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PRE KAŽDÚ DÁMU

V sobotu 26.1.2019 obec Ľubotice usporiadala pre občanov a priateľov Ľubotíc už 11. ročník
„Ľubotický ples“. Privítanie bolo prekvapením pre každú dámu, krásna ruža venovaná
starostom obce JUDr. Miroslavom Makarom. Ples slávnostne otvoril uvítacím prípitkom a
prvým tancom pán starosta s manželkou. Ďakujeme organizátorom za krásne pripravenú sálu
s pekným kultúrnym programom. Na plese do tanca hrali hudobná skupina Index a ľudová
hudba Šarišanci. Po chutnej večeri sa rozprúdila tanečná zábava a v sále vládla veľmi
príjemná atmosféra. Polnočným prekvapením boli bohaté švédske stoly, ale aj bohatá
tombola od sponzorov. Myslím, že pre každého účastníka plesu to bol príjemne strávený večer,
na ktorý budeme dlho spomínať.
Na záver úprimná vďaka všetkým, ktorí ten nádherný ples pre nás pripravili.
Onufráková Margaréta
zábava v plnom prúde

pán starosta JUDr. M. Makara
s manželkou

Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom za ceny venované do tomboly, a to:
Služba ČAĎU, s.r.o. Ľubotice, p. Čačko; Gemor Fashion s.r.o. Prešov, p. Murajda; EGM, Prešov Ing.
Jozef Markocsy; Piváreň pod Hájom, Ľubotice, p. Bandurová; p. Maník, Výroba elektrorozvádzačov,
Ľubotice; LUX Prešov s.r.o.; O.S.V.O. comp. a.s. Prešov; KAPAP veľkoobchod s papierom, pani
Kapalová; firma Profimax s.r.o.- obnova bytových domov, Ľubotice; spoločnosť COFIN a.s. Ľubotice;
Ekonconsult, s.r.o. Prešov; firma Pola – Štefan Poláček; Supra - predajňa Holandského nábytku a
bytových doplnkov, Prešov; Záhradníctvo SADEX, s.r.o. Prešov; Hydrokres, s.r.o. Ľubotice; spoločnosť
Farmakol s.r.o. Prešov, p. Chmeliar; spoločnosť Artweger s.r.o., Prešov; spoločnosť ANIR s.r.o. Prešov
p. Hudáček; Záhrada Reál, s.r.o. Ľubotice; firma Hinrichs, s.r.o., Ľubotice; Pointa Fecko, s.r.o. Prešov;
Technické služby mesta Prešov; spoločnosť C.M.R. Slovakia s.r.o, Ľubotice; spoločnosť Stomex, s.r.o.
Ľubotice; spoločnosť Presnet, s.r.o. Prešov; firma DANY- ALARM, s.r.o. Ľubotice; KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o. Prešov; firma PROFI-LED, Prešov, spoločnosť Janka a spol. s.r.o.;
reštaurácia EDEN p. Balik a Denný stacionár Ľubotice.
OcÚ
informačný časopis obce Ľubotice

Závery z rokovania OcZ zo dňa 14. 01. 2019
Uznesenie 1/1/2019:

OcZ
schvaľuje
program
rokovania OcZ č. 1/2019.
Za overovateľov zápisnice boli
určení
Mgr.
Miroslava
Antonyová a Jan Barnoky.

Uznesenie 2/1/2019:

OcZ zriaďuje obecnú radu a
volí členov obecnej rady:
Ing. Miroslav Fečik, Mgr.
Vladimír Lukáč, Mgr. Ján
Vysocký

Uznesenie 3/1/2019:

a) zriaďuje komisie a to:
komisia
finančná
a
majetkovoprávna a stavebná
- komisia pre mládež, školstvo a
sociálne záležitosti
- komisia pre kultúru a šport
- komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obce
b) volí
- predsedu komisie finančnej,
majetkovoprávnej a stavebnej Ing. Štefan Olejník
- predsedu komisie pre mládež,
školstvo a sociálne záležitostiMgr. Miroslava Antonyová
- predsedu komisie pre kultúru a
šport - Gejza Sabanoš
- predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
obce – Martin Baňas a členov
komisie - Jan Barnoky, Ing.
Slavomír
Pariľák,
Gejza
Sabanoš
c) ukladá
- predsedom komisií predložiť
na
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva dňa 11.02.2019
návrhy na členov komisií
obecného
zastupiteľstva
(poslanci, ďalšie osoby občania)

Uznesenie 4/1/2019:

OcZ schvaľuje plán zasadnutí
obecného zastupiteľstva na rok
2019

Uznesenie 5/1/2019:

Ing. Miroslava Fečika počas
volebného obdobia 2018 - 2022.

Uznesenie 9/1/2019:

OcZ schvaľuje rozdelenie ulíc v
obci medzi poslancov počas
volebného obdobia 2018 – 2022:
Martin Baňas
Strojnícka, Ľubochnianska,
Rampová, Bardejovská,
Strážnická
Ing. Štefan Olejník
Domašská, Chmeľová,
Kapušianska, Kalinčiakova
Mgr. Vladimír Lukáč
Jána Kostru, Korabinského,
Cintorínska, Ku ihrisku
Jan Barnoky
Pod Hájom, Hájnova,
Platanova, Za potokom,
Šípková,
Gejza Sabanoš
Makarenkova, Slnečná,
Polárna, Hviezdna, Nižnianska
Ing. Slavomír Pariľák
Jarková, Krátka, Kvetná,
Gagarinova, Krížna, Roľnícka,
Východná, Južná, Severná,
Západná
Mgr. Ján Vysocký
Fialková, Jedľová, Repíková,
Medovková, Bazová,
Vodárenská, Sekčovská,
Šalgovická, Brezová, Lipová,
Vrchná
Mgr. Miroslava Antonyová
Čsl. letcov, Záhradná,
Šebastovská, Ku Bánovcu,
Bánovecká, Púpavová
Ing. Miroslav Fečik
Tekeľova, Hapákova,
Prešovská

Uznesenie 10/1/2019:

OcZ poveruje starostu obce
zabezpečiť prípravu zmluvy s
advokátom za účelom právneho
zastupovania obce.

Uznesenie 11/1/2019:

OcZ
schvaľuje
zriadenie
bezodplatného
vecného
bremena na pozemok vo
vlastníctve obce Ľubotice parc.
č. KN-C 3244, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho v uložení VN
elektrického vedenia v rámci
stavby Prešov GAVIAL TS a VN
prípojka – kúpa, pre spoločnosť
Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, Košice.

OcZ deleguje ako zástupcov
obce do funkcie člena Rady
školy pri ZŠ Mgr. Miroslavu
Antonyovú, Mgr. Vladimíra
Lukáča, Ing. Slavomír Pariľáka
a Mgr. Jána Vysockého počas
volebného obdobia 2018 –
2022.

Uznesenie 12/1/2019:

OcZ deleguje ako zástupcov
obce do funkcie člena Rady
školy MŠ Jana Barnokyho a
Ing. Štefana Olejníka počas
volebného obdobia 2018 –
2022.

Uznesenie 12/1/2019:

Uznesenie 6/1/2019:

Uznesenie 7/1/2019:

OcZ deleguje ako zástupcu
obce do funkcie člena Rady
školy pri SPŠ Gejzu Sabanoša
počas volebného obdobia 2018
– 2022.

Uznesenie 8/1/2019:

OcZ deleguje ako zástupcov
obce do funkcie člena Správnej
rady TJ SOKOL Ľubotice
JUDr. Miroslava Makaru a
(2)

Oznamy OcÚ
- Pripomíname, že komunálny odpad - väčšie množstvo (starý nábytok, okná, dvere, koberce, vane a iné) - môžete bezplatne odovzdať v
zbernom dvore Technických služieb na Bajkalskej ulici v Prešove
od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 hod., stačí sa preukázať
občianskym preukazom.
- Do konca roku 2018 bola povinnosť uhradiť poplatok na 10 rokov
za hrobové miesto, ak ste tak neurobili, túto povinnosť je potrebné
splniť .
- Obec Ľubotice, ako správca cintorína, dôrazne žiada občanov, aby
každú činnosť (predovšetkým výkopové práce), ako aj pohreb
blízkej osoby, bezpodmienečne hlásili na obecnom úrade.
OcÚ

Veľkonočná
kvapka krvi
Miestna skupina SČK a Obec Ľubotice pozýva
v piatok 12.apríla 2019
od 8.00 do 12.00 hod.
všetkých darcov aj prvodarcov
na hromadný odber krvi
do Komunitného centra v Ľuboticiach na
Makarenkovej ul.č. 98.

L YŽOVAČKA V T YLICZI

Obec Ľubotice opäť zorganizovala počas jarných prázdnin
lyžovačku v Poľskom stredisku Tylicz. Pani Potocká vybavila
pre všetkých skupinovú cenu 15,- €, čo v našich Tatrách za 6
hod. lyžovania nemáme šancu dostať. Príjemní vlekári aj
výborná káva nám spríjemnili pobyt a rôzne špeciality si
mohli všetci vychutnať. Napriek prudkému otepleniu, čo
vytvoril ťažší sneh, deti aj rodičia využili deň pre svoje zdravie, ktoré je čoraz vzácnejšie. Všetci sme sa vrátili šťastní, bez
úrazu.
Ďakujeme organizátorom za nezabudnuteľný zážitok.

OcZ súhlasí s vybudovaním
vodovodnej šachty na základe
žiadosti
Márie
Kardis,
Kukoreliho 26, Bardejov na
pozemku parc. č. 1483, ktorý je
vo vlastníctve obce Ľubotice.

OcZ schvaľuje v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách
príspevok
na
prevádzkové
náklady
na
opatrovateľskú službu terénnou
formou pre dve obyvateľky
obce, ktoré sú klientkami
spoločnosti Seniorka, n.o., vo
výške 0,70 €/mesiac, čo spolu
lyžiarské stredisko Tylicz
predstavuje 168,- €/mesiac.
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
informačný časopis obce Ľubotice

Onufráková Margaréta

Závery z rokovania OcZ zo dňa 11. 02. 2019
Uznesenie 1/2/2019:

OcZ
schvaľuje
program
rokovania OcZ č. 1/2019. Za
overovateľov zápisnice boli
určení Mgr. Vladimír Lukáč a
Mgr. Ján Vysocký.

Uznesenie 2/2/2019:

OcZ
schvaľuje
právne
zastúpenie obce advokátskou
kanceláriou Benčík & Partners,
s.r.o., Františkánske námestie
4, Prešov na základe zmluvy o
poskytovaní
právnych služieb

Uznesenie 3/2/2019:

OcZ schvaľuje investičné
aktivity obce na rok 2019:
1. obnova cintorína Ľubotice
(revitalizácia zelene, oplotenie)
2. riešenie výjazdu z obce na
MK 2
3. výstavba parkoviska –
sídlisko Pod Hájom
4. zakúpenie techniky na zimnú
údržbu chodníkov v obci
5. budovanie verejného
osvetlenia na nových uliciach
6. splátky zateplenia Základnej
školy v Ľuboticiach
7. financovanie 5% spoluúčasti
obce na realizácii projektu
„Zníženie
energetickej
náročnosti budovy Obecného
úradu a Materskej školy
Ľubotice“
8. vypracovanie zámeru - štúdie
na výstavbu zberného dvora
9. majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pre účely stavebného
konania
na
vybudovanie
cyklistického chodníka
10. projektová príprava
rozšírenia mostov cez
Ľubotický potok s chodníkom
pre peších i cyklistov ( ul. Pod
Hájom, Krížna, Šalgovická,
Kamenec)
11. odkúpenie pozemku pri MŠ,
ktorý je vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi
12. vypracovanie zámeru štúdie využiteľnosti priestorov
podkrovia budovy športového
areálu

Uznesenie 4/2/2019:

OcZ schvaľuje spoločenské
podujatia na rok 2019:
1. Ľubotický ples (január)
2. Keľemeské fašiangové
zabíjačkové hody (február)
3. Lyžiarsky zájazd – jarné
prázdniny
4. Noc s Andersenom (apríl)
5. Deň matiek (apríl)
6. Stavanie mája, veselica
7. MDD (jún)
8. Čitateľská pasovačka
prvákov ZŠ (jún)
9. Súťaž hasičov o pohár
starostu obce (jún)
10. Oslava sv. Cyrila a Metoda
(júl)
11. Zájazd na kúpalisko
(prázdniny)

12. Ľubotická desiatka
(september)
13. Hasičská zábava
(september)
14. Záhradkárska výstava
(október)
15. Oslava jubilantov (október)
16. Katarínska oldies zábava
17. Vianočné trhy
18. Štefanská zábava

FAŠIANGOVÝ ČAS V

MATERSKEJ ŠKOLE

„Dieťa túži po hre, lebo hra uspokojuje jeho túžbu
po činnosti a po poznaní skutočnosti.“
W. Dyner

plavecký výcvik

Uznesenie 5/2/2019:

OcZ schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na
pozemku parc. č. KN-C 3315
vo vlastníctve obce Ľubotice, v
k.ú. Ľubotice spočívajúceho v
uložení vodovodného potrubia,
kanalizačného potrubia, NN
prípojky a vjazdu a výjazdu v
rámci
stavby
„Ľubotice,
čerpacia stanica pohonných
látok na ul. Prešovská“ pre
stavebníka SOLAR Real, s.r.o.,
Sabinov.

Uznesenie 6/2/2019:

OcZ schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na
pozemku parc. č. KN-C
21117/362 vo vlastníctve obce
Ľubotice, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho vo vybudovaní
prístupovej komunikácie a
chodníka v rámci stavby „IBV
9 RD Ľubotice – Boršoš“ pre
stavebníka SH cesta o.z.,
Prešov

Uznesenie 7/2/2019:

OcZ
schvaľuje
zriadenie
bezodplatného
vecného
bremena na pozemok vo
vlastníctve obce Ľubotice parc.
č. KN-C 21117/251, v k.ú.
Ľubotice spočívajúceho v
uložení
NN
elektrického
vedenia v rámci stavby
„Rozšírenie NN siete –
Ľubotice“ pre spoločnosť
Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice.

Uznesenie 8/2/2019:

OcZ
schvaľuje
zriadenie
bezodplatného
vecného
bremena na pozemok vo
vlastníctve obce Ľubotice parc.
č. KN-C 3244, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho v uložení VN
elektrického vedenia v rámci
stavby Prešov GAVIAL TS a
VN prípojka – kúpa, pre
spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31,
Košice.

Uznesenie 9/2/2019:

OcZ
schvaľuje
Zásady
odmeňovania
poslancov
Obecného zastupiteľstva obce
Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Predškolské obdobie je obdobím zlatého veku hry, pretože je to
práve hrová činnosť, v ktorej sa aktivita detí prejavuje najviac.
Okrem bežných edukačných
Jubilantiaktivít, ktoré vyplývajú z nášho
Školského vzdelávacieho programu Slniečko, zaraďujeme do
výchovno-vzdelávacieho procesu aj doplnkové aktivity, ktoré deti
obľubujú. Aj tohto roku v januári absolvovali naši predškoláci
dvojtýždenný plavecký výcvik, ktorého cieľom bolo priblížiť deťom
vodné prostredie pomocou rôznych hier a cvičení. V procese
motorického učenia zvládali na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti, správnu techniku dýchania zvyšovaním vitálnej
kapacity pľúc u detí. Tieto aktivity sú pre deti atraktívne a odmenou
im bol posledný deň v bazéne plný hier a zábavy. Úspešné zvládnutie
kurzu im bude pripomínať Mokré vysvedčenie.
Vo februári sa deti zapojili aj do kurzu korčuľovania ako špeciálnej
pohybovej zručnosti s cieľom posilniť sedacie a stehenné svalstvo,
výkonnosť pľúc, ciev, metabolizmu. Tieto okamihy sú pre nich
zábavné, zúčastňujú sa ich s radosťou. So zbaleným ruksakom si
užívajú cestu autobusom, odborné vedenie trénerov korčuľovania a
teplý čajík, ktorý im rozmrazí od ľadu červené nošteky.
A čo nás ešte čaká?
Fašiangový škôlkarsky karneval – svedčia o tom aj vyzdobené
priestory našej materskej školy a spev detí pri nácviku
karnevalového songu Je tu, je tu, karneval.
Deti aj ich pani učiteľky sa premenia na rôzne rozprávkové bytosti...
A bude veľká zábava... A určite nebudú chýbať chutné fašiangové
šišky.
Mgr. Ľubica Krišová

NA ŠKOLSKOM „KOLOTOČI“
Ťažko povedať, či sa život dokáže niekde točiť tak rýchlo ako v
škole. A možno o niečo rýchlejšie to beží v čase, keď sa blíži
hodnotenie.
Ako sme pracovali v 1. polroku? Skúsme to zhrnúť do čísel: 22750
vymeškaných hodín je v priemere 41 hodín na žiaka, z toho 55 hodín
bolo neospravedlnených, udelili sme 42 pochvál a 6 pokarhaní za
porušenie školského poriadku. 2 žiaci mali známku zníženú na
stupeň 2 a 4, 2 žiaci neprospeli. Naďalej bežia súťaže. V oblasti
športu sa žiaci 1.stupňa zúčastnili Olympiády v korčuľovaní, kde
skončili na peknom 3. mieste. Pokračovanie v basketbalovej lige
prinieslo potvrdenie doterajších úspechov a postup žiakov do
ďalšieho kola. Tešíme sa aj z úspešnosti našich žiačok v speváckych
súťažiach. V súťaži Slávik Slovenska nás pekne reprezentovali
Laura Šitárová a Vivien Taggart.

informačný časopis obce Ľubotice

(3)

Obe postúpili do ďalšieho kola a
lyžiarsky
lyžiarskyvýcvik
výcvik
Laura
sa
aj
zúčastnila
medzinárodného
hudobného
festivalu v Poľsku, kde úspešne
reprezentovala nielen školu, ale aj
celé Slovensko. Duo Blaško a Kiša,
žiaci ôsmeho ročníka, si tiež
zabezpečili postup do ďalšieho kola
Rekonštrukcia
v technickej
olympiáde. Naši žiaci
knižnice
na novú triedu
absolvovali
aj
Jazykovú,
Biologickú,
Geografickú
i
Matematickú olympiádu, kde máme
úspešných riešiteľov. Ani v recitácii
nesklamala Lea Mušková s pekným
3. miestom v prednese povestí
Šaliansky Maťko.
S množstvom zážitkov a novými
skúsenosťami sa vrátili žiaci
siedmych ročníkov. V týždni od 4.
do 8. februára 2019 absolvovalo 61
žiakov pod vedením 3 pedagógov a 1 zdravotníka tradičný Lyžiarsky výcvik. Prežili spolu obohacujúce chvíle na svahoch Tatranskej
Lomnice i v hoteli Morava. Sme radi, že sa vrátili domov spokojní, zdraví a lyžiarsky zručnejší.
Polročný oddych i jarné prázdniny na chvíľu zastavia náš „kolotoč“, ale to len aby sme nabrali síl a veselo pracovali ďalej. Už teraz
pracujeme usilovne na tom, aby naši deviataci zvládli 3.4.2019 Testovanie T9, ktoré prešlo zmenou, a tak sa budú musieť žiaci popasovať
s 30 príkladmi z matematiky v čase 90 minút a 30 úlohami k 3 textovým ukážkam v časovom rozsahu 70 minút. Tešíme sa na stretnutie s
„budúcimi“ školákmi pri zápise do 1.ročníka, o ktorom bližšie údaje prikladáme v plagáte a 1. stupeň si už chystá masky na karneval, ktorý
sa uskutoční 5. marca.
Ak by ste v tomto čase navštívili našu školu, mohli by ste tu stretnúť „nové pani učiteľky a učiteľov“. Sú to poslucháči Prešovskej
univerzity, pre ktorých ostávame naďalej cvičnou školou a práve prechádzajú vykonávaním praxe v našej škole. Užime si preto pokojný
čas jarných prázdnin, aby sme s novými silami nastúpili do „ďalšieho kola“ školského života.
podľa podkladov vedenia ZŠ spracovala Mgr. M. Baňasová

(4)

informačný časopis obce Ľubotice

NOVINKY V DOMČEKOVE
Koncom minulého
roka 2018 ste mali
možnosť,
teda
aspoň väčšina z
vás, nájsť si okrem
spravodaja
aj
Listy
MAS
Šafránu vo svojej
poštovej schránke.
Sú to noviny, ktoré
vydáva Miestna
akčná skupina s
názvom
MAS
Šafrán so sídlom v
Šarišskej Trstenej.
Môžete tam nájsť
Monika Mária Rišková m n o h o
zaujímavosti
z
okolia, ale aj rôzne podporné programy pre malých
roľníkov a podnikateľov. V jeseni MAS Šafrán
vyhlásila súťaž s možnosťou zapojiť sa pre žiakov
základných škôl širšieho okolia s názvom „Vytvor
vlastný 3D výtvor“. Túto výzvu zaregistrovala aj
jedna naša žiačka Monika Mária Rišková z našej ZŠ.
Monika vyrobila veľmi peknú 3D bábiku, v
ľudovom kroji. Priniesla ju k nám na OcÚ, bábiku
sme poslali do súťaže a čakali, ako to celé dopadne.
Dočkali sme sa. 5.2.2019 sa v kultúrnom dome v
Kapušanoch konalo vyhodnotenie, na ktoré sme boli
pozvaní. Do súťaže sa zapojilo viac ako 100 žiakov
z územia MAS Šafrán. MonikinaÚčastníci
snaha nevyšla
turnaja
nazmar. V kategórii mladších žiakov sa umiestnila
na krásnom druhom mieste. Monike blahoželáme.
Pri tejto príležitosti bola vyhlásená nová literárna
súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci ZŠ. Bližšie
informácie
si
môžete
pozrieť
na
www.massafran.sk/news/sutaz-kreativne-pero/.

Občianske združenie KreDO ponúka v Domčekove bezpečné a priateľské
prostredie
na
zamestnanci
školy
efektívne trávenie voľného času pre verejnosť už od roku 2015. Od januára 2017 sme sa
zapojili do národného projektu, prostredníctvom ktorého v obci Ľubotice poskytujeme
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny. Zo zapojených subjektov na celom
Slovensku sme, aj vďaka Vám, s počtom návštevníkov 911 v prvej „päťke“, čo nás
veľmi teší a zároveň zaväzuje poskytovať kvalitné sociálne služby pre rodiny. Preto aj v
tomto roku ponúkame množstvo zaujímavých aktivít pre všetky vekové kategórie.
Aktuálny program nájdete na www.ozkredo.sk, fb:KCdomcekovo. Činnosť OZ KreDO
môžete podporiť aj formou darovania 2% z dane. Všetkým návštevníkom,
dobrovoľníkom a sympatizantom ĎAKUJEME. Veľmi si vážime každú podporu a
pomoc a tešíme sa na spoločné stretnutia v Domčekove...
Za tím KreDO Lucia Dlugošová

DOMČEKOVO VAŠIMI OČAMI
Mňa Domčekovo oslovilo s narodením tretej dcéry.
Montessori klub bol ideálnou novinkou pre ňu aj pre mňa.
Veľké priestory, vybavenie v klube a nové deti priniesli
do nášho stereotypu nový vietor. Dcérka si našla nových
kamarátov a, pravdaže, aj ja nové kamarátky mamičky.
Teraz novinkou sú Katechézy Dobrého pastiera, kde sa
naši najmenší oboznamujú so sv. omšou, Bibliou a
rozprávajú sa o Bohu. Ja som zase vďačná za Mami klub,
kde sa žienky navzájom skrášľujú, počúvajú prednášky
od odborníkov, pečú, kvaskujú a učia sa šiť... Vrelo
odporúčam Domčekovo so službami pre najmenších všetkým maminkám z Ľubotíc.
Maja Tokárová
Príjemnou bodkou za vianočnými prázdninami bol turnaj
v stolnom futbale, ktorý sa konal 4.1.2019. Realizovali sa
tu deti a mládež. Odmenení boli všetci zúčastnení a tí
najlepší si odniesli krásny pamätný pohár. Veríme, že v
začatej tradícii sa bude v Domčekove pokračovať a
čoskoro sa stretneme na 2. turnaji počas jarných
prázdnin.
za tínedžerov Olejníkovci
Katechézy Dobrého pastiera sme zvolili ako vhodnú
možnosť objavovania Boha u nášho syna. Prostredie átria v
Domčekove je pre dieťa zaujímavé aj vďaka miniatúrnym
predmetom, s ktorými sa stretávame pri svätej omši a deti s
nimi môžu sami pracovať. Pre dieťa je to zážitok. Je to
cesta, akou deti spoznávajú lásku Boha a aj nám rodičom
ponúka iný rozmer vo viere vďaka detskému spontánnemu
vnímaniu.

ocenené 3D výtvory

Júlia Potocká

Martin a Lucia Lukáčoví

Zima a
leteckí modelári

Prípravy na vianočné sviatky dávajú zvláštnu príchuť a pocity. Pre na tom istom mieste. Pod organizátorským vedením skvelého
modelárov má zima v tomto období o to zvláštnejšiu a miestneho Raketomodelárskeho klubu Dubnica Nad Váhom boli
sviatočnejšiu atmosféru a zážitok.
16.2.2019 usporiadané Majstrovstvá Slovenska halových
Využili sme možnosť a zúčastnili sme sa skvelej
súťaže
s
modelov v kategórii F1N a N50. Veľký úspech zaznamenal
ek LOVAS
vianočným nádychom, a to „Dubnickej vianočnej haly 2018“ v František Potocký získaním Majstra Slovenska medzi mladšími
kategórii halových modelov F1N. Súťaž organizoval miestny žiakmi. V tejto kategórii súťažila aj Bianka Mináriková a ako
Raketomodelársky klub Dubnica Nad Váhom 22.12.2018 v začiatočníčka obsadila pekné deviate miesto. Naši juniori čestne
tamojšej Športovej hale. Naša malá, ale zato celkom úspešná súťažili a pekne sa umiestnili. Na šiestom mieste skončil Cyril
výprava sa nemusela hanbiť za svoje výsledky. František Potocký Potocký a siedmy bol Dušan Minárik. Milan Minárik obsadil
ako žiak druhej triedy v ZŠ Ľubotice by sa svojimi výkonmi jedenáste miesto a Štefan Potocký dvanáste v seniorskej kategórii.
nestratil ani medzi seniormi. Vo svojej vekovej kategórii mladších
V marci nás už čakajú súťaže aj v prírode, na ktoré sa tešíme.
žiakov obsadil celkové tretie miesto. Jeho brat Cyril Potocký Akcie, ktoré sú zaradené v seriáli Zimnej ligy hádzadiel,sa budú
medzi staršími žiakmi obsadil štvrté miesto. Celú modelársku konať počas celého marca. Patria medzi ne: Prešovská zimná liga
výpravu uzatvárali Milan Minárik na piatom mieste a Štefan hádzadiel (2.3.2019), Liga hádzadiel (16.3.2019) a Prešovské
Potocký na osemnástom mieste medzi seniormi.
hádzadlá 2019 (30.3.2019). Všetky tieto akcie sa budú lietať na
Zhodou okolnosti hneď prvá súťaž v novej sezóne 2019 sa konala letisku v Prešove.
(5)
informačný časopis obce Ľubotice

Majstrovstvá Slovenska v kategórii F1N 16.2.2019 Dubnica nad Váhom. Zľava
dole: Bianka Mináriková, Ferko Potocký, Dušan Minárik ml., Dušan Minárik,
Štefan Potocký a Cyril Potocký

v strede Ferko Potocký Majster Slovenska

Bedminton – zimný turnaj 2019

Milan Minárik, (text a foto)

V sobotu 19. januára 2019 sa vo veľkej telocvični ZŠ Ľubotice, s podporou Obecného úradu, uskutočnil v poradí 5. turnaj v amatérskom
bedmintone.
Spolu 22 hráčov v kategóriách - muži (11) a ženy (11) bolo rozdelených v 2 skupinách, kde si vo vzájomných zápasoch otestovali svoje
bedmintonové zručnosti. O víťazných priečkach napokon rozhodli štyria postupujúci z každej kategórie.
Teší nás, že účasť bola opäť o niečo vyššia, príchod nových hráčov prevetral aj najostrieľanejších stabilných hráčov a zamiešal poradie
víťazov. Na svoje si prišli skúsení aj rekreační hráči.
Všetkým zúčastnených sa týmto chceme poďakovať za priateľskú športovú atmosféru, víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na
turnaj v lete.
Za organizátorov Lucia Šarišská
Zoznam víťazov v obidvoch kategóriách a malá fotodokumentácia.
Muži: 1. miesto: Michal Kundrík
2. miesto: Matej Lukáč
3. miesto: Jaroslav Kosť st.

Ženy: 1. miesto: Juliana Samselyová
2. miesto: Petra Tarasovičová
3. miesto: Miroslava Hudačeková

účastníci turnaja
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