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P O Ď A K OV A N IE

Z A S LÁV N O S Ť
P RE JUBILA N TOV 1 2 .1 0 .2 0 1 9
Je už tradíciou našej obce, že
každoročne
pozýva
svojich
občanov – jubilantov na krásne
slávnostné posedenie. Keď sme s
manželom dostali pozvanie na
stretnutie, tak nás to potešilo, že sa
môžeme zúčastniť takej milej
slávnosti a že aj na nás sa zo strany
starostu obce a pracovníkov OcÚ
myslelo. Dnes neľutujeme, že sme
sa zúčastnili tejto krásnej udalosti.
Tento slávnostný deň sa začal sv.
omšou, po ktorej pokračoval
slávnostný akt v Obecnom dome, kde
nás srdečne privítal a slávnostným
príhovorom
poblahoželal,
aj
každému jubilantovi osobne s
kvetom v ruke, starosta obce JUDr.
Miroslav Makara. Nastala chvíľa s
prípitkom vínka a slávnostným
obedom. Tieto chvíle nám
spríjemnili kultúrnym programom
deti ZŠ Ľubotice a Kelemeske
furmani. Pri odchode každý
jubilant dostal hodnotný darček.
Za tieto prežité príjemné chvíle
srdečne
ďakujeme
všetkým
pracovníkom OcÚ, hlavne p. Mgr.
Júlii Potockej, a všetkým, ktorí sa
podieľali na tejto príprave osláv.
Osobitne ďakujeme starostovi obce
JUDr. Miroslavovi Makarovi.
Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia,
síl v osobnom aj pracovnom živote.
My jubilanti ďakujeme nebeskému
Otcovi za tie milosti a dary, ktoré
sme dostali počas života, kým sme
sa dožili nášho jubilea.

jubilanti

gratulácie

Ešte raz srdečne ďakujeme!
S úctou Anna Žecová

informačný časopis obce Ľubotice

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 26.08.2019

Uznesenie 1/8/2019:

OcZ schvaľuje program
rokovania OcZ č. 8/2019.
Za overovateľov
zápisnice boli určení
Martin Baňas a Jan
Barnoky.

Uznesenie 2/8/2019:

OcZ schvaľuje
predloženie žiadosti o
nenávratný finančný
príspevok pre výzvu PRV,
názov projektu:
„Rekonštrukcia mosta na
ul. Šalgovickej v
Ľuboticiach“, kód výzvy:
MAS_017/7.2/2

Uznesenie 3/8/2019:

OcZ schvaľuje zriadenie
bezodplatného vecného
bremena na pozemok vo
vlastníctve obce Ľubotice,
parc. č. KN – C 3228/1,
zastavaná plocha, o
výmere 65 m2, v k. ú.
Ľubotice, spočívajúceho
v práve prechodu a
prejazdu motorovými
vozidlami pre Juraja
Kožeja, Prostějovská 16,
Prešov.

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 09.09.2019

Uznesenie 1/9/2019:

OcZ schvaľuje program
rokovania OcZ č. 9/2019.
Za overovateľov zápisnice
boli určení Mgr. Miroslava
Antonyová a Mgr.
Vladimír Lukáč

Uznesenie 2/9/2019:

OcZ schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 5/2019

Uznesenie 3/9/2019:

OcZ schvaľuje plán
kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce
Ľubotice na druhý polrok
2019 a poveruje hlavného
kontrolóra na výkon
kontroly v súlade so
schváleným plánom
kontrolnej činnosti.

Uznesenie 4/9/2019:

OcZ schvaľuje zriadenie
bezodplatného vecného
bremena na pozemok vo
vlastníctve obce Ľubotice,
parc. č. KN – E 906/2 o
výmere 286 m2,
spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu
motorovými vozidlami pre
Ing. Martu Tarasovičovú a
spoluvlastníkov pozemku
parc. č. KN – E 518/1,
Chmeľová 11, Ľubotice.

pokračovanie na str. 3
(2)

Oznamy OcÚ
Oznamujeme občanom, že priestor pri
veľkoobjemových kontajneroch, pri športovom
areáli je monitorovaný kamerovým systémom.
Preto žiadame o dodržiavanie otvorených hodín
pre verejnosť, každú sobotu od 9.00 do 15.00
hod.
Firma Spojstav, ktorá zabezpečuje výkopové
práce pre Slovak Telekom, na základe vzájomného rokovania, uvedie všetky výkopy a otvory
na chodníkoch do 15. 11.2019 do pôvodného
stavu. Ďalšie výkopové práce budú realizované
po skončení zimného obdobia.

Katarínska
OLDIES zábava
V sobotu 23.11.2019 od 20.00
hod. sa môžete prísť zabaviť a
zatancovať
do reštaurácie U suseda,
Bardejovská 29.
Vstupné: 2€ / Kataríny majú
vstup zdarma.
Čaká na Vás aj tombola.
O hity overené časom sa
postará Heddy keddy Dj
Lubosh.

Vianočný trh
V piatok 6.12.2019 sa bude
konať
Vianočný trh
na námestí pred Obecným
úradom v Ľuboticiach
od 15.00 hod.
Žiadame predajcov, aby sa v
predstihu prihlásili (do konca
novembra) na OcÚ alebo na t.
č. 051/7480904. Máme
obmedzený počet stolov,
ďakujeme za porozumenie.

Vianočná
kvapka krvi
V piatok 13.12.2019
v komunitnom centre sa
od 8.00 – do 11.30 hod.
uskutoční
hromadný odber krvi.
Pozývame naň darcov aj
prvodarcov.
OcÚ

Tešili sme sa z tohtoročnej úrody
Už po 11.-krát sme si tento rok mohli prezrieť
výstavu s názvom „Plody zeme a práce ľudských
rúk“. Vo štvrtok 12.9.2019 podvečer všetci ochotní
záhradkári prinášali nielen svoje výpestky, ale aj
výrobky, ktoré sami vytvorili. V piatok aranžéri zo
SOŠ gastronómie a služieb nám vkusne
naaranžovali výstavu na námestí pred OcÚ. Tento
rok nás prekvapila RTVS, ktorá prišla z tejto výstavy
urobiť reportáž. O 15.00 hod. po otvorení výstavy
predsedom ZO SZZ v Ľuboticiach Ing. Františkom
Marcinčinom a starostom obce JUDr. Miroslavom
Makarom sa nám v kultúrnom programe predstavili
deti z našej MŠ, žiaci ZŠ - FS Zvonček, FS
Kelemeske Furmani. Po sv. omši, ktorá bola
poďakovaním za tohtoročnú úrodu, pán farár
František Voľanský požehnal tohtoročnú úrodu na
námestí.
Spomedzi vypestovaných produktov
spomenieme nádhernú „mega kapustu“, ktorá mala
cca 8 kg. Tak ako každý rok naše oči potešili aj
bonsaje p. Lukáča. Chceme sa poďakovať materskej
škole za výborné buchty a výzdobu „starostovej
chyže“, žienkam z denného stacionára za koláčiky z
lístkového cesta, ZŠ za prípravu medovníčkov aj
zdobenie, SOŠ gastronómie a služieb za
občerstvenie a mačanku. V sobotu 14.9.2019 sme
ešte privítali zástupcov združenia záhradkárov z
Nového Saczu a pre nich si pripravila vystúpenie
ZUŠ M. Kobeláka, jeho talentovaní žiaci. Ďakujeme
všetkým vystavovateľom za poskytnuté produkty, či
už výpestky, výrobky, staré náradie, slamu... skrátka
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
túto výstavu.
informačný časopis obce Ľubotice

Za organizátorov J. Potocká

pokračovanie závery
zo dňa 09.09.2019
Uznesenie 5/9/2019:

OcZ schvaľuje nadobudnutie
pozemku, parc. č. KN – C
21117/396 – orná pôda o
výmere 58 m2 od Ing. Jozefa
Demčáka, Prostějovská 3,
Prešov, Bc. Márie
Andrejčákovej, Majakovského
3, Prešov, Terézie Cárikovej,
Šebastovská 10, Ľubotice a
Jána Marchevku, Lomné 61 do
vlastníctva obce darovaním.

Uznesenie 6/9/2019:

OcZ schvaľuje predaj pozemku
vo vlastníctve obce, parc. č.
KN-C 1347/2, o výmere 19
m2 zastavaná plocha a
nádvorie v k .ú. Ľubotice za
cenu 40,- €/ m2 pre spoločnosť
Klemens, s.r.o., Šebastovská
10, Ľubotice z dôvodu, že
pozemok je zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou a pre obec nie je
samostatne využiteľný, v
súlade s ustanovením § 9a,
ods.8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.

Uznesenie 7/9/2019:

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
Stanislava Vargu, Nám. Sv.
Martina 43, Lipany.

Denný stacionár
„ Nie je dôležité, čo s nami urobí život, ale čo my urobíme so
svojím životom“.
Gerhard Uhlenbruck

Od posledného vydania Spravodaja sme náš
život v stacionári opäť obohatili o množstvo
nových zážitkov a skúseností a vytvorili veľa
krásnych vecí, ktoré vzišli z rúk našich
šikovných senioriek. Deň zdravia sme oslávili
tradične meraním výšky, váhy a krvného tlaku
seniorov.
Pri príležitosti „kvapky krvi“,
aktivity, ktorá sa pravidelne koná v priestoroch
denného stacionára, sme v tvorivých dielňach
seniorov vytvorili z moduritu kvapky krvi,
ktorými sme potom obdarovali darcov krvi, aby
mali malú pripomienku na tento deň. O
všeobecnej prevencii pred kriminálnymi činmi
páchaných na senioroch nás prišli informovať
preventisti z mestskej polície v Prešove. Púpava
nás naštartovala, aby sme si v stacionári uvarili
púpavový medík. Neobišli sme ani športový deň
seniorov, ktorý sa konal vo farskej záhrade. Na
tejto akcii nás milo prekvapila aj prítomnosť
nášho bývalého pána kaplána Martina Tuleju.
Dobrovoľní hasiči nás poprosili o pomoc pri
varení guláša, preto naše šikovné seniorky a
seniori ani sekundu neváhali a pomohli im s
čistením a krájaním zemiakov a cibule. Za
odmenu nám jeden z členov dobrovoľného
hasičského zboru prišiel porozprávať o
mimoriadnych udalostiach, ktoré sa v živote
môžu vyskytnúť a ako na nich správne
reagovať.
Deň matiek nám prišli spestriť a obohatiť
svojím nádherným vystúpením deti z MŠ.
Mesiac máj je v stacionári už tradične spojený s

návštevou Ružencovej záhrady vo Vyšnej
Šebastovej, kde sme sa spolu s bývalým pánom
kaplánom Marekom pomodlili ruženec a
následne nám odslúžil sv. omšu. Deti z
divadelného krúžku ZŠ nám prišli predviesť
„hru na radosť“, ktorej hlavnou myšlienkou je
zachovať si večný optimizmus v akejkoľvek
životnej situácii.
Za sebou máme aj duchovnú obnovu v
Litmanovej, za ktorú patrí veľká vďaka
bývalému pánovi kaplánovi Marekovi. V
polovici júna sme pre seniorov obce pripravili
Deň otvorených verí v DS. Neobišli sme ani
„deň čokolády“ spojený s ochutnávkou
rozličných druhov čokolády. Svoju športovú
zdatnosť sme si mohli vyskúšať na golfovom
ihrisku, ktoré sa nachádza v rámci areálu Zps
Veselá. Opäť sme u nás privítali milú návštevu
zo zariadenia Dorka Z Prešova. S našimi
seniormi sme si vyrazili na výlet do Sačurova. A
pred nedávnom nás navštívili pracovníci z
odboru prevencie kriminality kancelárie
ministerstva vnútra, aby nás poučili ako
nenaletieť podvodníkom. V októbri sme opäť
mali „deň otvorených dverí“ v dennom
stacionári.
Na záver myšlienka od Matky Terezy:
„ Najhoršou chudobou je osamelosť a pocit, že
nie ste nikým milovaní“ .... a práve o to sa
snažíme pri poskytovaní sociálnej služby v
stacionári, predísť pocitom osamelosti a nelásky.....
Za kolektív DS, Mgr. Andrea Hanišová

Uznesenie 8/9/2019:

OcZ schvaľuje finančný
príspevok vo výške 1.249,50 €
na zdravotnícku pomôcku motorové vozidlo Peugeot
Rifter Long pre ŤZP dcéry
Milana Dudáša, Tamaru a
Barboru Dudášovú, bytom
Gagarinova 9, Ľubotice.

Uznesenie 9/9/2019:

OcZ schvaľuje preloženie
zasadnutia OcZ zo 14.10.2019
na 18.10.2019 o 16,00 hod.

Uznesenie 10/9/2019:

OcZ v súvislosti s ukončením
nájmu nehnuteľnosti schvaľuje
finančné vysporiadanie za
terasu a jazierko pri Obecnom
dome v Ľuboticiach pre
bývalého nájomcu Martina
Balíka A.M.B., Kalinčiakova
23, Ľubotice vo výške 4.150,€ v zmysle znaleckého
posudku.

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

informačný časopis obce Ľubotice

Ondrej a Lucia Dlugošoví
(3)

Týždeň zdravej výživy
v materskej škole

V materskej škole sa už stalo tradíciou, že so zberom jesennej úrody sa
celý týždeň venujeme zdravej výžive.
Deti majú celý týždeň možnosť nosiť ovocie a zeleninu, ktorú
dopestovali doma s rodičmi, starými rodičmi, pomáhali pri ich zbere,
spracovaní či uskladnení. Tri dni týždňa sa nesú vo farbách semafora –
pondelok je červený deň, utorok žltý deň, štvrtok zelený deň vitamínový semafor. Počas týchto dní deti prinášajú do materskej školy
ovocie a zeleninu danej farby a aj ony prídu oblečené v určenej farbe. Na
ovocie, zeleninu a zdravú výživu sú počas tohto týždňa zamerané
edukačné aktivity, básne, piesne, hry, rozprávky, čím deti získavajú
poznatky o význame a dôležitosti vitamínov pre zdravie človeka. Z
doneseného ovocia a zeleniny si v triedach deti spolu s pani učiteľkami
pripravujú ochutnávky, ovocné a zeleninové šaláty. Ostatné dva dni
týždňa sú venované pohybovým hrám, aktivitám a pohybu, ktorý tiež
prispieva k lepšiemu zdraviu človeka. Aj naše tety kuchárky im
prispôsobujú jedálny lístok a varia jedlá a pripravujú šaláty, ktoré sa
zhodujú s farbou toho-ktorého dňa.
Po skončení celého týždňa deti vedia, že
„Z ovocia a zeleniny máme vitamíny.
Ak chceme byť deti zdravé, dáme si ich teraz práve.“

Rekonštrukcia
knižnice
na novú triedu

Mgr. Mária Pavlíková

ZO

S POZNÁVAME
REGIÓNY

V dňoch 10. a 11. 10. 2019
39 žiakov 7. až 9. ročníka
pod vedením p. uč.
Tirpákovej a Golitkovej
spoznávalo regióny Šariš,
Abov, Gemer, Malohont,
Horehronie, Liptov a Spiš.
Navštívili krásny kaštieľ v
Betliari
i
jedinečnú
Ochtinskú
aragonitovú
jaskyňu. V Slavošovciach
sme navštívili pamätnú
izbu a rodný dom Pavla
Dobšinského,
v
Drienčanoch jeho faru a
hrob. Tam sme zhliadli i
slnečné
hodiny
a
rozprávkovú autobusovú
zastávku. Druhý deň našej
exkurzie
začal
v
Lukovištiach,
kde
je
pamätná
izba
Ivana
Krasku.
Potom
žiaci
zasadli do lavíc 1.
slovenského gymnázia v
Revúcej. Na záver naše
kroky viedli do Hornej
Lehoty do pamätnej izby
Sama Chalupku. Pri jeho
hrobe žiaci zarecitovali
úryvok z básne Turčín
Poničan. Spolu s lektorkou
sme boli milo prekvapené,
ako si báseň pamätajú ešte
zo 6. ročníka. Vrátili sme
sa síce možno unavení a
uchodení, ale obohatení o
množstvo
nových
informácií a zážitkov.
Vyučujúce SJL
(4)

E URÓPSKY

Z ÁKLADNEJ Š KOLY
E URÓPSKY

DEŇ JAZYKOV

Dňa 18.9.2019 sa žiaci siedmeho ročníka
zúčastnili EDJ na Prírodovedeckej fakulte v
Košiciach. V priestoroch auly a učebniach
fakulty boli pripravené rôzne zaujímavé úlohy a
súťaže v cudzích jazykoch. V areáli fakulty sa
žiaci zúčastnili kvízu o EÚ a Európe. Poskladali
veľké puzzle – Európu. Pre veľký počet
zúčastnených žiakov základných škôl
a
študentov stredných škôl sa nám nepodarilo
súťažiť v kvíze, ktorý prebiehal v aule a ani sa
zúčastniť súťaže v speve.
Mgr. R. Gazdová

V OĽBY

DO

DEŇ RODIČOV

27.9.2019 prebehol na našej škole už 14.ročník EDR.
Žiaci aj ich rodičia sa mohli zapojiť do rôznych aktivít,
ktoré boli pre nich pripravené. Vyskúšali si maľovanie na
tvár a na textil. Svoje zručnosti prišli ukázať remeselníci –
čipkárka, medovnikárka, drotári, výrobcovia bižutérie a
ozdobných predmetov. Tieto remeslá si každý mohol aj
vyskúšať. Svoje vedomosti a zručnosti nám ukázali aj
študenti z SOŠ Mladosť a SOŠ na Košickej ulici.
Kaderníčky, manikérky, vizážistky či fotografi mali od
rána plné ruky práce. Skrášľovali malé parádnice aj mladé
slečny z našej školy.

RŠ

V školskom roku 2019/20 sa konali voľby do
Rady školy. Na nové funkčné obdobie bude Rada
ZŠ Ľubotice pozostávať z týchto členov:
Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Ivana
Čechová, Mgr. Martina Baňasová
Za nepedagogických zamestnancov: Gabriela
Vargová
Za rodičov: Ing. Ľubomír Babinčák, Jan
Barnoky, Jana Kopilcová, PaedDr. Ľubomír
Magda. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Miroslava Antonyová, Mgr. Vladimír
Lukáč, Ing. Slavomír Pariľák, Mgr. Ján Vysocký
Podľa podkladov vedenia školy

Od rána rodičia aj zamestnanci školy darovali krv, ktorú
zamestnanci transfúznej stanice pošlú tam, kde bude
najviac potrebná. Príslušníci policajného zboru - psovodi,
predviedli ukážku zadržania páchateľa a vyhľadávania
drog. Študenti a učitelia z
Lesníckej školy predviedli
umenie
sokoliarov
so
ESTOVANIE POHYBOVÝCH
svojimi
dravcami.
PREDPOKLADOV
Dobrovoľní hasiči z Ľubotíc
V októbri 2019 sa uskutoční testovanie
urobili
ukážku
svojej
pohybových predpokladov žiakov prvých
najnovšej techniky a pripravili pre žiakov zaujímavé
ročníkov základných škôl. Testovanie je podľa
súťaže.
zákona o športe povinné pre všetky deti prvých
Aby nikto neostal hladný, k dispozícii bol stánok s
ročníkov ZŠ. O dva roky absolvujú rovnaké testy
občerstvením, kde si každý mohol zakúpiť to, na čo mal
aj v 3. ročníku. Zámerom Ministerstva školstva
chuť. Pani učiteľky a niektoré mamičky napiekli chutné
SR je prostredníctvom národného testovania
zákusky a koláčiky. Aj tie si mohli všetci, ktorí nás
zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v SR,
navštívili, zakúpiť za symbolické ceny.
Nakoniec si rodičia mohli pochutnať na tradičnom guláši.
priviesť ich k športu a zároveň zvýšiť
Ten pre nich s láskou uvarili naše tety kuchárky a páni
pravdepodobnosť identifikovania športovo
školníci.
nadaných detí.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto peknej školskej
PaedDr. Jana Kulík
akcie.
Mgr. R. Gazdová
informačný časopis obce Ľubotice

T

DHZ Ľubotice

Na námestí v centre Prešova si v pondelok 21.10.2019
zamestnanci
školy
prevzalo 14 DHZ z Prešovského okresu nové
motorové
vozidlá Iveco Daily z Ministerstva vnútra SR, ktoré
slávnostne odovzdala ministerka vnútra Denisa Saková.
Vozidlá sú určené k technickým výjazdom a pomoci
blížnym. Za DHZ Ľubotice si boli vozidlo prevziať
veliteľ Vladimír Pecuch, predseda Jan Barnoky a strojník
Dominik Sabo. Kľúče od vozidla prebral starosta obce
Ľubotice JUDr. Miroslav Makara

požehnanie vozidla

Dňa 26. 9. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla
Mercedes Atego/1117, CAS 20 pre DHZ Ľubotice. Pri tejto príležitosti sa
konala svätá omša v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. Po
ukončení svätej omše sa členovia DHZ Ľubotice a výjazdovej jednotky
presunuli na námestie pred obecný úrad, kde bolo auto slávnostne požehnané
miestnym p. farárom Františkom Voľanským. Akcie sa zúčastnil pán starosta
obce JUDr. Miroslav Makara, členovia obecného zastupiteľstva, hostia: riaditeľ
okresného riaditeľstva HaZZ Prešov p. mjr. Ing. Ľubomír Toďor, tajomníčka
ÚzV DPO SR Prešov p. Mária Humeňanská, predseda ÚzV DPO SR Prešov p.
Ing. Marek Angelovič a štatutár DHZ Prešov p. Peter Cápay. Pri tejto
príležitosti bolo členom DHZ Ľubotice odovzdané ocenenie zásluh, ktoré
udeľuje ÚzV DPO SR Prešov. Táto technika bude slúžiť pri zdolávaní požiarov,
technickej pomoci a živelných katastrofách. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať p. starostovi, obecnému zastupiteľstvu za zakúpenie tejto techniky
a podporu DHZ Ľubotice.
V obci Ľubotice pôsobí dobrovoľný hasičský zbor už tretí rok. Počas činnosti
sme sa zúčastnili rôznych akcií konaných obcou (Stavanie mája, Hasičská
súťaž, slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Hasičská diskozábava, Záhradkárska
výstava), cirkvou (Stráženie Božieho hrobu, nesenie baldachýnu), základnou
a materskou školou (Európsky deň rodičov), taktiež denným stacionárom
(prednášky, taktické cvičenie).
Zabezpečujeme technickú pomoc obci, protipožiarne hliadky a kontrolu
obytných priestorov. Pri miestnej základnej škole pôsobí krúžok Mladých
hasičov, ktorí reprezentujú školu na okresných a krajských súťažiach. Tento
rok sa zúčastnili 14. ročníka medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranarskej
a zabezpečovacej techniky v Trenčíne. DHZ Ľubotice má dve športové
družstvá – muži a dorast, ktorí chodia na súťaže v okrese Prešov.
Zúčastňujeme sa taktických cvičení, ktoré organizuje krajské alebo okresné
riaditeľstvo HaZZ Prešov. Spolupracujeme aj s okolitými DHZ a na základe
tejto spolupráce sme sa zúčastnili výpomoci v Košiciach na protipožiarnej
hliadke na koncerte Godzone tour, organizácie dopravy na celodiecéznej púti
v Obišovciach. Členovia DHZ Ľubotice sa pravidelne zúčastňujú darovania
krvi, ktoré organizuje obec.
Tento rok sme zabezpečovali technickú pomoc na akcii „Malkovský krosový
polmaratón – Memoriál Vlada Dančišina v Haniske, zúčastnili sme sa akcie
v Krajskom múzeu v Prešove – „ Noc múzeí a galérií“.
Protipožiarnu hliadku sme vykonávali na akcii „Športuj Slovensko“ konanej
v Jazdeckom areáli v Prešove. Deň detí sme oslávili na Pravoslávnej
bohosloveckej fakulte v Prešove.
Zúčastnili sme sa na nultom ročníku MS plavčíkov a záchranárov na Delni,
kde sme mali ukážku protipovodňových zábran a ukážku techniky.
Od začiatku roka sme mali okolo 30 výjazdov a technickej pomoci. Ak sa
chcete dozvedieť viac o našej činnosti a mať stále aktuálne informácie,
sledujte náš instagram: dhz_lubotice alebo stránku na facebooku: Hasiči
Ľubotice.
Za DHZ Ľubotice
Mgr. Miroslava Antonyová
“krst” vozidla
ek LOVAS

odovzdanie kľúčov od vozidla

zástupcovia DHZ Ľubotice

Pozvánka na štvrtý stolnotenisový turnaj

Obecný úrad pozýva všetkých na posledný
stolnotenisový turnaj, kedy sa rozhodne, kto získa
titul Majster Ľubotíc v stolnom tenise pre rok 2019.
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 prezuvky,
raketu a športového ducha. Občerstvenie bude
zabezpečené. Tento turnaj sa uskutoční v sobotu
16.11.2019 o 8.00 hod. vo veľkej telocvični v ZŠ
Ľubotice. Prihlasovanie je možné do 13.11. 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
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BEŽECKÁ SEZÓNA POMALY KONČÍ
Prvý september patril opäť nášmu podujatiuek LOVAS
Ľubotická desiatka. Na štart piateho ročníka sa
postavilo dokopy 129 bežcov, ktorí si zmerali sily na
5 alebo 10-kilometrovej trase. Najlepšie si z
domácich bežcov na 10-kilometrovej trase počínal
Martin Kormaník, ktorý skončil na 10. mieste s
časom 44 minút a 31 sekúnd. Darilo sa aj Marcelovi
Kvočkovi, ktorý sa umiestnil na 13. mieste s časom
45 minút a 20 sekúnd. Lukáš Kormaník skončil vo
svojej kategórii na 1. mieste s časom 45 minút a 53
sekúnd. Zo žien si najlepšie počínala Zuzana Sajdaková, keď skončila na 3. mieste s časom 51 minút a
32 sekúnd. Na kratšej 5- kilometrovej trati skončil
Tobiáš Korečko na 3. mieste s časom 21 minút a 44
sekúnd. Kratšiu trať zvolil aj Gejza Sabanoš, ktorý
skončil na 12. mieste. Medzi ženami sa na 5 kilometrovej trati umiestnila Eva Lešková na 3. mieste s
časom 35 minút a 11 sekúnd.
14. septembra sa konal v Prešove už druhý ročník
Prešov Half Marathon. Hlavnú 21- kilometrovú trať
bežal Lukáš Kormaník spolu s Matejom Platkom.
Ľubotická 10 - hlavný štart
Lukáš sa vo svojej kategórii umiestnil na skvelom 2.
mieste s časom 1 hodina a 36 minút. Kratšiu 10
Ľubotická 10 - hlavný štart najmladších bežcov
kilometrovú trať zvolil Peter Kizek a Zuzana Sajdaková. Zuzana skončila na peknom 9. mieste s časom
53 minút a 6 sekúnd.
Prvá októbrová nedeľa patrila 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Lukáš
Kormaník tu zvolil kratšiu polmaratónsku trať. Trať
zabehol za 1 hodinu a 32 minút, a tak si zlepšil čas
oproti minulému roku o 5 minút.
Štyri dni po maratóne sa konal v areáli Fakulty športu
už tradičný Dvojmíľový beh (3,2 km). Martin
Kormaník tu obsadil 2. miesto s časom 11 minút a 26
sekúnd. Matej Platko skončil na 7. mieste s časom 12
minút a 22 sekúnd. Lukáš Kormaník obsadil vo
svojej kategórií 1. miesto s časom 13 minút a 1
sekunda. Zuzana Sajdaková obsadila medzi ženami
Ľubotická 10 - štart detí
3. miesto s časom rovných 14 minút.
Týždeň po maratóne sa v Košiciach konal ďalší beh.
Tentokrát išlo o nočný 9-kilometrový Moon Run,
ktorý sa behal s čelovkami po lese z Jahodnej na
Sídlisko KVP v Košiciach. Na tejto trati skončil
Matej Platko na 10. mieste zo 138 zúčastnených
bežcov s časom 40 minút a 41 sekúnd.
Nasledujúce bežecké podujatia:
2. november: Beh na Roháčku
17. november: Hermanovská desiatka
31. december: Silvestrovský beh
Za bežecký klub TJ Sokol Ľubotice
M. Platko
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