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„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“(LK 2,14)
Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov,
nech je pre Vás nasledujúci rok
rokom plným zdravia, radosti, šťastia a úspechov
želajú
JUDr. Miroslav Makara starosta obce,
poslanci OZ a pracovníci OÚ v
Ľuboticiach

Byť nablízku ...

Adventný čas začal zažatím prvej sviečky na adventnom venci 29.
požehnanie adventného venca
decembra 2020. Adventný veniec pred obecným úradom nám tiež
pripomína, že sa blíži čas vianočný. V nedeľu nám pán farár František
adventný veniec požehnal. Postupným zapaľovaním sviečok sme boli
čoraz bližšie k najkrajším sviatkom roka. Na Vianoce sa tešíme asi
všetci. Veľkí, malí, dospeláci, aj tí skôr narodení. Rodinná pohoda,
blízkosť človeka, s ktorým si máte čo povedať, s ktorým zdieľate svoje
radosti aj starosti... to je čas Vianoc. Ale aj deti, ktoré niekedy vedia
poriadne nahnevať, ale vzápätí nervozitu vystrieda detský smiech,
džavot a radosť.... Spoločne strávené chvíle sú asi najkrajšie momenty v
našich životoch, ktoré si chceme uchovať čo najdlhšie. Momenty, kedy
vieme byť jeden druhému nablízku, dokážeme nielen počúvať, ale aj
povzbudiť, skrátka byť tu jeden pre druhého. Teraz viac možno nielen
pre tých našich najbližších , ale aj pre tých, ktorí nemajú nikoho. Skúsme sa podeliť o niečo, čo možno nebude mne veľmi chýbať, ale
druhému urobí radosť, možno aj pomôže. Ak urobíme radosť druhému, aj nám sa to vráti, ani nevieme ako. Možno práve vtedy, keď bude
ťažko nám a niekto si na nás spomenie.
Spoločne si zaželajme, aby sme vianočný čas prežili čo najkrajšie, najspokojnejšie, hlavne v zdraví, v kruhu svojich blízkych. Atmosféru,
ktorá zavládne v našich domoch, aby sme si ju uchovali čo najdlhšie.
J. Potocká

Vážení občania,

Informácia o domácom
kompostovaní

oslovujeme Vás v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi
na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrátane biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
Za biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný
odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a
stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny,
čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie,
papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež
prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad,
pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.
Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách,
napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod. Je zakázané zmiešavať tento
odpad s ostatnými druhmi odpadov.
Preto Vás chceme požiadať o podpísanie dohody o kompostovaní, v ktorej sa zaviažete kompostovať BRO (biologicky rozložiteľný odpad) na
domácom kompostovisku. Dohodu vám doručujeme spolu so spravodajom.
Ak nemáte záujem podpísať dohodu o kompostovaní a chcete nádobu na zber BRO, obec Vám vyhovie, avšak občan bude musieť platiť
zvýšený poplatok za tento doplnkový zber .
Na našom trhu sú dve firmy, ktoré tento zber zabezpečujú:
KOSIT - orientačná cena za každý vývoz 240 l nádoby 20€ / vývoz. Za rok to je cca 26 vývozov x 20 € / vývoz - 520 € + DPH.
ESPIK GROUP - orientačná cena za vývoz 120 l za mesiac 60 € /mesiac, vrátane prenájmu nádoby. Za rok to je 12 x 60 €/mes. - 720 € + DPH,
alebo vývoz 10l vedierka 3 €/1 vývoz x 52 vývozov za rok - 156 € + DPH.
Je na vašom zvážení, či sa rozhodnete pre kompostovanie.
Treba si uvedomiť vážnosť s nakladaním BRO a spoločnými silami zabezpečíme vykonávanie triedeného zberu BRO, čím znížime množstvo
komunálneho odpadu vyvážaného z obce.
Ak sa rozhodnete dohodu podpísať, žiadame o doručenie (vrátenie) jedného vyhotovenia podpísanej dohody do 15.01.2021 na OcÚ v
Ľuboticiach, prípadne ju môžete vhodiť do poštovej schránky pred úradom.
OcÚ

OZNAMY

Pripomíname podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Do 31. 1. 2021 priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú vlastníci nehnuteľnosti:
- ktorí na území obce Ľubotice v roku 2020 kúpili, predali alebo dostali darom nehnuteľnosť
- kto je vlastníkom nehnuteľnosti a zatiaľ daňové priznanie nepodal
- ktorým v roku 2020 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, prístavbu alebo
nadstavbu
- ktorí v roku 2020 začali užívať drobnú stavbu
- ktorým v roku 2020 sa zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely
pozemkov
Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby, priznanie k DzN podáva dedič alebo vydržateľ nehnuteľnosti:
- ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia
- ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
- v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva len jeden z manželov
- v prípade podielového spoluvlastníctva podávajú daňové priznanie, každý samostatne do výšky spoluvlastníckeho podielu alebo na základe
dohody všetkých spoluvlastníkov daňové priznanie podáva jeden z nich ( zástupca)
- daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať
Komunálny odpad na rok 2021:
- o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO písomne požiada poplatník do 28.2.2021 a priloží doklady, ktoré sú uvedené vo VZN obce
Ľubotice č. 5/2016
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Parkovacie miesta na ul. Hapákovej

Do užívania sme v decembri odovzdali dve parkoviská na ul. Hapákovej. Jedno parkovisko s pozdĺžnym státím a jedno s priečnym státím.

Predĺženie ulice Makarenkovej

Tento rok v rámci investičných aktivít obce sme úspešne ukončili a dali do užívania predĺženie ulice Makarenkovej až po most na Predných
Kamencoch.

Ako vyzerá jeseň života v dennom stacionári

OcÚ

"Pesimista vidí ťažkosti pri každej príležitosti, optimista vidí
príležitosť v každej ťažkosti".
Winston Churchill

Keďže my v dennom stacionári sme optimisti a vidíme príležitosť
v každej ťažkosti, aj v tejto neľahkej epidemiologickej situácii v
súvislosti so šírením Covid-19 žijeme svoj život radostne a šťastne
v rámci našich možností. Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme nájsť
pozitívnu stránku, preto sme ani v tejto neľahkej dobe nepoľavili
v našej činnosti so seniormi. Od septembra sme stihli zrealizovať
ochutnávku ovocia zo stromov z našich záhrad, vyrobili sme
gratulačné pohľadnice a upomienkové predmety pre jubilantov v
našej obci. Šikovné ruky našich seniorov a senioriek vyrobili
búdky pre vtáčikov, darčekové krabičky, vianočné ozdoby zo
slaného cesta, vianočné pohľadnice, ikebany a vianočných
Mikuláš v DS
trpaslíkov. Pletieme košíčky z novinových roličiek a množstvo
ďalších nádherných vecí. Medzi našou činnosťou sa nezabúdame spolu rozprávať a počúvať, vzájomne si poradiť a spoločne prežívať radostné,
ale aj smutné udalosti v našich životoch a vzájomne sa podporiť. Vypĺňame krížovky, osemsmerovky, vyfarbujeme obrázky, čítame noviny,
časopisy. Počúvame čítanie z knihy a diskutujeme o prečítanom, počúvame hudbu a spievame si. Cvičíme, bicyklujeme na stacionárnom bicykli,
hráme karty a iné spoločenské hry.
Tak, ako už 3 roky predtým, aj tento rok nás navštívil Mikuláš, čert a anjel a priniesol našim milým seniorom sladké balíčky a búdku pre vtáčiky.
Mikuláš sa seniorov povypytoval, ako sa v stacionári majú, ako sa im tu páči. Čertík s anjelikom sa okolo nich vyzvŕtal. Niektorí seniori mali
pripravené pekné básničky či modlitbičky.
...Nehľadáme výhovorky, ako sa niečo nedá, ale hľadáme spôsoby, ako sa to dá...
Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová
informačný časopis obce Ľubotice
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KVAPKA KRVI

Vážení a milí darcovia,

Žiaľ, kvôli situácii, ktorú prežívame, nebol 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.
OcÚ
Ďakujeme za porozumenie a za to, že nezištne pomáhate.

POŽEHNANIE STARÉHO ČLOVEKA
Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už nevládzu chodiť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie, že zle počujem, a ktorí sa usilujú hovoriť
nahlas a zrozumiteľne.
Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia, že moje oči už veľa nevidia a že hneď všetko nepochopím.
Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám spadnúť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.
Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa usmejú a rozprávajú sa so mnou.
Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú, keď spomínam na minulosť.
Nech sú požehnaní tí, čo zmierňujú moje bolesti.
Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi a sú ku mne dobrí.
Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti a myslieť na dobrého Boha.
Prevzaté z internetu

DOMČEKOVO
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (NSSDR)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY V NSSDR:

Otváracia doba

Čas aktivity

PONDELOK

12:00-14:00

pomoc pri príprave na školské vyučovanie (doučovanie, písanie domácich úloh...)

10:00-12:00

MAMI KLUB

10:00-13:00

sociálne poradenstvo (pracovné poradenstvo...)

9:30-18:00

16:00-18:00

KLUBOVŇA PRE SENIOROV

ŠTVRTOK

13:00-15:00

DOMÁCI KUTIL

12:00-19:00

17:00-19:00

sociálne poradenstvo (pracovné poradenstvo...)

PIATOK

9:30-11:00

8:30-17:00

15:00-17:00

12:00-14:00

UTOROK
8:30-12:30

STREDA

Harmonogram aktivít

(spoločné zdieľanie mamiek, prednášky, besedy, diskusie, tvorivé dielne...)

(spoločenské hry, SM systém, šípky, kalčeto, stolný tenis...)

(praktické tvorenie pre malých i veľkých)

MODLITBY MATIEK, KLUB OVEČKA (pastoračná aktivita pre deti od cca 1 roka a rodičov)

KLUBOVŇA PRE TÍNEDŽEROV

(kreatívne tvorenie, hry, šach, stolný futbal a tenis, šípky...)

Vstup a poradenské služby v NSSDR sú BEZPLATNÉ.
Tešíme sa na Vašu návštevu ☺
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY: Montessori kluby, SM systém, Katechézy Dobrého pastiera → viac informácií nájdete na webe

Kontakt:
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Adresa:

informačný časopis obce Ľubotice

www.ozkredo.sk

Plošné testovanie

Na prelome októbra a novembra zažilo Slovensko celoplošné testovanie na
ochorenie COVID 19. Zachytiť ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu bolo
cieľom testovania. Ako každá obec, aj naša sa musela popasovať s touto výzvou a
zabezpečiť všetko potrebné, aby testovanie mohlo prebehnúť bez problémov a pri
dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Za pomoci nášho dobrovoľného
hasičského zboru a dobrovoľných zdravotníkov sme to spoločne zvládli veľmi
dobre. Touto cestou sa chceme poďakovať dobrovoľným hasičom, zdravotníkom a
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby testovanie prebehlo
bezproblémovo. ĎAKUJEME.
Myšlienkou plošného testovania bolo nielen
poznanie vlastného zdravotného stavu, ale aj uvedomenie si, že tým pomáhame
ochrániť svojich najbližších aj ľudí vo svojom okolí, s ktorými sa stretávame. Už
nejaký čas bojujeme s týmto neviditeľným nepriateľom, niekedy sa zdá, že je to už
večnosť. Ale všetko má svoj koniec. Preto veríme, že tento boj už čoskoro skončí a
budeme sa môcť znova zhlboka nadýchnuť už bez rúšok. Začať znova prežívať svoj
život podľa svojich predstáv a možností. Držme si prsty a hlavne zatiaľ ešte
dodržujme opatrenia.
J. Potocká

ADVENTNÝ ČAS
V MATERSKEJ ŠKOLE

Milí priatelia,
zažívame časy, ktoré by si mnohí z nás neplánovali a ani nevedeli
predstaviť.
K čomu sa v predstavách určite vraciame, a to obzvlášť v tomto
predvianočnom adventnom období, sú Vianoce z nášho detstva. V
prostredí materskej školy sú tie chvíle o to prirodzenejšie, že čaro
detstva máme my, učiteľky a tety vôkol seba každodenne ako sa
hovorí „ v priamom prenose“. Vstúpením do materskej školy sa nám
ponúknu jej zvuky, vôňa, detský džavot a všetky starosti súčasnej
doby nechávame vonku, na námestí, pred dverami škôlkarskej rodiny.
Príjemnú vianočnú atmosféru sme pocítili nielen teplom 1. adventnej
sviece, ale v spolupráci s rodinami našich detí aj účasťou v projekte
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Veríme, že všetkými
milými darčekmi v krabicovom balení potešíme pod stromčekom
babičky a deduškov v domovoch sociálnych služieb v našom okolí.
Žiara 2. adventnej sviece priniesla medzi deti čas očakávania sv.
Mikuláša. S ohľadom na všetky opatrenia sme nemohli zrealizovať
náš tradičný „Mikulášsky večierok“ v lesku pódia a žiare svetiel, ale
deti neostali bez nádielky. S radosťou sa Mikulášovi a anjelovi
tancom, spevom, prednesom, pečením medovníčkov ukázali v
komornej atmosfére každej triedy v materskej škole zvlášť. Celé
dopoludnie to medzi Lienkami, Žabkami, Motýlikmi, Včielkami a
Kvetinkami svietilo od rozžiarených očiek detí a voňalo po
medovníkoch, koláčikoch.
K plamienkom 3. a 4. adventnej sviece chystáme pre deti ešte veľa
príjemnej atmosféry s vianočnými rozprávkami, divadielkami, koledami v sprievode gitary, harmónia, tvorenie ozdôb, pozdravov... Iste
budú nadšené, keď si budú pod stromčekom v škôlke rozbaľovať nové hračky a učebné pomôcky, ktoré si za trpezlivosť s nami, dospelákmi, zaslúžia.
A vám, všetkým, súčasným aj minulým priateľom našej Materskej školy v Ľuboticiach prajeme, aby ste si chránili to najcennejšie...
ZDRAVIE, DETI a LÁSKU.
Požehnané a pokojné Vianoce.
Za kolektív MŠ Mgr. Renáta Kertysová

OLYMPIÁDA ZO SJL

Aj keď súčasná doba veľmi nepraje mimoškolským aktivitám, dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo okresné kolo
olympiády zo SJL formou online testu. Našu školu reprezentovala žiačka z 9.B triedy Lea Mušková, ktorá získala
krásne 2. miesto. Blahoželáme.
Mgr. A. Tirpáková
informačný časopis obce Ľubotice
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK ?

1.stupeň našej základnej školy dokázal, že má srdce
na pravom mieste a to srdce je veľké. Žiaci s
pomocou svojich triednych učiteliek vyrobili a
naplnili krásne darčekové krabice maličkosťami,
ktoré môžu potešiť babičku a deduška v domove
dôchodcov.
Do krabíc vložili nielen potrebné drobnosti (niečo
teplé, voňavé, slané, sladké, na čítanie, pre
potešenie), ale najmä kúsok svojho srdca. Veľká
vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli rozvíjať u
svojich detí lásku k seniorom aj takýmto spôsobom.
Spoločnými silami sme mohli odovzdať množstvo
darčekových krabíc zariadeniu pre seniorov
MINTAKA. Nezabudli sme ani na seniorov v našej
obci a veríme, že potešia aj ich. Krabica darčekov
nevyrieši všetky problémy, ale môže byť pre
starkých nádejou, že nie sú sami, myslíme na nich, aj keď nemôžeme byť s nimi. Ďakujeme všetkým, že máte srdce na správnom mieste !!!
PaedDr. Jana Kulík

Mikuláš v ŠKD

VIANOCE PRE INÝCH...

Aj tento školský rok sa žiaci v našom
školskom klube detí nevedeli dočkať
Mikuláška. Neustále sa vypytovali, kedy
už konečne príde a čo pekné im prinesie?
V piatok 4.12.2020 sa pripravili v oddeleniach na jeho príchod, aby mu zarecitovali, zaspievali a hlavne sľúbili, že budú
poslúchať, ale náš milý Mikuláš neprišiel.
Aj on musel ostať v COVIDovej karanténe, tak nám poslal aspoň svojich pomocníkov. Anjelik priniesol deťom malú
hračku i sladkosť a čert si chcel niektoré
deti vziať so sebou do pekla, aby mu varili,
prali a upratovali, no napokon musel
súhlasiť s anjelom, že deti si zaslúžia
darčeky a venoval im plné vrecia nových
hračiek.
Radosť bola obrovská. Najradšej by deti
zostali v klube sa hrať až do druhého dňa,
ale uvedomili si, že to bude sobota a chcú
si aj doma poriadne vyčistiť čižmičky a
tešiť sa na príchod Mikuláša. Rozlúčili
sme sa so želaním krásneho Mikulášskeho
víkendu.
Váš ŠKD.

Deti našej školy ukázali, že vedia byť citliví na potreby
iných aj v dvoch pekných aktivitách. V prvej pekne
zareagovali na výzvu k pomoci a zbierke pre deti z
Ukrajiny s mentálnym postihnutím, ktorým sa venuje
skupina dobrovoľníkov a, aj keď je počet žiakov v škole
obmedzený na deti 1. stupňa, pomoci od nás k nim
poputuje požehnane.
Aj dievčatá, ktoré už odišli z našej školy, dokázali, že ich
srdiečko ostalo v konaní dobrých skutkov otvorené, rady
prišli a pomohli pri tvorbe vianočných pohľadníc do
vybraného Domova dôchodcov, aby tamojší seniori aj
cez obmedzenia koronakrízy sa necítili osamelí.

Prosíme prispievateľov, aby svoje príspevky do budúceho vydania SPRAVODAJA posielali do 10.02.2021 na adresu redakcia@lubotice.eu
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