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Milí jubilanti!

Dovoľte mi, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu, zapríčinenú pandémiou, kedy sme sa z dôvodu nariadených
opatrení nemohli stretnúť osobne ako predchádzajúce roky pri príležitosti osláv jubilantov našej obce, prihovoriť sa vám srdečne
aspoň prostredníctvom nášho Spravodaja.
S úctou si pripomíname vaše významné životné jubileá a chceme vám pripomenúť, že na vás nezabúdame, že si vážime statočnú
prácu, ktorú ste mnohí vykonali pre rozvoj našej obce. Aj keď ste už na zaslúženom odpočinku, mnohí z vás usilovne pomáhate
vychovávať svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja, úspechu a dobrého
slova šíri vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa a toto vedomie môže vašu
jeseň života urobiť krásnou a pokojnou. Vaše deti, ktoré vás majú rady a ktorým ste svojou prácou a pozornosťou pripravili lepší život,
oceňujú vašu prácu, vážia si ju a váži si ju aj naša obec.
Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na nostalgiu, a najmä nie u vás, lebo , ak sa obzriete späť na vaše dielo plné tvorivosti a
neutíchajúceho elánu, musí to vás, ale aj nás ostatných nabádať k optimizmu.
Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali premietať v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu
si nemožno načasovať ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po statočne vykonanej práci budeme aj my
potrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju vy potrebujete dnes.
Vážení jubilanti,
v mene svojom a v zastúpení pracovníkov našej obce i poslancov obecného zastupiteľstva vám v tomto slávnostnom okamihu
ďakujeme za vašu celoživotnú prácu.
K vášmu sviatku vám želám z celého srdca, aby ste ešte veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami
všetkými. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života pokojná a slnečná a nech sú dni vášho zrelého
veku prepletené božím požehnaním a vďačnosťou nás všetkých.
Gratulujeme k 90. narodeninám

Gratulujeme k 95. narodeninám

Keďže spoločné stretnutie jubilantov tento rok nebolo možné, tak pracovníčky DS darčeky zaniesli jubilantom domov. Najstarších tohtoročných
jubilantov sme na pár minút navštívili osobne. Dodržali sme všetky hygienické opatrenia, ale fotili sme bez rúška, čo sa pri fotení dovoľuje.
informačný časopis obce Ľubotice

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce

Závery z rokovania OcZ dňa 07. 09. 2020
Uznesenie 1/6/2020:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č.
6/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Gejza
Sabanoš a Mgr. Ján Vysocký.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a
materskej školy.
budova OcÚ a MŠ

Uznesenie 2/6/2020:

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

Vážení spoluobčania,
už viac než mesiac prebiehajú v našej obci stavebné rekonštrukčné práce na budove
obecného úradu a materskej školy. Tieto práce sa vykonávajú v súlade so schválením
nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice.“
Projekt je
spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Obci bol na základe platnej zmluvy z roku 2017
poskytnutý NFP vo výške maximálne 366 706 € so spoluúčasťou obce ako prijímateľa NFP
na realizácii projektu vo výške 5% ( 19.300 € ).
Uznesenie 4/6/2020:
Po dvoch zrušených verejných obstarávaniach bol v máji tohto roku v rámci vyhodnotenia
OcZ schvaľuje čerpanie dotácie pre TJ Sokol
Ľubotice vo výške 15.000,- € do 31.12.2020. súťaže komisiou vybraný úspešný uchádzač na zhotovenie predmetného diela, ktorým sa po
splnení podmienok účasti stala stavebná spoločnosť EKO SVIP s.r.o. Sabinov.
Všetci sme predpokladali a priali si, aby práce boli vykonané v priebehu letných prázdnin,
Uznesenie 5/6/2020:
OcZ
schvaľuje plán kontrolnej činnosti predovšetkým s ohľadom na materskú školu, kedy boli triedy i všetky priestory prázdne, bez
hlavného kontrolóra obce Ľubotice na druhý detí a učiteliek. Avšak schvaľovacie a kontrolné procesy v rámci našej platnej legislatívy
polrok 2020 a poveruje hlavného kontrolóra verejného obstarávania sú veľmi zdĺhavé, ktoré sme napriek našej snahe a urgenciám
na výkon kontroly v súlade so schváleným nedokázali ovplyvniť. Z uvedených dôvodov po vykonaní povinnej kontroly zo strany
plánom kontrolnej činnosti.
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry došlo k podpisu Zmluvy o dielo so
zhotoviteľom až dňa 23.07.2020. Konečná správa z administratívnej a finančnej kontroly
Uznesenie 6/6/2020:
celého projektu bola obci doručená dňa 21.08.2020, až vtedy sme mohli zhotoviteľa zákazky
OcZ neschvaľuje zriadenie vecného vyzvať na prevzatie staveniska podľa platnej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ prevzal stavenisko
bremena na pozemky vo vlastníctve obce
19.09.2020, kedy začal so stavebnými prácami, s termínom ukončenia celkovej
Ľubotice
parc. č. KN-C 3213/4,
3341,3207,3050 a KN-E č. 248/3, 909/2 pre rekonštrukcie do konca novembra 2020.
Z dôvodu hlučnosti a prašnosti vykonávaných stavebných prác bolo nutné uzavrieť
žiadateľa DEVELOP 1 s.r.o., Stavbárov 28,
Michalovce za účelom vybudovania a prevádzku priestorov MŠ na nevyhnutnú dobu 3 týždňov, aby sa podľa dohody so
zhotoviteľom stihli pripraviť aspoň 2 najväčšie triedy pre deti pracujúcich rodičov tak, ako
prevádzkovania inžinierskych sietí.
informovala pani riaditeľka MŠ jednotlivých rodičov na spoločnom stretnutí v MŠ. Tento
Uznesenie 7/6/2020:
termín bol dodržaný s tým, že ďalšie triedy budú podľa dohodnutého harmonogramu v rámci
OcZ neschvaľuje finančný dar pre kontrolných dní na stavbe v prevádzke od 02.11.2020. Medzitým sa nám podarilo ukončiť aj
spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská 18, komplexnú rekonštrukciu kuchyne, ktorá po mnohých rokoch dostala nový šat a je v plnej
Prešov na liečenie chorého chlapca Marka.
prevádzke od 19.10.2020.
Mrzí nás, že sme nevyhnutným prerušením prevádzky MŠ spôsobili niektorým rodičom
problémy pre zabezpečenie riadneho chodu domácnosti, ale za uvedených skutočností sme
JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce nemali na výber. Sme v rozbehnutom vlaku a práce na rekonštrukcii budovy obecného
úradu i MŠ je potrebné riadne ukončiť v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo so
zhotoviteľom.
Závery z mimoriadneho
Na záver je dôležité uviesť skutočnosť, že realizáciou predmetného projektu bude
rokovania OcZ dňa 28. 09. 2020 dosiahnuté reálne a merateľné zníženie spotreby tepla (zníženie energetickej náročnosti
objektu, čím sa znížia náklady na vykurovanie vo výške 69%, čo v absolútnych číslach
podľa údajov za predchádzajúce 3 roky bude predstavovať cca 8.000 € za rok), čím následne
Uznesenie 1/7/2020:
dôjde aj k zníženiu emisií CO, NOx a iných skleníkových plynov a polutantov a súčasne
OcZ schvaľuje program rokovania OcZ
budú
dodržané
legislatívne
č. 7/2020.
kuchyňa po rekonštrukcii
Za overovateľov zápisnice boli určení Martin požiadavky pre iné zložky kuchyňa počas rekonštrukcie
Baňas a Ing. Slavomír Pariľák
ochrany životného prostredia,
napríklad ochranu ovzdušia.
Uznesenie 2/7/2020:
Realizáciou projektu sa dosiahne
OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o očakávaný výsledok zníženia
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena energetickej náročnosti budovy,
bezodplatne na pozemky vo vlastníctve obce a to inštaláciou efektívnejšieho
Ľubotice, parc. č. KN-C č. 3213/4, 3341,
3207, 3050 a KN-E č. 248/3 a 909/2 k.ú. vykurovacieho systému v budove
Ľubotice, spočívajúceho v práve uloženia a zvýšením podielu OZE na
budovy
plynové
vodovodnej prípojky, rozvodu NN a prevádzke
dopravného napojenia pre spoločnosť tepelné čerpadlo (vzduch - voda).
Develop 1, s.r.o., Stavbárov 28, Michalovce.
Ďakujeme ešte raz všetkým za
Ing. Miroslav Fečik, pochopenie a trpezlivosť.
zástupca starostu obce
RI
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
informačný časopis obce Ľubotice
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Uznesenie 3/6/2020:

OcZ udeľuje súhlas s plánovaným
prevádzkovaním Súkromnej materskej
školy v objekte novovzniknutých bytových
domov DUO BYTY v katastri obce Ľubotice
pre Mgr. Andreu Klobušovskú, Haburská
4, Prešov.

Závery z rokovania OcZ
dňa 19. 10. 2020
Uznesenie 1/8/2020:

OcZ schvaľuje program
rokovania OcZ č. 8/2020.
Za overovateľov zápisnice
boli určení Ing. Miroslav
Fečik a Ing. Slavomír
Pariľák.

Uznesenie 2/8/2020:

OcZ schvaľuje práce naviac
vo výške 36.044, 37 € v
rámci projektu „Zníženie
energetickej
náročnosti
budovy obecného úradu a
materskej školy Ľubotice“,
ktoré predložil zhotoviteľ
diela, a ktoré neboli
súčasťou rozpočtu podľa
projektovej dokumentácie.

Uznesenie 3/8/2020:

OcZ schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 4.

Uznesenie 4/8/2020:

OcZ v zmysle § 18a ods. 2
zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného
kontrolóra obce. Voľba sa
uskutoční dňa 14.12.2020 na
zasadnutí OcZ.
Hlavného kontrolóra volí
obecné zastupiteľstvo na
funkčné obdobie 6 rokov, t.j.
2021 – 2026. Obecné
zastupiteľstvo
stanovilo
rozsah pracovného úväzku
hlavného kontrolóra Obce
Ľubotice na 20 %.
Kvalifikačným
predpokladom na funkciu
hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie.
Kandidát
na
funkciu
hlavného kontrolóra musí
odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr do
30.11.2020 do 17.30 hod. na
Obecný úrad v Ľuboticiach.
Súčasťou prihlášky musí
byť overená kópia dokladu o
vzdelaní,
profesijný
životopis a údaje potrebné
na vyžiadanie výpisu z
registra trestov.

Uznesenie 5/8/2020:

OcZ
schvaľuje podanie
žiadosti
na
Slovenský
pozemkový
fond
o
bezodplatný
prevod
pozemkov KN-C parc. č.
21031/4 a KN-E parc. č.
901/1 do majetku obce.

Uznesenie 6/8/2020:

OcZ schvaľuje Rokovací
poriadok obce Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara,
starosta obce

Ako vybaviť sociálnu službu Opatrovateľská služba?

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi,
ktorý je odkázaný na pomoc alebo dohľad inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene,
kúpaní, obliekaní, obúvaní, sprevádzanie pri chôdzi, pomoc pri
starostlivosti o svoju domácnosť, napr. nákup potravín,
podávanie stravy, bežné upratovanie v domácnosti a pomoc pri
základných sociálnych aktivitách, ako napr. sprievod na lekárske
vyšetrenie, úrady, pri záujmových činnostiach.
Terénna opatrovateľská služba sa zabezpečuje prostredníctvom
opatrovateliek v domácnosti klienta. Opatrovateľská služba sa
zabezpečuje na základe „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé
bydlisko. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľské
agentúry. Opatrovateľská agentúra určuje sumu úhrady, spôsob
jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom
sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
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 mesiace. 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.
Ak potrebujete poradiť o ambulantnej, pobytovej alebo terénnej
sociálnej službe, kontaktujte obecný úrad, kde vám radi
poskytneme potrebné informácie.
Mgr. Martina Klimovičová

Nezištná pomoc

Vážení a milí darcovia,
žiaľ kvôli situácii, ktorú prežívame nebude možný ani
vianočný odber krvi. Krvi je stále nedostatok. Preto prosíme
tých darcov aj prvodarcov, ktorí môžete krv darovať,
dohodnite si termín na transfúznej stanici v Prešove na tel. č.
+421 51 7011 825 na konkrétny dátum a čas. Na TNS nahláste,
že ste darcom krvi za obec Ľubotice. Zároveň vás prosíme,
aby ste nám spätne dali vedieť, že ste boli darovať krv a
zavolali nám na tel. č. 051/7480904. Táto evidencia bude
slúžiť pre Miestnu skupinu SČK v Ľuboticiach. Kvôli GDPR
nám tieto informácie TNS nemôže poskytnúť.
Ďakujeme za porozumenie a za to, že nezištne pomáhate.
J. Potocká

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
Nový školský rok v materskej škole sa začal trochu netradične.
Čakali nás zmeny ohľadom opatrení týkajúcich sa koronavírusu,
ale aj informácie týkajúce sa termínu plánovanej rekonštrukcie
budovy materskej školy a obecného úradu.
Po dvoch týždňoch prevádzky materskej školy sa od 16.10.2020
začala plánovaná rekonštrukcia, ktorá prekvapila hlavne
zamestnaných rodičov a skomplikovala im život. Plánované
práce a ich rozsah nedovolili, aby materská škola bola otvorená
ani pre tieto deti. Od 12.10.2020 bola prevádzka materskej školy
spustená pre deti pracujúcich rodičov a ďalšie rozsiahle práce v
starej časti materskej školy pokračovali podľa plánu, po ktorého
splnení bude materská škola znovu otvorená pre všetky deti.
Po tomto dni budeme všetci v novej, krajšej, energeticky menej
náročnej, a teda ekologickejšej materskej škole, na ktorú sa
veľmi – veľmi tešíme. Touto cestou by sa náš kolektív chcel
poďakovať všetkým, ktorí nás chápali, podporovali a priali nám,
lebo aj pre nás bolo toto obdobie veľmi náročné. Ďakujeme
rodičom, ktorí nám pomohli s „chlapskými prácami“ pri
demontovaní a zariaďovaní priestorov a hasičom obce Ľubotice
za ochotu pomôcť. Pár fotodokumentačných záberov, ako to
prebiehalo a vyzeralo v procese prestavby (viď. článok o
rekonštrukcii budovy na str. 2)
Vedenie materskej školy
informačný časopis obce Ľubotice

KRÁTKE SPRÁVY
Dňa 15.10.2020 obec prevzala do
užívania dokončenú Roľnícku ulicu.

V rámci projektu „Rekonštrukcia a
obnova cintorína“ bola ukončená II.
etapa.
Práce boli odovzdané podľa plánu.

Začali stavebné práce na predĺžení
miestnej
komunikácie
ulice
Makarenkovej s termínom ukončenia
najneskôr do konca novembra 2020.
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ZUŠ EBONY UŽ ŽIJE SVOJÍM PESTRÍM ŽIVOTOM
V októbri začala fungovať ZUŠ Ebony v centre našej obce. Zatiaľ nebola oficiálne kvôli pandémii otvorená, predsa v nej už život funguje.
Preto vám ponúkame zopár fotografií, ako to u nich vyzerá.
Veríme, že vaše ratolesti sa tešia na každú hodinu strávenú v ZUŠke.

95. výročie znovu založenia DHZ Ľubotice
Dobrovoľný hasičský zbor obce vznikol v roku 1925, kedy v tomto
čase mal 19 členov a jeho veliteľmi boli Ján Stankovič a Ján Virba.
Po skončení vojny spolkový život v obci reprezentoval práve
Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, ktorý príchodom frontu
zanikol a nanovo bol zorganizovaný 25. novembra 1945.
Predsedom v tomto období bol Štefan Dziak a konateľom správca
školy Dezider Bramuška. Podľa stanov schválených povereníctvom
vnútra v novembri 1947 bolo hlavným účelom zboru: „Napomáhať
prevádzanie požiarnej polície na území obce. Oboznamovať
občanov o význame poisťovania. Hájiť a chrániť životy občanov pri
akýchkoľvek živelných nehodách a pri iných nešťastiach.“ Počas
registrovania stanov bol predsedom Štefan Kraviar. K vedúcim
predstaviteľom v rokoch 1947 – 1948 patrili Jozef Fecko, Štefan
Dziak a Štefan Cehelník. V rámci okresnej hasičskej organizácie v
Širokom patrili Ľubotice do XVII. Šebastovskej stotiny, ktorej
veliteľom bol János Katscher (nájomca Ľubotice) a vymenovaným
veliteľom bol János Hudacsek (sudca). Aktívne v dobrovoľnom
hasičskom zbore Ľubotice pôsobil aj Jozef Čurík a to v rokoch 1953
– 1958.
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J. Potocká

V súčasnosti bol Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice založený dňa
24. septembra 2016, kedy bol jeho predsedom Dávid Šimko a
veliteľom Vladimír Pecuch. Je v ňom 37 členov, z toho 5 žien a 8
dorastencov. Dobrovoľný hasičský zbor sa riadi stanovami, ktoré
vydala DPO SR, má 7 členov výboru, ktorí vedú zbor. Jeho zloženie
je nasledovné: predseda Jan Barnoky, veliteľ Vladimír Pecuch,
strojník Dominik Sabo, tajomníčka Miroslava Antonyová, referent
mládeže Patrik Benko, pokladník Dávid Šimko a revízor Richard
Šimko. Členovia sa aktívne zapájajú do akcií organizovanými
zborom, obcou, školou a cirkvou.
Pri príležitostí osláv 95. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru Ľubotice sa konala svätá omša vo farskom kostole
Narodenia Panny Márie a po svätej omši bol posvätený automobil
Iveco Daily CAS 15.

informačný časopis obce Ľubotice

Mgr. Miroslava Antonyová

Kelemeske furmani
Tohtoročná koronakríza zasiahla celé národné hospodárstvo, ovplyvnila
život miliónom ľudí na celom svete. Veľmi to naša spoločnosť pocítila aj
v kultúrnej oblasti, keď niekde čiastočne a niekde aj úplne zastavila
kultúrny život v mestách a na dedinách. Boli zrušené tradičné dedinské
podujatia – u nás okrem iného aj dlhoročné oslavy sv. Cyrila a Metóda
a iné plánované podujatia.
Značne tým ovplyvnila aj činnosť našej Mužskej speváckej skupiny
„ Kelemeske furmani“
Podarilo sa nám však v rámci letného sústredenia v auguste vystúpiť ( keď
aj neformálne) v areáli kúpaliska v Podhájskej, kde sme aspoň touto
formou prezentovali obec Ľubotice.
Ing. Milan Marchevský, vedúci skupiny

LETECKÍ MODELÁRI A ICH ÚSPECHY NA ŠPORTOVÝCH AKCIÁCH

v kat. F1H žiakov a piate v kat. P30 žiaci. Dušan Minárik lietal
taktiež v oboch týchto kategóriách, ale ako junior a obsadil prvé
miesta. Za seniorov lietal Milan Minárik, ktorý obsadil tretie miesto
v kat. F1H a šieste v kat. P30.
Na letisku v Kolonike sa lietala 1. augusta 2020 súťaž „Kamenické
polietanie“, ktorú usporiadal LMK Humenné. Počasie bolo pekné
ako aj príroda. Všade dookola boli lesy a hvezdáreň. Súťaže sa
zúčastnil len Milan Minárik a jeho umiestnenia medzi seniormi boli
nasledovné. V kategórii hádzadiel obsadil tretie miesto a v kategórii
vystreľovacích klzákov bol druhý.
V auguste sa konala ešte jedna súťaž pod názvom „Memoriál
Michala Dorka“, ktorú usporiadal MK Prešov a bolo to sobotu
29.8.2020. Za pekného letného počasia obsadili v kategórii hádzadlá
žiaci František Potocký štrnáste miesto, jeho brat Cyril medzi
juniormi štvrté a ako junior na druhom mieste skončil Dušan
Minárik. Hádzadlá seniorov lietali Štefan Potocký a Milan Minárik,
s umiestnením na dvanástom a na desiatom mieste. Kategória F1A
bola úspešnejšia. Junior Dušan Minárik v nej zvíťazil a Cyril
Potocký bol druhý. Medzi seniormi sa na siedmom mieste umiestnil
Milan Minárik.
15. septembra 2020 MK VSŽ Košice usporiadal na lúke pri obci
Poľov súťaž pod názvom „Cena VSŽ“, kde sme pri veľkej účasti
súťažiacich mali tiež svoje zastúpenie. Počasie nám prialo a aj naše
výkony boli uspokojivé. Ferko Potocký v hádzadlách žiakov obsadil
15. miesto, jeho brat medzi juniormi štvrté a ako senior ich otec
Štefan ôsme, Milan Minárik skončil na šiestom mieste. V kategórii
V – vystreľovacie klzáky František Potocký obsadil šieste miesto
medzi žiakmi, Cyril Potocký druhé juniorov, Štefan Potocký siedme
a Milan Minárik štvrté miesto medzi seniormi. Milan Minárik lietal
aj v kategóriách A3, A1, ktoré vyhral a F1A seniorov obsadil tretie
miesto.
MK VSŽ Košice usporiadal 26.9.2020 v Košiciach aj súťaž
„Košické hádzadlá“, na ktorej sa lietali vystreľovadlá – V a hádzadlá
Víťaz seriálu M SR pre rok 2020 v kategórii F1A juniorov
– H, kde Milan Minárik v oboch kategóriách za seniorov zvíťazil.
Vladimír Ivančo vpravo a ako druhý Dušan Minárik vľavo.
Začiatkom októbra MK Prešov usporiadal spomienkové súťaže na
svojich zosnulých bývalých členov Jožka Hudáka a Gabriela
Hudáka. Akcie sa konali v sobotu 3.10.2020 na prešovskom letisku,
a to v jeden deň. Boli to úspešní modelári, správni ľudia a kamaráti.
Na ich pamiatku sa lietalo pod názvom súťaží „Memoriál Jožka
ek LOVAS
Hudáka“ a „Memoriál Gabriela Hudáka“. Na oboch akciách sa
zúčastnil Milan Minárik. V súťaži „Memoriál Gabriela Hudáka“ a
kategórii A3 senior obsadil tretie miesto, v súťaži „Memoriál Jožka
Hudáka“ a kategórii F1A senior prvé, Mária Mináriková si
„vylietala“ šieste miesto.
Do konca roka ostávajú ešte necelé tri mesiace a, ak nám do toho
nič mimoriadne nepríde, mali by sme sa zúčastniť ešte niekoľkých
leteckomodelárskych akcií. Jednou z nich by mali byť
Majstrovstvá SR v kategórii vystreľovacích klzákov – V, ktoré sa
majú konať 7.11.2020 na prešovskom letisku. Prípravu na ne sme už
začali.
foto a text: Milan Minárik
(5)
informačný časopis obce Ľubotice

Už v predchádzajúcom čísle sme spomínali, že nás čaká dosť
náročná časť našich súťažných aktivít. V júli sa začal seriál
Majstrovstiev SR v kategórii F1A a končil septembrom. Aktívne
sme sa ho zúčastnili a zaznamenali sme veľmi pekné výsledky.
Prvé kolo sa lietalo v sobotu 11.7.2020 na prešovskom letisku za
slušnej účasti súťažiacich. Počasie bolo pekné, čo nám pomohlo aj
vo výkonoch. V seniorskej kategórii lietal Štefan Potocký a obsadil
pekné dvanáste miesto. Juniorom sa „zadarilo“ a druhým miestom sa
mohol popýšiť Dušan Minárik, Bianka Mináriková obsadila šieste,
Cyril Potocký siedme a Ferko Potocký ôsme miesto. Druhé kolo sa
lietalo hneď v nedeľu 12.7.2020, počasie sa výrazne zmenilo k
horšiemu, ale juniorské prvé miesto patrilo Dušanovi Minárikovi
J. Potockáa druhé Cyrilovi Potockému.
Tretie a štvrté kolo sa konali tiež v Prešove. V treťom kole sme
chýbali, no vo štvrtom sme zalietali celkom dobre. Lietali len juniori
- Dušan Minárik, ktorý obsadil druhé a Bianka Mináriková získala
šieste miesto. Piate a šieste kolo sa lietalo na letisku v Rajčanoch 19.
a 20.9.2020. Pokúsili sme sa zabojovať o titul Majstra Slovenska. V
oboch súťažiach obsadil Dušan Minárik zhodne tretie miesto, čo mu
nakoniec zaručilo druhé miesto v celkovom hodnotení seriálu
Majstrovstiev SR kategórie F1A juniorov. Víťazom a Majstrom
Slovenska sa stal Vladimír Ivančo, obaja súťažili pod trénerskou
taktovkou Milana Minárika. Ďalší juniori sa umiestnili takto. Cyril
Potocký na deviatom, Bianka Mináriková na jedenástom a František
Potocký na trinástom mieste. Pre štatistov sa na dvadsiatom mieste
medzi seniormi umiestnil Štefan Potocký.
Z majstrovských súťaží sa 15.8.2020 lietali na prešovskom letisku
kategórie malých voľných modelov. LERMAS a Letecko-modelársky
klub - 122 Trenčianska Turná usporiadali M SR v kategóriách F1H,
F1G a P30. Mali sme zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách, v
ktorých sme sa zúčastnili. Bianka Mináriková obsadila druhé miesto

DRUHÁ POLOVICA
BEŽECKEJ SEZÓNY

Ľubotická 10 - bežci

Ľubotická “10” - bežci

15. augusta 2020 sa konal 14. ročník Prešovskej horskej
jedenástky. Náročný 11-km beh s prevýšením 420 metrov
priniesol našim bežcom skvelé výsledky. Matej Platko s časom
54 minút a 27 sekúnd obsadil vo svojej kategórií 10. miesto.
Zuzana Sajdaková dobehla vo svojej kategórií do cieľa na
peknom 4. mieste s časom 1 hodina a 5 minút. Lukáš Kormaník
s časom 58 minút a 39 sekúnd skončil na výbornom 2. mieste.
22. augusta sa bežci presunuli do Brezova, kde ich čakal
Brezovský beh zdravia. Naši bežci sa zúčastnili tohto ek
bežeckého
LOVAS
podujatia vôbec po prvýkrát. Na tomto behu neboli bežci
tradične rozdelení podľa vekových skupín, ale iba podľa
pohlavia. Na výber boli dve trate. Dlhšia (8,8 km) a kratšia (4,4
km). Naši bežci odbehli dlhšiu trať s takýmito výsledkami:
Zuzana Sajdaková skončila medzi ženami na výbornom 5. mieste
s časom 46 minút a 54 sekúnd. Medzi mužmi finišoval na 13.
Ľubotická “10” - disciplína Nordic-Walking vítazi
mieste Matej Platko s časom 42 minút a 40 sekúnd, Lukáš
Kormaník sa umiestnil na 16. mieste s časom 44 minút a 5
sekúnd a Marek Sajdak na 24. mieste s totožným časom ako
Zuzka, keďže dobehli do cieľa spoločne.
Necelý týždeň po Brezovskom behu sa v Prešove konal 2. ročník
Behu 4 mostov. Na tejto rýchlej 8,5- km trati dosiahli naši bežci
skvelé výsledky. Lukáš Kormaník skončil vo svojej kategórií s
časom 38 minút a 19 sekúnd na 3. mieste. Zuzana Sajdaková
obsadila 8. miesto s časom 41 minút a 23 sekúnd. Matej Platko
dobehol do cieľa s časom 36 minút a 7 sekúnd na 7. mieste. Peter
Kizek s časom 39 minút a 43 sekúnd sa umiestnil na 16. mieste.
1. septembra sa u nás v obci konal už 6. ročník Ľubotickej
desiatky. Tento ročník bol však trochu iný ako predošlé, či už
kvôli pandémií, alebo aj kvôli netradičnému počasiu, ktoré
panovalo v tento deň. Bežci boli zvyknutí z predchádzajúcich
ročníkov na horúce letné počasie, no tentoraz ich poriadne
prekvapilo. Noc predtým výdatne pršalo a ráno to nebolo inak.
Bežcov sprevádzal počas behu dážď, chladné počasie a v
neposlednom rade množstvo blata, ktoré bolo na poli. Napriek
tomu sa behu zúčastnilo 182 bežcov a 10 nordic-walkerov.
Našim bežcom sa na domácej trati opäť darilo. Na 10-km trati skončil Matej Platko na 9. mieste, Peter Kizek na 21. mieste. Lukáš Kormaník
obsadil 2. miesto, Zuzana Sajdaková skončila na 4. mieste. Kratšiu 5-km trať si vybral Marek Sajdak, ktorý skončil na 7. mieste. Vôbec po
prvýkrát bola na našom preteku predstavená disciplína Nordic-Walking. Na kratšej 5-km trati vyhrali svoje kategórie domáci Jozef Bartko
a Terézia Bartková. V kategórii najrýchlejší domáci bežec sa umiestnili bežci z Ľubotíc takto: Na 10-km trati bol z mužov najrýchlejší Matej
Platko, druhé miesto obsadil Ondrej Fedor a tretie miesto uzavrel Lukáš Kormaník. Zo žien bola najrýchlejšia Zuzana Sajdaková, na druhom
mieste skončila Oľga Bombová Letkovská a tretia bola Silvia Vagaská. Na 5-km trati bol najrýchlejší Tobias Korečko, na druhom mieste
Marek Sajdak a na treťom Gejza Sabanoš. Chceme sa poďakovať organizátorom, sponzorom, hasičom, dobrovoľníkom a ďalším za pomoc
pri organizovaní našich pretekov.
12. septembra sa konalo podujatie Prešov Half Marathon. Na polmaratónskej trati zvíťazil vo svojej kategórií Lukáš Kormaník s výborným
časom 1 hodina a 37 minút. Matej Platko dobehol do cieľa s časom 1 hodina a 43 minút. Na 10-km trati skončila Zuzana Sajdaková na 7.
mieste s časom 48 minút a 24 sekúnd. Peter Kizek dobehol s časom 48 minút a 2 sekundy a Marek Sajdak s totožným časom ako Zuzka.
Tri dni po polmaratóne bol na programe už jubilejný 60. ročník Večerného behu Prešovom. Muži do 39 rokov bežali 7,3 km dlhú trať. Matej
Platko obsadil 9. miesto s časom 29 minút a 52 sekúnd. Marek Sajdak skončil na 13. mieste s časom 32 minút a 10 sekúnd. Peter Kizek sa
umiestnil na 16. mieste s časom 33 minút a 11 sekúnd. Muži nad 40 rokov bežali kratšiu trať (5,8 km ). Lukáš Kormaník obsadil 2. miesto
s časom 24 minút a 39 sekúnd. Ženy bežali 4,4 km trať. Zuzana Sajdaková sa umiestnila na 7. mieste s časom 19 minút a 35 sekúnd.
Tradičný dvojmíľový beh (3,2 km) sa uskutočnil 8. októbra. Na rýchlej trati sa na 2. mieste vo svojej kategórií opäť umiestnil Lukáš
Kormaník s časom 13 minút a 37 sekúnd. Matej Platko skončil na 5. mieste s časom 12 minút a 13 sekúnd v kategórií mužov do 39 rokov.
Pevne veríme, že nešlo o náš posledný tohtoročný beh, problémy súvisiace s pandémiou zvládneme, a opäť sa stretneme pri ďalšom
bežeckom podujatí.
Za bežecký klub TJ Sokol Ľubotice M. Platko
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