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Prebiehajú stavebné a rekonštrukčné práce
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na tento rok investičné aktivity, medzi ktoré okrem iných
patria aj rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej, obnova cintorína Ľubotice - oplotenie 2.etapa a
výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej. Na spomínaných aktivitách v súčasnosti prebiehajú
stavebné práce. Pripravuje sa verejné obstarávanie na predĺženie miestnej komunikácie na ul.
Makarenkovej.

Práce na oplotení cintorína naberajú pekné kontúry, betónové tvárnice už pekne lemujú Cintorínsku ulicu a je ešte potrebné
namontovať kované polia na betónové tvárnice.

Druhý júnový týždeň obec odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, spoločnosti C.M.R. Slovakia, s.r.o., ktorá zabezpečuje
vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Roľníckej.

Čo sa týka rekonštrukcie mosta na ulici Šalgovickej, tak stavebné práce stále prebiehajú, predpoklad ukončenia bol do konca
júna. Vzhľadom na počasie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sa tieto práce predlžujú. Preto vás prosíme o trpezlivosť.

informačný časopis obce Ľubotice

Mgr. Júlia Potocká

Závery z rokovania OcZ zo dňa 11. 05. 2020
Uznesenie 1/3/2020:

Nechcený darček na topánke

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ
č. 3/2020. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák
a Mgr. Ján Vysocký.

Uznesenie 2/3/2020:

OcZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena bezodplatne na pozemok
vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 21001/143, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho v uložení verejného vodovodu pre spoločnosť
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48
Košice.

Uznesenie 3/3/2020:

OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemky vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C 21001/143
a KN-E 903/2 ( KN-C 513/1) v k.ú. Ľubotice, spočívajúceho vo výstavbe
inžinierskych sietí v rámci stavby „IBV Ľubotice - Pri Moste“, pre spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Uznesenie 4/3/2020:

OcZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce
Ľubotice, parc. č. KN-C 3176 a KN-C 21117/362, k.ú. Ľubotice,
spočívajúceho v práve uloženia plynového potrubia a stavby inžinierskej
siete podľa geometrického plánu č. 89/2019, vyhotovenom Bc. Igorom
Miškufom – IMGEOS, Prešov, dňa 22.10.2019, overený katastrom
05.11.2019, v prospech spoločnosti FOS BUILDING, s.r.o., Južná trieda
117, 040 01 Košice – Juh.

Uznesenie 5/3/2020:

OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN-C 21117/362 vo vlastníctve obce Ľubotice,
k.ú. Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodnej siete a jej príslušenstva
v rámci stavby „Ľubotice - vodovod a prípojky k rodinným domom“
v prospech stavebníkov Ing. Jozef Demčák, Prostějovská 3, 080 01 Prešov
a Dominik Jarkovský, 082 42 Bzenov 50.

Uznesenie 6/3/2020:

OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice,
o výmere 200 m², vedeného na LV 1132 v k.ú. Ľubotice, parc. č. KN-C
1544/1, za účelom parkovania osobných motorových vozidiel a malých
dodávok pre spoločnosť ESI Car, s.r.o., Športová 2, 080 010 Prešov, za cenu
5€/m² ročne.

Uznesenie 7/3/2020:

OcZ súhlasí s vybudovaním chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku vo
vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. 3212/4, v k.ú. Ľubotice pre žiadateľa spoločnosť DENT plus, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov v dĺžke cca
35m, ktorú vybuduje na vlastné náklady bez nárokov na refundáciu od obce

Uznesenie 8/3/2020:

OcZ neschvaľuje odpustenie povinnosti zaplatiť dlh - cenu nájmu za prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za obdobie od 01.07.2020 do
31.12.2020 pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Jantárova 30,040 01 Košice.

Uznesenie 9/3/2020:

OcZ neschvaľuje finančný dar pre spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská
18, Prešov.

Uznesenie 10/3/2020:

OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z.n.p., predaj pozemkov, parc. č. 1195, zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 105 m², parc.č. 1196, zastavaná plocha a nádvoria o
výmere 358 m² a parc.č. 1197, záhrada o výmere 312 m², vedené na LV
č.1132 pre k.ú. Ľubotice v registri „C“ KN vo vlastníctve obce Ľubotice v
prospech Františky Sochovičovej, rod. Šimkovej, Hájnova 1695/11, 080 06
Ľubotice za cenu 1,20 €/ m². OcZ posúdilo tento predaj ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v existencii prídelovej listiny k
pozemku, zastavanom rodinným domom a k priľahlým pozemkom, ktoré sú
dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej držbe
žiadateľa - vlastníka rodinného domu a z dôvodu zosúladenia právneho a
skutkového stavu, pričom predmetné pozemky sú pre obec nevyužiteľné.
Zámer predaja predmetných pozemkov bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva v Ľuboticiach č. 4/2/2020 dňa 09.03.2020.
(2)

Znečisťovanie verejných priestranstiev, hlavne chodníkov
a zelených pásov od našich psích miláčikov určite nie je
nikomu príjemné. Obec zabezpečila odpadkové koše na
psie exkrementy, vrecká sú ich súčasťou. Zákon ukladá
chovateľovi odstrániť psí exkrement z verejného
priestranstva. Psí exkrement je zaradený v odpadoch
medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že ak si
zoberiete sáčok, ktorý je na to určený zo stojanu, môžete
tento odpad vhodiť do každého smetného koša na území
obce, ktorý je určený na komunálny odpad.
Preto apelujeme na majiteľov psov, že ich miláčik sám po
sebe nevie upratať a v rámci svojej zodpovednosti sú
povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psíkovi
výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa. Je
potrebné si uvedomiť, že aj keď nestúpime na psí
exkrement, neznamená to, že neprichádzame do kontaktu
s baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nepozbierané
psie exkrementy, resp. zvyšky po nedôslednom zberaní, sa
vysušujú a menia na prach. Pri kosení sú ako
mikroskopické častice spolu s prachom rozvírené do
ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dýchacích ciest
človeka, ale cez otvorené okná aj vyšších častí obytných
domov a pôsobia ako alergény.
Ďalšie dôvody, prečo zberať psie výkaly, sú najmä
udržiavanie čistoty obce, čistých ulíc a chodníkov,
trávnikov a parkov. To nám zaručuje, že sa domov
nevrátime s nechceným darčekom na topánke. Takisto sa
deti môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a
trávnatých plochách. Po daždi a v teplejšom počasí sa
nešíri do okolia nepríjemný zápach. Preto buďme
ohľaduplní a zodpovední voči sebe navzájom a udržujme
si našu obec čistú.
Mgr. Júlia Potocká

Príklad dobrého srdca
V čase zložitej pandemickej situácie sa zrušili hromadné
odbery krvi. To však neznamená, že krv na transfúznych
staniciach nepotrebujú. Práve naopak, potrebujú ju ešte
viac. Preto chceme aj touto cestou požiadať darcov, ale aj
prvodarcov, ktorí môžete poskytnúť túto vzácnu
životodárnu tekutinu, ktorá sa nedá ničím nahradiť,
môžete tak urobiť na transfúznej stanici v Prešove.
Presný čas odberu si môžete dohodnúť na tel. čísle +421
51 7011 825. Po príchode nahláste, že ste darca za obec
Ľubotice. Zároveň vás prosíme, aby ste nám spätne dali
vedieť, že ste boli darovať krv za našu obec a zavolali nám
na tel. č. 051/7480904 v pracovných dňoch do 12.00 hod.
Toto bude slúžiť pre evidenciu Miestnej skupiny SČK v
Ľuboticiach. Kvôli GDPR nám tieto informácie TNS
nemôže poskytnúť. Už teraz ďakujeme všetkým, ktorí sa
pre tento ušľachtilý čin rozhodnú.
Je veľmi dôležité, aby darovanie bolo dobrovoľné, aby
darca krvi bol o svojom darovaní vnútorne presvedčený.
Darovať krv môže každý zdravý človek od 18 do 60
rokov. Nesmie vážiť menej ako 50 kg. Darca sa musí cítiť
zdravý. To sú základné náležitosti na darovanie krvi.

informačný časopis obce Ľubotice

pokračovanie na strRI
3.

DEŇ OTCOV
List otca svojim deťom...

Deň pred darovaním by sme sa mali vyhýbať veľkej
fyzickej námahe, posilňovaniu aj alkoholu. V deň odberu si
treba dať ľahké raňajky a dostatočné množstvo tekutín. Ak
ste fajčiar - vynechať rannú cigaretku. Po príchode na
odberné miesto vyplníte podrobný dotazník darcu krvi.
Náhradu ľudskej krvi doteraz nikto nevymyslel. Človek,
ktorý potrebuje krv, sa môže spoľahnúť iba na jedinú
možnosť- iného darcu. Darovanie krvi je krásnym
príkladom ľudskosti, človečenstva a dobrého srdca.

SČK v Ľuboticiach

Mgr. Júlia Potocká

Závery z rokovania OcZ zo dňa 08. 06. 2020
Uznesenie 1/4/2020:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava
Antonyová a Mgr. Vladimír Lukáč

Uznesenie 2/4/2020:

OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2019
a súhlasí s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez
výhrad.

Uznesenie 3/4/2020:

OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Uznesenie 4/4/2020:

OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve
Obce Ľubotice, o výmere 200 m², vedeného na LV 1132 v
k.ú. Ľubotice, parc. č. KN-C 1544/1, za účelom
parkovania osobných motorových vozidiel a malých
dodávok pre spoločnosť ESI Car, s.r.o., Športová 2, 080
010 Prešov, za cenu 5 €/m² ročne.

Uznesenie 5/4/2020:

OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C
21001/143 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice,
spočívajúceho v uložení 9 NN prípojok v rámci stavby „9
x NN prípojky - Ľubotice“ v prospech stavebníka VSD,
a.s., Košice.

... keď ma jedného dňa uvidíte starého, keď sa pri jedení zašpiním a už sa
nebudem vládať obliecť, majte prosím so mnou trpezlivosť... Spomeňte si
na čas, ktorý som strávil, aby som vás to naučil. Ak pri rozprávaní budem
neustále opakovať to isté, neprerušujte ma a počúvajte... Keď ste boli malí,
musel som vám každý večer rozprávať ten istý príbeh, až kým ste
nezaspali. Keď nebudem mať chuť umyť sa, nehrešte ma a nezahanbujte...
Spomeňte si na to, keď som vás musel naháňať a vymýšľať si výhovorky,
lebo vy ste sa nechceli kúpať. Keď vidíte, že sa nevyznám v novej
modernej technike, dajte mi potrebný čas a nepozerajte prosím na mňa s
tým ironickým úsmevom... Ja som bol nesmierne trpezlivý, keď som vás
učil aj obyčajné a-be-ce- de...Keď si v určitých chvíľach nebudem vedieť
na niečo spomenúť a stratím niť rozhovoru, dajte mi potrebný čas na to, aby
som si spomenul, a keď mi to nepôjde, neznervózňujte sa. Najdôležitejšie
nie je to, čo hovorím, ale moja potreba byť s vami, mať vás tu, aby ste ma
počúvali...Keď už mi moje unavené nohy nedovolia udržiavať krok s vami,
nesprávajte sa ku mne, akoby som bol záťažou. Príďte ku mne s vašimi
silnými rukami rovnakým spôsobom, ako som to robil ja, keď ste robili
prvé kroky. A keď budem hovoriť, že by som chcel byť mŕtvy, nehnevajte
sa... Jedného dňa pochopíte, čo ma núti povedať to. Snažte sa pochopiť,
deti moje, že v mojom veku sa nežije, ale sa prežíva. Jedného dňa
pochopíte, že napriek mojim chybám som pre vás vždy chcel len to
najlepšie a že som sa snažil pripraviť vám cestu.
Prevzaté z internetu / Mgr. Andrea Hanišová DS

Život plynie…
„Byť na svete je zábava, no neprejde
ani jeden deň, aby sa do tej zábavy
neprimiešalo trochu bolesti, trápenia a
ľútosti“....William Saroyan

Keďže život je ustavične v pohybe, stále nastávajú nejaké zmeny a nič nie
je nemenné, aj my sme boli nútení vplyvom nečakaných udalostí zmeniť
na určitý čas spôsob poskytovania soc. služby v dennom stacionári. V
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení odplatného vecného bremena na parcele č. KN-C
marci 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR dočasne pozastavil
21001/143 pre potreby rozšírenia distribučného
poskytovanie sociálnych služieb v denných stacionároch, ktoré stále trvá.
plynovodu, ktorý bude zásobovať budúce rodinné domy
Keďže skrze tohto opatrenia seniori nemôžu prísť k nám, chodíme my k
na ul. Južnej pre stavebníka Ing. Ladislava Bačenka,
nim, vybavení osobnými ochrannými prostriedkami (ochranné rúška,
Ľubotická 9, Prešov.
rukavice, dezinfekčné gély). Seniorom, ktorí prejavili záujem,
objednávame a roznášame chutné čerstvé obedy. Pravidelne im
Uznesenie 7/4/2020:
telefonujeme - vypočujeme ich, povzbudíme a ak je to potrebné, tak aj
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o
poradíme. Poskytli sme im možnosť nákupu či výberu liekov z lekárne a to
zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C
všetko až priamo do ich domácnosti. Snažíme sa im v rámci našich
3228/1 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice,
možností poskytovať pomoc, o akú nás požiadajú.
spočívajúceho v uložení prípojok k RD a zrealizovaniu
spevnenej plochy pre trvalý prístup k pozemku žiadateľa
Nezabudli sme ani na našich seniorských oslávencov a pripravili im malé
Klemens, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice.
prekvapenie k ich sviatku, ako pripomienku, že na nich myslíme, aj keď tu
teraz s nami nemôžu byť fyzicky. Nezabudli sme ani na Deň matiek a už
Uznesenie 8/3/2020:
teraz rozmýšľame čo pripravíme našim seniorom na Deň otcov.
OcZ schvaľuje, že obec Ľubotice sa bude podieľať na
Oslavujeme tieto dni s našimi seniorkami a seniormi, pretože mnohokrát
dobudovaní optického pripojenia cestnej dopravnej
sú nám ako naše druhé mamy či druhí otcovia :)
signalizácie na úseku I/18 na ulici Vranovská v časti,
Verím, že na to, čo nás možno dnes trápi, si o pár mesiacov ani
ktorá prináleží obci Ľubotice - svetelnej križovatky a
nespomenieme. Každú skúsenosť v živote musíme brať ako veľkú lekciu,
prechodu pre chodcov pri spoločnosti MIRAD, pričom
ktorá nás má niečo naučiť.
výška ceny za dielo bude predmetom osobitného
Za kolektív DS Mgr. A. Hanišová
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
(3)
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Uznesenie 6/4/2020:

Materská škola
v čase boja s koronavírusom.

ŠKOLA V ČÍSLACH

Boj s neviditeľným nepriateľom sa dotkol celej spoločnosti, ba dokonca aj
celého sveta. Na základe nariadení boli od 16.3. 2020 zatvorené všetky školy
a taktiež aj naša materská škola.
Polovica marca priniesla do života všetkých nás radikálne
zmeny. Neobišlo to ani školu. Všetci sme si vstúpili do
niečoho neznámeho. Deti ostali doma a škola fungovala
formou dištančného vzdelávania s neustálymi sprievodnými
usmerneniami MŠ. Zdalo sa, že život sa celkovo zastavil.
Takto to mohlo pôsobiť navonok, lebo mnohé plánované
akcie, exkurzie, súťaže boli zrušené. Deti však pravidelne
dostávali od svojich vyučujúcich úlohy na domácu prácu
cez edupage. Keď sme prešli najťažším obdobím, ďalšie
fázy uvoľňovania korónových opatrení umožnili základné
nevyhnutné aktivity v školstve. Prebehli inou formou, na
akú sme boli zvyknutí.
Takto sa napríklad zrušilo Celoplošné testovanie žiakov 9.
ročníka, aj prijímacie pohovory a žiaci boli prijímaní na
stredné školy na základe známok zo ZŠ. Dnes už vieme
povedať výsledok. Kam pôjdu naši deviataci? 13 na
gymnáziá (z toho 1 ôsmačka), hotelová akadémia – 2 žiaci,
Nakoľko sme museli zostať doma, nechceli sme úplne prerušiť spojenie s
našimi deťmi, ktoré nám veľmi chýbali a podľa ich slov a slov ich rodičov, obchodná akadémia – 6 žiakov, SOŠ – 11 žiakov, SPŠ – 13
aj my sme im chýbali: materská škola so všetkým, čo k nej patrí – pani žiakov, SZŠ – 5 žiakov, SOŠ pedagogická – 3 žiačky, Škola
učiteľky, kamaráti, hračky, hry. Preto pani učiteľky všetkých tried zriadili umeleckého priemyslu – 2 žiaci a konzervatórium 1 žiačka.
triedne maily, na ktoré každý týždeň posielali deťom rôzne aktivity, hry,
pracovné listy, piesne či básne, domáce videá aj osobne donášali deťom Podobne netradične prebehol aj zápis do 1. ročníka. Od 15.
prácu do schránok. Deti dostávali všetko tak, ako boli zvyknuté v materskej apríla do 30. apríla 2020 bolo možné dieťa zapísať do našej
škole. Reakcie rodičov na posielané aktivity boli veľmi pozitívne a pomohli ZŠ elektronickou formou alebo cez formulár zverejnený na
im zmysluplne vyplniť čas strávený s deťmi doma.
webovom sídle školy doručený poštou, mailom či vhodením
do schránky pri vchode školy. K 30.4. 2020 bolo do prvého
ročníka zapísaných 90 detí. Veľmi si vážime obrovský
záujem o našu školu, aj keď z kapacitných dôvodov nevieme
uspokojiť každého záujemcu. Už teraz sa tešíme na 4 nové
triedy prvákov.
Nakoniec sa znova otvorili brány školy 1. 6. 2020. Ku Dňu
detí dostali naši prváci až piataci darček – možnosť vrátiť sa
do školských lavíc medzi svojich kamarátov a učiť sa trochu
inak, netradične (pravda, za špeciálnych hygienických
opatrení). Túto možnosť využilo 43 % žiakov, ostatní
pokračovali vo výučbe dištančnou formou. No v poslednom
júnovom týždni budú mať možnosť aj tí starší znova vstúpiť
do priestorov školy a zasadnúť do školských lavíc, aby sa
ešte trochu pred prázdninami spolu stretli a dôstojne sa so
školským rokom (tak netradičným) rozlúčili. Veď niektorí,
Uvoľnením opatrení sa od 1.6. 2020 mohli z časti otvoriť materské a
základné školy, aj keď len za prísnych hygienických a epidemiologických naši deviataci, sa tu stretnú už poslednýkrát.
opatrení. Materskú školu navštevovali deti na základe prejaveného záujmu Takže ani COVID 19 nedokázal úplne zastaviť chod života
pri dodržaní nariadených obmedzení. Deti aj rodičia museli prejsť ranným našej školy. Naučil nás novým tvorivým formám, ktoré
filtrom – meraním teploty, dezinfekciou rúk. Aktivity boli realizované s
ohľadom na nariadené opatrenia. Plánované školské akcie, na ktoré sme už môžeme v budúcnosti zakomponovať do nášho vzdelávania.
niekoľko rokov zvyknutí, museli byť zrušené, čo nás veľmi mrzí, ale vrámci Aj keď si väčšina z nás praje, aby nás niečo podobné už v
zachovania zdravia sa s tým musíme zmieriť.
budúcnosti neprekvapilo. Spoločne si teda zaželajme
Ďalšie uvoľnenie opatrení umožnilo od 15.6. 2020 dobrovoľný nástup detí šťastný vstup do prázdninového obdobia, už bez
do materskej školy. Sme radi, že sa, aj keď len na krátky čas, uvidíme a
radikálnych obmedzení, aj keď možno ešte „s rúškom“.
strávime spolu pár pekných chvíľ.
Školský rok sa skončí trocha netradične, no s o to väčším želaním
príjemného trávenia letných prázdnin a prianím opätovného stretnutia,
Spracovala Mgr. Martina Baňasová podľa materiálov od
hlavne v zdraví, v novom školskom roku.
vedenia školy a výchovnej poradkyne
Mgr. Mária Pavlíková
Mgr. Aleny Hvizdošovej.
informačný časopis obce Ľubotice
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PRÁZDNINOVÝ TÝŽDEŇ VÝLETOV 2020

13.-17. júla 2020

Pre deti vo veku ZŠ: 3. - 9.ročník (mladší po konzultácii)

Myšlienka tábora: Na ceste s kráľom DÁVIDOM
Program:
deň: PON
deň: UTO
deň: STR
deň: ŠTV
deň: PIA

- ZOO a Dinopark v Košiciach (5 €)
- Prešovská stopovačka (0 € )
- Jasovská jaskyňa (8 € )
- Pokladovka doma (0 €)
- Hrad Brekov (0 €)

Tábor finančne podporia
Obecný úrad a Farský úrad v Ľuboticiach
V uvedených sumách sú platby za cestovné a vstupné,
ak má dieťa 2 lístky na MHD a preukaz na vlak.

UTO ,ŠTV – program dopoludnia sa neplatí, len si treba zobrať 2
lístky na MHD,
STR – výlet objednaným autobusom
STRAVA NA CELODDENNÉ VÝLETY: Budeme sa snažiť
zastaviť na najbližšom občerstvení, deti si platia individuálne.
AKO SA PRIHLÁSIŤ: e-mailom na banas.mata@gmail.com
Uviesť: meno, bydlisko, dátum narodenia, číslo preukazu na
bezplatnú zľavu na vlak (to pod kódom, bez písmen), telef. kontakt
a e-mail.
Zmena programu vyhradená, podrobnosti už nahláseným
e-mailom.
Počet je obmedzený.
NAHLÁSIŤ SA do 3.7.2020.

Dobrovoľní hasiči obce Ľubotice bojujú proti COVID – 19
V tejto náročnej situácii členovia DHZO Ľubotice vykonávajú
dezinfekciu, ktorú začali realizovať 15. 04. 2020. Ide o
dezinfekciu verejných priestorov obce. Pomocou ručného
postrekovača dezinfikovali autobusové zastávky, lavičky,
verejné priestranstvo na námestí, otvorené detské ihriská,
vchody do obchodov, zábradlia a okolie verejných smetných
košov. Túto činnosť vykonávajú pravidelne vo večerných
hodinách.
Naši členovia sa zúčastnili aj pomoci v karanténnom stredisku
Družba v Bardejovských kúpeľoch, kde zabezpečovali
24-hodinovú službu na obsluhu, priebežnú dezinfekciu
priestorov a rôzne pomocné práce, ktoré boli potrebné.
V sobotu 06. 06. 2020 sa po dlhej odmlke konala „Fatimská
sobota“ v Obišovciach, ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho
zboru. Spoločne s DHZ Lemešany pomáhali usmerňovať
dopravu, parkovať autá a riadili plynulý chod cestnej premávky.

Bardejovské Kúpele
Cintorín

ek LOVAS

Detské ihrisko na sídl. Pod Hájom
informačný časopis obce Ľubotice

Za DHZ Ľubotice Mgr. M. Antonyová
(5)

ŠPORTOVISKÁ SA OPÄŤ OTVÁRAJÚ
ek LOVAS

Po
krátkej prestávke tohtoročná letecko
modelárska sezóna pokračuje. Prerušenie súťažných
aktivít sme využili opravou poškodených a stavbou nových
modelov. Zimná sezóna začala úspešne, len bola veľmi krátka. Jar
sme prečkali v karanténnych podmienkach, no konečne je pred
nami leto a naša vláda povolila okrem tréningov už aj súťaže, síce
za dodržania stanovených podmienok, ale predsa.
Celý kalendár súťaží sa nám zmenil. Súťaže, ktoré boli
plánované počas karantény sa nemohli uskutočniť a teraz sa to
bude meniť. Pravdepodobne niektoré sa ani neuskutočnia a
presunú sa na druhý rok, no väčšina sa uskutoční v náhradných
termínoch a my sa budeme môcť na nich zúčastniť. Vrcholové
súťaže, ako sú Majstrovstvá sveta voľne lietajúcich modelov v kat.
F1A, kde máme nominovaného nášho reprezentanta Dušana
Minárika, sa presúvajú na ďalší rok. Súťaže typu Majstrovstiev

V strede je majster Slovenska kategórie F1N mladších žiakov
František Potocký, ktorý obhájil svoj titul z roka 2019 na
Majstrovstvách Slovenska halových modelov kategórie F1N v
Dubnici nad Váhom (29.2.2020).

Slovenska, pokiaľ to situácia dovolí, by sa mali uskutočniť podľa
plánu. Samozrejme, že sa na ne tešíme.
Už, ako som spomenul, so zimnou sezónou sme sa rozlúčili a
nemusíme sa hanbiť. O halovej súťaži v Šali som písal v prvom
tohtoročnom čísle, no stihli sme ešte dve akcie.
Prvou z nich bola Prešovská zimná liga hádzadiel (22.2.2020).
Počasie bolo priaznivé, teplota tesne okolo nuly a vietor do
šiestich metrov za sekundu nás preveril. Popredné umiestnenia z
nás síce nikto neobsadil, ale výkony vzhľadom na počasie boli
dobré. Veľmi pekné výsledky zaznamenali naši najmladší. V
kategórii hádzadiel mladších žiakov obsadil ôsme miesto
František Potocký. Štvrté miesto medzi juniormi obsadil Dušan
Minárik a piate miesto patrilo Cyrilovi Potockému. Za seniorov
hádzadlá lietal na ôsmom mieste Štefan Potocký, deviaty bol
Milan Minárik a dvanáste miesto patrilo Dušanovi Minárikovi st..

Majstrovstvá Slovenska halových modelov kategórie F1N v Dubnici nad Váhom (29.2.2020): Na palubovke
je Majster Slovenska František Potocký, nad ním otec Štefan Potocký, po jeho pravici stojí Cyril Potocký a
Dušan Minárik, pred ktorým stojí Bianka Mináriková.

Nasledujúcou akciou boli Majstrovstvá Slovenska halových modelov kategórie F1N v Dubnici nad Váhom 29.2.2020. Zúčastnili sa na nej
František Potocký, Cyril Potocký, Štefan Potocký st., Bianka Mináriková, Dušan Minárik, Dušan Minárik st. a Milan Minárik. V kategórii
mladších žiakov úspešne bojoval Ferko Potocký a vybojoval si titul Majstra Slovenska, ôsme miesto patrilo po veľmi peknom výkone
Bianke Minárikovej. V kategórii juniorov reprezentovali Dušan Minárik na štvrtom a Cyril Potocký na piatom mieste. Za seniorov
vybojoval Štefan Potocký st., ktorý sa neustále zlepšuje, šestnáste miesto a Milanovi Minárikovi patrilo jedenáste miesto. Bolo to celkom
úspešné vykročenie na vrcholové akcie. Zároveň sa preukázal talent Ferka Potockého, ktorý neustále atakuje popredné umiestnenia.
Najbližšie letecko modelárske akcie budú mať nové termíny a tie nám usporiadatelia ponúknu v športovom kalendári. Jednými
z nich sú aj Memoriál Milana Minárika, Liga hádzadiel, Prešovské hádzadlá a ďalšie. Už sa nevieme dočkať.
Minárik Milan
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