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POMÔŽU LEN ĽUDIA

So symbolickým dátumom 12.4.2019 sa po 12. - krát uskutočnil hromadný odber krvi v našej
obci s názvom Veľkonočná kvapka krvi. Pred príchodom najväčších sviatkov, aké cirkev slávi,
ste mohli vy, darcovia, prispieť neznámym pacientom, ktorí budú potrebovať túto vzácnu
a nenahraditeľnú tekutinu.
Určite mnohí budú v týchto dňoch ďakovať za zdravie, ale zároveň aj prosiť a veriť v nádej
uzdravenia. Budú ďakovať neznámym darcom, ktorí im pomohli a pomáhajú niesť ťažké
životné osudy. K tým neznámym darcom budú patriť aj naši darcovia, ktorých tentokrát bolo
32. Prvýkrát sa odhodlali darovať krv traja prvodarcovia.
Hromadný odber sa začal za prítomnosti pána starostu JUDr. Miroslava Makaru, nášho pána
kaplána Mgr. Mareka Pančišina, ex prezidenta SČK PhDr. Milana Kručaya CSc. a
predseníčky Miestneho spolku SČK v Ľuboticiach - pani Gabriely Hudákovej (viď foto). Po
uvítacom príhovore a poďakovaní za tak krásny humánny čin pán kaplán požehnal toto dielo a
spoločnou modlitbou sa všetko začalo. Spríjemniť chvíle odberu prišla ZUŠ Miroslava
Kobeláka, ktorého zverenci odprezentovali krásne melódie. Kelemeske furmani svojou
ľudovou piesňou tiež potešili nejedného darcu.
Darcovia neodišli na prázdno. Pochutnali si na výbornom guľáši, zemiakových lokšiach a
kysnutých koláčikoch od pani Márie Dlugošovej. Každý darca sa potešil milému darčeku v
podobe záhradných topánok. Ešte v ten piatkový večer bola odslúžená sv. omša za všetkých
darcov, ktorí sa zúčastnili akcie a darovali o KVAPKU VIAC LÁSKY.
Inšpirovali tým ostatných.
Ďakujeme za dar života, za dar krvi v mene všetkých pacientov. Byť dobrým človekom nie je
ľahké, ale dobro sa vráti k tomu, kto sa oň s láskou usiluje.
informačný časopis obce Ľubotice

Gabriela Hudákova , predseda MS SČK v Ľuboticiach

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 11.03.2019

Oznamy OcÚ

Uznesenie 1/3/2019:

OcZ schvaľuje program rokovania
OcZ č. 3/2019.
Za overovateľov zápisnice boli určení
Martin Baňas a Ing. Slavomír Pariľák

Uznesenie 2/3/2019:

OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
1/2019

Uznesenie 3/3/2019:

OcZ schvaľuje členov komisií OcZ
komisia finančná, majetkovoprávna
a stavebná:
Ing. Tomáš Sedlák
Ing. František Kočiško
Ing. Pavol Leščinský
komisia pre kultúru a šport:
Mgr. Júlia Potocká
Jozef Čajka
komisia pre mládež, školstvo a sociálne
záležitosti:
Mgr. Alena Molčanová
Vladimír Pecuch

Uznesenie 4/3/2019:

OcZ schvaľuje zriadenie krízového
štábu CO:
predseda:
JUDr. Miroslav Makara
podpredseda:
Ing. Miroslav Fečik
tajomník:
Ing. Mária Lokšová
členovia:
Jan Barnoky, Mgr. Vladimír Lukáč,
Gejza Sabanoš

Uznesenie 5/3/2019:

OcZ poveruje komisiu finančnú,
majetkovoprávnu
a
stavebnú
vypracovaním koncepcie, ktorá určí
kritériá a časový harmonogram
postupnej
výstavby
miestnych
komunikácií v obci.

Uznesenie 6/3/2019:

OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN-C
21117/128 vo vlastníctve obce
Ľubotice,
v
k.ú.
Ľubotice,
spočívajúceho v uložení distribučnej
siete STL plynovodu v rámci stavby
„VILADOMY
Ľubotice“
pre
stavebníka REALITY PS s.r.o.,
Vajanského 30, Prešov.

Uznesenie 7/3/2019:

OcZ ruší uznesenie č. 13/1/2019 zo
dňa 14.01.2019

Uznesenie 8/3/2019:

OcZ schvaľuje v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách
príspevok na prevádzkové náklady na
opatrovateľskú
službu
terénnou
formou vo výške 0,70 € /hod pre
obyvateľku obce, ktorá je klientkou
spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby
s obcou Ľubotice.

Uznesenie 9/3/2019:

OcZ schvaľuje jednorazový finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej
služby
neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby
zariadeniu Nádej, n.o., Sládkovičova
1, Prešov vo výške 2,50 €/deň pre
obyvateľku obce Ľubotice, ktorý sa
poskytuje v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
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- Do konca roku 2018 bola povinnosť uhradiť poplatok na 10 rokov za hrobové miesto, ak
ste tak neurobili, túto povinnosť je potrebné splniť .
Môžete tak urobiť priamou platbou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na
IBAN SK88 0200 0000 0000 2972 8572, do poznámky prosím uveďte: sektor: ľavá alebo
pravá strana rad: číslo číslo: hrobu, tieto údaje máte v nájomnej zmluve.

Závery z rokovania OcZ zo dňa 08. 04. 2019
Uznesenie 1/4/2019:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2019.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Gejza Sabanoš.

Uznesenie 2/4/2019:

OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
pozemkoch parc. č. KN-C 360/10, 21038/19, 346/6 a 21035/11 vo vlastníctve obce Ľubotice,
v k.ú. Ľubotice spočívajúceho v uložení vodovodného a kanalizačného potrubia, v rámci
stavby „IBV Predné Kamence“ pre stavebníka Anna Paľová, Šalgovická 13, 080 06
Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

„M ÁTE NIEČO AJ PRE VEGETARIÁNOV ?“
Aj takúto otázku sme dostali
na zabíjačkových hodoch.
Odpoveď: „ÁNO, kyslú
kapustu“! :)
Krásne slnečné počasie, plná
reštaurácia hostí a výborné
zabíjačkové špeciality
voňajúce široko - ďaleko.
Takto by sme mohli
charakterizovať poslednú
fašiangovú sobotu 2. marca
2019 v Ľuboticiach. Všetci,
čo prišli, si mohli pochutnať
na zabíjačkových hodoch.
Nechýbal zabíjačkový tanier,
jaternicová kaša, ovarová
zabíjačková polievka, kotlíkový guláš, tlačenka, i obáraný paprikový bôčik a pečená
krkovička. Samozrejme, aj niečo sladké, niečo na „spláchnutie“ a pretrávenie: pivko,
varené vínko, hriatô a ešte všeličo iné bolo v ponuke. Za organizátorov môžem
povedať, že tá príprava je stále veľmi náročná, ale veríme, že sme splnili vaše
očakávania, aj keď sa nedá každému vyhovieť. Sme radi, že sa stále nájdu ochotní
ľudia pomôcť pri tejto náročnej práci, za čo im zo
príhovor pána starostu
srdca vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!
Touto cestou chceme poďakovať aj MŠ v
Ľuboticiach za spoluprácu. Základnej škole v
Ľuboticiach za úžasné kysnuté koláče a šišky,
ktoré k fašiangom neodmysliteľne patria. Vďaka
patrí aj dievčatám z Denného stacionára, ktoré vás
obsluhovali a priali dobrú chuť. V neposlednom
rade, veľká vďaka patrí našim furmanom a ľudovej
hudbe bez ktorých by to neboli hody ako sa patrí.
Pevne veríme, že budúci 10.ročník našich fašiangových hodov bude aspoň taký
úspešný ako tento v roku 2019.
informačný časopis obce Ľubotice

VÝCHOVNÝ KONCERT
„OČOVÁ, OČOVÁ ...“

Hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský precestoval
africký, európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú hudbu
predstavil v 34 krajinách celého sveta. Preto so svojou záľubou a
zároveň srdcovou záležitosťou - ľudovou piesňou a svojou
zbierkou archaických hudobných nástrojov - zavítal aj medzi deti
Materskej školy Ľubotice.
Anton Budinský a deti MŠ

Počas výchovného koncertu „Očová, Očová ...“
zaznelo niekoľko ľudových piesní, ktoré si
spoločne s pánom Budinským zaspievali aj naše
deti. Okrem spevu sa škôlkou ozývali aj tóny
archaických hudobných nástrojov ako fujara,
handrárska píšťalka, gajdy, pastiersky roh,
heligónka – harmonika ... . A keďže je pán Budinský veľmi veselý človek, tak sa v závere celého
výchovného koncertu postaral aj o tanečnú
zábavu, samozrejme, v ľudovom duchu. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok, pán Budinský.

Kolektív MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 29.04. 2019 v čase od 10, 30 do 16,00 hod. v kancelárii MŠ.
K zápisu je potrebné doniesť:
vopred vypísanú a detským lekárom potvrdenú žiadosť, ktorú si
môžete pred zápisom prevziať osobne v MŠ , stiahnuť z webovej stránky MŠ alebo si ju môžete samy napísať + rodný list dieťaťa.
Zber prihlášok pokračuje do 29. 05. 2019.
Naša materská škola Vám ponúka:
- predprimárnu edukáciu Vašich detí v príjemnom rodinnom ovzduší pod odborným vedením celého kolektívu MŠ
- spoluprácu s Pedagogickou fakultou Prešov pri realizácii pedagogickej praxe študentov
- Školský vzdelávací program „ SLNIEČKO“ so zameraním na environmentálnu výchovu a ľudové tradície
- zapájanie Vašich detí do realizácie školských projektov, napr. výtvarné súťaže, Proenviro projekt, aktivity OFDaMS
- dentálne programy „Zdravý úsmev“ a „Zdravé ďasná“
- oboznamovanie s anglickým jazykom
- tanečný krúžok „Slnečnice“
- korčuľovanie, športovú a predplaveckú prípravu 5 – 6 ročných detí
PODMIENKY PRIJATIA dieťaťa do Materskej školy Ľubotice na školský rok 2019/2020 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. a
s Vyhláškou MŠ SR o materskej škole č.308/2009 Z.z. :
• do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
• do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov
• deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky
Pri vyššom počte prihlásených detí ako je možné prijať, sa PREDNOSTNE prijímajú:
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 31. 5. 2019 odovzdajú riaditeľke MŠ písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ,
v ktorej bolo dieťa na zápis, o odklade školskej dochádzky,
- deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 5 rokov a do určeného termínu /spravidla do 31. 5. 2019/ podajú žiadosť o prijatie do MŠ,
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v Ľuboticiach,
- deti, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia 3 roky,
- deti, ktorých matka je zamestnaná / preukázateľným spôsobom/,
- deti, ktoré majú v MŠ súrodenca.
informačný časopis obce Ľubotice
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O PÄŤ

V AKCII

Rekonštrukcia
knižnice
na novú triedu

deň vody
Tento školský rok sa pomaly posúva k svojej poslednej štvrtinke, a my usilovne pracujeme a zapájame sa do všetkých oblastí života školy.
Našou doménou je stále šport. Basketbalové družstvá chlapcov aj dievčat suverénne vyhrali okresné kolá. Chlapci v krajskom kole
vybojovali pekné 4. miesto. Zapojili sme sa do Svetového dňa stolného tenisu tým,
vynášanie Moreny že 9.4. 2019 „pingpongom“ ožila celá škola. Pri stoloch sa vystriedali prváci až
deviataci, učitelia aj rodičia.
Nezanedbávame ani vedomostné súťaže. V okresnom kole Pytagoriády získal
Adam Rusňák z 3.C 1.miesto, v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom
jazyku sa zasa umiestnil Samuel Kovaľ (7.A) na krásnom 5. mieste a v obvodovom
kole Hviezdoslavovho Kubína si vyrecitovala Lea Mušková (7.B) 3.miesto.
Ovládame aj matematiku, čo potvrdil Martin Knap , ktorý získal v okresnom kole
Matematickej olympiády 2.miesto. Divadelný súbor Ľubo si z festivalu
ochotníckych divadiel odniesol ocenenie bronzového pásma. Mladší žiaci sa
zapojili do celoslovenských súťaží: 1. Čitateľský oriešok, kde máme troch
finalistov zápis do 1. ročníka
T. Kovaľová,
M. Ivanecká
a L. Kolčárová.
a 2. do vedomostnej
súťaže Vševedko.
Žiaci 1.stupňa sa
mohli zabaviť na
akciách školy, ale aj
poobede v ŠKD. Už
sa nevedeli dočkať, kedy sa predvedú v maskách na karnevale či kedy
„upália Morenu“. Popritom
sa učíme pomáhať. Vieme,
vysádzanie stromčekov na Zlatej Bani
čo je v živote potrebné a bez
čoho sa nezaobídeme. Pri
príležitosti Svetového dňa
vody sme si pripomenuli
hodnotu tejto vzácnej tekutiny a k sviatku Dňa Zeme sme sa zapojili nielen upratovaním
okolia školy, ale aj spoluprácou pri výsadbe stromčekov na Zlatej Bani. Za všetko, čo naši
žiaci vedia, sa poďakovali svojim vynikajúcim učiteľom v deň ich sviatku množstvom
krásnych poďakovaní, ktoré poroznášala školská pošta v Deň učiteľov.
Naša škola je preto správnou voľbou na výchovu slušných a zodpovedných ľudí. Svedčí o
tom aj zápis do 1.ročníka. Uskutočnil sa 3.4.2019 a hneď sa nám zaplnili všetky voľné
miesta v prváckych laviciach. V septembri teda privítame 66 nových prvákov, ktorých tu
budú rozvíjať svoje dary a schopnosti.
(4)
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Mgr. Nicole Rubisová

DENNÝ

STACIONÁR

„Šťastie je spoznať v mladosti prednosti staroby a rovnaké šťastie je udržať
si v starobe prednosti mladosti.“
J.W.Goethe
Začal sa rok 2019 a my sme rovnými nohami
„vhupli“ do ďalšieho roka existencie denného
stacionára v Ľuboticiach. V prvom rade chcem
poďakovať MVDr. Štefanovi Krajčimu za to, že veril
v dobro myšlienky vzniku denného stacionára a jeho
obrovskému úsiliu urobiť všetko preto, aby toto
zariadenie sociálnych služieb mohlo v roku 2017
vzniknúť a taktiež ďakujem pánovi starostovi JUDr.
Miroslavovi Makarovi, ktorý tak isto zdieľa dobro
tejto myšlienky a podporuje nás v našej milej a
ušľachtilej činnosti, ktorú s láskou vykonávame pre
našich seniorov, ktorí sa rozhodli využívať služby
denného stacionára.
Rok sme začali požehnaním priestorov denného
stacionára. Našich seniorov prišli začiatkom roka
potešiť svojím vystúpením deti zo štvrtého ročníka
ZŠ, pod vedením p.uč. Mgr. Antonyovej. V rámci
preventívnej aktivity nás prišli navštíviť aj stredoškoláčky zo SZŠ v Prešove, ktoré našim
seniorom porozprávali o tom, ako sa starať o ústnu dutinu a o protézy. V rámci
spomienkovej terapie, si mali naši seniori z domu doniesť svoje staré, svadobné
fotografie, aby sme si spoločne s nimi zaspomínali na ich mladé časy. Počas
fašiangového obdobia nám prišli zahrať a zaspievať „Lešnikovo dzifčata“ z Podhradíka.
Pán kaplán Mgr. Marek Pančišin nám prišiel porozprávať o poverách, ktoré nás často od
Boha odkláňajú. Pri príležitosti osláv MDŽ nás prišli potešiť deťúrence z MŠ v
Ľuboticiach, pod vedením pani Mgr. Ivaneckej a pani riaditeľky Mgr. Kertysovej.
Pripravili si pre nás bohatý kultúrny program, ktorým potešili naše srdiečka. Pri
príležitosti „mesiaca knihy“, nám o poklade starých zvitkov prišiel porozprávať pán Šolc.
Jarné slniečko nás vyhnalo do záhrady DS, aby sme si ju po zime trošku upratali. Deň
vody, Deň stromov a Deň šťastia sme už tradične oslávili tvorbou projektov na danú
tému. Svojim milým vystúpením nás prišli potešiť aj deti piateho ročníka ZŠ v
Ľuboticiach, pod vedením pani učiteľky Mgr. Baňasovej.
Mnoho seniorov
si myslí, že sú
príliš starí na to,
aby robili veci, čo
majú radi, ktoré
robia len mladší
ľudia. Typickým
rysom mladej
mysle je
činorodosť, chuť
neustále niečo
tvoriť, pracovať
na sebe, plniť si
sny a predstavy.
Každý môže byť
v každom veku
tvorivé dielne
PROSPEŠNÝ, a
tak urobiť svet lepší pre svojich pravnukov, vnukov, deti, ale aj pre seba. Staroba je totiž
krásna pre tých, ktorí ju vedia „nosiť.“ Najlepší liek na akúkoľvek chorobu je vedomie,
že človek má stále čo robiť, má dôvod žiť a má dôvod na úsmev. A toto všetko je
charakteristické pre všetkých našich seniorov, ktorí navštevujú denný stacionár.
Na záver pár slov od rodinných príslušníkov našich seniorov…..
„...keď sa zriadil stacionár v Ľuboticiach, naša mamka sa rozhodla, že si podá žiadosť do
tohto zariadenia. Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu, začala
ek LOVAS
uvedené zariadenie navštevovať. Navštevuje ho už tretí rok a nevie si to vynachváliť. Má
87 rokov a spoločnosť ľudí, ktorých má v stacionári okolo seba ju veľmi teší. Napriek
pokročilému veku a boľavým nohám navštevuje stacionár veľmi rada. So všetkým je
veľmi spokojná, a hlavne si chváli mladý personál, ktorý sa o ňu s láskou stará. Spokojná
je nielen mamka, ale aj my, spokojnosť je na oboch stranách:-) Za láskavú starostlivosť a
trpezlivosť celému kolektívu ďakujeme“. (dcéra 87 ročnej klientky DS)
„...denný stacionár je zariadenie, kam naša mamka chodí veľmi rada. Je tam o ňu dobre,
na odbornej úrovni postarané. Zamestnankyne DS sa o našu mamku s láskou starajú. Sú
milé, láskavé, obetavé, preto toto zariadenie odporúčam všetkým seniorom. Moja mamka
sa tam cíti veľmi dobre a príjemne, pochvaľuje si dobrú atmosféru.“ (dcéra 80 ročnej
klientky DS)
Hanišová
informačný časopis obce Ľubotice
blíži sa Veľka noc

D e n n ý s t a c i o n á rzamestnanci školy
– to správne miesto pre našich seniorov –
z pohľadu rodinných príslušníkov
klientov DS
Myšlienka vytvorenia denného stacionára
v Ľuboticiach sa našej rodine pozdávala už
od samotného začiatku, pričom jej následná
realizácia nás každým dňom utvrdzuje, že
sme sa nemýlili.
Sme nesmierne šťastní, že vďaka dennému
stacionáru má naša babka pravidelný
program, dôvod tešiť sa na nový deň plný
zaujímavých aktivít strávených v kruhu
príjemných ľudí, ktorý jej v neposlednom
rade spríjemňuje aj chutná strava. Za veľkú
výhodu tiež považujeme aj polohu denného
stacionára uprostred centra obce (blízko je
autobusová zastávka, obchod, kostol, úrad),
vďaka čomu môže naša babka dochádzať
pešo a udržiavať sa tak pravidelnými
prechádzkami aj v dobrej fyzickej kondícii.
Okrem iného sme spokojní aj s výberom
priestorov, ktoré sú moderné, dokonca
disponujú aj krásnym parkom. Babka sa tak
cíti v stacionári veľmi príjemne, takmer ako
doma.
Radi by sme ale predovšetkým ocenili
profesionálny
prístup
všetkých
zamestnancov, ktorí sa o seniorov dobre
starajú, vymýšľajú im rozličný program,
kreatívne činnosti či aktivity najrôznejšieho
druhu, čím im nielen vypĺňajú čas, no
predovšetkým im dávajú pocit, že aj človek
vo vyššom veku môže a dokáže byť stále
aktívny, tvorivý a užitočný pre svoje okolie.
Od začiatku fungovania stacionára
pozorujeme na našej babke veľkú
spokojnosť a radosť, vidíme ako nadobudla
nový zmysel života, je preto veľkým
pozitívom, že existuje zariadenie, kde sa
môžu seniori našej obce stretávať,
porozprávať, stráviť spolu príjemný čas a
udržiavať či budovať si priateľstvá aj
napriek svojmu pokročilému veku.
Najväčšiu radosť však máme, keď môžeme
vidieť babkinu energiu a šťastie, s ktorými
vykonáva všetky aktivity v stacionári a keď
môžeme počúvať jej nové zážitky. Príjemný
pocit je zakaždým intenzívnejší, keď sa
babka objaví vo dverách s vlastnoručne
vyrobenými výrobkami z tvorivej dielne v
stacionári.
Vďaka všetkým týmto výtvorom môžeme
pravidelne sledovať, že personál stacionára
udržiava našich seniorov stále aktívnych a
učí ich stále novým, zaujímavým
poznatkom.
Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že
denný stacionár v Ľuboticiach si zaslúži
veľkú pochvalu a obdiv za všetko, čo pre
našich seniorov robí a veríme, že sa tomuto
zariadeniu bude dariť aj naďalej. Na tvári
našej babky vidieť spokojnosť a radosť, to je
ten najkrajší dôkaz toho, že takéto
zariadenia majú krásne poslanie a veľký
význam. Počas voľných dní (víkendy,
sviatky) na našej babke vidíme radosť a
nedočkavosť, kedy pôjde znova do
stacionára….myslím si, že niet krajšej a
presvedčivejšej spätnej väzby…..
ĎAKUJEME
vnučka Veronika
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AKTIVITY V DOMČEKOVE

Máte radi
svoju obec?

Zamyslite sa, ako obyvatelia obce
Ľubotice! Čo robím preto, aby bola naša
obec čistejšia a krajšia? Túto otázku by si
mal podľa svojho svedomia položiť každý
Ľubotičan. Páči sa mi, že každý má svoj
dvor, svoju garáž, ale z pohodlnosti stojí
so svojím autom na chodníku tak, že
mamičky
s
kočíkom
a
ľudia
prechádzajúci okolo musia prejsť na ulicu,
čo ohrozuje ich bezpečnosť.
Páči sa vám, ak niektorí občania hádžu
fľaše (nielen od alkoholu) a iný odpad do
záhrad, na pole, do potoka? Veď ma nikto
nevidí.... Ale vidí, a môže aj odfotiť.
Máme
radi
svojich
štvornohých
miláčikov. Chodíme s nimi na prechádzky.
Ale máme aj vrecúška, aby sme odpratali
aj výkaly, ktoré po sebe zanechajú? „ Veď
to nie je môj pozemok, ulica“. A čo
svedomie? Máme ho vôbec? Držme sa
starej múdrej pravdy. „Nikdy nerob to, čo
nechceš, aby iní robili tebe“!
Možno viete, možno nie, že náš mozog je
počítač a všetko si pekne ukladá do
podvedomia. Keby si ukladal do batoha,
neboli by sme tak chorí. Tešme sa z
každého dobrého skutku, ktorý urobíme.
Nie preto, že nás niekto vidí, ale pre seba.
Večer, keď budete zaspávať, poďakujte za
krásny deň, váš spánok bude určite
zdravší.
Možno viete, možno nie, že v obci máme
mliekomat, kde máme možnosť zakúpiť si
kvalitné čerstvé mlieko. Z tohto bieleho
moku si môžeme vyrobiť čerstvý tvaroh,
maslo, smotanu, ale aj syr bez pridania
konzervačných látok, čo je dnes veľmi
vzácne a oveľa lacnejšie a kvalitnejšie. Pre
nezáujem občanov dodávateľ uvažuje o
jeho zrušení. Doplatia na to stáli
odberatelia, ktorých je žiaľ málo. Záleží
nám na našom zdraví a zdraví našich detí?
Na sídliskách nestačia mlieko dopĺňať.
Ďakujem za porozumenie, a tým
zabránime zrušeniu mliekomatu v našej
obci.
M. Onufráková
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V Domčekove sa denne stretáva množstvo ľudí
a trávia tu spoločne voľný čas. Každým
mesiacom pribúdajú noví návštevníci, od tých
najmenších, tínedžerov, cez dospelých, až po
seniorov. Mnohí sa zapájajú do pravidelných
aktivít. Medzi nich patria športovo-pohybové
aktivity - cvičenie SM systém, klubovňa pre
seniorov, ľudové tančeky, pastoračné aktivity klub ovečka, modlitby matiek, katechézy
Dobrého pastiera, edukačné aktivity - Montessori kluby, angličtina pre najmenších,
kreatívne aktivity - mami kluby, klubovňa pre tínedžerov a tvorivé dielne. Vstup do
Domčekova je voľný. Aktuálne otváracie hodiny a program nájdete na www.ozkredo.sk
alebo na fb:KCdomcekovo.
Teší nás, že spolu s VAMI sa nám darí napĺňať našu prvotnú víziu, aby bolo Domčekovo miesto pre všetkých :-) STE TU SRDEČNE VÍTANÍ!
Za tím OZ KreDO Ondrej a Lucia Dlugošoví

Pre mňa je Domčekovo jedným z najsvetlejších bodov
bývania v Ľuboticiach. Prináša najmä mladým
rodinám priestor na voľnočasové, kreatívne či
športové aktivity aj komunitný život. Celá rodina sme
si ho vďaka tomu veľmi obľúbili. Ponúka naozaj
pestré aktivity pre všetky vekové kategórie. Kým
dcérka chodí na Katechézy Dobrého pastiera a
Montessori klub, ja ten čas využijem a pomôžem
svojmu chrbtu na cvičení SM systému. Na kurz SM
som prihlásila aj mamku, takže sa tam takto už pár
mesiacov pravidelne stretávame všetky 3 generácie našej rodiny. Viem, že dcérka má v
tom čase zaujímavý program, na ktorý sa vždy veľmi teší a v Domčekove sa cíti už "ako
doma". A ja sa tak môžem pokojne chvíľu venovať svojmu zdraviu. Deti sa aj mimo
pravidelných organizovaných aktivít majú možnosť zahrať v herničke či vyblázniť v
telocvični, postaviť si hrad, bunker alebo prekážkovú dráhu a zaskákať si na trampolíne.
Vonku je zas výborné detské ihrisko, ktoré mamičky s deťmi ocenia najmä v lete uprostred
horúčav, keďže koruny starých gaštanov a líp ponúkajú úžasný tieň, takú malú oázu s
príjemnou klímou. Domčekovo so všetkým, čo k nemu patrí - jedinečným priestorom,
bohatým programom a príjemnou atmosférou, by nám mohli závidieť aj vo veľkých
mestách.
Kamila Neščiverová

Na ovečke sa radi stretávame, s Bohom sa rozprávame. Ovečka nám zaspieva, v divadielku
nám macko s Katkou príbeh z Biblie rozpráva. Vlajkami nebíčko pozdravíme, vždy sa s
ovečkou dobre zabavíme a za to všetko ďakujeme...
Janka Gorejová a dcérka Natálka
Montessori klub je pre nás najobľúbenejšou aktivitou.
Všetky detičky v skupine sa veľmi tešia, keď sa spolu
stretnú a navzájom sa inšpirujú pri hre. V klube sme sa
naučili plne sústrediť na konkrétnu aktivitu, inšpirovali
sme sa praktickými radami, ako môže byť v domácnosti
dieťa samostatné a v neposlednom rade tu zažijeme
zábavu a smiech. Deti milujú umývanie zrkadla,
krájanie ovocia a iné prípravy v kuchyni. Jemná
motorika je zrazu v Montessori klube zábavou. Tešíme
sa na každú ďalšiu návštevu.
informačný časopis obce Ľubotice

Nikola a syn Radko Stachoví

V
zázračnej krajine

Tohoročná Noc s Andersenom – tradičná nocovačka detí v knižnici, 22.-23.
3.2019- sa niesla v duchu zvieracích a svetových rozprávok. Úvodné hravé
zoznamovanie a večeru vystriedal karneval v maskách zvieratiek. Našli sa tu
rozprávkové jednorožce, mačičky, myšky, kocúr v čižmách i exotické tigrové
a levie šelmy...Po veselom Titaniku a vyhodnotení masiek nasledoval cyklus
súťaží v skupinkách, vedomostný kvíz a malé kino, počas ktorého deti
odchádzali na nočnú hru. Tento rok museli za pomoci rozprávkových
bytostí poskladať heslo k hľadanému pokladu. Do cesty sa im kde-tu
priplietlo aj nejaké to strašidlo. Pri anglickom Robinovi Hoodovi sa učili
strieľať z luku, nemecký vlk z rozprávky bratov Grimmovcov odskúšal
ich schopnosť rozlíšiť, čo jedia, ruská Mášenka zistila, či vedia mlčať a vďaka heslu: SEZAM, OTVOR SA! ich arabský
zbojníci z Alibaby a 40 zbojníkov naviedli na cestu k pokladu. Po šťastnom návrate do Domčekova, kde sme prespávali,
ich na dobrú noc čakala ešte čítaná rozprávka Drakobijca, v podaní tety Julky Potockej z Ľubotickej knižnice. Ani na druhý
deň ráno sme nezaháľali. Po chutných raňajkách nás pilot Cyril na lietadlobicykli priviezol s platným cestovným lístkom
do krajiny Zázračno, kde nás kráľ a kráľovná privítali chlebom a soľou a darovali nám zázračnú píšťalku a maškrtu. Po
návrate do Domčekova a zhodnotení programu sme sa rozlúčili a plní zážitkov vybrali domov. Skvelé chvíle tu prežilo 25
detí s tímom ochotných animátorov a pod vedením p. J. Potockej, Mgr. M. Baňasovej, s pomocou M. Antonyovej, p. J.
Barnokyho
a p. Š. Potockého.
Ďakujeme všetkým za
ochotu
pomôcť
a
spoluprácu.
Za všetkých aspoň jedno
vyjadrenie:
„ Na Noci s Andersenom
sa mi páčilo všetko. Na
nočnej hre bolo málo
strašidiel, no Noc s
Andersenom bola super
a som rada, že som sa
toho mohla zúčastniť. S
pozdravom Lenka“
Mgr. Martina Baňasová

informačný časopis obce Ľubotice
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DHZ Ľubotice
Od 1. 1. 2019 v obci Ľubotice pôsobí DHZO Ľubotice. V
zásahovej jednotke je 13 členov, ktorí majú absolvované
základné školenie zásahových jednotiek. Taktiež dvaja
členovia majú za sebou školenie veliteľov DHZO. K
činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce patria rôzne
aktivity, ako napríklad pomoc pri likvidácii bodavého
hmyzu, pri zatopených pivniciach, studniach, bytových a
nebytových priestoroch, ako aj likvidácia požiarov
suchých porastov, obytných domov, prípadne budov v

katastrálnom území obce aj mimo nej.
Počas uplynulých mesiacoch od pôsobenia boli členovia
DHZO štyrikrát povolaní práve k požiarom suchého
porastu. Našťastie počas požiarov nedošlo k žiadnym
ujmám na majetku a ani na zdraví. Ak by ste kedykoľvek
potrebovali pomoc členov DHZO, prípadne zbadáte
požiar, neváhajte kontaktovať veliteľa DHZO na
telefónnom čísle 0917 888 522.
Mgr. Miroslava Antonyová

Šikovná rýchlokorčuliarka Tamarka
V našej obci máme veľa šikovných mladých ľudí, len nikto o nich nevie alebo len málokto. Chceme vám predstaviť šikovnú Ľubotičanku
Tamarku Tokárovú, ktorá vo svojom mladom veku dosahuje veľmi krásne výsledky.
Tamarka, predstav sa nám:
Som Tamara Tokárová, mám 12 rokov bývam v Ľuboticiach, navštevujem súkromne športove gymnázium ELBA v Prešove, 2 ročník.
Čo rada robíš vo voľnom čase?
Voľného času mám málo, naplno sa venujem Short tracku ( rýchlokorčuľovaniu), tréningy mám každý deň. A cez sezónu skoro každý
víkend som na súťaži niekde v zahraničí. Ak nejaký voľný čas mám, rada ho trávim so svojimi najbližšími s rodinou buď len tak spolu
leňošíme, pozrieme si dobrý film alebo si celá rodina zájdeme na horskú turistiku, bicyklujeme, lyžujeme a plávame.
Čo ťa na rýchlokorčuľovaní zaujalo, že si sa mu začala tak intenzívne venovať?
Od malička mňa aj sestru rodičia viedli k športu. Od 4 rokov lyžujem, plávam, korčuľujem. Raz nás ocko zobral na tréning
rýchlokorčuliarov Akademik Prešova, hneď po prvom tréningu som mu povedala, že chcem korčuľovať, tak sa my to zapáčilo. Na
rýchlokorčuľovaní ma zaujali asi najviac tá rýchlosť a originalita korčuľovania, taktiež ma baví súťažiť a zlepšovať sa.
Kde trénuješ?
Momentálne trénujem v Spišskej Novej Vsi pod vedením reprezentačnej trénerky z Česka Kataríny Novotnej a klubovej trénerky Blanky
Hympanovej, taktiež v Košiciach a v dopoludňajších hodinách v rámci školy trénujem v PSK aréne.
Aké súťaže, prípadne úspechy, máš za sebou?
V sezóne 2018/2019 som majsterka Slovenska, víťazka slovenského pohára. Zúčastnila som sa cca 20 pretekov po celej Európe - od
Maďarka, Chorvátska, Litvy, Poľska až po Nemecko. Za sezónu mam 13 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové medaily. Asi najväčší
úspech pre mňa je účasť vo finále európskeho pohára v Nemeckom Rostoku, kde sa prebojovali len 8 pretekári z východnej Európy a 8
zo západnej Európy. Ja som postúpila z východnej Európy z 1.miesta. Vo finále som na 1000m trati získala striebornú medailu, predbehla
ma len Holanďanka. To je pre mňa najväčší úspech a vyvrcholenie sezóny.
Tamarka, ďakujeme ti za rozhovor. Blahoželáme k doterajším krásnym výsledkom
a prajeme ešte veľa športových aj osobných úspechov.
Určite sú rodičia právom hrdí na svoju dcéru. Ak máte doma podobné talenty, neváhajte a dajte nám o nich vedieť.

účastníci turnaja

Tamarka trénuje

Ocenenie z Lotyšska

Júlia Potocká
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