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NOVÁ FARNOSŤ

O vzniku novej farnosti v našej obci sa rozprávalo už skôr, ale stále sme to brali tak
akosi s ľahkosťou a rezervou, akoby sa nás to ani netýkalo. No skutočnosť je taká,
že od 1. júla 2019 obec Ľubotice sa stala novou farnosťou Košickej arcidiecézy.
Dňa 22.mája 2019 v Košiciach
vydal Mons. Bernard Bober,
arcibiskup-metropolita Dekrét o zriadení Rímskokatolíckej farnosti Narodenia
Panny Márie, Ľubotice. Za správcu našej farnosti menoval Dp. Františka
Voľanského. V nedeľu 7.júla pri sv. omši nášho nového pána farára uviedol do
funkcie Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup - hlavný koncelebrant. Prítomní
boli viacerí kňazi, ktorí nám sprostredkovali slávenie eucharistie: Dp. František
Voľanský náš pán farár, Dp. Jozef Dronzek, dekan prešovskej farnosti, Dp.
Stanislav Radvanský správca farnosti Nižná Šebastová a rady duchovenstva
posilnil diakon Jakub Farkaš. Takto spoločne sme mohli byť svedkami tejto
historickej udalosti, ktorá má pre našu obec veľký význam. Otec biskup nás
povzbudil, aby sme boli trpezliví, aby sme budovali dobré vzťahy v rodinách, ale aj
vo farskom spoločenstve. Na záver slávnosti privítal nového správcu farnosti
a poprial mu všetko dobré aj náš pán starosta JUDr. Miroslav Makara.
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sľub Dp. Františka Voľanského

J. Potocká

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 08.07.2019

Uznesenie 1/7/2019:

OcZ schvaľuje program
rokovania OcZ č. 7/2019.
Za overovateľov zápisnice
boli určení Ing. Štefan
Olejník a Gejza Sabanoš.

Uznesenie 2/7/2019:

OcZ schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 4/2019

Uznesenie 3/7/2019:

OcZ schvaľuje zámer
zriadenia bezodplatného
vecného
bremena
na
pozemok vo vlastníctve
obce Ľubotice, parc. č. KN
– E 906/2 (presná výmera
bude určená geometrickým
plánom) spočívajúceho v
práve prechodu a prejazdu
motorovými vozidlami pre
Ing. Martu Tarasovičovú a
spoluvlastníkov pozemku
parc. č. KN – E 518/1,
Chmeľová 11, Ľubotice.

Uznesenie 4/7/2019:

OcZ schvaľuje uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení bezodplatného
vecného bremena na
pozemku KN – C parc. č.
3213/4, v k. ú. Ľubotice
vo vlastníctve obce
Ľubotice, spočívajúceho v
uložení inžinierskych sietí
a práva prechodu a
prejazdu motorovými
vozidlami pre spoločnosť
Dent plus, s.r.o.,
Budovateľská 38, 080 01
Prešov.

Uznesenie 5/7/2019:

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

Obecné
zastupiteľstvo
schválilo tieto VZN:

Všeobecne
záväzné
nariadenie obce Ľubotice
č. 3/2019 o určení výšky
finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a
nákladov spojených so
stravovaním v školách a
školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je
obec Ľubotice.
Všeobecne
záväzné
nariadenie obce Ľubotice č.
4/2019, ktorým sa určujú
názvy nových ulíc v obci
Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce
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Oznamy OcÚ

Poplatky za hrobové miesta na cintoríne
V roku 2018 vznikla všetkým občanom, ktorí majú na základe nájomnej zmluvy hrobové miesto na
cintoríne, povinnosť zaplatiť za hrobové miesto na ďalších 10 rokov, t. j. do roku 2028. Na základe
rozhodnutia OcZ a platného VZN č. 2/2017 sa systematicky začal vyberať poplatok za hrobové miesta
od r. 2008. Preto v roku 2018 bolo povinnosťou zaplatiť za hrobové miesto pre všetkých občanov, ktorí
majú staré hrobové miesto bez ohľadu na rok, v ktorom platili po prvýkrát. Toto platí aj pre tých, ktorí
dali svojich príbuzných pochovať po roku 2008 do starého hrobu. Obecný úrad preto vyzýva všetkých
občanov, aby na túto povinnosť nezabudli a prišli zaplatiť za hrobové miesto na cintoríne.

„25 - ROČNÁ TRADÍCIA “

Možno sa nám to bude zdať neuveriteľné,
ale tento rok, to bolo 25 rokov, odkedy sa
začala tradícia našich cyrilo-metodských
osláv. Prvýkrát v roku 1994 sme mali takéto
popoludnie ešte v tzv. pánskej záhrade. V
roku 1995 sme sa presunuli na športový
areál, ktorý bol slávnostne otvorený 5.júla.
Od roku 2013 sa koná toto podujatie v
záhrade pri Obecnom dome. Prešli sme
poriadny kus cesty, ktorá sa zapísala do
histórie našej obce.
Aby som sa vrátila k našim tohtoročným
oslavám, tak aj dážď sa akosi chce stať
súčasťou tejto tradície. A veru nebolo tomu
inak ani tento rok. Deti si stihli ako tak
Ukážka dravcov
zasúťažiť, namaľovať tvár aj vyrobiť nejaké
pekné hand made výrobky v tvorivej dielničke. Za to všetko ich čakali pekné odmeny vo výmennom obchodíku „pod čerešňou“ za nazbierané body. Presne pred začiatkom sa spustil nie dážď,
ale lejak! V tejto chvíli nám ako organizátorom nebolo všetko jedno.... Tí, ktorí mali väčšiu vieru
a zostali, sa presunuli do reštaurácie, kde sme trošku improvizovali a Kelemeske furmani, aj keď
neozvučení, predsa nám skrátili chvíle čakania. Po hodnej chvíli, ako tak dážď ustal, podarilo
sa nám utrieť všetky stoly a lavice, aby sa dalo pohodlne usadiť a vychutnať si pripravený
program. Aj pán zvukár sa popasoval s dôsledkami dažďa a nakoniec sme mohli úspešne v
programe pokračovať. Deti sa mohli celé popoludnie vyšantiť na skákacom hrade Frozen a
prekážkovej dráhe VipeOut. Dospelákov čakal hlavný program, ktorým nás sprevádzala Julka
Smolková. Úvod, ako vždy, patrí pánovi starostovi a jeho príhovoru, nebolo to ináč ani tento rok.
JUDr. Miroslav Makara nám priblížil históriu týchto osláv a poprial krásny zážitok. Na rad prišli
žiaci ZUŠ M. Kobeláka, ktorá pôsobí v našej ZŠ. Pokračovalo združenie šarišských šermiarov
Sarus a vystriedala ich sokoliarska skupina Horus. Dravce boli akčné a veľmi zaujímavé, poniektorí sme čakali, že si urobia pristávaciu plochu na našich hlavách alebo chrbtoch, nestalo sa. Je
vidieť, že sú veľmi poslušné svojim trénerom. Podvečer svoje vystúpenie „rozbalil“ folklórny
súbor Šarišan, ktorý sa predstavil v plnej paráde. Bolo na čo pozerať aj počúvať, v nejednom z
nás hrali všetky žilky. Skrátka, to je Šarišan. Samozrejme, Kelemeski furmani ako domáci
nemôžu chýbať na týchto slávnostiach. Aj oni nás potešili svojím spevom. Ako je zvykom, po
20.00 hod. sa začala ľudová veselica, ktorou nás sprevádzala ĽH Františka Pavúka. Aj keď muzikanti sa nám zdali primladí, ale je vidieť, že hudbu majú v srdci. Na chvíľu po zotmení sa
prihlásila o slovo ešte raz šermiarska skupina Sarus a predviedla nám ohňovú šou. Deti v
hľadisku sledovali program s otvorenou pusou aj nám dospelákom sa niekoľkokrát zastavil
dych. Toto vystúpenie bolo veľmi pôsobivé, zaujímavé, krásne. Pri tomto vystúpení boli zvlášť
ostražití naši hasiči, ktorí dohliadali na celý priebeh slávnosti. Chvála Bohu, nemuseli
zasahovať.:) Do polnoci sa ešte rozprúdila ľudová zábava a potom sme si vzájomne popriali
Dobrú noc.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
pričinili, pomohli pri príprave aj pri samotnom
priebehu
tohto popoludnia. Dievčatám zo
stacionára - za pomoc pri vydávaní guláša
účinkujúcim, Poľovnickému združeniu - za
výborný sponzorský guľáš, novým nájomcom v
zastúpení Tatiany Bokšajovej – U suseda, za
chutné a krásne jedlá a nápoje. Aj keď sú v našich
priestoroch krátko, dokázali zabezpečiť bohaté
občerstvenie.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na tejto slávnosti.
O rok do videnia
Za organizátorov J. Potocká
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FS Šarišan

V pondelok 8.7.2019 sme využili teplý a slnečný deň na osvieženie a relax na kúpalisku v Tiszaiujvárosi

J. Potocká

V Keľemešu vešelo ...

DFF Fialečka

V krásnu slnečnú nedeľu 23. júna 2019 zavŕšili svoju celoročnú
prácu folklórne krúžky na nultom ročníku folklórneho festivalu v
Ľuboticiach pod názvom - „V Keľemešu vešelo‟. Na pódiu sa
prítomným divákom predstavili Ľešnikovo dzifčata z
Podhradíka, Folklórna skupina Svinianka, Detský folklórny
súbor Klások zo ZŠ s MŠ Svinia, DFS Fijalečka zo ZŠ Šrobárova
a Zvonček zo ZŠ Ľubotice. Účinkujúci si pre nás pripravili pestré
pásma s rôznymi detskými piesňami, tancami, hrami, či už na
zvieratká na gazdovskom dvore, na koníkov na lúke, ale aj hrou
na svadbu. Ženské spevácke skupiny nás potešili krásnymi
ľudovými piesňami aj čepením nevesty. Za svoju usilovnú prácu
boli deti aj ostatní účinkujúci odmenení bohatou sladkou
odmenou, vedúce krúžku ďakovným listom a vecnou odmenou.
Veríme, že toto podujatie sa stane každoročnou peknou tradíciou
osláv Dňa detí a rodiny s myšlienkou šírenia a uchovávania našej
ľudovej tradície a kultúry.
Mgr. Ivana Čechová
Touto cestou ďakujeme spoluorganizátorom ZŠ Ľubotice pani učiteľkám Mgr. Ivanke Čechovej a PaedDr. Bronislave Feckovej
J.Potocká

LETO V DOMČEKOVE

Ako každý rok, ani toto leto nechýbali medzi aktivitami OZ KreDO aj denné tábory pre deti od 4,5 do
9 rokov. Tohto roku sa ich zúčastnilo spolu 144 detí a 13 dobrovoľníkov.
Počas štyroch prázdninových týždňov sa Domčekovo zaplnilo mnohými zvedavými detskými tvárami,
ktoré sa nevedeli dočkať na spoločné objavovanie pokladov ukrytých v Biblii...
Počas prvého tábora s názvom Egyptské dobrodružstvo sme sa preniesli do dávnej doby, kde žil Jozef
Egyptský a jeho bratia. Druhý turnus niesol názov Výstup na vrch a jeho hlavnou témou boli biblické
vrchy - Morja, Sinaj, Karmel, vrch Premenenia a Golgota. V poradí tretí tábor s názvom Skúška
odvahy sa odohrával na námet knihy proroka Daniela. Posledný augustový turnus Cesta pútnika sa
niesol v duchu náročného putovania človeka do Zlatého mesta.
Každý táborový deň mali deti
možnosť budovať staré i nové
priateľstvá, rozvíjať svoje
dary a talenty prostredníctvom
kreatívnych a praktických
dielní, Montessori klubov,
športových aktivít, tancov,
spevu, rôznych hier či
stopovačiek.
Počas týchto detských táborov nám slúžil sväté omše náš nový pán farár František, za čo mu
patrí veľké „ďakujeme“.
Sme vďační Bohu za jeho lásku a ochranu počas táborov a tiež všetkým mladým Aktuálne informácie o aktivitách nájdete na:
fb/KCdomcekovo/ alebo www.ozkredo.sk
dobrovoľníkom za ich ochotné srdce slúžiť tým najmenším.... :-)
Ondrej a Lucia Dlugošoví
Do skorého videnia v Domčekove v septembri!
(3)
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„V tábore, je nám tu dobre...“

Slová z názvu článku sú úvodné slová tohoročnej hymny
Prázdninového týždňa výletov 2019, ktorý sme zorganizovali 29.7. –
2.8.2019. Myšlienka je jednoduchá: Ponúknuť zaujímavé strávenie
prázdninových dní – či už celého týždňa alebo si deti mohli vybrať dni,
Rekonštrukcia
ktoré
ich zaujali. Pridať sa mohli i dospelí. Takto sme postupne
knižnice
na novú triedu
navštívili:
Spišský hrad a salaš, v utorok sme si urobili pokladovku po
na Spišskom Hrade

Prešove a pozreli divadlo o Pollyanne, Ochtinskú aragonitovú jaskyňa
a kaštieľ a archeopark v Hanušovciach sme navštívili v stredu a vo
štvrtok, v piatok sme v Ľuboticiach hľadali poklad. Vo štvrtok nás
potešil svojou prítomnosťou pán farár František. Na výletoch sa
prestriedalo vyše 20 detí od 3. po 7. ročník. Dokonca sa k nám pridali i
mladší. Striedavo nám pomohlo okolo 13 obetavých animátorov z 9.
roč. až vysokoškoláčok, ale aj už pracujúci Jožko. Z dospelých
ďakujeme za pomoc pani G.Pinkovej, „tete“ Ele Kivaderovej. Obci
Ľubotice by sme chceli poďakovať za finančnú výpomoc.
Tento rok sme putovali po stopách hrdinov, ako sú: obetavá mamka
Giana, Janko Bosco – ktorý sa nevzdal na ceste za svojím povolaním
kňaza a priateľa mladých, spoznali sme príbeh Pollyanny, ktorá aj v
pri Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Materská škola pre slniečkové deti
Na sklonku letných prázdnin sa vám už tradične prihováram v
mene kolektívu MŠ Ľubotice. „Kde sa niečo končí, niečo iné
sa začína“.
Končia dni oddychu, slnka, letných radostí a vystriedajú ich
každodenné pracovné povinnosti pre dospelých a školské dni
pre našich škôlkarov.
V školskom roku 2019/2020 sa 5 tried MŠ otvorí pre 117
detí vo veku od 3 do 6 rokov. Naše „Lienky, Žabky, Motýliky,
Včielky a Kvetinky“ privíta podnetné, bezpečné a estetické
prostredie s inovačnými pomôckami, interaktívnymi
hračkami. Prvé dni pomôže zvládnuť 11 pedagogických a 6
nepedagogických zamestnancov s citom, rozumom,
láskyplne.
Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, na
základe ktorého je v platnosti náš Školský vzdelávací
program „Slniečko“ zameraný na environmentálnu výchovu a
ľudové tradície nášho regiónu. Aktivity školy budú
podporovať zdravý životný štýl a pohybové zručnosti
deň vody
(plávanie, korčuľovanie, pohybový krúžok, envirodni, zdravé
stravovacie návyky, Milk Agro projekt, ...), rozvoj
kognitívnych kompetencií (Legománia, projekt Labák,
oboznamovanie sa s AJ, bádanie, pokusy, Motýlia záhrada, …
), sociálno-emocionálnu inteligenciu projekty : Mikulášsky
večierok, Deň rodiny, Fašiangové dni, Týždeň ľudovej
kultúry, divadelné predstavenia, vystúpenia pre verejnosť,
spolupráca s denným stacionárom …
...je to len zlomok okamihov, ktoré spolu strávime v
materskej škole pod naším Slniečkom.
Zmeny nastanú v platbách za stravovanie a za školné. Sú v
súlade s platným VZN č.3 z 8.7.2019, ktoré je zverejnené na
webových stránkach obce aj materskej školy.
Spolu s deťmi im pripravte
batôžky s prezuvkami,
pyžamkom, obľúbenou hračkou, oblečením na prezlečenie
(najmä pre nové detičky) a zdravotným potvrdením od
pediatra. Nalaďte ich pozitívne, nech sa tešia na nových
kamarátov, hračky, nové zážitky.
Všetky ďalšie informácie vám budú poskytnuté pri
každodennej komunikácii s ich pani učiteľkami.
Za „škôlkarskú rodinu“ vám prajem príjemné augustové
dni a teším sa na stretnutia od 2. septembra 2019 v
pravidelnej prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Mgr. Renáta Kertysová

ZŠ
ťažkostiach rozdávala druhým radosť i príbeh Františka Assiského,
ktorý sa snažil slúžiť druhým.
Ešte raz patrí veľká vďaka animátorom a dospelým, ktorí nám
poslúžili, aby sme prežili veľa pekných chvíľ!
(4)

ĽUBOTICE

Aj keď žiaci prázdninovali, škola žila celý čas pracovným
ruchom a teraz je už opäť pripravená na privítanie všetkých
žiakov v novom školskom roku.
Začíname 2.9.2019 o 8:15 hod. na školskom dvore.

Vedúca tábora Mgr. Martina Baňasová
informačný časopis obce Ľubotice

Tešíme sa na Vás
vedenie a zamestnanci ZŠ

DHZ Ľubotice
zamestnanci školy

Pozvánka na tretí stolnotenisový turnaj

Súťaž o Pohár starostu obce Ľubotice

Prinášame vám krátky zostrih akcií
Dobrovoľného hasičského zboru Ľubotice
za uplynulé mesiace. V mesiaci máj sme sa
spolu v spolupráci s obcou Ľubotice
podieľali na akcii – Stavanie mája, ktorá sa
už stáva peknou a milou tradíciou v obci. V
júli na slávnosť sv. Cyrila a Metoda
vykonávali členovia zboru protipožiarnu
hliadku v areáli Obecného domu a
pomáhali
pri
napúšťaní
jazierka.
Dobrovoľný hasičský zbor je nápomocný
aj farnosti, kde členovia strážia Boží hrob
počas Veľkonočných sviatkov a zúčastňujú
sa na procesii na Bielu sobotu, taktiež
vypomáhajú v mesiaci jún na sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Zúčastnili sme sa protipožiarnej hliadky na
športovej akcii „Športuj, Slovensko“, ktorá
sa konala 26. 5. v Prešove. V spolupráci s
inými DHZ sme sa pomáhali pri
vykonávaní protipožiarnej hliadky na
Dobrom festivale na Delni. Malou ukážkou
techniky a hasenia sme 1. 6. na Pravoslávnej
bohosloveckej fakulte v Prešove oslávili spolu
s tými najmenšími Medzinárodný deň detí.
Činnosť v zbore je zameraná aj na športovú
oblasť. V mesiaci jún sme sa s dvomi
družstvami zúčastnili súťaže vo Vyšnej
Šebastovej, kde muži obsadili 4. miesto a
naši dorastenci získali 6. miesto.

Dorastenecké družstvo sa zúčastnilo aj
súťaže
Hasičských tovarišov, kde sa
umiestnili na 8. mieste a na 2. mieste v
štafete. Pre nás významnou udalosťou bol
II. ročník súťaže o pohár starostu obce
Ľubotice, ktorá sa konala 23. júna v
športovom areáli TJ Sokol Ľubotice. Tejto
súťaže sa zúčastnilo celkovo 18 družstiev.
V auguste sa muži zúčastnili nočnej súťaže
v obci Žipov, kde obsadili krásne 2. miesto
s časom 18.min a 85s. Pri dobrovoľnom
hasičskom zbore pôsobí krúžok Mladých
hasičov pod vedením p. Vladimíra Pecucha
a p. Patrika Benka. Spoločne sa počas
letných prázdnin zúčastnili sústredenia na
Domaši.
Počas roka vykonávame protipožiarne
hliadky, zasahujeme pri malých požiaroch
a boli sme zasahovať aj po prudkých
dažďoch. Snažíme sa byť stále nápomocní
obci a občanom, preto v prípade potreby
nás neváhajte kontaktovať na telefónnom
čísle: 0917 888 522.
Chceme Vás pozvať na Hasičskú ľudovú
DISCO ZÁBAVU, ktorá sa bude konať 13.
9. 2019 so začiatkom o 20:00 hodine v
reštaurácii U Suseda v Ľuboticiach
(Obecný dom na Bardejovskej 29).
Za DHZ Ľubotice
Mgr. Miroslava Antonyová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v
Ľuboticiach a obec Ľubotice Vás pozývajú na výstavu s názvom
LOVAS
„Plody zeme a práce ek
ľudských
rúk“,

ktorá sa bude konať 13. a 14. septembra 2019 na námestí pred Obecným úradom.
Prosíme záhradkárov a pestovateľov o zapožičanie vypestovaných produktov.
Ovocie, zeleninu, kvety, staré náradie, tkané koberce, vyšívané obrusy. Ručné
výrobky z papiera, dreva, drôtu môžete priniesť vo štvrtok 12.9.20109 od
19.00 hod. na OcÚ. Prosíme, prinesené produkty označiť menom, aby sme
vedeli, komu ich máme vrátiť.
Potešme sa tak spoločne z toho, čo nám bolo dopriane.
ZO SZZ a OcÚ Ľubotice
informačný časopis obce Ľubotice

Obecný úrad pozýva všetkých na tretí
stolnotenisový turnaj o titul Majster Ľubotíc v
stolnom tenise pre rok 2019 (body sa
spočítavajú počas štyroch turnajov a víťaz
bude vyhlásený až na poslednom turnaji).
Hráme v troch kategóriách: juniori od 10 do
15 rokov, ženy a muži. Štartovné je 1 euro na
osobu na jeden turnaj, juniori majú vstup
zdarma. Turnaje sú len pre amatérov, nie pre
registrovaných hráčov (ani v minulosti). Je
potrebné si doniesť prezúvky, raketu a
športového ducha. Občerstvenie bude
zabezpečené. 3. turnaj sa uskutoční v sobotu
14.9. 2019 o 8.00 vo veľkej telocvični v ZŠ
Ľubotice. Prihlasovanie do 11.9. 2019 na tel.
0949 277 493, alebo
mailom
na
majsterlubotic@centrum.sk.
Príďte sa zabaviť a oddýchnuť si od
každodenných starostí. Tešíme sa na vašu
účasť. Športu zdar !
Za organizačný tím
Rasťo Paľo

BEŽECKÁ SEZÓNA
SA PREHUPLA DO
SVOJEJ DRUHEJ
POLOVICE...
Bežecká sezóna je v plnom prúde, čoho dôkazom je aj veľký počet pretekov, ktoré naši
bežci absolvovali, a tak sa na zopár
najlepších výsledkov môžeme bližšie
pozrieť.
Začiatkom mája sa v krásnom prostredí
Starého Smokovca uskutočnil City trail Starý
Smokovec. Náročný 16 - kilometrový beh s
prevýšením 600 m úspešne absolvoval Matej
Platko. S časom 1 hodina 18 minút a 20
sekúnd obsadil krásne 8. miesto vo svojej
kategórii. Koncom mesiaca sa Matejovi opäť
darilo, a to priamo v ,,srdci Šariša“ 26. mája
na Pivovarsko - hradnej sedemtisícovke,
tentoraz s prevýšením 300 m si vybojoval 6.
miesto vo svojej kategórii s časom v cieli 39
minút a 21 sekúnd. Náročné prevýšenie 635
m na 7,7 kilometrov dlhej trati si vyskúšal aj
Peter Kizek, ktorý sa 8. júna zúčastnil Behu
na chatu pri Zelenom plese, kde v kategórii
juniori vybojoval úžasné 4. miesto s časom 1
hodina 5 minút a 48 sekúnd. Peter si tiež
nenechal ujsť ani siedmy ročník Domašškej
desiatky na Eve, kde si vylepšil svoj osobný
rekord takmer o 4 minúty v porovnaní s
predošlým ročníkom Domašskej desiatky.
Neodradilo ho ani horúce júlové počasie a v
(5)

kategórii mužov do 39 rokov získal 23. miesto zo 49 prihlásených s časom v cieli 52 minút a 13 sekúnd.
Začiatok júna sa opäť niesol v znamení náročného behu Na vrchol Minčola (Lipany, okr. Sabinov). Táto 4 - kilometrová trasa s prevýšením
522 m neodradila Lukáša Kormaníka, ktorý si tam vybojoval 1. miesto vo svojej kategórii s časom 33 minút a 23 sekúnd. Keďže náročné
trasy sú pre Lukáša výzvou, rozhodol sa absolvovať 4. augusta Malý Kavečanský maratón. Na štart tejto náročnej bežeckej disciplíny –
ek LOVAS
najťažšieho cestného polmaratónu (21,1 km) nielen na Slovensku, ale i v celej strednej Európe s prevýšením vyše 600 m, sa postavili
pretekári zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny . Lukášovi sa tvrdá príprava vyplatila - obsadil krásne 1. miesto, s časom v cieli 1 hodina 37
minút a 18 sekúnd. Zuzana Sajdaková, sa tiež párkrát postavila na stupeň víťazov, a to začiatkom júla
v Banskom (okres Vranov n/ Topľou), kde sa uskutočnil 24. ročník Bančanskej desiatky. Päť-kilometrový členitý terén sa jej podarilo
zdolať za 24 minút a 20 sekúnd, čím si zaistila svoje 1. miesto v celkovom poradí prihlásených žien. Zuzana nechýbala ani na Šarišskom
hrade, kde sa 11. augusta konal 3. ročník behu s názvom Hradná míľa. Beh pozostával z dvoch okruhov okolo Šarišského hradu. Zuzana
bola v cieli za 7 minút a 47 sekúnd, obsadila 1. miesto vo svojej kategórii. Gejza Sabanoš, ktorý ako všetci vieme obľubuje dlhé trate, sa
29. júna v Šamoríne predstavil na 12 – hodinovom behu. Za tento čas odbehol neuveriteľných 95,7 kilometra. Gejza sa momentálne pripravuje na ďalší náročný ultramaratón, ktorý ho čaká 7. septembra, tentoraz v Poľskej Krynici.
Nasledujúce bežecké podujatia :
8. september: Drienovská desiatka
1. september: Ľubotická desiatka
14. september: Prešovský polmaratón a desiatka
7. september: Bieg 7 dolín (Krynica)
Za bežecký klub TJ Sokol Ľubotice Mgr. M. Kormaník

Matej Platko dobieha do cieľa city trailu v Starom Smokovci
hradná Míľa: Lukáš Kormaník a Zuzana Sajdáková s
prvými miestami na hradnej míli
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