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Noblesný nádych plesu

V poradí už 12. ročník Ľubotického plesu sa konal dňa 1.
februára 2020. Hneď pri príchode nás milo prekvapilo
sláčikové kvarteto, ktoré hralo klasickú hudbu a vytvorilo
tak noblesný nádych plesu. Vzápätí na to nás osobne milo
privítal starosta obce JUDr. Miroslav Makara s
manželkou a nechýbal ani uvítací prípitok. Počas
kultúrneho programu sme mali možnosť vidieť operný
spev, doprevádzany
Quartettom Ristrettom, ale aj
profesionálny tanec veľmi mladého tanečného páru, no
predviedli dokonalý tanec. Ples otvoril svojim prvým
tancom pán starosta s manželkou. Celým plesom nás
sprevádzala hudobná skupina Larix, vďaka ktorej bol od
začiatku až do konca plný parket, keďže hrali samé známe
hity. Nechýbali bohaté švédske stoly a o polnoci bohatá
tombola, ktorá vyžrebovaným účastníkom vyčarila úsmev
na tvári a radosť. Bol to príjemne strávený večer, vo
výbornej spoločnosti všetkých ľudí. Veľmi veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí pre nás tento krásny ples pripravili.
Katarína

privítanie

kultúrny program

zábava
informačný časopis obce Ľubotice

Ďakujeme všetkým sponzorom plesu
Služba ČAĎU Ľubotice, p. Čačko; PO CAR,
s.r.o. Prešov; Sofyc Clinic s.r.o., Ľubotice;
spoločnosť Gemor Fashion, Prešov, p. Matúš
Murajda;
firma Supra - predajňa
Holandského nábytku a bytových doplnkov,
Prešov; stavebná firma Profimax s.r.o. ;
Výroba elektrorozvádzačov, Ľubotice, p.
Manik;
firma LUX PREŠOV s.r.o.;
spoločnosť C.M.R. SLOVAKIA s.r.o., s
poločnosť EGM - Ing. J. Markocsy ;
O.S.V.O. comp., a.s. Prešov; firma BRODEM,
Veľký Šariš; spoločnosť DANY ALARM
s.r.o., Ľubotice; CONCEPT 1 s.r.o., Ľubotice;
Piváreň pod Hájom, Ľubotice, p. Bandurová;
spoločnosť COFIN a.s. Ľubotice; firma
POLA Štefan Poláček; spoločnosť Farmacol s
r.o. - p. Chmeliar; spoločnosť Ekonconsult,
s.r.o. Prešov; spoločnosť Hydrokres s.r.o.,
Ľubotice; Záhradníctvo SADEX Prešov;
spoločnosť STOMEX s.r.o., Ľubotice;
spoločnosť Hinrichs s.r.o. Ľubotice; Stredná
odborná škola technická Prešov; Technické
služby mesta Prešov a.s.; Kovovýroba
Ľubotice, Ing. Franko ; Kapap - veľkoobchod
s papierom Ľubotice; spoločnosť ANIR plus
s.r.o. , Prešov, p. Hudáček; spoločnosť
Agrokom Plus spol. s r. o. Prešov, Denný
stacionár Ľubotice
organizátori

Závery z rokovania OcZ zo dňa 10. 02. 2020
Uznesenie 1/1/2020:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 1/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a
Ing. Miroslav Fečik.

Uznesenie 2/1/2020:

OcZ súhlasí s realizáciou projektu: „Zvyšovanie
povedomia žiakov o zmene klímy vrátane fyzických
opatrení“, výzva: ACC03-Clima Edu vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „MZP SR“)
Celkové oprávnené výdavky: do 52.500,- Eur, Výška
NFP: do 50.000,- Eur.

Uznesenie 3/1/2020:

OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2020:
1. obnova cintorína Ľubotice - oplotenie 2.etapa
2. rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej
3. výstavba parkoviska a kontajnerových stanovíšť sídlisko Pod Hájom
4. výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej
5. p r e d ĺ ž e n i e m i e s t n e j k o m u n i k á c i e n a u l .
Makarenkovej
6. v ý s t a v b a m i e s t n e j k o m u n i k á c i e n a u l .
Ľubochnianskej
7. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť
8. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely
stavebného konania na vybudovanie cyklistického
chodníka - 2.časť
9. riešenie výjazdu z obce na MK 2 - ul. Prešovská
10. splátky zateplenia Základnej školy
11. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu a materskej školy Ľubotice“
12. vypracovanie projektovej dokumentácie na využitie
podkrovia budovy športového areálu
13. vypracovanie projektovej dokumentácie a
zrealizovanie zberného dvora
14. vypracovať štúdiu na zmodernizovanie zasadačky
OcÚ
15. vypracovať
projektovú
dokumentáciu
na
rekonštrukciu starého vodovodu na ul. Kalinčiakovej a
Makarenkovej v spolupráci s VVS

Uznesenie 4/1/2020:

OcZ súhlasí so zmenou adresy sídla Súkromnej
základnej umeleckej školy Ľubotice, Bardejovská 25,
080 06 Ľubotice na novú adresu: Makarenkova 25, 080
06 Ľubotice.

Miestna skupina Slovenského červeného kríža a obec Ľubotice
Vás pozývajú na hromadný odber krvi.

V EĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI SA USKUTOČNÍ
V PIATOK 3.4.2020.
OD 8.00 DO 11.30 HOD .

v Dennom stacionári na Makarenkovej 98, v Ľuboticiach.
Všetci, ktorí môžete krv darovať, ste srdečne pozvaní.

Ako vybaviť sociálnu službu – Zariadenie pre seniorov

Ak chcete rýchlo a efektívne vybaviť
sociálnu službu, potrebujete Žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, ktorú získate na obecnom
úrade. Súčasťou žiadosti je lekársky
nález vyplnený obvodným lekárom,
kópie správ a vyšetrení odborných
lekárov, nie staršie ako 6 mesiacov.
Potrebná je aj kópia rozhodnutia
Sociálnej
poisťovne
o
výške
dôchodku, Čestné vyhlásenie o
majetkových pomeroch, Rozsudok
súdu o pozbavení spôsobilosti na
právne úkony, ak bolo vydané.

Zariadenie pre seniorov poskytuje
pobytovú starostlivosť občanom, ktorí
sa vzhľadom na svoj nepriaznivý
zdravotný stav, vek alebo sociálnu
odkázanosť nedokážu o seba postarať.
Zariadenie pre seniorov poskytuje
nepretržitú opatrovateľskú službu a
sociálnu pomoc v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Do zariadenia sa prijímajú občania na
základe Žiadosti o prijatie (medzi
klientom a zariadením), ku ktorej je
potrebné
doložiť
právoplatné
Rozhodnutie o odkázanosti osoby na
sociálnu službu a Posudok o
odkázanosti na sociálnu službu, ktoré
vydáva obec.

Klient a vybrané Zariadenie pre
seniorov uzatvárajú Zmluvu o
poskytovaní sociálnej služby.
V Zariadení pre seniorov sa poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržba bielizne a
šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa
podmienky na úschovu cenných vecí
a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
V prípade, že Zariadenie pre seniorov
je plne kapacitne obsadené, bude
žiadosť so súhlasom žiadateľa
zaevidovaná do evidencie doručených
žiadostí o zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb.
Ak
potrebujete
poradiť
o
ambulantnej,
pobytovej
alebo
terénnej sociálnej službe, kontaktujte
sociálnu pracovníčku Obecného
úradu v Ľuboticiach.
Potrebné informácie vám poskytneme
na tel. čísle 051/7480 904,
každý pondelok od 13.00 – do 16.00
hod..
Mgr. Martina Klimovičová,
sociálna pracovníčka

ŽIVOT V DENNOM STACIONÁRI

„Je úplne zbytočné pýtať sa, či život má zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“

Seneca
My v stacionári sa snažíme dávať zmysel života našim seniorom každý deň, či
Uznesenie 5/1/2020:
OcZ súhlasí so zriadením elokovaných pracovísk už milým privítaním, srdečným pozdravom, jednotlivými aktivitami, či
Súkromnej základnej umeleckej školy Ľubotice na obyčajnou, ľudskou - láskavou starostlivosťou a záujmom o druhého. Každý z
nás si počas života kladie otázku, akú úlohu má na tomto svete, prečo sme tu,
týchto adresách:
kam smerujeme…rozmýšľame o svojom poslaní. Jednoducho je potrebné ŽIŤ v
1. Budovateľská 34/A, 080 01 Prešov
každom veku, tešiť sa zo života a z jeho každodenných maličkostí.
2. Važecká 11, 080 05 Prešov
3. Čapajevova 17, 080 01 Prešov
Ani sme sa nenazdali, rok 2019 ubehol veľmi rýchlo a my už píšeme
rok 2020. Začiatok roka sme v stacionári oslávili ako sa patrí. Pán farár František
Uznesenie 6/1/2020:
nám prišiel v Novom roku požehnať priestory stacionára. Spolu s milými
OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku hosťami sme oslávili tretie výročie vzniku denného stacionára v Ľuboticiach,
poskytovanej
sociálnej
služby
neverejnému ktorý sa stal druhým domovom pre niektorých našich seniorov. Nezaháľali sme
poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Sociálny
dom Antic, n.o., Pod Papierňou 71, Bardejov vo výške ani so športovými aktivitami a pre našich seniorov sme zorganizovali športový
2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2020, deň. Seniori si dobre zasúťažili a ešte lepšie sa zasmiali. Nôžky našich seniorov
ktorý sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o prišla ošetriť pani pedikérka. Pán farár František v januári odslúžil sv. omšu pre
našich seniorov zo stacionára. Nezabudli sme ani na ples a v rámci tvorivých
sociálnych službách.
dielní našich seniorov sme pripravili vlastnoručne vyrobené darčeky do
Uznesenie 7/1/2020:
tomboly. Pri príležitosti Dňa komplimentov si spolusediaci pri stole mali
OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku navzájom vysloviť kompliment, ktorý by toho druhého potešil. Svetový deň
poskytovanej
sociálnej
služby
neverejnému manželstva sme oslávili vytvorením projektu, kde sme na veľký výkres
poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Nádej, nakreslili postavu muža a ženy a vpísali do nich vlastnosti, ktoré by mal mať muž
n.o., Sládkovičova 1, Prešov vo výške 2,50 €/deň pre aj žena, aby dokázali spoločne žiť v spokojnom manželstve. Fašiangové obdobie
obyvateľa obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa poskytuje
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. je tu a my v stacionári sa už tešíme na karneval, veselicu a šišky. Pre našich
seniorov pripravujme deň plný zábavy, smiechu a radosti.
pokračovanie na str.3
Za kolektív denného stacionára Mgr. Andrea Hanišová
informačný časopis obce Ľubotice
(2)

príhovor p. starostu

Závery z rokovania OcZ zo dňa 10. 02. 2020
Uznesenie 8/1/2020:

pokračovanie

OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2020:
1. Ľubotický ples (február)
2. Lyžiarsky zájazd (február)
3. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)
4. Noc s Andersenom (apríl)
5. Deň matiek
6. Stavanie mája - veselica
7. Súťaž mladých hasičov(máj-jún)
8. MDD (jún)
9. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún)
10. Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom
útoku (jún)
11. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (júl)
12. Zájazd na kúpalisko (prázdniny)
13. Ľubotická desiatka (september)
14. Záhradkárska výstava
15. Oslava jubilantov (október)
16. Katarínska oldies zábava
17. Vianočné trhy
18. Štefanská zábava

Uznesenie 9/1/2020:

OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra (HK) obce na 1. polrok 2020 s doplnením o
bod 9 – kontrola hospodárnosti v súvislosti so
zabezpečením tepelného hospodárstva vzhľadom na
efektivitu využitia finančných zdrojov v Základnej škole
a poveruje HK výkonom kontroly v zmysle schváleného
plánu.

Pripomínajme si
a nezabúdajme...
V pondelok 20.1.2020 sme si pietnym aktom, položením venca, uctili
pamiatku občanov zosnulých v čase vojny. Akcie sa zúčastnili: Oblastný
výbor SZPB Prešov, žiaci ZŠ a pedagógovia, starosta obce a hostia, ale aj
armáda SR. Žiaľ, chýbali nám priami príbuzní obetí. Vzdali sme hold ľuďom,
ktorí tragicky zahynuli pri oslobodení našej obce v pivnici pod starou
palenčárňou. Palenčáreň je už iba históriou, zachovala sa nám však pamätná
tabuľa, kde sú všetky obete zaznačené. Túto udalosť si pripomíname ako
memento na ťažké časy, ktoré prežili naši rodičia a starí rodičia. Pripomínajme
si to a nezabúdajme na tých, ktorí položili život v čase, keď sa bojovalo za
to, aby sa nám lepšie žilo.
položenie venca

Uznesenie 10/1/2020:

OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 5/12/2019 v
tomto znení: OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č.
KN-C 400, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2,
vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.
KN-C 399, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
vo vlastníctve Radoslav Juščák a Mária Juščáková,
Makarenkova 76, Ľubotice, v zmysle geometrického
plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec GEOMAP, Tulčík 164 dňa 11.11.2019 a úradne overil
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 18.11.2019
pod číslom G1 – 2164/2019.

Uznesenie 11/1/2020:

OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vo
vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.
KN-C 399, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
vo vlastníctve Radoslav Juščák a Mária Juščáková,
Makarenkova 76, Ľubotice, v zmysle geometrického
plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec GEOMAP, Tulčík 164 dňa 08.01.2020 a úradne overil
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 15.01.2020
pod číslom G1 – 24/2020.

„Rajcupa“ sa minula
veľmi rýchlo

J. Potocká

- Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti....
- Už je toho fašánečku na mále,
komu že tí staré dievky predáme?
Tieto, ale aj iné piesne vystihujú čas
zábavy, zabíjačiek a
hodovania.
Vystihujú čas pred začínajúcim pôstom
a čas pred Veľkou nocou. Fašiangy
boli odjakživa symbolom radosti,
veselosti a hojnosti. Takéto hody sme si vychutnali aj u nás v sobotu 15.
februára 2020. Už desiaty ročník Kelemeskich zabíjačkových hodov sme v
Uznesenie 12/1/2020:
spolupráci s Keľemeskimi furmanmi pripravili v reštaurácii U suseda OcZ neschvaľuje prenájom časti pozemku KN-C parc. Obecný dom pre našich občanov. Na zabíjačkových špecialitách, ktoré sa
č. 20797/3 za účelom umiestnenia 2 ks reklamných možno práve vďaka týmto hodom uchovávajú, sme si všetci pochutnali.
bilboardov pre spoločnosť GRYF media, s.r.o., Neviem, či by sme na jednej ruke spočítali tých, ktorí ešte chovajú nejaké to
Puškinova 2, Košice.
prasiatko v našej dedine. Preto sa snažíme, aby tieto tradície z nášho regiónu
neodišli do zabudnutia, ale dobré recepty sa uchovali aj pre ďalšie generácie.
Uznesenie 13/1/2020:
Tak ako po iné roky aj teraz sme mali možnosť pochutnať si na jaternicovej
OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200,- € na kaši, pečenej klobáske, mäsku, pečeni, zabíjačkovej kapuste, tlačenke,
úhradu pobytu v „Škole v prírode“ pre Adama Soltyša, ovarenom paprikovom bôčiku a samozrejme nechýbala zabíjačková polievka,
bytom Korabinského 45, Ľubotice, ktorý navštevuje tzv. rajcupa, ktorá mala tento rok asi najväčší úspech.
Šišky tiež
školu pre deti s autizmom.
neodmysliteľne patria k fašiangom a nechýbali ani
tie. Preto sa chceme poďakovať tým, ktorí nám tieto
Uznesenie 14/1/2020:
chutné jedlá pripravovali už od piatku a zabezpečili
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme
všetko, čo bolo potrebné. Ďakujem materskej škole
nehnuteľností, na ktorých je zriadený cintorín
za neodmysliteľnú a nenahraditeľnú
pomoc.
(„pohrebisko“) v obci Ľubotice medzi obcou Ľubotice
Ďakujem základnej škole za skvelé šišky a kysnuté
ako nájomcom a prenajímateľom Rímskokatolíckou
koláče, kolektívu z DS za obsluhu. A vlastne
farnosťou Narodenia Panny Márie, Makarenkova 35,
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
080 06 Ľubotice.
tomu, aby sme si mohli znova pripomenúť tieto naše
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
milé tradičné hodnoty.
J.Potocká
(3)
informačný časopis obce Ľubotice

Strednica,
farsko - obecná
lyžovačka

účastníci lyžovačky

V pondelok 3. februára 2020, v takýto
nezvyčajný čas, ale deti mali polročné
prázdniny, preto sme zorganizovali

Materská škola a
školská spôsobilosť

lyžovačku do lyžiarskeho strediska Skicentrum Strednica. Krásny
ždiarsky kraj nám ukázal všetky podoby svojho počasia. Niektorí išli
lyžovať, niektorí chceli iba vychutnať krásu ždiarskeho prostredia a
len tak si urobiť malú túru. Boli sme premrznutí, mokrí, ale spokojní, že
napriek takémuto bláznivému počasiu sa dalo zalyžovať. Poniektorí sa
posilnili obedom, niekto tatranským čajom ( ktorý veľmi dobre padol).
Všetci, plný autobus, zdraví sme sa vrátili podvečer domov. Veríme,
že ešte si takúto akciu zopakujeme za lepšieho počasia.
J.Potocká

DHZ ĽUBOTICE

Výročná členská schôdza

Predškolský vek je veľmi dôležitým obdobím v živote
človeka. Kladú sa v ňom základy pre rozvíjanie
osobnosti po všetkých rozvojových stránkach.
Jednou z hlavných úloh materskej školy je pripraviť
dieťa na vstup do základnej školy a práve v tomto
období naša materská škola „finišuje“ v týchto snahách.
Školská spôsobilosť je z hľadiska vývinovej
psychológie významným medzníkom, kedy sa mení
vývoj telesných a duševných vlastností dieťaťa, ktoré
sú nutným predpokladom úspešného zvládnutia
požiadaviek, ktoré na dieťa bude klásť základná škola.
Školská
spôsobilosť
posudzuje
tri
roviny:
perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno –
emocionálnu oblasť. Dozrieva organizmus dieťaťa po
telesnej stránke, rozvíja sa centrálna nervová sústava,
zvyšuje sa emočná stabilita, vnímanie, predstavivosť, Dňa 17. 1. 2020 sa konala výročná členská schôdza členov DHZ Ľubotice.
pozornosť, pamäť, myslenie. Dieťa prijíma novú rolu Zhodnotila sa činnosť DHZ za rok 2019, prerokoval sa plán činnosti na rok
2020. Počas tejto schôdze sa povýšili členovia do hodnosti – starší hasič (3),
školáka, komunikácia je na vyššej úrovni.
Už od troch rokov začína prebiehať príprava na tento vrchný hasič (6), rotník (4). Schôdze sa zúčastnili hostia: Ing. Marián Rušin
proces, ktorý sa realizuje hravou , ale cielenou formou, – krajský predseda DPO SR, Ing. Ľubomír Toďor – riaditeľ OR HaZZ
Prešov , Ing. Marek Angelovič – predseda ÚzV DPO SR Prešov, Ing.
kedy si dieťa ani neuvedomuje, čo všetko sa učí.
Miroslav Fečik – zástupca starostu obce.
Už významný pedagóg J.A.Komenský zdôrazňoval, že: Veliteľ DHZ Ľubotice Vladimír Pecuch a predseda Jan Barnoky sa zúčastnili
„... ozdobou hry je obratnosť tela, veselá myseľ, slávnostného oceňovania členov záchranných zložiek ministerkou vnútra p.
poriadok, hrať sa vtipne a podľa pravidiel vyhrať Denisou Sakovou, ktoré sa konalo 5. 2. 2020 v Bratislave. Počas
statočnosťou a nie úskokom...“
slávnostného popoludnia boli ocenení príslušníci Hasičského a záchranného
Pojem číslo, počet, viac – menej, orientácia v priestore, zboru SR, členovia dobrovoľných hasičských zborov, príslušníci
geometrické tvary, ale aj rozvíjanie grafomotorického Policajného zboru, členovia Horskej záchrannej služby (HZS) SR a
prejavu pri práci s ceruzkou, farbičkami, plnením úloh Komplexnej centrálnej záchrannej služby.
v pracovných listoch, oboznamovanie sa s písmenkami
v knihách, básničkách, hrách so slovami,
zdokonaľovanie samostatnosti pri obliekaní, viazaní
„nepopulárnych“ šnúrok, hygienických a stravovacích
návykoch...to všetko a ešte viac patrí ku každodennej
činnosti predškoláka v materskej škole.
Včasná a odborne cielená príprava našich detí v
materskej škole je nápomocná rodičom aj kolegom pri
ich prvých krokoch v základnej škole. Preto si
navzájom držme palce, aby to naše deti radostne
zvládli.
Mgr. Ľubica Krišová
Za DHZ Mgr. Miroslava Antonyová
informačný časopis obce Ľubotice
(4)

Š KOLSKÁ

REKAPITULÁCIA

Polrok je za nami a my už môžeme zhodnotiť, ako sa nám doteraz
darilo. Určite nás teší, že okrem 1 žiaka všetkých 563 žiakov
prospelo, aj v správaní len 1 žiak získal stupeň 2, no ostatní
odchádzali domov s jednotkou, aj keď 5 boli napomenutí či
pokarhaní triednym učiteľom, ale mali sme aj 12 pochvál.
Celoškolské aktivity
16.1.2020 sa v Kostole Najsvätejšieho Mena Ježiš a Mária v Nižnej
Šebastovej uskutočnila školská akadémia Novoročná koleda, kde
vystúpili žiaci našej školy s príbehom o narodení Ježiša, ľudovým
pásmom, divadlo o Šalamúnovi. Prítomných potešili krásnou
piesňou radosti Sára Sodomková a Lea Mušková, ktoré akadémiu aj
moderovali. Nechýbal ani kostolný zbor a v závere sme si zaspievali
vianočnú koledu Tichá noc.
Zapojili sme sa do akcie OZ Podaj ďalej. S touto organizáciou
spolupracujeme už niekoľko rokov. Tentokrát žiaci našej školy za
pomoci rodičov vyzbierali trvanlivé potraviny ako „Valentínsky
skutok lásky pre iných“. Zbierka sa konala v Prešove na Kalvárii
15.2.2020. Bola venovaná ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou
pri požiari bytovky v decembri minulého roku. Všetkým, ktorí sa
zapojili patrí veľká vďaka.
V januári a februári prebehli školské kolá Hviezdoslavovho
Kubína, tradičnej recitátorskej súťaže na 1. a 2. stupni. Víťazi
postúpia do okresného kola.
Z aktivít ŠKD a 1. stupňa
Dňa 29.1.2020 sa uskutočnila akcia s názvom Hry na snehu. Tejto
akcie sa zúčastnilo štvrté, piate a šieste oddelenie ŠKD. Žiaci sa
zapojili do rôznych súťaží, v ktorých súťažili jednotlivo aj v
dvojiciach. Tradične, ako každý rok, aj tentokrát sa konal
KARNEVAL v ŠKD, aj pre žiakov 1. stupňa. V škole ožívali
nádherné masky, deti sa menili na okúzľujúce i strašidelné postavy
nielen z rozprávok, ale aj z bežného života. Dňa 31. januára sa žiaci
1. stupňa zážitkovým učením venovali ľudským právam, ktoré
prislúchajú každému človeku od narodenia. Pozreli si prezentáciu a
krátke videá k danej téme. Čítali si príbehy o tom, že vysmievať sa
nie je správne.

ČO JE NOVÉ V DOMČEKOVE...

Začiatkom roka 2020 sa začala pre Nizkoprahovú sociálnu
zamestnanci školy
službu pre deti a rodinu (NSSDR) v Domčekove
nová
projektová etapa, vďaka ktorej môžeme denne poskytovať
bezplatne sociálne služby rodinám a jednotlivcom všetkých
vekových kategórií. Tento projekt Občianskeho združenia KreDO
opätovne podporila Implementačná agentúra MPSVR SR s
platnosťou do septembra roku 2022. Sme radi, že vďaka tomuto
projektu sa v našej obci aj naďalej poskytne bezpečný priestor a
priateľské prostredie na efektívne a kreatívne trávenie voľného
času, na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, na
rozvoj zdravého životného štýlu a v neposlednom rade na pomoc
a podporu znevýhodneným osobám a rodinám. Vďaka patrí obci
Ľubotice, že nám už šiesty rok poskytuje priestory na túto
činnosť.

Počas celého pracovného týždňa v rámci otváracích hodín je v
Domčekove pre vás k dispozícii hernička pre najmenších a
spoločenská klubovňa. Dopoludnia navštevujú Domčekovo
predovšetkým mamky s deťmi, popoludní sú to seniori, deti a
mládež a v podvečerných hodinách prevažne dospelí. Pre mamky
s deťmi sú pravidelne pripravované Mami kluby a Klub ovečka.
Seniori majú možnosť využiť klubovňu, kde sa hrajú šípky,
kalčeto, stolný tenis a cvičí sa SM systém. Pre tínedžerov
realizujeme kreatívne dielne a klubovne, kde hrajú rôzne
spoločenské hry, zacvičia si, niečo si vytvoria alebo si upečú
chutný koláč... :)

V najbližšej dobe plánujeme uskutočniť pôstnu zbierku šatstva a
hračiek pre núdznych, rozbehnúť integračné Montessori kluby
pre deti s autizmom a realizovať netradičné tvorivé dielne
(enkaustiku, plstenie a iné). Novou výzvou je pre nás
organizovanie vzdelávacích aktivít a praktických EKO klubov
zameraných na podporu zdravého životného štýlu, minimalizáciu
odpadu v našich domácnostiach, či rozvoj permakultúry.
Aktivity pre 2.stupeň
Pre deviatakov bola určená prezentácia stredných škôl v školskej Inšpiráciou je nám encyklika pápeža Františka LAUDATO SI' - o
jedálni 23.1. 2020. Rodičia žiakov tu mali možnosť osobne sa starostlivosti o náš spoločný domov. Svet, čo Boh stvoril nám
porozprávať so zástupcami pozvaných škôl. Žiaci 7. ročníka prežili nemôže byť ľahostajný! Preto aj my chceme aktívne prispieť k
ek LOVAS
pekné chvíle 17.-21.2.2020 na lyžiarskom výcviku
v lyžiarskom jeho ochrane a obnove, pričom máme v pláne spolupracovať s
stredisku Strednica. Pod vedením skúsených vedúcich zlepšovali viacerými organizáciami, ktoré sa venujú tejto problematike.
svoje lyžiarske zručnosti a zároveň si príjemne oddýchli v prostredí Veríme, že sa prostredníctvom Domčekova bude v našej obci aj
obce Ždiar, ubytovaní v penzióne Jánošík. Príjemné chvíle tu strávilo naďalej budovať komunita, v ktorej sa ľudia rešpektujú, dokážu sa
52 žiakov s 5 vyučujúcimi. šiestaci v rámci projektu z literatúry
zrealizovali verejnú prezentáciu divadelného spracovania balád, vzájomne podporiť a vytvárať tak krajší svet okolo. Tešíme sa na
bájok a bájí pre žiakov 4. ročníkov a deti z Materskej školy v všetky vaše postrehy a podnety, a predovšetkým na každodenné
Ľuboticiach. Najlepšie výkony zhodnotila a ocenila porota v zložení: osobné stretnutia v Domčekove. Ak máte chuť a možnosť
Ing. Stanislav Goban a Jozef Kuchár. Naši ôsmaci sa zúčastnili podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť aj prostredníctvom
pietneho aktu v Ľuboticiach ako spomienky na obete 2. svetovej poukázania 2% z dane. Viac informácií o nás nájdete na:
vojny pri pamätnej tabuli pred OcÚ. K slávnostnej atmosfére www.ozkredo.sk a fb - KCdomcekovo. Ďakujeme za akúkoľvek
prispela básňou Lea Mušková.
vašu podporu. DOVIDENIA V DOMČEKOVE... :)
Z podkladov spracovala Mgr. Martina Baňasová
Za OZ KreDO - Lucia Dlugošová
(5)
informačný časopis obce Ľubotice

Pozvánka na tretí stolnotenisový turnaj
Obecný úrad pozýva všetkých na
ek LOVAS
5. ročník stolnotenisových turnajov o titul

Majster Ľubotíc v stolnom tenise pre rok 2020
(body sa spočítavajú počas štyroch turnajov a víťaz bude vyhlásený až na poslednom turnaji). Podľa
záujmu (min. 5 členov) budú vytvorené kategórie: 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.
1. turnaj sa uskutoční v sobotu 14.3. 2020 o 8:00 hod. vo veľkej telocvični v ZŠ Ľubotice.
Prihlasovanie: do 11.3. 2020 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

NOVÁ SEZÓNA MODELÁROV

Tak ako sa stretne rok s
rokom, tak aj pre leteckých
modelárov sa jedna sezóna
skončila a druhá začala.
Tá minulá bola úspešná,
hlavne pre juniora Dušana
Minárika, ktorý si vybojoval
juniorské reprezentačné miesto a v tomto roku
by sa mal zúčastniť Majstrovstiev sveta juniorov v
kategórii F1A, ktoré sa budú konať v Rumunskej Deve.
V novej sezóne 2020 sme už stihli odlietať halovú
súťaž v Šali (11.1.2020), kde najlepší výsledok
zaznamenal Cyril Potocký, ktorý v kategórii F1N
juniorov zvíťazil, jeho otec Štefan zaznamenal piate
miesto medzi seniormi a hneď za ním sa umiestnil
Milan Minárik. Keďže je stále ešte zimné obdobie, naše
aktivity sa zamerali na halové súťaže, jednou z nich by
mali byť majstrovstvá Slovenska v kategórii F1N, ktorá
sa bude konať 29. februára v Dubnici nad Váhom.
Vo februári a marci nám začínajú aj súťaže vo voľnom
teréne. Medzi prvými to bude Zimná liga hádzadiel,
ktorá sa skladá z troch samostatných súťaží. Koncom
marca sa nám naskytne ešte jedna súťaž a to Prešovské
vystreľovacie klzáky. Všetky tieto akcie sa budú konať
na prešovskom letisku.

Memoriál Karola Rybeckého v Šali 11.1.2020,
víťaz Cyril Potocký (Ľubotice) a po jeho ľavici Tomáš Bučko (Piešťany).
Dušan Minárik (juniorský reprezentant v kategórii F1A)
pri príprave modelu na súťaž (Svetový pohár Hogo Cup 2019)

Veríme, že celá sezóna bude náročná, čo nám
vyhovuje a tešíme sa na ňu, zároveň by sme chceli
popriať všetkým veľa úspechov v tomto roku.
Minárik Milan
Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do budúceho vydania SPRAVODAJA posielali do 10.4.2020 na adresu redakcia@lubotice.eu
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