
Nájdete die�atko zavinuté do plienok
a uložené v jasliach.”
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,,Dnes sa vám v Dávidovom meste 
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V tomto èase narodeniny slávime,
pre každého z nás rodí sa Ježiš.

Nech dnes ohòom Betlehema žiarime,
zastavme èas, èo rýchlo beží.

Ve¾a lásky, pokoja a zdravia hojnosti,
celý rok prežívajte v milosti.

To z håbin srdca prajeme Vám,
dobrotou nech Vás zahàòa náš Pán.
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dobrotou nech Vás zahàòa náš Pán.

                            Milostiplné, rados�ou, 
                            porozumením a láskou 
                                     naplnené 
                                vianoèné sviatky,
                             v novom roku 2010 
                            ve¾a zdravia, š�astia, 
  Božieho požehnania všetkým obèanom 
                             želá 
                   obecné zastupite¾stvo,
                  zamestnanci obecného úradu 
                              a starosta obce.
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                      Vianoèné spomienky
   
   Spomínam   si   na  dni  krásne  aj �ažké. Na  tie �ažké 
sa  snažím  zabudnú�  a  tie krásne  prinášajú  radostné 
spomienky. Najvýraznejšie  sú  v období  Adventu a Via- 
noc. Príchod  malého  die�a�a- Ježiška  na  zem, bol  pre 
nás  nadzemskou  rados�ou, plnou  oèakávania. Ešte  aj  
naše  detské  hry  sme  stíšili. Bude vianoèný stromèek, 
koláèe   a  najmä  „boba¾ky“. O darèekoch  sme  ani  len  
nesnívali- to nebol zvyk.
   Týždeò  pred  „viliju“  po  všeobecnom upratovaní, do- 
niesol  otec  rodiny  žitnú  slamu  „palšaky“,  vymlátenú 
cepami do  izby a rozložil ju na lavicu pri stole a najviac 
pod stôl, kde sme sa mi deti hrali a šantili celé vianoèné 
sviatky. Tá slama  bola  spomienkou na chudobu jasky- 
ne, kde sa narodil Ježiško a bol uložený do jasie¾.
Slávnostná  veèera  bola  bezmäsitá.  Oplátky  s medom, 
kapustná  polievka, „boba¾ky“ a  èaj  s medom. Na  stole 
bolo za hrs� obilia, jablko, orech a 5 Kès, všetko prikryté 
vyšívanou šatkou- aby budúci rok bola dobrá úroda. 
Gazda dal kúsok  oblátky a z „boba¾ok“ aj dobytku a hy- 
dine,  aby   aj    oni  ako    Božie   stvorenie  mali  podiel 
na radosti z narodenia Ježiška.
Potom my deti sme sa postavili ku dverám a zarecitovali 
vianoèné   básnièky, ktoré   nás   nauèili   páni   uèitelia 
v škole. Rodièia nás pochválili. Ozdobený stromèek sme 
nespúš�ali  z  oèí.  Salónky  a  vianoèné   gule   trblietali 
sa v troch malých svieèkach a v oèiach nás malých detí. 
A boli  sme  naradostení  a  š�astní, lebo stredobod všet- 
kého bolo malé die�atko – Ježiško.
                                                  pokraèovanie na str. 2 
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Závery z rokovania
OcZ dòa 09. 11. 2009

Obecné  zastupite¾stvo  prijalo  nasledovné uzne- 
senia:
Uznesenie 2/11/2009:   OcZ   schva¾uje  dotáciu 
z rozpoètu  obce  na rok  2009 vo výške 680 € pre                                      
Gréckokatolícku cirkev - farnos�  ¼ubotice na  za-
kúpenie ikony do ikonostasu                                 
Uznesenie 3/11/2009:   OcZ  schva¾uje   dotáciu 

z  rozpoètu   obce  na  rok  2009  vo  výške  7000  € pre                                     
Rímskokatolícku  cirkev  na  opravu  interiéru filiálneho 
kostola v ¼uboticiach
Uznesenie 4/11/2009:   OcZ schva¾uje  zmenu rozpoè- 
tu obce  na rok 2009 rozpoètovým opatrením è. 1/2009                                    
Uznesenie 5/11/2009:   OcZ   súhlasí   so   zaèlenením   
obce Èelovce do školského  obvodu  ZŠ ¼ubotice                                     
Uznesenie 6/11/2009: OcZ  súhlasí  s uzavretím doho- 
dy o vzájomnej spolupráci s obcou  Kapušany na úseku                                      
plnenia  úloh obecného  hasièského  zboru pre obec ¼u- 
botice. Finanèná  náhrada  bude  vo výške 15% roèných 
nákladov na Obecný hasièský zbor obce Kapušany.
Uznesenie 7/11/2009:   OcZ   schva¾uje   zníženie  roè- 
ných odmien  pre  poslancov,  starostu a hlavného kon-                                
trolóra    obce   o  10%    oproti   roku   2008  z  dôvodu  
nepriaznivých  dopadov   hospodárskej krízy
Uznesenie 8/11/2009:   OcZ schva¾uje  roènú  odmenu  
pre hlavného kontrolóra obce vo výške 9%  zo základné- 
ho   roèného   platu  v zmysle   zákona è.  369/1990 Zb. 
a roènú odmenu pre starostu obce vo výške 9% základ-                                  
ného roèného  platu v  zmysle zákona è. 253/1994 Z. z.
Uznesenie 9/11/2009:   OcZ  schva¾uje dotáciu vo výš-  
ke 22 000 €  pre TJ SOKOL  ¼ubotice  z rozpoètu  obce                              
na rok 2010. Pri umiestnení futbalového A- mužstva  po 
skonèení  sezóny  2009-2010 od 3. miesta nižšie, sa do- 
tácia zníži o 2000 €.                             
Uznesenie 10/11/2009: OcZ  schva¾uje dotáciu vo výš-
ke  1000 € pre  Klub  kres�anských  seniorov  ¼ubotice
z rozpoètu obce na rok 2010
Uznesenie 11/11/2009: OcZ schva¾uje dotáciu  vo výš-  
ke  700 €  pre  FS Kelemeske  furmani  z  rozpoètu obce                                       
na rok 2010
Uznesenie 12/11/2009: OcZ  schva¾uje  odmenu 100 € 
pre tritisíceho obyvate¾a obce ¼ubotice

     Ja Vám vinèujem šèešlive šviatky,

   tak  sa  vinšovalo, keï  bola  dievèa�om dnes už 
90 – roèná pani Margita Hudáková, ktorá pre náš 
èasopis porozprávala o Vianociach svojho detstva.
   Na Vianoce  me  robeli  stromiky, buli donešené
z lesa, ozdobeli sme ich salonkami. To še do papi- 
rika   dali   kocky   cukru  abo  boba¾ky,  papiriky 
še nastrihali doma i pozlatka. Èukolada še varela 
doma, dala še do formièkoch  a potom še to zaba-
lelo do zlatka. Na stromik  še višali  jabluèka i po- 
zlacené  orechy  a  potom  na  caly stromik še dali 
pozlatka.
   Veèeralo  še,  oplatky  s mjadom, boba¾ky s ma-
kom   i   juška, ale  zapražená  s  maslom,  potom 
okruhle    kyšené   kolaèe   pomascené  s maslom 
a rozrezane   na   4   falatky. Pri  veèeri šemodlelo 
Oèenaš i Zravaš, dzetko donešli slamu, bo na sla-  
me še  narodzil  Ježiško a na tej slame  sme  spali 
do rana. Veèar  še  ešèi  zametla  chyža  a  šmece  
še   vyneslo   von, sluchali   sme  dze z abreše pes 
A tam  še dzifèe vydalo. Pod  stromikom buli i da- 
runky,  dajake  šmaty – b¾uzka, zasterka a tak. 
Na pulnoènu  omšu sme išli do Šebeša, v Keleme- 
šu  bula  omša  len  na  Bože narodzene. Kedz ¾u-  
dze išli do koscela, ta sebe podavali ruky a vinèo- 
vali „ Ja Vam vinèujem šèešlive šviatky.“ Tak bulo 
jakoška vešelši, ¾uzde še stretali i radovali.
   Na   Bože   narodzene  še  nezamitalo, ani graty 
še neumyvali. Chodzelo  še  po  špivaòu 
    
    „A poniže jarka, tam mala po¾anka, 
    Tam su trojo pastuškove, jedza kašu z harka.     
    Prišol ku nim Andel, šèesce im povedzel,     
    Radujce še,  veše¾ce še,  Ježiš  še narodzel.“ 
   
   Na Štefana bul bal, menše dzifèata išli pokukac 
a veèše  už  išli  tancovac. 
                     
                    Ïakujeme pani Margite za  príspevok. 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADUOZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

   Keï sme boli už staršie deti, chodievali  sme na 
„pulnoènu“ sv. omšu do kostola. Skoro ráno  sme 
išli zase              do kostola na „pastirsku“ sv. omšu. 
Musím  spomenú�, že už v èase adventu a na Via-
noce boli  mrazy a snehové fujavice,èo skráš¾ova-
lo celé  vianoèné prostredie. Ako deti  sme sa celé 
dni sánkovali na doma vyrobených sánkach. Sta-
èil nám aj malý briežok pri potoku.
Spomínam si aj na „chodzene po špivaòu“-to bola 
úloha mládencov.
Môžem  poveda�, že  život  môže  by�  krásny a ra-
dostný, aj  keï  nie hmotne bohatý. Š�astie èlove-
ka je v tom, že Boh je medzi nami a s nami!
                                                            J. Marcinèin

                      Závery z rokovania
                    OcZ dòa 07. 12. 2009

Obecné zastupite¾stvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/12/2009:   OcZ schva¾uje dotáciu  vo výš- 
ke 830 € pre ZO SZZ z rozpoètu obce na rok 2010                          
Uznesenie 3/12/2009:   OcZ  schva¾uje  rozpoèet  obce 
¼ubotice na rok 2010 
Uznesenie 4/12/2009:   OcZ  schva¾uje Plán zasadnutí 
obecného zastupite¾stva na rok 2010 
Uznesenie 5/12/2009:   OcZ  schva¾uje  predåženie ter- 
mínu preloženia plota p. Radimákovej do 30.04.2010                                      
Uznesenie 6/12/2009:   OcZ  schva¾uje  zámer  preda� 
pozemky  parc.  è. KN-C 3258 o  výmere  746 m  a  èas� 
parc. è. KN-E  895/1 o výmere  cca 650 m  pod  nadjaz- 
dom  priamym   predajom  pod¾a  §  9a  ods.  1  písm. c) 
zákona  è. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  za cenu mini-
málne pod¾a znaleckého posudku
Obecné zastupite¾stvo sa uznieslo na týchto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce ¼ubotice è. 5/2009 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál- 
ne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne  záväzné nariadenie obce ¼ubotice è. 6/2009 
o  výške   dotácie   na  osobné  a  prevádzkové   náklady 
na  die�a školského  zariadenia v zriaïovate¾skej pôsob- 
nosti obce ¼ubotice
                                   MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce
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1. Obecné zastupite¾stvo na svojom  poslednom rokova-
ní  v  tomto  roku  rozhodlo, že  dane  z nehnute¾ností 
a poplatok za vývoz komunálneho  odpadu sa v roku 
2010  nebudú  upravova�, ale  ostávajú na úrovni tohto 
roku.
                                                  pokraèovanie na str. 3              



2. Každý  majite¾  psa má  zákonnú  povinnos�  zaplati� 
daò za psa v priebehu mesiaca januára 2010. Na daò 
za psa, ktorý je už evidovaný  na obecnom úrade, sa ne- 
posiela platobný výmer. Daò je možné zaplati� v hotovo- 
sti na  obecnom úrade, prevodným  príkazom  prípadne 
poštovou   poukážkou. Variabilný  symbol  treba  uvies� 
súpisné èíslo domu (štvormiestne).               

3. Upozoròujeme   obèanov,  že  pri  narodení  die�a�a
je povinnos�  rodièov prihlási� ho na obecnom úrade 
k trvalému pobytu. Táto povinnos� vyplýva z § 4 ods. 2  
zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení  pobytu obèanov SR 
a registri obyvate¾ov SR, v znení neskorších predpisov.
                                                                                   OcÚ                     

 

                        

                       Prémia 100 Eur....                               
   
   Už len  nieko¾ko  osôb  chýba, aby naša obec dosiahla 
pošet obyvate¾ov 3000. Obecné zastupite¾stvo na svojom 
rokovaní  v novembri  prijalo  uznesenie,  pod¾a ktorého 
tritisícemu obèanovi prihlásenému k trvalému pobytu 
obecný  úrad  vyplatí  prémiu 100 Eur. Staèí sa rýchlo 
rozhodnú�.......
                                                                                   OcÚ

 Zmenený systém separovaného zberu odpadu.                   
  
   Od  januára 2010  sa mení separovaný zber komunál- 
neho   odpadu. Obec  uzavrela  dohodu  s  Technickými 
službami  mesta  Prešov  a  v  tomto  èlánku  prinášame 
informácie o najdôležitejších zmenách.                 
   Od brán  domov sa budú zbera�  4 komodity – plasty, 
papier, sklo a VKMK. Systém  zberu je vrecový tak ako 
doteraz, vrecia  sa  nezaväzujú, pretože  sa odpad z nich 
vysýpa  a  naspä�  sa  vracajú  tie  isté  vrecia.  Zmenou 
k lepšiemu je to, že plasty  sa  budú  zbera� všetky do 
jedného vreca (zmiešané) a vývoz bude každý mesiac. 
Novinkou  je  zber   VKMK,  èo  znamená, že  spoloène 
sa  budú  zbera  Tetra-Packové  obaly  z  mlieka, džúsov 
a  pod. ( VKM  =  viacvrstvové  kombinované   materiály) 
a  kovové  obaly – plechovky  od  piva a nealkoholických 
nápojov,  obaly  z  konzerv  a  pod. a drobné kovové pre- 
dmety (K = kovy). Okrem vriec, na zber skla naïalej mô- 
žete využíva� aj kontajnery rozmiestnené po obci.              
   Do  každej  domácnosti bol doruèený nástenný kalen-  
dár, kde  sú  farebne  vyznaèené termíny zberu jednotli- 
vých  druhov  separovaného  odpadu  a  ku  každému aj 
krátky text. Žiadame Vás, aby ste  dôsledne dodržiavali 
pokyny  uvedené  v  kalendári a neznehodnocovali vy- 
separovaný odpad  tými zložkami, ktoré tam nepatria.               
   Vylepšia  sa   aj  podmienky  na  separovanie  odpadu 
na sídlisku  Pod Hájom. K existujúcim kontajnerom pri- 
budne kontajner na papier a VKMK a frekvencia vývozu 
bude koordinovaná so sídliskom Sekèov (èastejšie ako 
doteraz).
                                    MVDr. Štefan Krajèi, starosta obce                

                               Pozvánka 
           na Svätoštefanské posedenie
 

                     Aj tohto roku  organizuje  
                    mužská folklórna skupina 
                     „Ke¾emeske furmaòi“
         už tradièné  Svätoštefanské posedenie . 

           Vo Vianoènej nálade, pri živej hudbe 
       S priate¾mi, známymi a ¾uïmi dobrej vôle 
       si môžu priaznivci dobrej nálady  posedie�,      
                    zaspieva� aj zatancova� 

                        26.12.2009 
              v Obecnom dome v ¼uboticiach 
                   so zaèiatkom o 19.00 hod..
                  Cena   vstupenky je 14 €.

          Vstupenky sú k dispozícií na Obecnom      
             úrade, resp.  je možné si  objedna� 
                     na è.t. O9O7/ 951 547.
 
                                     Organizaèný výbor 

Cena   vstupenky je 14 €.

            Posledné zbohom                  Posledné zbohom

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

           Spolu kráèa� životom budúSpolu kráèa� životom budú

Ella Komková
Kristína Majirská

Samuel Olašin
Nina Šofranková

Anton Bukay a Jana Fedorová
Martin Mikita a Martina Hatalová
Peter Ku¾a a Adriana Bušová
Ondrej Dlugoš a Lucia Gimecká
Vladimír Janeèek a Miriam Kominarecová

Elena Marcinèinová, r.Mroèová 92r.
Ladislav Tuhrinsky, 76r.
Margita Hudaèková, r. Sabolová 80r.
Peter Va¾ko, 78r.
Jozef Lukáè, 91r.
O¾ga Baranová, r.Stašková 70r.
Matilda Kašprišinová, r.Stroèinská 89r.

                          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 do 12,30 hod.
                                                    Dagmar P.

3



ŠKOLSKÉ PRÍSPEVKYŠKOLSKÉ PRÍSPEVKY

                     Vianoèná burza v škole
   
   Aj v tomto  školskom roku šikovné ruky našich žiakov 
pod vedením  svojich  kreatívnych  pedagógov s odušev- 
nením   a   s  láskou  pripravili  a  vyrobili   pre   svojich 
najbližších     množstvo   zaujímavých   darèekov,  ktoré 
sú  znamením  zimy a blížiacich sa Vianoc. Chutné per-  
níèky, ma¾ované sklíèka, vianoèné ozdoby a mnoho ïal-   
ších výrobkov  si mohli žiaci aj rodièia zakúpi� v priesto- 
roch  malej    telocviène   ZŠ  ¼ubotice  dòa 11.12. 2009 
v èase od 11.00-17.00 hod.

Finanèný  vý�ažok  z tejto vianoènej  burzy bol venovaný 
v prospech školy.
                                                               Mgr. A. Stašková
                                                                            

                     Talenty 2009
   26. november, deò ako každý iný, a predsa nie- 
èím odlišný od tých bežných.
   Reflektory,  pódium,  mikrofóny, hudba, tanec, 
spev, orchester....
Toto všetko nás èakalo v sále PKO, kde sme netr- 
pezlivo  èakali, kedy  vystúpia  naši žiaci. V tento 
deò  boli  ocenení  mladí, talentovaní ¾udia, ktorí 
sa zúèastnili sú�aže „Talenty 2009” .     
   Zorganizovalo   ju   ABC  CVÈ  Prešov. Sú�ažilo 
sa  v  speve  populárnej  a  ¾udovej  piesne, tanci, 

hre na hudobných nástrojoch, v recitácii, v znalosti cu- 
dzieho    jazyka,   vo  výtvarnom  umení  a   modelárskej 
zruènosti.
Našu  školu reprezentovali 2 žiaci. Klaudia Krivá, žiaèka 
9. roèníka,  ktorá   získala  1.miesto  v speve populárnej 
piesne s piesòou ,,Adresa  ja“ od  interpretky M. Gombi- 
tovej. Ocenení  1.miestom v  modelárskej  zruènosti  bol  
Štefan Potocký, žiak 7. roèníka. Obidvaja   získali   ceny  
a diplomy ,,Talent roka 2009“. My sme boli pri odovzdá- 
vaní  cien  a  boli  sme   ve¾mi   pyšní  na našich žiakov, 
ktorých obecenstvo prijalo s ve¾kým aplauzom.
    Celé podujatie bolo pod záštitou  mesta Prešov a ABC
CVÈ   Prešov,   so  zástupcami  viceprimátorkou   mesta 
Prešova     p.  Ïurèanskou   a   riadite¾om    ABC    CVÈ 
p.Hanušinom.  

               Pod oknom, za oknom......
   
   V  jeden  krásny  adventný  podveèer rozohriali 
detièky našej  MŠ  srdcia svojich rodièov úžasný- 
mi   piesòami,  tancami   a   básòami,  ktoré  ich  
nauèili šikovné, ochotné a obetavé pani uèite¾ky. 
Tie sa ukázali  ako  ozajstné umelkyne, ktoré do- 
dokážu  v   detských  dušiach  objavi�  a  rozvíja� 
skrývajúce sa talenty.
   Program bol veselý, nápaditý, obohatený vystú- 
pením známej prešovskej skupiny KOMAJOTA.
   A aký by to bol mikulášsky  veèierok bez Miku- 
láša?  Ten  nesklamal, prišiel  a  štedro  rozdával 
svoje dary napäto èakajúcim de�úrencom. 
Na záver  si  všetci spolu zaspievali ob¾úbenú mi-
kulášsku pesnièku.
   Domov sme  sa rozišli s hrejivým pocitom v du- 
ši, bohatší  o  zážitky,  ktoré  nám pripravili naše 
nenahradite¾né ratolesti.
  Vám  milé pani uèite¾ky, patrí naša  úcta a vïa- 
ka za všetko, èo pre naše deti s láskou robíte....
Tešíme sa na stretnutie opä� o rok.
                    Za rodièov detí MŠ Mgr. ¼ Lukáèová

                „ Zober loptu namiesto drogy“ 

   Pod týmto názvom sa, uskutoènilo  športové dopolud- 
nie v sobotu 28.11.2009  pod   vedením   p. uè.  Dugasa  
a   p.uè.   Hambalekovej.   Žiaci  a  žiaèky   si  zasú�ažili 
v basketbale a futbale. Chlapci odohrali ve¾ké množstvo   
zaujímavých futbalových   zápasov.  
Napokon  sa ví�azom stalo družstvo FC 9.B. Na druhom  
mieste sa umiestnili žiaci 9.C pod názvom FC Gumkáèi. 
Na  bronzovej prieèke  skonèil ôsmy roèník s družstvom  
FC Šebeš  no  a na  štvrtom  mieste  sa umiestnil futba- 
lový klub Sokol Madrid (žiaci 7.roèníka ).  
   Dievèatá    bojovali    basketbalom.    Odohrali    jeden 
zápas, ktorý  skonèil  výhrou žiaèok 9.C. Na druhú prie- 
èku sa dostala trieda 9.B. Zápas skonèil desa� bodovým 
rozdielom  v  prospech  dievèat z 9.C triedy. Prežili  sme 
krásne  dopoludnie  plné  športu. Naši  športovci dostali 
zaujímavé  knihy  a  taktiež  diplomy. Aj  napriek  tomu,
že  turnaje  sa  hrali  cez  víkend  žiaci  prišli a dokázali, 
že  športom  sa  dá bojova� proti drogám. Zdravie je jed- 
nou  z najhlavnejších  vecí, ktorú  si  môžeme  udrža� aj 
športom. Avšak  drogy  nièia  všetko  preto  by sme mali 
pochopi�, že  sú zbytoènos�ou!
                                               Žiaèka 9.B Ivana Buzgóová
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                       Športové výsledky

   Vážení športoví  priatelia, uzatvorili  sme jesennú èas� 
roèníka 2009/2010 a tiež odohrali I. jarné kolo, t.j. spo- 
lu 16 kôl.
                     XIII. ¼ubotice - D.Klèovo  2:0
                     XIV. ¼ubica – ¼ubotice     2:2
                     XV.  ¼ubotice – Fintice     2:1
                     XVI. ¼ubotice – Raslavice 4:0
Najúspešnejší  strelci: Baran,  Klimko  po 6 gólov, Luko- 
šík, Ulièný  po  5 gólov, skóre 37:21, keï mužstvo doma 
nestratilo ani bod. Mužstvo  po jesennej èasti je v tabu¾- 
ke na 3.mieste.
„A“ mužstvo  v  jeseni  odohralo zápasy Slovenského po- 
hára:             ¼ubotice –  V.Šariš 2:1 
                     Giraltovce – ¼ubotice 4:6  
                     N.Hrušov – ¼ubotice 1:7
všetko mužstvá III. Ligy.     

Prvý zápas mužstvo odohrá 7.3.2010 v Stropko-
ve- Slovenský pohár 

   Príprava  na  jarnú  èas�  roèníka  2009/2010 zaène  
19.1.2010, striedavo v telocvièni aj vonku. 

                               a 14.3.2010 v Nižnej Šebas-  
tovej.
„B“mužstvo odohralo zápasy:
          XI.kolo   Lemešany – ¼ubotice „B“  2:0
          XII. kolo Kokošovce – ¼ubotice „B“ 4:1
Záver  jesennej èasti „B“ mužstva nevyšiel pod¾a 
predstáv  trénera a vedúceho, keï mužstvo pre-
hralo posledné 4 zápasy.
SMD v III. lige ukonèili jesennú èas� 7.11.2009. 
Vzh¾adom  na  vekové zloženie mužstva je herný 
prejav  podstatne  lepší ako je umiestnenie. Naj-
lepší   strelci  v  staršom  doraste:  Bereš,  Bella, 
Marcin, Petruška. V mladšom doraste:Gal a Ka-
lakaj.Zimná príprava zaène 20.1.2010 striedavo 
v  telocvièni  aj  vonku.  SMŽ   dosiahli najlepšie 
výsledky  v  II. lige   SEVER.  SŽ - prezimujú  na 
I. mieste  a  mladší  na II. mieste. Takže je pred-
poklad pre postup do I. ligy žiakov. Mužstvá do-
siahli   výborné   výkony   aj  výsledky, ktoré ich 
predurèujú   na  popredné  umiestnenie. Zimnú  
prípravu zaènú v telocvièni 18.1.2010.
„B“ mužstvo  žiakov  skonèilo  v  okresnej sú�aži 
na 1.mieste. Prípravka ukonèila tréningovú èin-
nos�  v novembri  2009 a príprava na jarnú èas� 
zaháji zaèiatkom februára 2010.
   Stolnotenisový   oddiel   je   po   jesennej èasti 
v 5. lige na 1.mieste v sú�aži družstiev aj v sú�a-
ži jednotlivcov.
   Bežecký   oddiel   absolvoval   viacero podujatí 
v   okrese,   ale    najvýznamnejšia   bola   úèas� 
na MMM v Košiciach.
  Dòa 19.11.2009 sa uskutoènilo spoloèné stret-
nutie  èlenov   správnej rady, výboru, poslancov
a sponzorov  v  Obecnom  dome. Na tomto stret-
nutí  boli   zhodnotené  výsledky  všetkých muž-
stiev  a  oddielov   ako  aj  hospodárenie  za  rok 
2009 TJ. Neboli vznesené žiadne kritické stano-
viská  k  dosiahnutým  ekonomickým  aj športo-
vým výsledkom. Pri  ukonèení roku 2009 chcem 
poïakova�  všetkým  sponzorom  za ich podporu 
poèas  celého  roka a to: Obec ¼ubotice, Naceva, 
Hesta,  Prosperobus,  CMR,  OSVO  comp,  JVS,
Èaïu, Janka, Gemor, Stomex, Eurotech, Gojdiè, 
Janmar,   CCS,   Glasko,  RoTTel,  Nicholtrackt, 
Kapap, Mirka – bar  a Ingmetal. Zároveò  chcem  
poïakova�   všetkým    funkcionárom,  trénerom 
a hráèom za predvedené výkony a šírenie dobré-
ho mena ¼ubotíc v r.2009 a všetkým fanúšikom
za ich podporu a povzbudzovanie.
  Prajeme Vám všetkým príjemné a pokojné pre- 
žitie  vianoèných  sviatkov a v novom roku 2010 
pevné  zdravie, osobné úspechy, š�astie v rodine 
a ve¾a športových úspechov pre TJ SOKOL.
                       Ing. Karol Hricišák, predseda TJ

ŠPORTOVÉ OKIENKOŠPORTOVÉ OKIENKO

  Práca  s mládežou, osobný  príklad a odhodlanie, takto 
by mohlo  znie�  motto  každého, kto chce nieèo dokáza� 
a zároveò aj odovzda� svojím nasledovníkom.
Celoroèné  snaženie  našich modelárov bolo korunované 
ve¾kým  úspechom.  Šimon   Potocký  a  Štefan  Potocký 
sa prebojovali do juniorského reprezentaèného družstva 
Slovenskej   republiky  vo  vo¾ných  modeloch  kategórie 
F1A. Èaká  ich  príprava  na juniorské  MS, ktoré sa bu- 
dú kona� v lete 2010 v Rumunsku.
                                                                    Milan Minárik

                   Leteckí modelári z  ¼ubotíc 

dominujú na Slovenskom modelárskom nebi.
Umiestni�  sa èo najlepšie  v športovom rebríèku daného 
roka je snahou každého športovca. Naši leteckí modelá-
ri nie sú  v tomto snažení  výnimkou. Ich výkony v letec- 
kom   modelárstve   patria   medzi   najlepšie   na celom 
Slovensku, èo potvrdzujú aj ich úspechy na vrcholových 
sú�ažiach,  ako   sú majstrovstvá  Slovenskej  republiky:
Štefan Potocký ml.(13 r.) 1. miesto v kategórii hádzadiel 
žiakov M SR.
Šimon  Potocký (17 r.)  1. miesto  v  kategórii  hádzadiel 
juniorov M  SR, 1. miesto v kategórii A3 juniorov M  SR, 
3. miesto v kategórii P30 žiakov a juniorov M SR.
Gabriel Hudák (30 r.) 1. miesto  v kategórii  A3 seniorov 
M SR, 2. miesto v kategórii F1H seniorov M SR.
Štefan   Potocký   st. (43 r.)   2. miesto  v  kategórii  F1K 
seniorov M SR.
Milan  Minárik (45 r.) 3. miesto v kategórii F1A seniorov 
M SR, 3. miesto v kategórii P30 seniorov M SR 3. miesto 
v kategórii A3 seniorov M SR.

INZERCIAINZERCIA
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         Dobrú chu�!
         Dobrú chu�!

RADÍME ZÁHRADKÁROMRADÍME ZÁHRADKÁROM

                            Vianoèný zážitok

   Bol Štedrý deò. Mal som  7 rokov a ve¾mi som sa tešil 
na veèer. Deò  rýchle  ubehol a my sme sa spokojne na-
veèerali,  keï  ocko povedal: „No chlapci, tri, dva, jeden, 
štart!“ Okamžite   sme   sa   zdvihli   od   stola  a utekali 
k stromèeku. Odrazu  sme  uvideli, že  pod stromèekom 
nie je niè. So slzami v oèiach som v duchu rozdával dar- 
èeky. To  už prišiel aj otec. „Ticho,“ povedal, „poèujete?“ 
My  sme sa na ocka pozerali  celí zmätení. „Utekajte ho- 
re!“ poradil  nám. A v detskej izbe pod stromèekom bolo 
plno, plno...darèekov. Pozerali  sme sa na to, akoby sme 
videli   anjela.  Toto   bol  môj  najvzrušujúcejší   zážitok
z Vianoc.                                           (Tomáš Mazur,6.B)

                   
priacim práškom. V kastróliku rozohrejeme med, cukor  
a koreniny, obèas premiešame a necháme zovrie�.   
Stiahneme z platne, necháme vychladnú� (obèas  musí-
me  premieša�) a spolu  so  zmäknutým  tukom, vajcom  
a kôrou  nastrúhanou  z umytého citróna  a pomaranèa 
pridáme  k  múke.  Vypracujeme  hladké  cesto, vložíme 
ho  do   mikroténového  vrecka  a odložíme na  celú noc  
do    chladnièky.   Na   druhý    deò   cesto   rozva¾káme  
na plát a povykrajujeme z neho typické tvary medovníè-
kov.  Poukladáme  ich  na vymastený  plech  a v  strede  
rozohriatej  rúry  peèieme do zlatista.

                Chutné medovníèky

                              500g hladkej múky,
                                   1/2   balíèka kypriaceho
                                   prášku,
                                   1 prášok do perníka,
                                   250g medu,
                                   100g cukru,
                                   100g tuku, 2 celé vajcia,
                                   4 roztåèené klinèeky,
                                   1/2 lyžièky škorice,
                                   1 roztåèený badián,
                                   citrónová a pomaranèová
                                   kôra, bielková poleva.

  Na kuchynskú dosku preosejeme múku s ky-

  Kapor peèený v slaninovom kabátiku

Na 4 porcie:
4 porcie kapra,
so¾, drvená rasca,
8 plátkov anglickej
slaniny,
2 lyžice oleja,
2 lyžice masla

   Porcie sú z rozpoleného 
kapra zbaveného chrbto-
vej  kosti. Opláchneme  ich,  osušíme, na  oboch
stranách  osolíme  a posypeme  drvenou  rascou.
Na  každú  porciu  položíme  dva  plátky  slaniny
a pripichneme  ich  špáradlami,  aby  pri  peèení 
neskåzli. Kúsky kapra vložíme do zapekacej misy
s olejom a maslom a dáme piec� do rúry. 
Keï  sa  tuk v mise  vypeèie, kapra trochu podle-
jeme  vlažnou  vodou.Kapor je správne  upeèený,
keï je slanina na porchu pekne vyškvarená.

                 VIANOCE OÈAMI NAŠICH DETÍ
 
  Mám rada Vianoce, lebo peèieme ve¾a rôznych koláèov  
a aj medovníèky...teším sa, lebo budeme chodi�  koledo- 
va� po   celej   našej  dedine.  Budeme  oslavova�  Ježiša 
Krista.                                        (Andrea Poláèková,6.C)
   Mám  ve¾mi rada Vianoce aj kvôli tomu, že sme všetci 
doma a nikto sa nikde neponáh¾a.
                                                      (Natália Janèíková,6.C)

         Štedroveèerná kapustnica

                                   500g údeného mäsa,
                                   150g klobásy, 
                                   500g kyslej kapusty,
                                   300g bravèového mäsa,
                                   2 cibule, bobkový list,
                                   1 PL pokrájanej údenej
                                   slaniny,
                                   ml. èierne a nové korenie,
                                   bobkový list,
                                   mletá èervená paprika,
                                   2,5dl kyslej smotany,
                                   trochu hrubej múky, so¾.

Údené a èerstvé bravèové mäso vložíme do horú-
cej  vody  a uvaríme  takmer do mäka.  Pridáme 
pokrájanú  kyslú  kapustu, nahrubo pokrájanú 
cibu¾u, bobkový  list, korenie, majorán a dovarí-
me.   Mäkké    mäso   vyberieme   a   pokrájame 
na kocky a vložíme  spä� do  polievky. Nadrobno
pokrájanú slaninu vyškvaríme, pridáme klobásu
pokrájanú  na kolieska, trochu opražíme, zaprá-
šime mletou èervenou paprikou a vlejeme do ka-
pustnice.  Nakoniec   prilejeme  kyslú  smotanu, 
v  ktorej   sme  rozmiešali  trochu  múky.  Pod¾a
chuti osolíme a ešte krátko povaríme.

V januári:
– bielime  kmene  a  hrubšie   konáre  ovocných  drevín 
na ochranu proti vzniku mrazových trhlín spôsobených 
výkyvmi teplôt,
– za  priaznivého  poèasia bez mrazu, zaèíname s rezom 
drevín. Najskôr  odstraòujeme  staré,  choré, zaschnuté 
a poškodené konáre,
– zaèiatkom  mesiaca  odoberáme  vrúble  na  štiepenie,
– koncom    mesiaca    zrežeme   prezimované  muškáty 
a prenesiem ich na svetlo

Vo februári:
–  presádzame odrastené opadavé okrasné dreviny a vy- 
sádzame nové,
– kompostom prihnojíme ovocné stromy a kry,
– zaèíname    s    predpestovnamím   priesad    zeleniny
na  pestovanie vo volnej pôde,
– koniec   januára   a   celý   február   je  najvhodnejším 
obdobím   na   vegetatívne   rozmnožovanie   okrasných 
alebo ovocných drevín tzv. štepením v ruke
   Záhradkári  prajú všetkým obyvate¾om ¼ubotíc milos- 
tiplné  vianoèné  sviatky, do  nového roka 2010 zdravie, 
pohodu a ve¾a pestovate¾ských úspechov.
                                                              Ing. Anton Krištof
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