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Spoločenská kronika
Talenty 2010
Z návštevy v Srbsku
OcFK Dlhé Kĺčovo informuje

Ja som vzkriesenie a život

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie.“Jn 11,25
Priznajme si, že občas nás
napadajú rôzne otázky, ktoré
znepokojujú naše svedomie.
Tie rozčeria pokojnú hladinu
nášho života a prinútia nás nad
sebou uvažovať. Sú to otázky
týkajúce sa zmyslu nášho života, nášho poslania tu na zemi,
ale aj nepríjemnej otázky smrti a života po nej. Ale buďme
k sebe úprimní, vieme nájsť tú
správnu odpoveď? Odpoveď,
ktorá nás uspokojí? My nevieme nájsť úplne uspokojivú odpoveď, preto k nám v túto nedeľu Veľkej noci prichádza Ježiš, aby nám ju zodpovedal.
Jeho odpoveď je naznačená
na mnohých miestach v evanjeliách. Napríklad: vzkriesenie
Naimského mládenca, vzkriesenie Jairovej dcéry, vzkriesenie Lazára. Možno si ale poviete: A čo ja mám s tým? To
sa netýka mňa, ale chlapcovej matky, rodičov 12-ročného
dievčaťa a alebo Lazárových
sestier.
Ale predsa ďalšie vzkriesenie, sa týka už aj nás. Všetci
evanjelisti o ňom píšu. Je to
vzkriesenie Ježiša Krista. O
ňom hovorí aj udalosť Veľkej noci. Apoštoli našli Ježišov
hrob prázdny. To by ešte nebolo tak podstatné. Dôležité je,
že sa im Ježiš viackrát ukázal
živý, že s ním jedli, pili a dotýkali sa ho. Spočiatku ho síce
nepoznali, pretože bol premenený a oslávený, ale dal sa im
poznať. Tomášovi dokonca prikázal, aby vložil svoje prsty do
jeho rán a stal sa veriacim.
Ježiš nevstal z mŕtvych preto, aby pokračoval vo svojom
pozemskom živote. On bol
vzkriesený do nového, radostného života, aby žil úplne no-

vým spôsobom u svojho nebeského Otca. Odtiaľ sa po 40
dní ukazoval svojim učeníkom,
aby ich presvedčil, že žije. A tu
sa blížime k odpovedi na otázky, ktoré nás znepokojujú. Ježiš vstal nielen pre seba, ale
pre všetkých ľudí, aby svojim
zmŕtvychvstaním založil nový
spôsob života, ktorý si nevieme predstaviť, lebo prevyšuje
naše poznanie. Keby sme si ho
totiž vedeli predstaviť, bol by to
zase len život ľudský a nedokonalý. Ježiš vstal z mŕtvych,
aby sme mali podiel na živote
samotného Boha, Boha večného, nekonečného, prekrásneho a milujúceho! Preto si nevieme predstaviť tento život,
ako ani apoštoli si ho nevedeli predstaviť. Uverili vzkriesenému Kristovi, že raz aj oni
s ním budú žiť ten oslávený,
večný život u nebeského Otca,
ktorý im ho prisľúbil. Už chápeme, čo je zmyslom nášho
života? Už chápeme, prečo
sme na svete, prečo sa oplatí žiť? Pre podiel na živote samotného Boha! Nie je to úžasné, že práve my vlastníme tak
krásnu vieru, vieru vo večný život? Bez nej by bol náš život
smutný, prázdny, nezmyselný!
Museli by sme neustále myslieť na to, že za chvíľku umrieme, úplne zmizneme, a to
bude úplný koniec. Ale vďaka
Ježišovmu zmŕtvychvstaniu je
naša smrť samotná premena,
prechod do nového, krajšieho
života, kde nebude sĺz, bolesti, trápenia, chorôb, smrti, ani
zlých ľudí, kde bude len trvalé
šťastie a radosť. To je úžasná
perspektíva nášho života, fantastická krása a a veľkolepé
zavŕšenie. A toto je Veľká noc.
Veľká noc nie je len oblievačka, to nie je dobré jedlo a pitie
ako si to mnohí ľudia myslia,

ale predovšetkým je to nájdenie zmyslu života a povzbudenie do ďalších dní vo viere, že
naša vlasť je v nebesiach.
Lekár spomínal na jednu mladú ženu zo svojej praxe: „Bola veľmi bohatá, a napriek tomu chcela zomrieť. Jeden dom mala v Paríži, druhý v
Hamburgu, ďalší v Londýne...A
napriek tomu chcela zomrieť.
Vzala si tabletky, ale lekári
ju v poslednej chvíli zachránili. Počúval som ju dve hodiny.
Plakala a nakoniec povedala:
„Všetkého by som sa vedela
zriecť, keby som zažila aspoň
trochu lásky, skutočnej lásky“.

„Načo jej boli peniaze, majetok, bohatstvo, keď nemala
skutočnú lásku“?
V túto Veľkonočnú nedeľu máme možnosť pocítiť skutočnú lásku, Božiu lásku. Lebo
Boh tak miloval svet, že poslal
svojho jednorodeného Syna,
víťaza nad smrťou, aby nezahynul žiadny, kto v neho verí.
Nech sú pre nás tieto slová povzbudením, radostnou zvesťou, ktorú odovzdávame ďalej.
Prajem nám všetkým, aby
sme vedeli tohoročnú Veľkú
noc prežiť radostne a aby sme
v nej vedeli pocítiť práve túto
Božiu lásku, ktorá k nám prúdi
zmŕtvychvstalého Krista.
o. Miroslav Janočko
gr. kat. farár
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Z radnice

Správa o činnosti obecnej rady
OR sa od svojho riadneho zasadnutia konaného dňa 11. 12. 2009
zišla na rokovaní dvakrát.
22. 1. 2010 OR vzala na vedomie
kontrolu plnenia uznesení, prerokovala návrh VZN č. 13/2010
k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Dlhé Klčovo. OR prerokovala návrh na určenie názvu Námestia
Najsvätejšej Trojice, prerokovala zápis do kroniky. V bode rôzne vzala na vedomie pozvanie do
Srbska a súhlasila s pracovnou
cestou do srbska Vojvolice, Pančevo, na základe pozvania. OR
vzala na vedomie informáciu starostu obce o možnosriach vybudovania kompostoviska v rámci
projektov z európskych fondov.
OR súhlasila s krátkodobým úverom z Dexia banky Slovensko
a. s. na refundáciu nákladov pri
realizácii projektu „Slovensko –
poľská ostroha“ a doporučila OZ
na schválenie.

22. 2. 2010 OR na svojom riadnom rokovaní vzala na vedomie
kontrolu plnenia uznesení OZ a
OR. Vzala na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce. OR prerokovala záverečný účet obce
a doporučila po predložených
úpravách na schválenie OZ. OR
prerokovala materiály na zasadnutie OZ vo februári a doporučila ho zvolať 26. 2. 2010 o
18,30hod.
V bode rôzne vzala na vedomie:
- informácie starostu obce o príprave VZN o verejnom obstarávaní
- informáciu o začiatku projektu
„Slovensko-poľská ostroha“
- informáciu o podanom projekte
na športové vybavenie pre OcFK
- informáciu starostu obce o
probléme v areáli ČOV, kde deti
z obce robia neporiadok a poškodzujú zariadenie
- OR prerokovala problém voľného pohybu psov v obci

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU:
1. OcÚ v zmysle VZN obce o chove psov a vzhľadom na bezpečnosť svojich obyvateľov, upozorňuje občanov, že je prísny zákaz voľného pohybu psov po obci. Pes sa môže pohybovať iba s
majiteľom a musí byť na vodítku. Obec robí namatkový kamerový
monitoring voľného pohyvu psov. Na základe identifikácie bude majiteľovi uložená pokuta až do výšky 166 €. Zabráňme úteku psov z
domáceho prostredia a tak budujme bezpečnú obec.
2. Neznečisťujme si vlastnú obec! OcÚ opätovne zakazuje vývoz akéhokoľvek odpadu mimo smetnej nádoby. V prípade, že občan potrebuje zlikvidovať odpad, ktorý sa nezmesti do smetnej nádoby, nech to nahlási na OcÚ a tu mu za úhradu zabezpečíme vývoz odpadu. Zistené priestupky budú prerokované na komisii pre
verejný poriadok a uložená pokuta.
3. Miestny cintorín je majetkom obce a obec v zmysle zákona
zodpovedá za jeho prevádzkovanie. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, že akékoľvek práce na hrobových miestach na cintoríne – výstavba nových hrobiek, oprava hrobiek,....., musia byť vopred ohlásené na OcÚ a len so súhlasom môžu byť tieto práce vykonané, pokiaľ sa splnia všetky náležitosti. V prípade zistenia nelegálnych prác a zásahov bude voči tým, ktorí tieto práce vykonajú,
vedené priestupkové konanie a stavba bude odstránená na ich náklady. Zároveň vyzývame občanov, aby sa celoročne starali o hroby i okolie hrobov svojich blízkych.
4. Obec vytvára vhodné podmienky na zmysluplné využitie voľného času pre naše deti i mládež / FS súbor Rovinka a Rovina, futbal, posilňovňa, kurz spoločenských tancov,..../. Nechceme, aby sa
zopakovali výtržnosti po obci i v okolí ČOV. Milí rodičia, všímajte si
kde trávia voľný čas Vaše deti a nedovoľte, aby poškodzovali obecný majetok a ohrozovali svoj život.
5. Vedenie obecnej knižnice opätovne žiada svojich čitateľov,
aby v rámci jarného upratovania vyčlenili zo svojej knihovníčky
knihy, ktoré už niekoľko rokov majú zapožičané z našej knižnice.
Urobte tak čím skôr – bude to bezplatne. Obecná knižnica je
otvorená v pondelok od 12,30 do 16,15 hod.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva 22.1.2010
OZ berie na vedomie
- diskusné príspevky poslancov
OZ schvaľuje:
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- úver z Dexia banky Slovensko
a. s. na financovanie projektu
„Slovensko-poľská ostroha“
- spoluprácu so Slovenským kultúrno-osvetovým spolkom Detva
Vojvolica, Pančevo v Srbsku a
pracovnú cestu do Srbska Vojvolice, Pančevo z radov poslancov
a starostu obce
OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 22. 1. 2010 uznesením č.
51/2009 ruší VZN obce č. 7/2009
k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Dlhé Klčovo
OZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 22. 1. 2010 uznesením č.
50/2009 uznáša sa na VZN obce
č. 13/2010 k zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Dlhé Klčovo
Uznesenie Obecného zastupiteľstva 26. 2. 2010
OZ berie na vedomie.
- diskusné príspevky poslancov

- stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce
- správu o kontólnej činnosti za
rok 2009
OZ schvaľuje
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- záverečný účet obce za rok
2009
- plán kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2010
OZ žiada
- poslancov Oz nahlásiť majiteľov pri voľnom pohybe psov v
obci nalegálny vývoz odpadu
OZ ukladá
- OcÚ zabezpečiť monitoring voľného pohybu psov pomocou kamery za účelom identifikácie majiteľa
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia OZ 15. 3. 2010
OZ schvaľuje
- nákup traktorovej kosačky pre
potreby OcÚ
Pri príležitosti Dňa učiteľov starosta obce Andrej Kulik odovzdá
v pondelok 29. marca 2010 pedagogickým pracovníkom ZŠ a
MŠ Dlhé Klčovo Plaketu J. A.
Komenského a Čestné uznanie
za obetavú prácu v školstve.

Spoločenská kronika
60 rokov:
Andrej Bučko, Mária Kmecová
65 rokov:
Anna Bučková, Michal Kočiš,
70 rokov:
Helena Migaľová, Ján Zubaľ
75 rokov:
Alžbeta Hlavatá, Anna Hlavatá, Andrej Marčák, Andrej Miško, Helena Šaffová, Anna Švidraňová
80 rokov:
Irena Jusková,
85 rokov:
Ján Ďuro, Michal Patkaň, Štefan Sapara
90 rokov: Andrej Kmec
Zomrelí:
Juraj Savari, Andrej Janok, Anna Lacková, Mária Barkociová
Narodení: Šimon Vojtko

!!! Opatrnosť nadovšetko
Keď sa vyhovárate, že upratovanie je zdraviu nebezpečné, nie ste
ďaleko od pravdy. Štatistiky upozorňujú, že v marci a apríli sa stáva najviac úrazov v domácnostiach. Na každý deň pripadne v priemere 85 zranení, pričom 71 percent postihnutých sú ženy! Veľa zranení vzniká pri páde z labilných stoličiek, starých rebríkov a iných
improvizovaných podstavcov. Navyše sa na ne štveráme len v ponožkách či vyčaptaných papučiach, čím si ľahko zadovážime zranenia rúk, zlomeniny a narazené rebrá. Aby ste po veľkom upratovaní netrávili veľkú noc na traumatológii, buďte opatrné. Na „lezenie“ po oknách si obujte pevné ploché topánky s podrážkou, ktorá
sa nešmýka a zaobstarajte si ľahké hliníkové rebríky s protišmykovou úpravou. A myslíte aj na svoje ruky. Ak používate chemické prípravky, použite rukavice. Inak po takomto upratovacom víkende budete mať ruky ako starý drevorubač.
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Citáty

Slovo a kvet našim ženám
S veršom skromným, prostým
chceme Vám všetkým šťastie priať.
Či ste mladé, či ste staré
chceme Vám pekné slovo venovať.

LEBO
A
N
E
D
E
J
E
T
SPLÁCA
RADI
A
V
O
R
E
V
Ú
VIAC
DINNÝ
O
R
J
O
V
S
E
T
BY S
ENILI
M
E
R
B
D
O
T
ROZPOČE
LÁTOK?
P
S
H
C
Ý
K
O
OD VYS

BO
Či je to v čase,
v nečase
Lči E
ENumuA
E JEDsrdce
káže,
I
či je to v smútku,
v jase,
Ači D
A
V VámRvzácny
VEROchceme
dar lásky – kvet dať.
NÝ
INznáme,
ROsteDnám
SVOJ Možno
snáď Vás ani nepoznáme,
NILI
Enerobí,
M
E
R
B
D
O
ale
láska
rozdiely
T
E
preto tie vznešenéT
a vzácne
?
OKdary
LÁodovzdať.
SPchceme
všetkým
OKÝCH
Slovo a kvet rany hojí,
pohládza tvár a dušu kojí.
Kto tieto dary iným dáva,
ľudský skutok vykonáva.

om od Prvej stavebnej
s., teraz Najskôr
môžete:
kvet a potom slovo,
alebo prvé slovo potom kvet,



úver alebo
úvery
zvláštna
sila obopína svet
a
vždy
spája
cit a dobro.
o splatiť,

kytičkou kvetovsadzbu
Vám, naše vzácne, drahé,
odnejšiu Súrokovú
chceme veľa, veľa lásky dať.

atiť iba jednu splátku,

bez ručiteľa a bez
nia príjmu.

ácie a pomoc pri rýchlom
dnejšieho úveru vám
me v najbližšej kancelárii
ástupcov Prvej stavebnej
s.

Vzdávam Vám úctu, učitelia,
a lúčim sa s vďačným plačom.
Ďakujem tým, čo tŕpli pre mňa.
Učený človek má bohatstvo v sebe /Phaedrus/
Ďakujem a viem, že mám za čo.
Pri príležitosti Dňa učiteľov ďaku- Každý deň sa s niečím lúčime bez toho, že by sme
o tom vedel i/ Feuchtwanger/
jeme všetkým učiteľom a učiteľ- Na svete treba veľa urobiť. Urob to čo najskôr. /Bekám v našej obci za ich statočnú a ethoven/
obetavú prácu pri výchove a vzde- Sloboda spočíva na spoznaní /Feuchtersleben/
lávaní našej mladej generácie a Úspech dosiahneme mnohými maličkosťami /Polykleites/
našich detí,
ktoré nachádzajú v škole lásku, Šťastie nedáva nič do daru, ale iba požičiava /príslovie/
múdrosť, pochopenie a druhý do- Nuda je čakanie na smrť /Hebbel/
mov.
Aj keď už nie je síl, už samá vôľa je chvályhodná /
Na základe Vašej odbornej pripra- Ovídius/
venosti rozdávate múdrosť, trpez- Úctu si zaslúži človek, ktorý vykoná všetko, čo dolivosť, láskavosť deťom, ktoré učí- káže /Sofokles/
te „chytať ryby“, aby raz, keď prídu Nehovor vždy, čo vieš, ale vždy sa snaž vedieť, čo
hovoríš /Aelianus/
do života, nasýtili aj nás.
Stratené je len to, čoho sa sami vzdávame /LesVo chvíli Vášho sviatku hodno spo- sing/
menúť učiteľa národov J. A. Ko- Nepriateľom dobrého je lepšie /Voltaire/
menského, ktorý odkazuje: „Nik sa Ľudia sa mýlia, ale iba veľkí ľudia si priznajú omyly. Prvej
/Kotzebue/stavebnej
nenarodí
pre seba, všetci
sa rodí- od
S novým
úverom
Človek si musí nájsť svoju cestu. Ak ju naozaj hľame pre ľudskú spoločnosť a kto jej
dá, nájde
ju veľmi skoro. Potom sa jej však musí drsporiteľne,
a. s.,
teraz
môžete:
podľa svojich
síl nepomáha,
ukažať, lebo zablúdi /Masaryk/
zuje sa byť nehodným toho, aby Vzdelanie má hlboké korene, ale sladké ovocie /
svojpomáhali.“
starý úver alebo
úvery
mu iní v niečom
Demokritos/
S
námahou
a trápením by sme si mali poradiť sami.
Želáme Vám
veľa
zdravia,
trpezjednoducho splatiť,
livosti, obetavosti, vieru vo vlast- Ale s radosťou by sme sa mali podeliť s inými /Ibné sily a získať
nádej v výhodnejšiu
lepšie časy. sen/ úrokovú sadzbu
Čo pridávaš iným, to pridávaš aj sebe samému /
-rMorgenstern/



úveru,

mesačne platiť iba jednu splátku,
a to všetko bez ručiteľa a bez
dokladovania príjmu.
Bližšie informácie a pomoc pri rýchlom
vybavení výhodnejšieho úveru vám
radi poskytneme v najbližšej kancelárii
obchodných zástupcov Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Váš poradca:

Bc. Beáta Kovalíková,
obchodná zástupkyňa Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
Nám. slobody 1, Vranov nad Topľou
Tel./Fax: 057/446 20 36, Mobil: 0915 890 554,

Bc. Beáta Kovalíková, obchodná zástupkyňa Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s., Nám. slobody 1, Vranov nad Topľou, Tel./Fax: 057/446 20 36,
e-mail: bkovalikova@fo.pss.sk
Mobil: 0915 890 554, e-mail: bkovalikova@fo.pss.sk
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Valalská zabíjačka

Z iniciatívy niektorých členov ženskej a mužskej speváckej skupiny Rovina , v spolupráci s OcÚ a
JDS a SZZP v našej obci sa na záver fašiangového obdobia uskutočnila „Valalská zabíjačka“. Touto akciou chceli organizátori oživiť tradíciu zabíjačky na dedine. Už od skorého rána boli na nohách všetci zainteresovaní a tiež zvedavci, hlavne
deti. Zaujalo ich hlavne opaľovanie
slamou, umývanie i rozoberanie oší-

panej . Potom nasledovala príprava
výrobkov, udenie v drevenej udiarni, varenie v kotle na dvore....Hotové
výrobky, špeciality sa potom ponúkali na výročnej členskej schôdzi JDS
a SZZP a tiež všetkým, ktorí prijali
naše pozvanie v miestnom rozhlase,
a prišli ochutnať zabíjačkové výrobky, zaspievať si pri harmonike alebo
zatancovať pri disko hudbe.
Zvažujú organizátori o vytvorení
tradície...?

Darček k birmovke
Mal som ísť na birmovku. Mladí ľudia sa radi domnievajú, že birmovka pozostáva hlavne z biskupovho zaucha, dlhých nohavíc a strieborných hodiniek,
ktoré sú vlastne jej vyvrcholením, a ťažko sa dajú presvedčiť, že záleží iba na
tom, aby sa mladý človek stal bojovníkom pravej viery.
My sme však mali katechétu, ktorý nám spojením trpezlivosti a prísnosti pomohol o tejto udalosti premýšľať a dospieť aspoň k tomu, aby sme birmovku chápali ako vnútorný zážitok a povznesenie duše, pričom hodinky sú iba
ozdobným prídavkom, nedôležitým a v každom prípade nie nevyhnutným,
ak birmovný otec neoplýva štedrosťou alebo materiálnym blahobytom. Nájsť
birmovného otca bolo úlohou mojej matky, ináč váhavej osoby, ktorá sa iba
neľahko odvážila poprosiť toho či onoho príbuzného, aby mi pri tejto dôležitej udalosti položil ruku na plecia.
A tak prenechala túto starosť sesternici, aby pre mňa vybrala vhodného birmovného otca. Tým sa stal strýko Juraj, ktorý bol zámožný a dobre situovaný, a pri ktorom bola nádej, že sa v pravý čas vytasí s hodinkami.
„Nespoliehaj sa však na to, „ povedala matka. „Strýko ti vlastne preukazuje
česť a ktovie, či to nie je všetko. A koniec koncov nepôjdeš na birmovku preto, aby si dostal hodinky.“
Tak prišiel slávny deň. Na dverách a verajach boli povešané zelené vetvičky a červené pivónie rozvili svoje veľké kalichy. Krajčír priniesol môj birmovný oblek, ktorý pre mňa prvým sklamaním: nohavice boli prikrátke. Odpoveď
mojej matky bola však stručná: „Buď spokojný, že si vôbec dostal nové šaty.
Dlhé nohavice ešte z nikoho nerobia gavaliera“. V kostole bola veľká tlačenica. Strýko Juraj prišiel presne. Jeho krásny koč a slávnostne vyzdobené
kone zastali v blízkosti kostola, kočiš Boleslav mal na sebe tmavomodrý súkenný kabát, na ktorom sa ligotali strieborné gombíky. Celkom iste mi ostatní
birmovanci závideli, keď som šiel so strýkom Jurajom po ulici. Bože môj, čo
všetko vtedy prešumelo v mojej chlapčenskej hlave! Cukráreň, výlet do lesa,
mimoriadne slávnostný obed! A nad tým všetkým sa vznášali ako strieborné slnce hodinky, krajšie ako všetky hodinky v meste. Čo všetko to vtedy pre
mňa znamenalo! Bolo po slávnostnom akte, ktorý ma zaradil medzi bojovníkov viery. Prijal som pomazanie, počul som birmovné meno a dostal som obrázok, ktorý mi mal pripomínať túto slávnostnú chvíľu. Strýko Juraj sa tváril
veľmi dôstojne a držal ma za plece tak pevno, že človek si mohol myslieť, že
to policajt lapil mladistvého previnilca. A potom bol ešte rozčuľujúci stisk, tlačenica a vrážanie do ľudí. Zvony sa pretekali s vetrom, ktorý unášal ich hlahol, a my sme nastúpili do koča. Najprv ja ako hrdina dňa a po mne strýko.
Kone sa dali do behu, kolesá rachotili po kamennej dlažbe a my sme sa viezli po ulici, kde bola cukráreň. Zvláštne: prehnali sme sa okolo, a vôbec sme
nezastavili. Tichá pochybnosť sa mi vkradla do srdca. „Tam bola cukráreň,
strýko!“ nadhodil som, aby som mu pripomenul význam tejto centrály maškŕt. Iba prikývol a briadka sa mu zachvela, akoby sa po nej prehnal úsmev.

No dobre, predsa ešte zostáva prechádzka po mestskom parku a tam sa
stoly priam prehýbajú pod ťarchou zmrzliny. Ale moje vnútro stuhlo v obave,
keď sme zabočili smerom k nášmu bývaniu. A už o päť minút ma strýko Juraj zložil z koča. „Ďakujem ti z celého srdca, Juraj, že si bol taký dobrý a viedol chlapca na birmovku,“ povedala moja mať a slzy vďaky sa jej zaleskli v
očiach. „Ale, prosím ťa, veď to nestálo za reč.!“
Nestálo to za reč, v tom mal strýko pravdu. Žiadna cukráreň, žiadna prechádzka po parku! Keby som aspoň teraz dostal tie hodinky! Zaškúlil som,
predstierajúc zdanlivý pokoj, akého som bol ešte schopný, po vrecku strýkovho kabáta, ktoré sa trošku vzdúvalo a vzbudzovalo myšlienku, že.... Ale
nie, bola to iba vreckovka, ktorú strýko vytiahol, aby si vyčistil nos. A potom
mi povedal:
„Tak, Jurko, teraz pôjdeme do záhrady. Máš predsa odo mňa dostať hodinky!“
Moje vnútro zaplesalo. Hodinky! Čo tam po cukrárni, po prechádzke v parku – hodinky predsa boli vyvrcholením tohto dňa! Zaiste budú mimoriadne
krásne, aby vynahradili pôžitky, ktoré mi boli odopreté. Vyšli sme do záhrady
zaliatej slnkom, vôňou a zeleňou konárov. Strýko ma zaviedol k holému záhonu, ktorý sa ako lysina vynímal uprostred trávnika.
„Máš nejakú paličku alebo konárik?“ Prekvapilo ma to. Čo mali tieto veci spoločné s mojimi hodinkami? Poslúchol som a priniesol žiadaný konárik. Strýko nakreslil na zemi kruh, do stredu zastokol paličku. Potom v kruhu nakreslil v rovnomernej vzdialenosti číslice a skúmavo si prezrel svoje dielo. „Tak,
to by boli tvoje hodinky ako birmovný dar,“ povedal s úsmevom. „Tento tieň,
chlapče, ti ukáže správny čas. To sú totiž slnečné hodiny, ktoré som ti nakreslil. Nemusíš ich naťahovať, to za teba vykoná milý Pán Boh, ktorý dáva
vychádzať slnku na oblohe. Pravda, ak ju nezatiahnu mraky. Ale ja ti želám
celý život bez mrakov. „
Tie mraky však u mňa už boli. Taká podlosť, namaľovať mi slnečné hodiny!
Taký grobian, taký biedny lakomec! Taký....
Ale ten, komu patrili moje myšlienky, už nebol v záhrade. Z ulice doľahli ku
mne zvuky odchádzajúceho koča. Rozplakal som sa ako nikdy predtým. Keď
som si v ten večer, skôr ako inokedy, líhal do postele, našiel som na vankúši hodinky. Pri nich ležal list, v ktorom mi strýko Juraj písal ozdobným písmo:
Môj milý Jurko!
Viem, že som ti pripravil skazený deň. Bolo mi ťa veľmi ľúto, ale nemohol
som odolať, aby som si z teba neutiahol so slnečnými hodinami. A tak je to
dobre. Aj ty, ako veľa iných chlapcov, si považoval birmovku iba za príležitosť
prežiť zábavný deň a dostať darček. To však nie je zmyslom birmovky. Chcel
som ti dať iba malú príučku, ktorá by ťa naučila chápať, že život nám často neprinesie to, čo od neho očakávame a o čom sa domnievame, že na to
máme plné právo. Ale dosť písania! Nebaví ma to, tebe však hodinky urobia
radosť. Zo srdca ti to želám! Ži šťastne! Pozdravuje ťa tvoj strýko Juraj, ktorý
nie je lakomec a grobian, za akého si ma asi považoval. Len si to priznaj, ak
si poctivý.
/ preložené z nemčiny,1994/
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Keď slnko zasvieti, zima odletí.
Už letí, už letí, radujú sa deti.
Slnko pekne hreje, na deti sa smeje.
Zima prešla a všetko živé sa začína pýtať na svet. Slnko sa prebralo a zalialo krajinu dávkou zlata. Ľudí
i zvieratá, všetko to ťahá von, okúsiť
teplé lúče slnka. Bielu perinu nahradil mäkký zelený koberec posiaty prvými kvietkami. Z dvoroch počuť kotkodákanie, gagot a výskot detí. Obdobie, kedy nás zobúdza spev vtákov
a z trávy vykukajú snežienky a prvosienky sa nazýva JAR. A práve v jari
sa tešíme na sviatky jari – Veľkú noc.
Nie je tomu inak ani na našej škole. V triedach žiaci maľujú veľkonočné vajíčka, chlapci sa učia pliesť korbáče, ktorými vyšibú svoje kamarátky. Prvým jarným mesiacom je mesiac Marec, ktorý je aj mesiacom knihy. Práve v tomto mesiaci sme sa zapojili do školského projektu „ Čítame
doma.“ Žiaci ŠKD navštívili miestnu
knižnicu, kde ich vedúca knižnice p.
Grominová oboznámila a previedla
miestnou knižnicou, mnohí žiaci sa
stali aj členmi knižnice. V triedach sa
previedla výstavka kníh a časopisov.
V tomto mesiaci si svoje vedomosti
zmerali v súťaži diktáty.
Výsledky:
1.ročník
1.miesto – Antuš Marko
2.miesto – Frenová Anna-Maria
3.miesto – Jacko Jakub
2.ročník
1.miesto –Kubáková Anna-Maria
2.miesto – Popaďáková Patrícia
3.miesto – Jenčová Viktória
3.ročník
1.miesto – Prokopová Tamara
2.miesto – Semanová Simona
3.miesto – Jacková Veronika
4.ročník
1.miesto – Hlavatá Alexandra
2.miesto – Trizvičuková Simona
3.miesto – Kurišková Viktória
V Matematickej olympiáde:
Výsledky:
1.ročník
1.miesto – Jacko Jakub
2.miesto – Janok Viktor
3.miesto – Čižmárik Jakub
2.ročník
1.miesto –Trizvičuk Timotej
2.miesto – Staško Alexander
3.miesto – Kubáková Anna-Maria
3.ročník
1.miesto – Jacková Veronika
2.miesto – Janočová Mária
3.miesto – Marjov Ján

4.ročník
1.miesto – Hlavatá Alexandra
2.miesto – Janoková Simona
3.miesto – Dindák Kristián
V súčasnosti sa žiaci pripravujú aj na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
Fašiangové obdobie sme začali Karnevalom. Po odovzdaní polročného vysvedčenia si žiaci zašantili na tradičnom Karnevale, ktorý
sme usporiadali v spolupráci s rodičmi. Najkrajšie masky boli odmenené
vecnými cenami, ktoré zakúpilo RZ.
Výsledky:
1. miesto – Aktovka – Jacko Jozef
2. miesto – Tučniak – Migaľ Richard
3. miesto – Slnko – Trizvičuková Simona
Výbor RZ spolu s učiteľmi usporiadal 10.ročník Fašiangového plesu.
Za pomoc a sponzorstvo všetkým
Ďakujeme.
10. Februára prebiehal zápis
do 1. ročníka, žiakov privítala riaditeľka školy Mgr. Janoková. Kultúrnym programom ich pozdravili
žiaci školského klubu. Pozornosti
pre prvákov sme získali z projektu „Školák.“
V okresnej súťaži Talenty nás
reprezentovala žiačka Janočková Iveta, ktorá v kategórií moderná pieseň získala druhé miesto.
Aj tohto roku sme oslávili Deň
Sv. Valentína, obdarovali sme sa
srdiečkami a pozdravmi, tento deň
vyvrcholil tanečnou súťažou Valentínske Bailando
Výsledky:
1.miesto – Dindák Kristián,
Ihnát Viliam, Ihnát Branko, Ďurová
Barbora, Kačmárova ........
2.miesto – Balombiň Igor,
Cichý Stanislav, Cichý Daniel, Kurišková Klaudia
3.miesto – Frenová Anna-Mária, Pechyová Alexandra, Špidusová Gabriela, Peťová Tonka
Žiaci našej školy sú zapojený
do projektu: Ovečky, Osmijanko,
Čítame doma, Ekologická stopa.
Zasielali sme výtvarne práce na
tému Vesmír a Zvieratká v záhrade. Už v tomto období sa pripravujeme na ďalšie súťaže, kvízy, exkurzie, výstavy o ktorých vás budeme informovať.
Svieť slniečko na náš kraj,
nech sa zmení v sladký raj.
Nech v ňom rozvoniavajú kvietky,
a nech je tu dobre všetkým.
Veľkonočné tajomstvo a radosť
nech naplnia Váš život.
To Vám praje kolektív učiteľov ZŠ.

V jarnom tóne
Keď šašovia ožívajú
Karnevaly začínajú.
Šašo jašo šaškuje
loptičkami žongluje.
Fašiangy, to je čas karnevalov,
zábavy a veselia. Aby i naše deti vedeli, aké pekné tradície sa spájajú s
týmto časom, pripravili sme pre naše
deti fašiangový karneval dňa 28. 1.
2010.
Šikovné ruky mamičiek pripravili rôzne kostýmy, a tak sa z našich
dievčatiek stali princezničky, lienky a
tak ďalej a z chlapcov zas králi, šašovia a iné.
Po posledných úpravách účesov
a kostýmov bola promenáda masiek
pred rodičmi, ale i hosťami, ktorí odmenili všetky masky potleskom. Detská radosť bola veľká v očkách im
svietili plamienky radosti i šťastia lásky. Do fašiangovej zábavy sa zapojili všetci. Vyskúšali sme si rôzne tance, súťaže. Všetci boli veselí a tancovali ostošesť. Nezabudli sme ani na
občerstvenie. Pani kuchárky pripravili teplé párky a ovocný čaj a tiež aj
džús. P. Mária Rozputinská pripravila pre deti aj prekvapenie v podobe
sladkej bábovky, ktorá deťom veľmi
chutila, za čo jej deti veľmi pekne ďakujú. Rodičia si posedeli pri kávičke.
Všetky masky boli ocenené skromnými darčekmi. Chlapci dostali autíčka, dievčatá kabelky, ktoré zakúpilo ZRaPŠ.
Možno si poviete – obyčajný karneval. No iba ten vie oceniť prácu zúčastnených, kto v sťažených finančných pomeroch dokáže pripraviť pre
deti a rodičov radostné dopoludnie.
Nik z nás vynaloženú námahu neľutuje. Veď nás odmenili rozžiarené
detské očká. Bolo úžasné sledovať
radostné deti, ktoré boli zároveň odmenou za našu prácu.
Atmosféra bola prijemná, ale
všetko sa raz musí skončiť, a tak len
zostáva poďakovať tým, ktorí nám
akoukoľvek formou pomohli.
Až ja budem žiačikom 1. triedy
naučím sa písmenka abecedy.
Poteší sa ocko, mamička
aká som ja usilovná prváčka.
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil
dňa 9. 2. 2010 v ZŠ. Na zápis išli deti
z MŠ spoločne s pani riaditeľkou Janokovou a rodičmi. Každý sa tešil na
tento deň už mesiac predtým. V ZŚ
ich privítala p. riaditeľka Janoková a
celý pedagogický kolektív. Hneď na

začiatku ich privítali aj kamaráti krátkym a veľmi pekným programom.
Potom p. riaditeľka si vyskúšala hravou formou, čo všetko deti ovládajú,
či sú pripravené do 1. ročníka. Úlohy deti zvládali veľmi ľahko za čo
ich p. riaditeľka pochválila. Svoju šikovnosť ukázali tiež krátkym programom, ktorý si pripravili. Za šikovnosť
boli aj odmenení. Dostali farbičky od
ZR a PŠ z MŠ, zo ZŠ dostali vrecúško na desiatu a z OÚ – plastelínu.
Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. V závere sa mamičky podpísali do Obecnej kroniky a deti boli
pasované na budúcich prvákov citrónom, cukrom a zajačími uškami, aby
ochutnali aký kyslý je život prváka.
Všetci odchádzali domov plný dojmov, nadšenia a radosti. Tešia sa už
od teraz na 2. 9. 2010 kedy nastúpia
do 1. ročníka.
Vzhľadom na stále sa zväčšujúcu dopravnú premávku nielen v
mestách, ale aj na dedinách venujeme na našej MŠ veľkú pozornosť dopravnej výchove. Najaktívnejšie pôsobíme na dieťa vo výchove k dopravnej disciplíne v konkrétnych situáciách a to na vychádzkach, kde poukazujeme na nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú na každom kroku.
Pre bezpečnosť našich detí zapojili
sme sa do projektu „Bezpečná škôlka“. Naše deti dostali bezpečnostné
vesty, aby ich bezpečnosť bola ešte
väčšia pred nepozornými šoférmi.
Tak ako sa hovorí v básničke:
Pravá – ľavá, pravá – ľavá,
pešia chôdza ta je zdravá!
Dobrý deň, pán príslušník,
Preveďte nás na chodník.
Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec. A naše
deti si pripomínajú tento deň, hoci sa
už neoslavuje. To, čo všetky deti cítia k svojim mamičkám vyjadrili všetko v básničke
Mamička
Každý deň, mamička zlatá,
znova a vždy znova,
žiada sa mi povedať ti
tie najkrajšie slová ...
vyjadriť, čo v srdci chovám,
ako rád ťa mám.
Daj mi líčko – miesto slov ťa
vrúcne pobozkám.
M. Hašková
Okrem piesni, básničiek odovzdali svojím mamkám skromné vlastnoručne zhotovené srdieč-
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ka z veľkej lásky a tiež pridali aj veľký bozk, ktorý vyjadroval nekonečnú
vďaku za ich starostlivosť a lásku. „Z
dlhodobého hľadiska jedinou trvalou
hodnotou, ktorí môžeme svojim deťom dať, je čas a spomienky na chvíle strávené spolu.“ Vieme, že predškolský vek v živote dieťaťa je najdôležitejším obdobím na formovanie
osobnosti. Sú to prvé stretnutia so životom, s krásnom a literatúrou.
Mesiac marec je mesiac knihy,
kedy sa snažíme pestovať dobrý a
kultivovaný vzťah ku knihám. Každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu
hračku, televízny program, sladkosť
či kamaráta v škôlke, tak by malo
mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu.
Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou
náhody, ale závisí od prostredia, v
ktorom dieťa žije a uznávaných hodnôt tých, ktorí sa pohybujú v jeho
blízkosti, teda rodičov. Som presvedčená, že každý rodič chce pre svoje
dieťa to najlepšie, podľa svojho presvedčenia a hodnotného systému,
ktorý uznáva. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať. „Aká matka, taká Katka, aký
otec, taký syn“. Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či
už dobré, alebo zlé. Čítanie je však
jedným základom akéhokoľvek ďalšieho učenia. Preto aj my učiteľky čítame rozprávky aj pred odpočinkom,
dramatizujeme, reprodukujeme, vymýšľame rozprávky spolu s deťmi.
Na pracovnej a výtvarnej výchove
si deti zhotovujú vlastné leporela, z
ktorého čítajú rozprávku, alebo príbeh podľa nakreslených obrázkov.
Vymýšľame si s deťmi slogany, ako

napr. kniha patrí do čistých rúk, kniha
– najlepší kamarát, podeľ sa o knihu s kamarátom. Nemusím ani zdôrazňovať, čo to pre naše deti znamená po jazykovej stránke, keďže
vo väčšine rodín sa hovorí nárečím.
Rozprávaním o knihách, rozprávkach, príbehoch systematicky rozvíjame slovnú zásobu a spisovný jazyk. Zhotovili sme si v triede výstavku kníh. Deti si nosia aj svoje knižky, ktoré si spoločne čítame. Nenásilnou formou vštepujeme deťom kladný vzťah ku knihe a k šetrnému zaobchádzaniu s knihou. Tu nám pomáha aj básnička:
Dostala som novú knihu,
joj, tá bola krásna!
Ale potom v okamžiku
moja radosť zhasla.
Naše mača, naša Mura,
nevie čo sa sluší.
Len tak pre hru v knižke ňúra,
krčí z listov uši.
Dnes ju učím – darmo dudre
to, čo mne je jasné:
že si každé dieťa múdre
šetrí knižky krásne.
9. 3. 2010 navštívili sme aj obecnú knižnicu. Pokojné a vkusné
prostredie knižnice vytvára dobré
podmienky aj pre citovú a estetickú
výchovu. Deti vnímavo pozorujú prácu aj prostredie v knižnici, vidia ako
sa knihy požičiavajú, ako sa s knihou zaobchádza. Pracovníčka knižnice p. Grominová oboznámila deti
s rôznymi druhmi kníh, ukázala, kde
sú uložené a prečítala im rozprávku
„O psíčkovi a mačičke“. Deti si za pomoci otázok, ktoré im dávala p. Grominová si celú rozprávku zopakovali. Na oplátku deti p. Grominovej dra-

matizovali rozprávku „Červená karkulka“, ďalej recitovali a spievali. Bolo
to veľmi milé stretnutie. Každé takéto stretnutie je pre
deti veľkým zážitkom. Spolupráca s
knižnicou je to skutočne dobrá forma, ako už v predškolskom veku zapáliť v deťoch lásku a záujem o knihy, ktoré sú nezpochybí najväčším žriedlom poznania.
Stará pravda sa nám potvrdila – rozprávka je najdokonalejším mostom,
cez ktorý sa my dospelí vieme bezpečne dostať k detskej duši.
Jar
Otvorilo slnko očká,
ušli ľady do potôčka.
Rozprestreli teple dlane,
zazelenali sa stráne.
Skrásnelo z tej jarnej vône,
sype puky na jablone.
Nastavte mu deti tvár,
na líčka vás pobozkám.
A pošepká: „JE TU JAR!“
Deti sa rady vo svojich spomienkach vracajú k sviatkom jari – k Veľkej noci. Malí, či veľkí, všetci zabudneme na všedné starosti a vnímame
svet okolo nás radostnejšie. Veď sa
všetko prebúdza zo zimného spánku. Detské rúčky spolu s p. učiteľkami vytvárajú množstvo postavičiek, symbolizujúcich prebúdzajúcu sa jar. Všade sa to hmýri zajačikmi, sliepočkami, kuriatkami v najrozmanitejších podobách. Nechýba-

jú ani halúzky zlatého dažďa, či bahniatka, ovešané veľkonočnými ozdobami. Šibačková nálada vládne aj u
nás v MŠ. Spolu s deťmi sme načreli
i do náboženskej tematiky. Primeranou formou vysvetľujeme náboženské tradície. Deti sa učia veľkonočné
piesne, veršíky, vinšovačky. A už netrpezlivo čakajú na Veľkú noc.
Veľká noc, Veľká noc, kedy že už príde?
Ktorý že ma šuhaj pooblievať príde?
Oblievaj, oblievaj vlasy aj tváričku,
len mi ty neoblievaj tú novú sukničku.
Na záver sa chceme ešte poďakovať p. M. Majerníkovej, ktorá
sponzorovala pre naše deti toaletný
papier a hygienické vreckovky, za čo
jej veľmi pekne ďakujeme. A celkom
na záver všetkým želám:
Šťastia, zdravia, pokoj stály,
By ste boli vždy len zdraví,
Tejto jari, každej jari
a úrodu hojnú, prácu pokojnú,
vinšujeme vám a prajeme vám
my vaše detičky a celý kolektív MŠ
Anna Gradošová

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZCH DLHÉ KLČOVO za rok 2009
Hodnotenie činnosti ZO SZCH
Dlhé Klčovo, začnem trochu netradične.Rok 2009 v Slovenskom zväze chovateľov bol v jeho celej histórií výnimočný. Výnimočný tým, že prvýkrát v histórií zväzu sa uskutočnila Európska výstava drobných zvierat v strednej a východnej Európe a
to konkrétne na Slovensku v Nitre.
Môžeme byť ako chovatelia právom hrdí na túto veľkolepú udalosť.
26 Európska výstava v Nitre 20.22.11.2009 predčila všetky očakávania. Rok pred konaním výstavy prevládali rôzne názory či bude vystavených aspoň 12 tisíc zvieral a či vôbec
ekonomicky dokážeme zvládnuť takúto veľkolepú výstavu. Skutočnosť
však ukázala pravý opak a už samotný počet prihlásených zvierat 22724
ks z 25 štátov Európy bol na pomery Slovenská fascinujúci. To všetko
sa odohralo na Agrokomplexe Nitra v krásnych priestranných halách,
kde si usporiadanie výstavy návštevníci veľmi pochvaľovali a najmä bratia Česi nám jednopodlažné usporiadanie klietok závideli. Táto výstava
aj napriek s problémom s katalógmi
v piatok mala veľmi pozitívny ohlas.
Je potešiteľné, že aj členovia našej
ZO SZCH prispeli k tejto veľkolepej
udalosti a vystavili spolu 20 ks zvie-

rat, čo bolo najviac z okresu Vranov
n/T. a zároveň naša ZO SZCH na tejto výstave v rámci okresu Vranov n/T
najviac uspela. Za našu ZO SZCH
vystavoval Čajkovič Jozef, ktorý na
holuba košického kotrmeliaka získal čestnú cenu, ďalej vystavoval aj
králiky Ohnivák čierny s vynikajúcim
ocenením ocenením u troch králikov a u jedného získal veľmi dobré
ocenenie. Vo veľmi silnej konkurencií hlavne Nemcov sa mu nepodarilo získať cenu. Králiky na Európskej
výstave z našej ZO SZCH vystavoval aj Ján Petrík a to Zemplínskeho
králika s veľmi dobrým ocenením,
Slovenského sivomodrého rexa, kde
získal na samicu čestnú cenu a Holíčskych modrých, kde na samicu
ocenenú 96,5 b. získal titul ŠAMPIÓN EURÓPY. Preto smelo môžeme
hodnotiť, že výprava našej ZO SZCH
Dlhé Klčovo na 26. Európskej výstave s dvoma čestnými cenami a jedným šampiónom Európy bola úspešná a dobre reprezentovala nielen
našu organizáciu, ale aj obec Dlhé
Klčovo a okres Vranov n/T.
Ďalšou významnou chovateľskou
udalosťou v okrese Vranov n/T bola
Oblastná výstava drobných zvierat,
ktorá sa uskutočnila 10.-11.10.2009
v kultúrnom dome v Sečovskej Po-

lianke. Ani na tejto výstave sa naši
chovatelia nestratili a čestné ceny na
králiky získali: Hruščák Ján na králika 0.1 Kuvm oc.95 b., Petrík Ján na
králika 1.0 Viedensky divo sfarbený
ocenený 95,5 b. a 1.0 Holíčsky modrý oc.95 b., na hydinu : kolekciu Mileflerky modroporcelanovej čestnú
cenu získal Čajkovič Jozef a na holuby King plavý žltý čestnú cenu získal Kochaman Pavol.
Okrem spomínaných výstav naši
členovia sa zúčastnili aj na XXIII.
Zemplínskej výstave 24.-25.10.2009
v Strážskom . Kochman Pavol vystavoval králiky kalifornské čierne, kde
na kolekciu získal 3x veľmi dobré a
1x výborné ocenenie. Ján Petrík vystavoval králiky viedenský divo sfarbený s výborným ocenením 95,5 b.
zemplínske, Rex kuní modrý, rex kuní
hnedý, zdrobnený červený a zdrobnený divo sfarbený s veľmi dobrým
ocenením a Holíčské modré s výborným ocenením, kde na 0.1 ocenenú
95 b. získal čestnú cenu, ktorá na Európskej výstave sa stala Šampiónkou
Európy. Na krajskej výstave v Košiciach vystavoval holuby Čajkovič Jozef, kde na Košického kotrmeliaka
získal víťaznú kolekciu a na Brnenského hrvoliaka získal čestnú cenu.
Čajkovič vystavoval ešte na oblastnej

výstave v Prešove, kde na Košického
kotrmeliaka získal čestnú cenu a na
oblastnej výstave v Trebišove získal
čestnú cenu na Brnenského hrvoliaka. Celková činnosť našej ZO SZCH
pozostávala z odborností: chovu králikov, chovu hydiny, chovu holubov a
chovu exotických vtákov. Najväčšiemu záujmu sa teší chov králikov. Touto odbornosťou sa zaoberá 9 členov : Čajkovič Jozef, Hruščák Ján,
Hajník Pavol, Ivanič Michal, Jacko
Vladimír, Jacko Miloš, Kochman Pavol, Miľko Michal a Petrík Ján. Celkom naši chovatelia chovajú vyše 20
plemien, resp farebných rázov králikov. Chovu hydiny sa venujú: Čajkovič Jozef, Hruščák Ján, Ihnát Pavol,
Jacko Miloš, Miľko Michal, Ivanič Michal, Vaš Stanislav a Petrík Ján. Naši
dvaja členovia majú uznané A chovy
hydiny a to : Čajkovič Jozef na zdronenú wyandotku tmavú vlnitú a Ihnát
Pavol na plymutku bielu.
Holuby chovajú: Čajkovič Jozef,
Jacko Miloš, Jacko Vladimír, Kochman Pavol a Jakubčín Milan. Chovu
kanárikov sa venuje Čajkovič Jozef a
exotické vtáky chová Krivda Róbert.
Naša členská základňa pozostávala v r. 2009 z celkového počtu 12 členov . Činnosť medzi členskými schôdzami riadil výbor. Výbor
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v roku 2009 sa stretol na zasadnutí 3 x aj to v nie kompletnom zložení
nakoľko pre pracovné záležitosti jednotlivých členom sa to nedalo zrealizovať. Cieľ úspešná účasť na výstavách poriadaných Slovenským zväzom chovateľov sme aj úspešne naplnili a to hlavne vzornou reprezentáciou našej ZO SZCH Dlhé Klčovo na
26. Európskej výstave drobných zvierat 20.-22.11.2009 v Nitre. Aj z tohto
miesta chcem úprimne poďakovať
Obecnému úradu Dlhé Klčovo, ktorý
nám finančne pomohol pri zabezpečení účasti na Európskej výstave ako
aj ďalším sponzorom, ktorí akoukoľ-

vek pomocou prispeli k spomínanej
účasti na Európskej výstave.
Dovoľte mi v závere, aby som aj
vám všetkým tu prítomným srdečne
poďakoval za to čo sme doposiaľ pre
našu ZO SZCH Dlhé Klčovo urobili,
za reprezentáciu dobrého mena našej ZO ako aj obce Dlhé Klčovo. Verím, že v chovateľskej činnosti budeme naďalej napredovať.
V novom roku 2010 dovoľte mi,
aby som Vám poprial najmä veľa
chovateľských úspechov, veľa šťastia, pevné zdravie, pokoj a pohodu v
kruhu svojich rodín a priateľov.
Ján Petrík, tajomník ZO SZCH

Správa o činnosti SZZP a JDS
v Dlhom Klčove za rok 2009
Skončil sa jeden rok a z minúty
na minútu, z hodiny na hodinu sme
sa ocitli v novom roku 2010. Tak ako
bilanciu podniky, tak chceme aj my
chceme zhodnotiť touto schôdzou
to, čo sme v uplynulom roku, roku
2009, urobili v našich organizáciách.
Sme organizácie pod hlavičkou JDS
a SZZP, ale prácu a všetko ostatné
čo k tomu patrí vykonávame spoločne, takže aj správa o činnosti je
jedna a tá činnosť nebola malá.
Ako prvá akcia bol snem JDS vo
Vranove n. T., ktorého sa zúčastnili p. Belejová, p. Kmec, p. Čarný, p.
Michalčo. Aj SZZP mal snem v máji.
Tam boli p. Kuliková a p. Truchanová. Na týchto jednotlivých snemoch
boli prítomní informovaní o práci, činnosti výborov, či už JDS alebo SZZP.
V máji sme ešte zorganizovali púť s rádiom Lumen do Krakova.
Tejto púte sa zúčastnilo 45 členov.
MDŽ nahradil sviatok Deň matiek a aj tu sa naše členky zúčastnili osláv tohto pekného sviatku – nás
matiek. Pekným príhovorom ocenil prácu mám starosta obce. V júni
sa zase zorganizovala púť do Levoče Na Mariánsku horu. Obidve púte
v nás zúčastnených zanechali hlboké duchovné zážitky. Chcem tu ešte
podotknúť, že obidve púte si účastníci platili sami a verím, že nik z nich
neľutoval.
Aj mesiace júl a august boli mesiace cestovania a brigád. 17. júla a
11.augusta sme usporiadali zájazd
do Maďarska. Boli to dni oddychu,
kúpania sa v teplej vode a trochu aj
zmenou režimu dňa nás starších.
Verím tomu, že každý si tam prišiel
na svoje. Tu sa chcem veľmi pekne
poďakovať poslancom OZ a starostovi obce za finančnú pomoc na tieto
akcie – Ďakujeme.
Po týchto akciách nastala činnosť pracovná. Hneď v auguste bola
brigáda pri grécko-katolíckom chráme. Tejto brigády sa zúčastnilo 23
členov. Tu sa urobil ozaj veľký kus
práce – okolie chrámu, interiér chrámu a všetko čo bolo potrebné pred
chrámovou odpustovou slávnosťou.
Prišiel mesiac október a to je Mesiac úcty k starším – Úcta k šedinám.

Veľmi peknú októbrovú akciu usporiadal OcÚ v spolupráci s našimi organizáciami. Občerstvenie, darček,
živá hudba do tanca i na počúvanie,
príhovor starostu obce, kultúrna vložka skupiny Jonathan – bola to nezabudnuteľná akcia ukončená tanečnou zábavou. Hneď na to sme sa
zúčastnili brigády na úprave, čistení cintorína. Tu nás bolo 15 členov.
Ženy púokosenú trávu zhrabovali
na kopy a muži ju povyhadzovali na
vlečku a traktorom obecného úradu
sa tráva odvážala preč z cintorína.
Po dobre vykonanej práci a s dobrým pocitom sme sa pobrali domov.
V tom istom mesiaci pozvanie do
našej obce prijal lekár na prednášku
o vysokom krvnom tlaku, srdcových
ochoreniach a pod. Bola to veľmi poučná prednáška a dostali sme aj tlakomer pre potreby členov.
V roku 2009 sa uskutočnili tri prezentácie výrobkov – zdravotníckych
pomôcok alebo kuchynských potrieb.
Tu si mohli účastníci pomôcky vyskúšať priamo na sebe, ba aj zakúpiť.
Členovia výboru jednotlivých organizácii sa zišli na výborových
schôdzach celkovo 4-krát. Tu sa
chceme poďakovať členom výboru
za prácu a oporu, lebo členovia ozaj
pracovali, zabezpečovali čo bolo potrebné a boli účastní na každej akcii.
Vďaka im za to. Ďakujeme aj kultúrnej referentke za jej ochotný a milý
prístup k našim požiadavkám.
Aj v roku 2009 sme získavali nových členov:
- do SZZP boli prijatí: M. Ihnátová, A. Hricová, M. Jurčová, M. Bužová, J. Oros, M. Kmecová.
- do JDS boli prijatí M. Buža, J.
Kmec, M. Kmecová
Na záver ešte chceme povedať,
že naše organizácie fungujú od roku
1993. Nastali zmeny či už vo výboroch alebo v počte členov organizácii. Momentálne má SZZP 102 členov a JDS 32 členov.
Na záver chcem popriať organizáciám veľa úspechov v práci, dobrú
spoluprácu s vedením obce – p. starostom A. Kulikom a všetkým nám,
členom veľa dobrého zdravia.
Anna Janoková, Monika Belejová

TALENTY 2010

V nedeľu 7.2.2010 sa v sále
KD konal už XIX. ročník okresnej
súťaže TALENTY 2010.
Organizátormi podujatia boli
OcÚ – oddelenie kultúry Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové
stredisko Vranov nad Topľou
Okresnej súťaži predchádzali výberové kolá / január 2010 / ,
ktorých sa zúčastnilo 40 spevákov ľudových a populárnych piesní. Ich cieľom bolo predstaviť v
okresnom kole súťaže iba tie najvýraznejšie talenty a najlepších interprétov.
7.2.2009 v Dlhom Klčove súťažilo v ľudovom speve do 10 rokov 13 spevákov, nad 10 rokov 13,
v speve populárnych piesní do 10
rokov 3 súťažiaci , nad 10 rokov
8 súťažiaci.
Porota, ktorú tvorili PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD. - vysokoškolský pedagóg, vedúci FS Torysa z
Prešova, PaedDr. Darina Hrušovská – vysokoškolský pedagóg a
Mgr. Stanislav Baláž – primáš ľudovej hudby FS Raslavice , navrhla organizátorom udeliť
ceny takto :
Ľudový spev doprevádzala ľudová
hudba FS Zemplín z
Michaloviec.
I.kat. sólo spev ľudový – do 10 rokov
1. miesto- Michaela Neupauerová, ZŠ
Továrne
2. miesto - Daniela
Janočková, ZŠ Hanušovce nad Topľou
3. miesto – Michal
Budai, ZŠ Lúčna
Vranov n.T.
3. miesto - Hanka
Kocáková, ZŠ Sídl.
II. Vranov n.T.
II.kat. sólo spev ľudový – nad 10 rokov

1.miesto – Daniela Holomančinová, ZŠ JUH Vranov n.T.
1. miesto - Soňa Metyľová, FS Cifroško
2.miesto - Júlia Sopoligová, ZŠ
Hanušovce n.T.
3.miesto - Katka Hričáková, ZŠ
Lúčna Vranov n.T.
I.kat. populárna pieseň do 10 rokov
1.miesto – Peter Gáč, ZŠ Sídlisko
II. Vranov n.T.
2.miesto - Iveta Janočková, ZŠ
Dlhé Klčovo
3.miesto - David Sabol, ZŠ Sačurov
II.kat. populárna pieseň nad 10
rokov
1. miesto - Daniela Holomančinová, ZŠ JUH Vranov n.T.
2. miesto - Katka Hričáková, ZŠ
Lúčna Vranov n.T.
2. miesto - Simona Juhásová, ZŠ
JUH Vranov n.T.
3. miesto - Júlia Sopoligová, ZŠ
Hanušovce n.T.
3. miesto - Tamara Lukačínová,
ZŠ Kukučínova Vranov n.T.
Hosťom programu bola Beáta
Lapčáková z Vranova nad Topľou.
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Z návštevy v Srbsku
V dňoch 22. – 23. marca 2010
delegácia z našej obce na čele so
starostom vykonala priateľskú návštevu V Srbsku na Dolnej zemi.
Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania tam žijúcich Slovákov, ktorí sa tam nasťahovali pred
vyše 200 rokmi. Pri tejto príležitosti bola podpísaná LISTINA O ZÁMEROCH medzi našou obcou a
mestom Pančevo v Srbskej republike. Listina vyjadruje obojstranný zámer úradného nadväzovania
vzájomných vzťahov a spolupráce
v týchto oblastiach:
- výmena skúseností v oblasti
lokálnej samosprávy
- hospodárska spolupráca malých a stredných podnikov
- výmena skúseností v oblasti
správno-komunálnej činnosti
- výmena skúseností v oblasti
kultúry a možnosť spoločných výstupov na festivaloch
- zachovávanie identity slovenskej národnostnej menšiny v oblasti informovania, osvety, kultúry
a to vo forme vzájomnej spolupráce, tiež spolupráce s inými národnostnými menšinami, ktoré žijú v
týchto mestách
- výmena skúseností v oblasti
spolunažívania v multikonfesionálnych prostrediach
- spoločné aplikovanie na súbehy v oblasti kultúry, športu, lokálnej samosprávy, komunálnej
činnosti
- výmena skúseností v oblasti športu
- výmena skúseností v ostatných oblastiach spoločenského

života, v ktorých obe strany budú
vzájomne uctievať spoločné záujmy.
Našu delegáciu prijala primátorka mesta Pančevo , kde bola
podpísaná spomínaná listina.
Delegácia navštívila aj Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan a miestny spolok MS Vojlovica. V kultúrno-spoločenskom centre mesta Pančevo sa oboznámili s aktivitami slovenskej komunity,
ktorá vyvíja rôzne aktivity, ktorými sa snaží zachovať kultúrne dedičstvo Slovákov na Dolnej zemi.
Predstavitelia našej obce boli prijatí na regionálnej obchodnej komore v Pančeve, kde boli načrtnuté možnosti spolupráce v oblasti
podnikateľských aktivít v priemysle, poľnohospodárstve,....
Cieľom návštevy bolo spoznať
aktivity Slovákov na Dolnej zemi
v oblasti kultúrno-spoločenskej a
hospodárskej, nadviazať kontakty na ďalšiu výmennú spoluprácu. Treba povedať, že pri zachovávaní ľudových tradícií si môžeme od nich brať príklad. Majú zriadenú izbu ľudových tradícií, kde sa
nachádzajú kroje, obyčaje, ktoré si
uchovávajú dodnes, sú súdržní v
každej oblasti. Naša delegácia okrem Pančeva navštívila obec Kovačica a okolie, kde žije 90% Slovákov.
Táto návšteva bola veľmi priateľská a otvorila ďalšiu etapu zbližovania sa so zahraničnými Slovákmi a spoluprácu v rôznych oblastiach nášho života.
A. Kulik, starosta obce

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pre záujemcov bez vekového obmedzenia
KDE: Sála kultúrneho domu Dlhé Klčovo
KEDY: prvé stretnutie 6. apríla o 17,00 hod
CENA: 20 eur
VÝUKA OBSAHUJE:
svetový tanečný program v 13 lekciách
+ 2 večierky
ZÁPIS a INFORMÁCIE: OcÚ Dlhé Klčovo
alebo priamo na prvých dvoch lekciách
UČITEĽ: Ing. František Berta

Vyhodnotenie hádankárskej súťaže z čísla 3/2009
V poslednom minuloročnom
čísle obecných novín sme uverejnili rýmované hádanky pre deti, ktoré mali svoje odpovede doručiť na
OcÚ. Pretože sme od deti žiadne
odpovede nedostali, asi naše noviny nečítajú, hádankársku súťaž
urobili v ZŠ žiaci so svojimi učiteľmi.
Správne odpovede: jedľa, most,
mráz, mačky, mokré, na mokrý,
jama, bodliak, tie tri ktoré sme zahasili, písmeno K, o perine, seno sa

nekosí kosí sa tráva, lopta, ryby, zajac, žaba, začne čítať druhú, tôňa,
vajce, u kožušníka.
Víťazi za každý ročník: Antuš,
Jenčová, Semanová, Janoková
Víťazom blahoželáme.
Redakčná rada vyzýva obyvateľov našej obce - našich čitateľov, aby sa zapojili do tvorby obsahu obecných novín. Radi uvítame
Vaše príspevky /články, nápady, inzeráty..../.

OcFK Dlhé Klčovo informuje
IV. LIGA – Sever (dospelí)

Po zimnej prestávke štartuje jarná odveta. Doma sa predstavíme
28.3.2010 v derby zápase proti mužstvu Hanušoviec n/T. Príprava, ktorá
prebiehala v domácich podmienkach nebola ideálna. Zápasili sme s úzkym
hráčskym kádrom ako aj so zdravotnými problémami a pracovnými povinnosťami hráčov, ktoré nám komplikovali tréningový proces. Keďže tréningy boli plánované vždy v neskorších popoludňajších hodinách, veľké možnosti pre skoré stmievanie sa, sme nemali. Odohrali sme zopár prípravných zápasov, ktoré nám ukázali, že odvetná časť nebude jednoduchá.
Výsledky:
Bystré : D. Klčovo - 2:3
Michalovce st. dorast : D. Klčovo - 5:1
Medzilaborce : D. Klčovo - 5:3
Nižný Hrušov : D. Klčovo - 1:0
Strážske : D. Klčovo - 5:2
Káder mužstva opustili Bujko a Spišák, ktorí prestúpili do Zámutova, a
na ročné hosťovanie prichádza Marek Kostur zo Sečovskej Polianky. Prípravu nezačal zo zdravotných dôvodov Juraj Petričko, takže potiahnuť musia hlavne starší hráči, lebo jednoducho iných niet. Verím, že napriek všetkým problémom, majstrovské zápasy odohráme v pohode a v plnej sile.
Snahou hráčov ako aj vedenia klubu bude nesklamať našich fanúšikov.
Preto vás prosíme o zachovanie priazne a podporu mužstva za každých
okolností.
Michal Ihnát - tréner
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