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Z prava: najstaršia zúèastnená jubilantka 
p. Hudáková Margita 90r.

                        Jubilanti oslavovali
          
   Dòa 17. októbra 2009 som  sa zúèastnil ako jeden z jubi- 
lantov osláv životných jubilejí dôchodcov, ktoré organizoval 
tunajší  OÚ v ¼uboticiach. Bola  to akcia, ktorá  sa v predo- 
šlých  rokoch  v  tejto  obci  nekonala. U  mòa to zanechalo 
pocit  uznania  voèi OÚ, že  si  niekto  spomenul  aj na túto 
generáciu   obèanov,  ktorí   sú   už  v  dôchodkovom  veku, 
ale  svojou  èinorodou,  poctivou  prácou  vykonali  pre túto 
spoloènos�  aj  pre samotné ¼ubotice urèité dielo, ktoré zos- 
táva  pre  ïalšiu  generáciu. Preto  si  myslím,že je správne, 
aby sme si uctili týchto ¾udí.
  Nedá  mi, aby  som touto cestou nevyslovil úprimné poïa- 
kovanie  OÚ  za  túto  myšlienku  uskutoèòova�  pravidelne 
takéto stretnutia. Je to urèitá úcta k starším obèanom.
   Na moje ve¾ké prekvapenie podarilo sa strhnú� za pomoci 
kultúrnych  vystúpení ( Kelemských  furmanov a spevokolu 
Rados� ) k  veselej  nálade a spevu samotných jubilantov, 
èo hovorí za všetko.
    Dobre   nám  jubilantom  padla  aj  sv. omša  vo farskom   
kostole   v  Niž.   Šebastovej,   ktorú   celebroval   vdp. farár 
P. Gombita, za  èo mu patrí úprimné  poïakovanie  a  vrelá 
úcta.
   Všetci  sme sa  dobre cítili, boli veselí, k èomu ve¾mi pris- 
pel aj kultúrny program, svojimi piesòami zapadol do nála- 
dy jubilantom. Vystupujúcim patrí vïaka, že nás tak dobre 
pobavili.
   Ïakujem Vám, že ste na nás nezabudli.
   Vám, jubilantom, prajem  ve¾a zdravia  a  síl  do ïalšieho 
života, aby sme sa o pä� rokov stretli všetci ako dnes na ju-  
bilejnom stretnutí.  
                                               Švec Ján, úèastník stretnutia

                     „Naša nová telocvièòa“
   
                                                ZŠ   ¼ubotice  má  vo  svojom            
                                              rozvojovom programe školy je-           
                                              dnu  z  hlavných  priorít orien-  
                                              táciu  školy  na  športovú  èin- 
                                              nos�.  Máme   športovú  triedu 
                                              zameranú  na futbal a basket- 
                                              bal  a  v  rámci  pohybovej prí-  
                                              pravy  sa  viac  ako 100 žiakov  
                                              zapája    do   rôznych   druhov  
                                              športov.
                                              K  takýmto  èinnostiam  neod-   
                                              dmyslite¾ne  patria  aj priesto- 
                                              ry na ich vykonávanie.  
                                              Škola   disponuje  telocvièòou, 
                                              ktorá  bola  donedávna, po ro- 
                                              koch využívania, v havarijnom 
stave. Obecný  úrad  sa k takejto  situácii postavil ve¾mi zod- 
povedne a výsledok je výborný. V telocvièni prebehla celková 
rekonštrukcia, ktorá  bola  ukonèená  slávnostnou  kolaudá- 
ciou dòa 7. 10. 2009. Za tri mesiace sa zmenila na nepozna- 
nie. Prvé hodiny  telesnej  výchovy, poh¾ady detí a ich rados� 
v  oèiach, je   nezaplatenou   odmenou   pre  všetkých,  ktorí  
akýmko¾vek   spôsobom  prispeli  k  detskej  radosti  z  tohto 
výsledku.
Týždenne  sa  v  telocvièni oduèí 35 hodín v rámci povinných 
úväzkov   uèite¾ov  a  v  poobedòajších   hodinách  je  naplno 
využívaná  na  krúžkovú  èinnos�. Žiaci, unavení po celoden- 
nom  sedení v  laviciach, si  radi   zašportujú. Majú  možnos� 
vybra�  si  zo  širokej  ponuky  športových  krúžkov na škole: 
basketbal, futbal, volejbal, gymnastika, bedminton.
Rekonštrukcia telocviène významnou mierou prispela k zlep- 
šeniu  podmienok  pre šport na škole a tým aj k záujmu detí 
o  šport. V  dnešnej  „poèítaèovej“  dobe  je  to pre nás a naše 
deti ve¾ké ví�azstvo.                                                                                                      
                                               Mgr. Nicole Rubisová , zás. r. š. 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
1. Pod¾a zákona  NR SR  è. 314/2001 Z. z.  o  ochrane  pred 
požiarmi, obec je povinná vykonáva� protipožiarne kontroly 
U právnických osôb  ale aj  v  rodinných  domoch a bytových 
domoch. Na tieto kontroly zriaïuje kontrolnú skupinu, ktorá 
vykonáva   kontroly   pod¾a   plánu  protipožiarnych   kontrol
v pä�roèných  intervaloch. V  roku  2009  majú by� vykonané 
kontroly na  uliciach Bardejovská, Kapušianska,  Chme¾ová, 
Domašská,  J. Kostru,  Cintorínska,  Za potokom,  Rampová, 
Prešovská, Strojnícka, ¼ubochnianska. Fyzické  a  právnické 
osoby sú povinné umožni� vykonanie kontroly. Èlenovia kon- 
trolnej skupiny sú povinní preukáza� sa poverením obecného 
úradu. Žiadame  obèanov, aby  spolupracovali  s  kontrolnou 
skupinou.

2. Vplyvom  zmenených  klimatických  podmienok vyskytujú 
sa najmä v  letných mesiacoch búrky a veterné smršte, ktoré 
môžu   spôsobi�   ve¾ké   škody   najmä  vyvrátením  stromov 
rastúcich v zastavanej  èasti obce. Z toho dôvodu je potrebné 
vyrúba�  najmä  vysoké  stromy, ktoré  rastú  v  súkromných 
záhradách. Najvhodnejšie   obdobie   na   výrub   je  od 1.11. 
do  31.3., kedy  je  tzv. vegetaèný  k¾ud. Na  výrub  stromov  
                                                               Pokraèovanie na str.2



za  odborného  poradcu  OcZ a starostu obce v oblasti územ- 
ného plánovania a územného rozvoja obce ¼ubotice.
                                                                                                    
                                             Závery z rokovania OcZ zo dòa 12. 10. 2009

Uznesenie 2/10/2009:  OcZ schva¾uje èlenstvo Obce ¼ubo- 
tice v Partnerstve sociálnej inklúzie subregiónu Šariš                        
Uznesenie 3/10/2009:  OcZ    schva¾uje   pripojenie   Obce 
¼ubotice k Združeniu obcí  EKOTORYSA a spoluprácu  Obce 
¼ubotice  pri podávaní žiadosti o NFP  z fondov EÚ „Zvýšenie 
intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu“ 
Uznesenie 4/10/2009:  OcZ  súhlasí  so zriadením vecného 
bremena  v prospech 2  Východoslovenskej distribuènej a. s., 
Mlynská 31, Košice na pozemky  parc. è. 3050 – 3082m
(Dåžka  vedenia  249 m),  parc. è. 3193 - 5431 m (dåžka vede- 
nia 12 m)  a  parc.  è. 3207 - 1993 m (dåžka  vedenia  191 m)  
k. ú. ¼ubotice za jednorázovú odplatu vo výške 10 €/m
Uznesenie 5/10/2009:  OcZ schva¾uje inventarizaèné komi-
sie  pre   vykonanie   inventarizácie   majetku   obce  ku  dòu 
31.12.2009 v  zmysle § 29  zákona  NR SR  è. 431/2002 Z. z. 
O úètovníctve v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie 6/10/2009:  OcZ nesúhlasí s predajom pozemku 
parc.  è.  KN-E 870/  48  k. ú.  ¼ubotice  Marcelovi   Ištokovi, 
Šoltésovej 2, Prešov
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne   záväzné   nariadenie   obce   ¼ubotice  è. 4/2009
o podmienkach  poskytovania  dotácií   a  návratných  finan- 
èných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam 
a spoloèenským organizáciám na území obce ¼ubotice                                                                                                                 
                                          
                                           MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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je v  zmysle § 47 zákona è.543/2002 Z. z. o ochrane  prírody 
a krajiny  potrebný  súhlas  orgánu ochrany prírody. Žiados� 
sa  podáva  na  obecnom  úrade a musí ju poda� vlastník po- 
zemku  na  príslušnom  tlaèive. V  zmysle uvedeného zákona 
sa bez povolenia môžu v súkromných  záhradách  vyrúba� 
stromy, ktorých  obvod  kmeòa  meraný  vo výške 130 cm 
je do 80 cm.
3. Opätovne  žiadame  obèanov, ktorí  ešte nemajú zaplatený 
poplatok za hrobové miesto na cintoríne, aby si túto povin- 
nos�  splnili  do  konca  roku  2009. Po  tomto  termíne budú 
nezaplatené  hroby  oznaèené a obecný úrad pristúpi k zaèa- 
tiu konania o  zrušení hrobového miesta v zmysle zákona NR 
SR è.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Z JEDNANIA OBECNÉHO 
ZASTUPITE¼STVA

Z JEDNANIA OBECNÉHO 
ZASTUPITE¼STVA

    Závery z rokovania OcZ zo dòa 07. 09. 2009

Uznesenie 2/9/2009:  OcZ   súhlasí  so  zriadením  vecného 
bremena  v prospech  Východoslovenske j distribuènej,  a. s., 
Mlynská  31,  Košice   na  pozemkoch   parc.  è. KN-C 3244 – 
1700 m  a  parc. è. KN-C 2493 – 140 m  k. ú. ¼ubotice  za je- 
dnorázovú  odplatu vo výške 9,96 €/m a na pozemkoch parc.   
è. KN-C 2416 – 86 m , parc. è. 3228/1 – 44 m a parc.è.3230–  
178m k.ú.¼ubotice za jednorázovú odplatu vo výške 3,32€/m 
Uznesenie 3/9/2009:  OcZ   súhlasí  so  zriadením  vecného 
bremena v prospech spoloènosti IMPOL s. r. O., ¼ubochnian- 
ska 2, ¼ubotice na pozemkoch è. KN-C 2524  a KN-C 2525 k. 
ú. ¼ubotice na inžinierske siete (voda, kanál, plyn) v  celkovej 
dåžke 316,80 m za jednorázovú odplatu vo výške 3,50 €/m.                                                       
Uznesenie 4/9/2009:  OcZ  súhlasí  s  vypracovaním štúdie 
na  prístavbu  materskej  školy  Ing. arch. Kupèihovou so za- 
pracovaním pripomienok poslancov.
Uznesenie 5/9/2009:  OcZ schva¾uje vybudovanie oplotenia 
záhrady pri Obecnom dome tak, že v èasti od cesty I/18 bude 
protihluková stena (bariéra).
Uznesenie 6/9/2009:  OcZ schva¾uje výmenu okien na pre- 
vádzke  pohostinstva a pizzerie na ul. Korabinského 2, ¼ubo- 
tice.
Uznesenie 7/9/2009:  OcZ schva¾uje výmenu okien na pre- 
dajni na ul. Šalgovickej 1, ¼ubotice.
Uznesenie 8/9/2009:  OcZ   schva¾uje   odkúpenie   parcely 
è. KN-C  21116/74  o  výmere  116 m , ktorá  bola  vytvorená 
oddelením  od parcely è. KN-C 21116/8 GP è. 59/2008 vyho- 
toveným   zhotovite¾om   Jozef   Vavrenec – GEOMAP,  Tulèík  
164 a ktorý bol úradne overený Správou katastra Prešov dòa 
5.2.2009 pod è. 71/09, od Štefana Klimovièa, Heinova 1, ¼u- 
botice  a spol. pod¾a LV è.  2206 v cene 13,27 €/m . Pozemok 
sa nachádza pod telesom cesty na ul. Ku Bánovcu.
Uznesenie 9/9/2009:  OcZ    schva¾uje   odkúpenie   parciel 
è. KN-E 870/48 o výmere  792 m a è. KN-E 870/148 o výme- 
výmere 92 m  od Františka  Baòasa,  Gagarinova 7,  ¼ubotice 
a spol.  pod¾a LV è. 1015 v cene 13,27 €/m . Pozemky sa na-   
chádzajú pod telesom cesty na ul. Šalgovická.
Uznesenie 10/9/2009:OcZ    schva¾uje   odkúpenie   parciel 
è.  KN-C  3180/16  o výmere  42 m, 3180/17  o výmere 21 m  
a 3180/35  o výmere  20 m , ktoré vznikli  oddelením od par- 
cely è. KN-E 244/133 GP è. 49/2009 vyhotoveným zhotovite-   
¾om Jozef Vavrenec – GEOMAP,  Tulèík 164 a ktorý bol úrad- 
ne  overený   Správou  katastra  Prešov  dòa  17.9. 2009  pod 
è. 1189/09  od  Magdalény  Dzesatníkovej,  Kalinèiakova  31, 
¼ubotice a Heleny Tejišèákovej, Èsl. letcov 10, ¼ubotice pod¾a  
LV è. 1393 v cene  13,27 €/m . Pozemky  sa  nachádzajú pod 
telesom cesty na ul. Gagarinova.                                  
Uznesenie 11/9/2009:OcZ   schva¾uje   odkúpenie   parcely 
è. KN-C 3243 o výmere 399m od Milana Krenického, Domaš- 
ská 23, ¼ubotice  a  spol. pod¾a LV è. 753 v  cene 13,27 €/m. 
Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. Chme¾ová.
Uznesenie 12/9/2009:OcZ  súhlasí  s vytvorením 4. oddele- 
nia ŠKD na Základnej škole, Strážnická 26, ¼ubotice.
Uznesenie 13/9/2009:OcZ   súhlasí   v  rámci  originálnych 
kompetencií s navýšením finanèných prostriedkov pre Zákla- 
dnú  školu, Strážnická  26, ¼ubotice  vo  výške 1440 €, ktoré 
budú využité na mzdy a odvody zamestnankyne ŠKD.

Uznesenie 14/9/2009:OcZ  súhlasí  so zaèlenením obce ¼u- 
botice do spoloèného školského úradu v meste Prešov.
Uznesenie 15/9/2009:OcZ   schva¾uje   Cestovný   poriadok 
Dopravného podniku mesta Prešov s platnos�ou od 1.9.2009.
Uznesenie 16/9/2009:OcZ nesúhlasí s predajom akcií VVS. 
a. s., ktoré Obec ¼ubotice ako akcionár VVS a. s. Vlastní. 
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Uznesenie 17/9/2009:OcZ   schva¾uje   rekonštrukciu  obe- 
cného  rozhlasu   na  ul.  Èsl.  Letcov   v  rámci  investièných 
aktivít obce.
Uznesenie 18/9/2009:OcZ  požaduje, aby  oplotenie pozem- 
ku  è. 378   vlastníèky   p.  Radimákovej   od  parcely  è.  383 
vo  vlastníctve  obce  ¼ubotice  bolo preložené na hranicu po-   
zemku v zmysle katastrálnej mapy.
Uznesenie 19/9/2009:OcZ   schva¾uje   Ing.  arch. Debnára 

                                  Šarkaniáda
   
   Hlásenie miestneho rozhlasu o tom, že v sobotu 26.9.2009 
o14.00hod. sa koná Šarkaniáda, ma nijako nevzrušilo, mys- 
liac si , že sa ma to netýka. Ale  náhoda  chcela, že  v sobotu 
po obede prišiel môj nudiaci sa vnúèik, ktorý prejavil záujem 
o púštanie  šarkanov. Cestou som rozmýš¾ala, ako to dopad- 
ne, keï nemáme šarkana.
Moje obavy boli neopodstatnené. Šarkana nám požièali orga-
nizátori podujatia a zábava sa zaèala.
Zábavné   a  milé  podujatie,  ktoré   pripravil  obecný  úrad, 
sa  vydarilo. Pekná úèas�  detí  rôzneho  veku, ale  aj rodièov 
a starých rodièov, rôzne sú�aže, skvelý èaj ( doma taký dobrý 
nevaríme:)) na osvieženie a nádherné  poèasie umocnili pocit 
zábavného a vydareného sobotného popoludnia.
Tešíme sa na Šarkaniádu 2010.
                                                                       Mgr.C. Kvartová 



ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

Z materskej školyZ materskej školy

                         Nový slovenský rekord
   
   Videli ste už niekedy pokope 1324 ¾udí èíta� knihy?
Ak  nie, tak  ste  sa  mohli prís� 25.9. 2009 od 10.00  pozrie� 
na  Èitariádu  do  Prešova.  Na  pešej zóne, na  Hlavnej  ulici 
sa poèas  podujatia  PREŠOV  ÈÍTA RÁD zišlo takéto, ba ešte 
väèšie  množstvo mladých ¾udí a detí z okolitých škôl, aby tu 
vytvorili slovenský rekord v poète èítajúcich na námestí. 
Èítalo sa nahlas aj potichu. Nechýbal oficiálny komisár, kto-
rý  mal  na  staros�  sèítavanie  prítomných. Každý  si  niesol 
so sebou  zaujímavú knihu, ktorú si pre túto akciu pripravil. 
Ba bol pristavený  BIBLIOBUS, ktorý tiež ponúkal zaujímavé 
tituly  kníh. Do  èítania  sa  zapojili  pozvaní  hostia –  známi 
spisovatelia. Aj naša  škola  prispela výrazne k tomuto rekor- 
du. Veï zo ZŠ ¼ubotice  sme  tam mali zastúpenie v poète 89 
žiakov (zo 6. až 9. roèníkov) v sprievode 4 vyuèujúcich  SJ. 
Zodpovedná za celú akciu bola p.uè.Golitková.
Samozrejme, že akcia pritiahla aj pozornos� médií. 
Nechýbala  Markíza, STV. Veï  v  dnešnej dobe, keï sa to¾ko 
diskutuje o potrebe  vies� mladých k èítaniu a rozvíja� ich èi-
tate¾skú gramotnos�, je takéto nieèo viac než aktuálne.
doslava   potvrdzuje,  že  prinajmenšom  1324  ¾udí si hoci aj 
na  chví¾u  rozšírilo  svoj obzor a fantáziu, prispeli k novému 
slovenskému  rekordu. A my  sme radi, že ani naša škola pri 
tom  nechýbala. Viac  už o tom hovoria fotografie na stránke 
školy.

               Európsky deò rodièov v ZŠ ¼ubotice
   
   Príjemné, i  keï  trochu  zamraèené, poèasie nás privítalo 
v  škole 2. 10. 2009. Deti  sa hneï po príchode zhàkli okolo 
stánku plného pekných drobností, aby si nieèo kúpili. 
A  to bol  len  zaèiatok  bohatého  programu, ktorý bol pred  
nami. Po  úvodných  informáciách na ihrisku od p. uèite¾ky 
M.   Golitkovej  –  zodpovednej   za  organizáciu   programu, 
sa  všetko  rozbehlo  k  plnej  spokojnosti  detí, vyuèujúcich
i prítomných rodièov. Èo ste mohli vidie�?
20 odvážlivcov z radov rodièov i zamestnancov školy využilo 
možnos� darova� krv v mobilnej transfúznej stanici. 
Školský areál  ožil ukážkami tradièných remesiel s možnos-
�ou zakúpi�  si  výrobky (perníky, šperky, dekoratívne pred- 
mety...) Deti  èakali  v dlhých  radoch na možnos� vyskúša� 
si zlaòovanie za pomoci èlenov záchranného systému. 
Mnohí  obdivovali  ukážky  požiarnikov,  policajných psovo-
dov, umenie  taneènej  skupiny GRIMMY èi  prácu kozmeti- 
èiek zo Združenej školy služieb v Prešove.
Pre žiakov 1. stupòa boli v tento  deò pripravené zaujímavé
športové  disciplíny. Za  ich  plnenie  získavali žetóny, ktoré
Si v závere sú�aže vymenili za sladké odmeny.
Žiacky ve¾mi prí�ažlivé boli zaujímavé sú�aže spojené so zis- 
kom kupónu, ktorý si deti  mohli vymeni� za chutný pizzov- 
ník. Najlepší  mohli  získa�  aj  zaujímavé  ceny.  Obèerstvi� 
sa dalo v bufete a zabezpeèený bol aj pitný režim– teplý èaj.
Ve¾kým  lákadlom  pre  deti  bolo  aj dlhooèakávané slávno- 
stné otvorenie  vynovenej  telocviène s vystúpením gymnas- 
tiek  a  pre  rodièov i  zamestnancov  školy  chutný  a  teplý 
guláš. Veríme, že  všetci  odchádzali  plní  pekných  dojmov 
a zážitkov.
                                                                          M. Baòasová

                          Milé mamièky,
                                    
                          ak chcete zmeni� každodenný stereotyp
                                za spoloènos� iných žien na MD,
                     ak sa chcete podeli� so svojimi skúsenos�ami
                                  pri výchove svojich ratolestí,
                                            pozývame Vás 
                            do materského centra Srdieèko,
             pri farskom úrade na Školskej ulici v Niž. Šebastovej
                       každý utorok od 9,30 hod. do 12,30 hod.
                                                                  Dagmar P.

               Èítali aj naši žiaci...

Všetci obdivovali prácu tkáèa na krosnách.

... Èlovek, èím  je  lepší a uš¾achtilejší, tým viac si váži príro- 
du, miluje  ju.Láska  k nej  by  sa mala  vštepova� ako jedna
z najdôležitejších vlastností èloveka ...
                                                                   J.A.Komenský
    Humánny  aspekt  enviromentálnej  výchovy  v sebe nesie 
posolstvo „umenia by�“, ku ktorému  by malo by� die�a pred- 
školského veku vychovávané, vedené v rodine aj v škole. 
V  súlade s tým, si  pedagógovia  v Materskej  škole ¼ubotice 
v Školskom  vzdelávacom programe, ktorého obsahovú štru- 
ktúru  napåòame  v  súlade  s  platnou  legislatívou  školskej 
reformy  od 1.9.2009 v triedach  Lienok, Mravèekov a vèielok 
dennodenne  pripravujú  pestrú  paletu  edukaèných  aktivít 
a hrových  èinností  s  oh¾adom  na  rozvojové možnosti nám 
zverených detí.
Napåòajúc  poetické  slová, že:“Podaj  mi ruku ¾udské mláïa, 
krásou  �a  prevediem, aby  si poznalo planétu š�astia – kolí- 
sku  tvoju – ZEM“, sme si vybrali  za našu prioritu napomôc� 
de�om porozumie�  prírode, pristupova� k nej s láskou, poko- 
rou. Výsledkom  je  náš  enviromentálny  projekt „Tajomstvá 
stromu“, ktorého obsahom je sprostredkováva� de�om eleme- 
ntárne   poznatky  o  zákonitostiach   prírody, živote  zvierat, 
hmyzu v ich  prirodzenom  prostredí. Deti  sa v jedno krásne 
októbrové  predpoludnie vybrali na prechádzku do parku pri 
ZŠ, kde si  vybrali „Náš strom – dub“, ku ktorému budeme aj 
v budúcom  období  prichádza�  a  cez zážitkové uèenie spro- 
stredkováva�  de�om   krásy  okolitého  sveta  v  jednotlivých 
roèných  obdobiach. Deti  boli zážitkom  z  pozorovania  kôry 
stromu  lupou, obkolesenia  jeho  kmeòa, èi  viazaním  listo- 
vých kytíc  nadšené a ich rados�  vzrástla ešte viac, keï mali 
možnos� z blízka  pozorova� obyvate¾ku „Nášho stromu“, zve- 
davú  veverièku. Zavàšením  tejto  náuènej   vychádzky  bola 
výstavka  prác  detí  z  nazbieraných  prírodných  materiálov 
a výtvarné vyjadrenie predstáv detí.
    Enviromentálna    výchova  je  proces   dlhodobý,  ktorého 
výsledky  budú  vidite¾né  až  po  nieko¾kých rokoch. V našej 
práci    nejde  o  poúèanie,  dohováranie,  ale  o   stotožnenie
sa  s prírodou, o etiku  ¾udského  bytia, k èomu základy kla-
die aj materská škola.
                                       
                                             Za kolektív MŠ Martina Ivanecká 
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RADÍME ZÁHRADKÁROMRADÍME ZÁHRADKÁROM

                    Posledné zbohom                  Posledné zbohom

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

                  Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Alexandra Gibová

Martin Lukáè Viktória Èaèková

V prípade záujmu reagova� na výzvu z niektorého èlánku 
môžte  svoje pripomienky posiela� na 

redakcia@obeclubotice.sk, alebo vola� na t.è. 051/7480900

Martin  Petráš a Viera Hudaèková
Ján Majirsky a Monika Vilcegová
Michal Gežo a Martina Stopková
Marek Ináš  a Mária Zelemová
Ing. Peter Okruh¾anský a Mgr. Anna Geletová
¼ubomír Imrich a Petra Lechová
JUDr. Jaroslav Macko a JUDr. Gabriela Karolová
Stanislav Aštary a Lucia Turlíková

Marta Lušková, r.Kažimírová 65r.
Helena Stankovièová, r.Havrilová 64r.
Jozef Obcoviè, 71r
Mária Kolèárová, r. Švecová 67r.
Ján Lukáè, 75r.
Ján Baòas, 92r.

                    Vážení športoví priatelia,

   sú�ažný  roèník  2009/2010 sa  rozbehol  na  plné  obrátky 
a naše mužstvá si v sú�ažiach zatia¾ vedú úspešne.
 „A“ mužstvo odohralo 12 kôl  s týmito výsledkami od piateho 
kola:     V. kolo    Medzilaborce - ¼ubotice        4 : 2
           VI. kolo    K¾ušov - ¼ubotice                  1 : 2
           VII.kolo    ¼ubotice - Kežmarok              3 : 0
         VIII. kolo    Bystré -  ¼ubotice                  2 : 2
           IX. kolo    ¼ubotice - Breznica               6 : 2
            X. kolo     B. N. Ves - ¼ubotice              4 : 0
            XI.kolo     ¼ubotice - Stakèín                3 : 0 kont.
          XII. kolo    Hanušovce - ¼ubotice            1 : 3
Mužstvo je na 4. mieste 27 : 18 a 23 bodov.
Káder  mužstva  posilnil  náš  odchovanec  z Tatranu  Prešov 
Peter  Zorský. Najlepší  strelec  Baran  Daniel  5 gólov, 3 góly 
Luptak, Klimko.
 „B“ mužstvo dosiahlo tieto výsledky: 
           IV. kolo     ¼ubotice „B“- Žehòa             0 : 0
            V. kolo     D. Ves -  ¼ubotice „B“           3 : 0
           VI. kolo     ¼ubotice „B“ - Lièartovce      3 : 2
          VII. kolo     R. N.Ves -  ¼ubotice „B“        2 : 1
         VIII. kolo     ¼ubotice „B“ - Chme¾ov        7 : 1
           IX. kolo     Drienov -   ¼ubotice „B“        1 : 0
            X. kolo     ¼ubotice „B“ - Tulèík            1 : 2
Mužstvo je na 5. mieste tabu¾ky 20 : 13 a 13 bodov.
Starší   dorast   je   zatia¾   na   10.mieste   a   mladší  dorast 
na 8.mieste v tabu¾ke.
Starší   žiaci  sú  na 1. mieste  a  mladší   žiaci   na 3. mieste 
v II. lige.
Žiaci  sú  na  1. mieste, keï  zatia¾  utrpeli  iba jednu prehru 
a devä�krát zví�azili.
Prípravka  svoje  zápasy hrá turnajovým spôsobom bez pora- 
dia. Vedú  si  úspešne  a  sú  pod¾a  neoficiálných  hodnotení 
na 3. resp. 2. mieste.
„A“ mužstvo  hrá  v jeseni  regionálny  slovenský pohár zatia¾ 
ve¾mi úspešne.
              I. kolo    ¼ubotice - V. Šariš                2 : 1
             II. kolo    Giraltovce - ¼ubotice            4 : 6
            III. kolo    N. Hrušov - ¼ubotice            1 : 7
                                                                               
                                                  Ing. K.Hricišák, predseda TJ

         Naši fanúšikovia pred odchodom na futbalový zápas 
                    Slovensko-Èesko, 5.9.2009 v Bratislave

     Z¾ava: M. Kormaník, vdp. P. Gombita, J. Tomèo, V. Pribula, 
                                 J. Tomèo, L. Kormaník 

       Medzinárodný maratón mieru v Košiciach
   
   Dòa  4.októbra sa konal  86. Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach.
Zúèastnili sa ho aj naši maratónci z TJ Sokol ¼ubotice: 
Martin Kormaník (20r.), polmaratón-37. miesto,
Lukáš Kormaník (52r.), polmaratón- 87. miesto  z  celkového
poètu zúèastnených 1054 maratóncov.
Na  129. mieste   polmaratónu  sa  umiestnil  Gejza Sabanoš 
(48r.) taktiež z ¼ubotíc.
Celého 40km  maratónu  sa zúèastnil aj náš vdp P. Gombita
a umiestnil sa na 477. mieste.
Všetkým zúèastneným srdeène blahoželáme.
                                                                       Ing. S. Lukáè

V novembri - pokia¾ nie je pôda  zamrznutá alebo ve¾mi mo- 
krá, môžeme do polovice mesiaca vysádza �ovocné dreviny.
- broskyne je vhodné po opade lístia ošetri� proti kuèeravosti 
kuprikolom alebo sulkou.
V decembri - okolo 4.12. režeme  dvoj-trojroèné konáriky èe- 
rešní  a  dáme  ich  do  vázy  s  vodou, aby  nám  na  Vianoce 
rozkvitli. Do  vody  môžeme prida� prípravok podporujúci kvi- 
tnutie, napr. Floravit- A. Predtým je vhodné ponori� konáriky 
na nieko¾ko hodín do vody teplej okolo 20°C.
- odrežeme   jednoroèné  výhonky  ( vrúble )  èerešní  a  višní 
na jarné vrúb¾ovanie.
                                          Oznam
    ZO SZZ v ¼uboticiach usporiada dòa 21.11.2009, druhý      
    roèník volejbalového turnaja záhradkárov okresu Prešov,  
  ktorý sa uskutoèní v inovovanej telocvièni ZŠ v ¼uboticiach.
                                      
                                        Ing. Krištof Anton, predseda ZO SZZ 
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