrebné zhromažïova� len ten odpad, ktorý tam patrí.
Napr. Tetra-Packové obaly sa zberajú s papierom, nie s plas-
tami, do skla  nepatrí  zrkadlo, sklo  s drôtom, autosklo, žia-
rovky, umývadlá a pod., do plastov  nepatrí  polystyrén, mo-
lytan, podlahové gumy a pod.

         
     Politi. strana, politi. hnutie                    odovz. platné hlasy 
 ¼udová strana - HZDS                                       34
 Sloboda a Solidarita                                        16
 SMER - sociálna demokracia                           102
 Strana zelených                                                2
 Slovens. demokrat. a kres�an. únia - DS        144                     
 Demokratická strana                                        -
 MISIA 21 - Hnutie kres�an. solidarity              15
 Agrárna strana vidieka                                      3
 Konzervatívny demokrati Slovenska - OKS      23
 Strana maïarskej koalície                                -
 Komunistická strana Slovenska                        3
 Slovenská národná strana                                17
 LIGA, obèiansko - liberálna strana                    -
 Strana demokratickej ¾avice                             1
 Slobodné Fórum                                                  7
 Kres�anskodemokratické hnutie                      159
                                                                                        OcÚ                          

                   

         Vo¾by do Európskeho parlamentu 2009
                              V ¼uboticiach

        Závery z rokovania OcZ dòa 11. 05. 2009

Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 
Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/5/2009:  OcZ  pod¾a  § 27  ods.  3  stavebného 
zákona  a pod¾a § 11 ods. 4 písm. C) zákona è. 369/1990 Zb.                                       
O  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov Územný                                         
plán   obce   ¼ubotice   spracovaný   Ing.   arch.  Stanislavom                                          
Duèayom, autorizovaným architektom SKA.
Uznesenie 3/5/2009:  OcZ   schva¾uje   pod¾a  §  11  ods. 4 
písm. g) zákona è. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších   predpisov  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce                                    
¼ubotice  è. 3/2009, ktorým sa pod¾a § 27 ods. 3 stavebného                                    
zákona   vyhlasuje   Záväzná   èas�   územného   plánu  obce                                    
¼ubotice,  schváleného  uznesením  obecného  zastupite¾stva 
è. 2/5/2009 zo dòa 11.05.2009.
Uznesenie 4/5/2009:  OcZ  schva¾uje rezervovanie hrobové- 
ho  miesta  na cintoríne obèanom od veku 70 rokov s trvalým                                      
pobytom  v obci  ¼ubotice  za  poplatok 5 €/rok  s tým, že po-  
platok sa vyberá na 10 rokov vopred.                       
Uznesenie 5/5/2009:  OcZ schva¾uje prípravný výbor oslavy 
Dòa sv. Cyrila  a Metoda v tomto zložení: Ing. Harèár + komi-                                   
sia  pre šport , kultúru  a  školstvo, Ing. Lukáè, Ing. Štefaniè,                                   
Ing. Marchevský, MVDr. Krajèi, J. Potocká, M. Havajová.                                
Uznesenie 6/5/2009:  OcZ schva¾uje  predaj parciel pod ga- 
rážami majite¾ovi garáže za 1 €:
parc. è. 3126 – Ing. Jozef  Melichárek,  Višòová  11,  Prešov
parc. è. 3110 - MUDr. Erika  Palenèíková,  Dlhá 446, Vranov 
nad Top¾ou
Uznesenie 7/5/2009:  OcZ schva¾uje  odkúpenie  pozemkov 
parc.  è. 518/7 a 518/72, ktoré  sa  nachádzajú  pod telesom 
chodníka  na  ul. Bardejovskej od Ing. Alberta  Macka, Maka- 
renkova 49, ¼ubotice za cenu 13,27 €/m .
Uznesenie 8/5/2009:  OcZ   poveruje   Obecnú   radu  zisti� 
na MsÚ Prešov, èi parc. è. 3243, ktorej majite¾mi sú Krenický                                    
Andrej, Ferdinand a  Milan v podiele 1/3 nebola majtkopráv-                                    
ne vysporiadaná ešte s Mestom Prešov.
Uznesenie 9/5/2009:  OcZ  a) ruší  uznesenie è. 10/6/2008 
v èasti „OcZ schva¾uje  predaj  pozemku è. 3228/2  o výmere 
67 m  vo  vlastníctve  obce  ¼ubotice za cenu 20 100 Sk Jane                                      
Pribulovej, Kalinèiakova 6, ¼ubotice;
b) schva¾uje   predaj   pozemku è. 3228/2 o výmere 67 m  
vo vlastníctve obce ¼ubotice za cenu 667, 20 € Ing. 
Františkovi Puzderovi, 

2

2
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       Závery z rokovania OcZ dòa 08. 06. 2009

Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 
Stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  k Závereènému úètu 
obce ¼ubotice za rok 2008
Správu audítora o audite úètovnej závierky za rok 2008
Informáciu  o  výsledkoch výberového konania na miesto ria- 
dite¾a MŠ ¼ubotice
Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/6/2009:  OcZ  schva¾uje  Závereèný úèet  obce 
¼ubotice  za  rok 2008 a súhlasí s celoroèným hospodárením                                   
obce ¼ubotice bez výhrad
Uznesenie 3/6/2009:  OcZ    schva¾uje   predåženie   zmluvy 
o nájme  Miroslavovi  Slávikovi – MS AUTO do 31.7.2009                                  
Uznesenie 4/6/2009:  OcZ schva¾uje sociálnu výpomoc vo 
výške 500 €  Zuzane Bandurovej, Bardejovská 50, ¼ubotice                                   
Uznesenie 5/6/2009:  OcZ schva¾uje predaj parciel pod 
garážami  majite¾ovi  garáže  za 1 €:parc. è. 2341 – Ing. arch. 
Slavomír Gmitter, Komenského 2, Bardejov
parc. è. 3101 – Alena  Rimová, Duchnovièova 431/3, Svidník                                                  
parc. è. 3080 – Andrej  Višòovský  a  Erika Višòovská, Hapá- 
kova 9,¼ubotice   
Uznesenie 6/6/2009:  OcZ schva¾uje predaj zbytkového po-
zemku  parc. è. 903/2 k. ú. ¼ubotice  o výmere 113m Marce-
lovi Ištokovi, Šoltésovej 2, Prešov za cenu 17 €/m
                                          MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce

   Nede¾a 24. mája bola pre gréckokatolíckych veriacich v ¼u- 
boticiach  výnimoèným  dòom.  Okrem  chrámového  sviatku 
svätého  proroka  Izaiáša  si  pripomenuli  aj d esiate výroèie 
posvätenia  chrámu a  vzniku farnosti. Tento výnimoèný deò 
gréckokatolícki  veriaci  slávili  svätú  liturgiu v spoloèenstve 
otca  arcibiskupa  a metropolitu  Jána Babjaka SJ, ktorý ich 
poctil  svojou  prítomnos�ou už druhýkrát. V úvode slávnosti 
ho srdeène  privítal otec Marek Kolesár, ktorý v súèasnej do- 
dobe  spolu s  kaplánom o. Petrom Olšavským spravuje  túto 
farnos�. Pozvanie  prijal aj pán starosta MVDr. Š. Krajèi, otec 
Vasi¾ Kormaník, ktorý pred  desiatimi  rokmi prišiel ako prvý 
s myšlienkou  získa�  budovu pre slávenie gréckokatolíckych 
svätých   liturgii   v  ¼uboticiach,  otec  Martin   Zlacký, farár 
v Prešove  na  sídlisku  Sekèov,  protopresbyter  Prešovského 
protopresbyteriátu (dekanátu) otec Daniel Galajda a aj mies- 
tni rímskokatolícki kòazi spolu so svojimi veriacimi.
Otec  arcibiskup  v  homílii  povzbudzoval  všetkých, aby boli 
horlivými   kres�anmi  a  aby  zachovávali   mravné  hodnoty 
vo  svojich  kres�anských  rodinách.  

10. výroèie vzniku gréckokatolíckej farnosti v 
¼uboticiach

3. Prosíme obèanov, aby nenechávali pri  hroboch  sklenené 
f¾aše, kahance  ani  iné  veci, ktoré  spôsobujú  problémy pri 
kosení a údržbe cintorína.



ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY
                           OPV-2008/1.1/02-SORO
    
   toto  tajomné  zoskupenie  písmen a  èísel,  je kód výzvy, 
na ktorú  zareagovala ZŠ ¼ubotice a to úspešne. Vïaka to- 
mu sa v našej škole  zaèína  realizova� projekt pod názvom 
Moderné    vzdelávanie    žiakov    ZŠ   ¼ubotice   na   ceste  
za    európskou   integráciou.  Tento  projekt   je   reakciou  
na     operaèný   program   Vzdelávanie,  spolufinancovaný   
Európskym   sociálnym  fondom, kde  prioritou  je reforma 
systému    vzdelávania   a   odbornej    prípravy.  Má  vies� 
k premene  tradiènej školy na modernú. Zaèali sme prvým 
školením pedagogických zamestnancov už tento rok.      
   Postupne  plánujeme  inovova�  obsah  uèiva, vyuèovacie 
metódy, didaktické  prostriedky, aby sme zatraktívnili ško- 
lu so  zrete¾om  na trh práce. 126 187,16 € je suma, ktorú  
sme  získali ako  nenávratný  finanèný príspevok od Minis-  
terstva školstva. Veríme, že  nám to umožní naplno oboha- 
ti� výuèbu a výrazne skvalitni� vyuèovací proces.
                                                                       vedenie školy

                     Vo¾ba riadite¾a pri ZŠ ¼ubotice
    
   Dòa 5. mája  sa uskutoènilo výberové konanie na riadite¾a 
ZŠ ¼ubotice, ktorého sa zúèastnili dvaja záujemcovia.
   Samotnému  výberovému  konaniu  predchádzalo vyhláse- 
nie  konania, ktoré bolo  zverejnené v dennej tlaèi Prešovský 
veèerník, na internetovej stránke Obec ¼ubotice a oznamo- 
vacej tabuli Obecného úradu a ZŠ ¼ubotice.
   Výberovú   komisiu   tvorila    rada    školy   pozostávajúca 
z  dvoch   èlenov  delegovaných  za  obec  ¼ubotice,  jedného 
za  obec  Podhradík, jedného  za  obec V. Šebastová, štyroch 
zástupcov   za  rodièov, dvoch   zástupcov  za pedagogických 
zamestnancov, jedného  za  nepedagogických  zamestnancov 
školy, jedného  delegáta  za  Krajský školský úrad a jedného 
za Štátnu školskú inšpekciu.
   K vo¾be  riadite¾a  celá  rada školy  pristupovala  skutoène 
zodpovedne, za èo jej úprimne ïakujem.
   Úspešného  kandidáta  sa  podarilo  vybra�  tajnou vo¾bou 
hneï v prvom kole nadpoloviènou väèšinou všetkých hlasov.
   Blahoželám  touto cestou Mgr. Ivanovi Kostelníkovi k opä- 
tovnému  zvoleniu  do  funkcie a želám ve¾a úspechov  v  nie 
¾ahkej práci vo výchove a vzdelávaní našich detí, v ktorej mu 
chceme by� nápomocní v nasledujúcich piatich rokoch.
                              Ing. Stanisla Lukáè, predseda rady školy

               Výberové konanie v materskej škole.
   
   Po pä�roènom zákonnom období pre pôsobenie riadite¾ky 
materskej školy sa dòa 26.5.2009  aj na našej škole usku- 
toènilo  výberové konanie na  miesto riadite¾ky pre obdobie 
rokov 2009 – 2014. Predchádzalo tomu  vyhlasovacie obdo- 
bie,  v  ktorom mali   uchádzaèi možnos�   preukáza�  svoju  
odbornú aj osobnostnú spôsobilos� na výkon funkcie riadi- 
te¾ky MŠ.
   Výberového  konania  sa zúèastnili  2 uchádzaèky,  ktoré 
sa  osobne prezentovali  Koncepènými zámermi rozvoja MŠ 
¼ubotice, a to p. Iveta Sisková a Mgr. Renáta Kertysová. 
Na  základe jednohlasného rozhodnutia  výberovej  komisie 
pozostávajúcej z  èlenov Rady školy pri MŠ ¼ubotice a nás- 
ledného návrhu na vymenovanie bola na funkciu riadite¾ky 
MŠ ¼ubotice navrhnutá „staronová riadite¾ka“ Mgr. Renáta 
Kertysová.
               Za Radu školy pri MŠ ¼ubotice 
                                               Eva Èisáriková, predseda RŠ

   Na  záver  svätej  liturgie  vladyka  skonštatoval, že sa cítil 
medzi  ¼ubotièanmi ve¾mi dobre a dodal, že sa teší na ïalšiu 
skorú návštevu, pri ktorej by chcel  v chráme  posväti�  nový  
ikonostas. Svätá  liturgia sa zakonèila myrovaním a sprievo- 
dom okolo chrámu.
                                                                         Peter Olšavský

                                       Výlety za umením
   
   Pod  týmto   názvom  sa  niesol   náš  dobrodružný  výlet 
do  Bratislavy. 7.5.2009  sme v poète 3 vyuèujúci a 42 žia- 
kov z piatych roèníkov nastúpili o 5.05 hod. do autobusu. 
Pred  nami  bolo  7  hodín  cesty  do Bratislavy, prehliadka 
Slovenskej národnej  galérie,krátky èas  nákupov  a  znova  
7 -hodinová  cesta  domov. Program  dos�  nároèný, no keï 
sme  sa  okolo 23.00 hod. vrátili, žiaci  si  veselo  zakrièali: 
"hurá" a skalopevne  tvrdili, že o rok by  si taký  výlet priali 
nanovo. No to už bude možnos� pre ïalších  piatakov. 
Urèite  bolo  pekné využi� šancu, ktorú nám ponúkla  VÚB  
banka  v spolupráci  so  SNG, dosta�  sa  cez tento  projekt  
zdarma  na  takýto výlet. Aj návšteva SNG mala èosi do se- 
ba. Sediac na vankúšikoch sme sledovali zaujímavý výklad 
k obrazom moderného i stredovekého umenia. Žiaci uká-   
zali, že  im pri abstraktnom  umení  fantázia  nechýba, keï  
sa pokúšali uhádnu� názvy obrazov. Myslím si,  že  budúci  
piataci sa  majú  na èo teši�, ak bude tento projekt naïalej 
pokraèova�.
                                                            Mgr. M. Baòasová
                                     Oœwiêcim
 
  Exkurzia v Po¾skom Oœwiêcime je za nami, ale spomienky 
zostanú. Asi  takto  sa dá opísa� tohoroèná exkurzia devia- 
takov našej školy, ktorá sa uskutoènila dòa 12.6.2009, zú- 
èastnilo sa  jej 39 žiakov „pod dozorom“ p. uè. J.Oravcovej, 
p. uè. S.Brunáriovej, p.kaplána  Mgr. M. Pa¾ovèíka a p. Vo- 
lanského  z cestovnej agentúry VV Tour, vïaka  ktorej sme 
mali možnos�  ís� a  na vlastne oèi sa presvedèi�, že Oœwiê-
cim  bol, je  a aj  bude  naháòa�  hrôzu a smútok.. Veríme, 
že aj  ïalším  deviatakom, ktorých  táto  exkurzia iba èaká, 
nezostanú  iba  fotografie, ale aj trvalé spomienky, rovnako 
ako nám …Fotografie vo Fotoalbume - Exkurzia Oœwiêcim.
Viac o tejto, ale aj o ïalších akciách školy 
na www zslubotice.edupage.org

                               Deò matiek
   
   Mesiac máj je najkrajší mariánsky mesiac v roku. 
Je  to  mesiac, kde  jeden deò  je venovaný našim mamkám, 
babkám a  prababkám. Takýto  krásny deò sme zažili  aj my 
v našej obci, vïaka predstavenstvu Obecného úradu v ¼ubo- 
ticiach.
   Dòa  17.5.2009 v  popoludòajších  hodinách pripravili pre 
nás   krásne,  príjemné  popoludnie  v  zasadaèke  obecného 
úradu. Už pri vchode každá mamièka, babièka a prababièka 
bola  osobne  privítaná  pánom starostom MVDr. Š. Krajèim 
a jeho pani manželkou a zároveò  bola obdarovaná krásnym 
kvetom. Po krátkom  príhovore pána starostu bol zaujímavý  
kultúrny  program  vïaka našim najmenším umelcom z ma-
terskej školy. Deti svojimi  piesòami, tancami  a básnièkami 
rozveselili  všetkých prítomných. Zároveò predviedli èo všet-
ko sa dokážu nauèi� vïaka svojim p. uèite¾kám.
   V programe vystúpili aj staršie žiaèky zo ZŠ.Po kultúrnom 
programe bolo priate¾ské posedenie – ve¾mi príjemné pri ká-
ve,  èaji  a  výbornom  zákusku. Vïaka  patrí  všetkým Vám, 
ktorí  ste  sa  akýmko¾vek  spôsobom  prièinili o prežitie prí-
jemného popoludnia na sviatok Dòa matiek.
   Za  všetky  mamky, babky  a  prababky  vyslovujem  ve¾ké 
Pán Boh zapla�.
                                                                 Úèastníèka  Mária I.



ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

Vydavate¾: Obecný úrad ¼ubotice, redakèná rada: MVDr. Š. Krajèi, Ing. M. Štefaniè, MUDr. J. Daòo, Ing. S. Lukáè, 
Mgr. I. Hambaleková, K. Grichová, J. Potocká, zodpovedný redaktor: Mgr. T. Feè, grafické spracovanie: D. Potocká, 
registr. èíslo: OÚ-OŠ a K/12/99, Minist.kultúry EV 3150/09, vychádza: pod¾a potreby, náklad: 1000 ks, 
tlaèí STEEVEPRESS, Sekèovská 34, Prešov-Šalgovík

INZERCIAINZERCIA

RADÍME ZÁHRADKÁROMRADÍME ZÁHRADKÁROM
                           
V júli: Kry a stromèeky ríbezlí po zbere ošetríme orezaním.
Režeme tak, aby na kríku ostali po 4 výhonky jednoroèných,
dvojroèných a trojroèných. Konce výhonkov sa neskracujú.
Zaèínajú sa oèkova�  ovocné  stromy, tvarujú  sa  živé  ploty, 
vylamujú sa zálistky na kolíkových paradajkách.
Dôležitý  je  letný  rez  jadrovín a kôstkovín, ktorý  brzdí  rast 
dreva a podporuje  rodivos�. Spoèíva  vo  vylamovaní letoras-
tov , t.j.  odstraòovaní   tohtoroèných    výhonkov. Odporúèa 
sa ich  vylamova� /odtrhnú�/  nie striha� nožnicami.Odstra-
òujeme  najmä  letorasty, ktoré  zahus�ujú korunu, vrastajú 
do vnútra  koruny, sú  napadnuté múènatkou a pod. Týmto
rezom sa podporuje  diferenciácia  kvetných púèikov na nas-
ledujúcu  vegetáciu  a zabezpeèenie  dostatku svetla pre plo-
dy. Robí sa hlavne  pri jabloniach a hruškách, ale ak sú ko-
runy  ve¾mi  husté  aj  pri  slivkách, èerešniach, marhuliach
a  broskyniach.   Odporúèame   literatúru  : Mezey J. : Sady
a vinice è. 3/2009, str. 12-13.
V auguste: Oèkujeme  ruže, striháme živé  ploty a z ihlièna-
nov, ihliènany  rozmnožujeme  odrezkami,  zakladáme  nový 
Trávnik.
                                                                   Ing. Anton Krištof

                    Vážení športoví priatelia,
    
   v minulom èísle spravodaja som Vás oboznámil s novinka- 
mi  v  našej  TJ  a  už  je  pred  nami posledné  kolo v sezóne 
2008/09.
  „A“ mužstvo  dospelých  malo  ve¾mi úspešnú jarnú sezónu. 
Z 12-tich  zápasov 3x  prehralo  (Snina, Svit a Fintice), 2x re- 
remizovalo, aj  to doma  (Kraèunovce a Breznica) a 8x zví�azi- 
lo, z  toho 4x doma (K¾ušov, Bystré, Hanušovce, ¼ubica) a 4x 
vonku(Jasenov, D.Kåèovo, Kežmarok, Šebastová). 
Z 11.miesta po jeseni skonèilo na 5.mieste /viï tabu¾ka/.
   „B“ mužstvo  dospelých  hralo  druhý rok v oblastnej sú�aži 
III.A trieda. Po  minulom  roku  urobilo ve¾ký posun v kvalite 
hry. Skonèilo v hornej polovici tabu¾ky.
   SMD  pokraèoval  v  dobrých  výkonoch  z  jesene a obsadil 
miesta v hornej èasti tabu¾ky
   SD - 5-7 miesto, MD - do  5.miesta. Úlohu  splnili, nako¾ko 
nemali problém s udržaním sa v III. lige.
   SMŽ  odohrali II.ligu SEVER bez problémov a úspešne ata- 
kujú  2. miesto SŽ. MŽ sa pohybujú do 8. miesta v tabu¾ke. 
Celý  roèník 2008/2009 odohrali  ve¾mi úspešne. Taktiež „B“ 
mužstvo  žiakov, ktoré  hralo  v II.A. triede oblastného zväzu, 
zví�azilo suverenným spôsobom, keï prehrali iba jeden zápas 
a stratili 3 body v celej sú�aži.
Prípravka  ukonèila  svoje  úèinkovanie dòa 6.6.2009 posled- 
ným zápasom. Medzi  silnými celkami Prešov, Košice, Barde- 
jov,  Stropkov, Svidník, staršia  prípravka  obsadila 5. miesto 
a mladšia 4.miesto.
Príprava na nový roèník dospelých, dorastencov a žiakov zaè-  
ne 14.7.2009 v ŠA ¼ubotice, prípravka 4.8.2009.
   Záverom  chcem  poïakova�  všetkým sponzorom, realizaè- 
ným  tímom, funkcionárom a hráèom za ich odvedenú prácu 
poèas    sezóny  2008 / 2009  a  tešíme  sa  na   nový  roèník 
2009/2010, ktorý zaène takto:
„A“  mužstvo -  2.8., SMD –  8.8., SMŽ – 9.8. 2009, v ktorom, 
verím, že  ¼ubotice  budú  minimálne tak úspešné ako v roè- 
níku 2008/2009.
                                      Ing. K. Hricišák, predseda TJ Sokol 

                            Pripravujeme

  Zájazd na  medzištátny  futbalový  zápas Slovensko-Èesko,
ktorý sa uskutoèní dòa 5.9.2009.
  Odchod  autobusu  od OcÚ ¼ubotice  dòa 4.9.2009 o 12,00
hod.. Odchod z Bratislavy po skonèení futbalového zápasu.
  Predbežná  cena  /vstupenka, noc¾ah, cestovné/  cca  30€.
  Prihlási� sa môžete na OcÚ ¼ubotice do 31.7.2009, kapaci-
ta je obmedzená na 45 osôb.

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

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

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Ján Zeman  42r.
Anna Mihliková  r. Vanèišinová  74r.
Anna Fedorová - Balažová   r. Agová  87r.
Ondrej Bandura  33r.
Andrej Paloèko  77r.
Mária Zemanová  74r.
Helena Krenická   r.Burcinová  73r.

Vladimír Jurec a Jana Hudáková (PO)
Matej Caban (PO) a Zuzana Hudaèková
Milan Grega (Malý Šariš) a Dáša Madziková
( Ospravedlòujeme sa za neskoré uverejnenie.Redakcia)

Ján Kandur (¼) a Jana Ajbenová (Vranov nad Top¾ou)
Peter Rubis (PO) a Nicole Holotová(¼)
Rastislav Majirsky(¼) a Ivana Dadejová (Ruská Nová Ves)

  1. Snina                
  2. Svit                   
  3. Hanušovce        
  4. D. Klèovo
  5. ¼ubotice
  6. Stakèín
  7. Bystré
  8. Fintice
  9. Raslavice
10. ¼ubica
11. N. Šebastová
12. Kraèúnovce
13. Kežmarok
14. K¾ušov
15. Breznica
16. Jasenov                   

 30   25   2   3   92:26   77
 30   19   5   6   79:35   62
 30   16   5   9   56:47   53
 30   15   4  11  59:41   49
 30   15   4  11  43:44   49
 30   15   3  12  62:49   45
 30   11   8  11  37:43   41
 30   12   3  15  38:54   39
 30   11   3  16  45:52   36
 30   10   6  14  45:61   36
 30    9    8  13  37:44   35
 30    9    6  15  36:46   33
 30    8    9  13  34:44   33
 30    9    4  17  38:47   31
 30    9    4  17  25:64   31
 30    8    4  18  35:64   28

                  Výsledky futbalovej sezóny

     

Diana Mikulová
Tereza Kova¾ová

Filip Kleban
Bibiana Pa¾ová Adrián Regeci

Svetlana Vasi¾ová

Denisa Hanude¾ová

tel.: 0911 853 912
       0915 853 912
tel.: 0911 853 912
       0915 853 912

POŽIÈOVÒA A SERVIS STAVEBNÝCH
STROJOV ZA NAJNIŽŠIE CENY

POŽIÈOVÒA A SERVIS STAVEBNÝCH
STROJOV ZA NAJNIŽŠIE CENY
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