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PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení občania, chcem sa Vám
z celého srdca úprimne poďakovať
za prejavenú dôveru v tohtoročných
komunálnych voľbách. Chcem byť
starostom pre všetkých občanov
našej obce, nielen pre tých, ktorí mi
prišli vyjadriť svoju podporu a dali mi
svoj hlas. Vaša dôvera ma zaväzuje
a chcem i v tomto volebnom období
vynaložiť všetko svoje úsilie , um a
skúsenosti pre dobro nás všetkých a
ďalší rozvoj našej obce.
Spolu s poslancami OZ, ktorým
ste dali dôveru chcem vytvoriť dobrý
kolektív, ktorý tu bude pre vás. Verím, že aj v tomto volebnom období
sa k nám pripoja aj ďalší aktivisti z
vašich radov a budú nám svojimi
radami a prácou nápomocní.
Hlavné úlohy na roky 2010-2014:
Oblasť investičná:
- Pokračovať v dokončení stokových vetví tlakovej kanalizácie a
výstavbe prípojok
- Zrealizovať rekonštrukciu chodníka na ulici Dlhá od vstupu do obce
po križovatku pri Jednote
- V spolupráci s občanmi z ul.
Budovateľská zrealizovať protipovodňovú priekopu za ulicou Budovateľská
- Dokončiť úpravu priestranstva
medzi DS a gréckokatolíckym chrámom

- Postupne ďalej rozširovať hrobové miesta na časti cintorína bez
pomníkov
- V spolupráci s občanmi na ulici
Dlhá od vstupu do obce po križovatku pri Jednote zrealizovať opravu
priepustov a priekop, aby bol zabezpečený plynulý odtok vody
- Na ulici Božčickej za pomoci občanov vybudovať rigol na odvedenie
povrchových vôd z cesty a opravu
miestnej komunikácie
- Úprava miestnej komunikácie
na ulici Okružná, Slnečná, Mládežnícka, Poľná
- Údržba zelene a verejných
priestranstiev.
Oblasť kultúry a športu
- Naďalej rozvíjať a podporovať
kultúrne a športové aktivity
- Rozvíjať i naďalej družobné styky s Poľskom, Maďarskom, vytvoriť
podmienky na rozvoj stykov s ČR a
Ukrajinou
- zriadiť izbu ľudových tradícií,
- Naďalej vytvárať dobré podmienky na fungovanie folklórnych súborov Rovina, Rovinka, Ž a M speváckej skupiny Rovina
- Klásť dôraz na osvetovú prácu s mládežou a žiakmi ZŠ a MŠ,
vštepovať im vzťah ku kultúrnym
hodnotám a tradíciám
- Zamerať úsilie v boji proti drogám
- Rozširovať rady čitateľov v
obecnej knižnici
- Podporovať činnosť OcFK a vytvárať im priaznivé podmienky
- Vytvárať priaznivé podmienky
na činnosť kulturistického oddielu
Ondavan
- Vytvárať podmienky na dobrú
spoluprácu s Cirkvami, spol. org. pôsobiacimi v obci
Oblasť IBV
- V súlade s územným plánom
obce vychádzať v ústrety záujemcom o individuálnu bytovú výstavbu
- V spolupráci s podnikateľskými

Spoločenská kronika
Výsledky volieb do orgánov správy
Do školy, do školy ...
Vyhodnotenie jesennej časti OcFK

subjektami hľadať možnosti ďalšej
výstavby bytov pre mladé rodiny a
ich stabilizáciu v obci
Oblasť sociálna, oblasť služieb
- V súlade so zákonom o soc. pomoci vytvárať podmienky pre odkázaných občanov o ktorých nie je kto
sa postarať , zabezpečiť im dôstojný
pobyt v soc. zariadeniach
- Vytvárať i naďalej podmienky
pre záujemcov o stravovanie v ŠJ
s donáškou do domu, poskytnutie
príspevku na stravu podľa VZN obce
- V spolupráci s Jednotou
dôchodcov a SZZP zabezpečiť kultúrne vyžitie
- V spolupráci s podnikateľskými
subjektami, ktoré poskytujú služby ,
zabezpečiť kvalitné služby pre na-

šich občanov / v súlade so zákonom
o ochrane spotrebiteľa a VZN obce /
- Vychádzať občanom v ústrety
pri poskytovaní odborných rád v oblasti soc. starostlivosti
- Dbať na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti praktického lekára
Snažil som sa aspoň v skratke
načrtnúť hlavné úlohy, ktoré by sme
chceli v nasledujúcom období realizovať. Všetko záleží od finančných
zdrojov, ale pri dobrej spolupráci a
Vašej pomoci sa tieto úlohy môžu
naplniť.
Tu platí: Keď sa chce a je pomoc,
tak sa dá urobiť veľa muziky za málo
peňazí.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Andrej Kulik, starosta obce

Narodil sa Kristus, Pán.....

Na Vianoce je väčšina kresťanských chrámov nabitá na prasknutie. Od dverí
k oltáru by ani myš neprešla. Všetci sa schádzame pre jednu úžasnú udalosť.
Nebeský Otec sa zmiloval nad ľudstvom a poslal svojho Syna, aby nás zachránil. Narodil sa Kristus, Pán....
Túžba človeka uvidieť Božiu tvár sa tiahne celými dejinami. V Starom zákone však nebola vyplnená. Mojžiš uvidel horiaci ker, z ktorého hovoril boh, ale
jeho tvár nevidel. V plnosti času prichádza na svet dieťa, o ktorom obyčajní pastieri dostávajú správu: „Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
Vianoce – sviatky, v ktorých Boh prichádza na svet, aby ukázal svoju tvár. Vianoce vo všeobecnosti vyvolávajú v nás pocit lásky, uzmierenia, istoty v rodinnom
kruhu. Zdá sa, že každá udalosť, keď nám je pričasto predkladaná, akoby sa
stala všednou, nudnou vecou. A tak i vianočné sviatky akoby ľuďom dnešnej
doby zovšedneli. Obvykle si zvykneme povedať, „zasa Vianoce?“ V súčasnosti
sme pojem Vianoc zredukovali na úplne materiálnu skutočnosť odovzdania darčekov deťom, alebo svojim blízkym. Skutočnosť, že Vianoce sú predovšetkým
duchovným sviatkom príchodu Spasiteľa Ježiša Krista na tento svet, nás akoby
obchádzal. Pritom je to práve On, kto robí vianočné sviatky tým čím v skutočnosti majú aj byť. Jeho príchod
na tento svet poznačuje každého z nás. Je to práve On, kto do
našich sŕdc vlieva ten všetkým
ľuďom tak dobre známy pocit
pokoja. On je ten, ktorý sa narodil, avšak nie medzi nás ľudí, aby
tu len tak žil, ale aby prišiel aj do
našich sŕdc.
Čo nového prináša Pán
tým, že prichádza medzi nás?
Prináša dar Božej lásky. Výraz
Božia láska má dva veľmi odlišné významy. V jednom je Boh
objektom a v druhom subjektom
. Jeden označuje našu lásku k
Bohu a druhý lásku Boha k nám.
Ľudský rozum, ktorý je naklonení svojou prirodzenosťou skôr
k aktivite, dával vždy prednosť
prvému významu – povinnosti
milovať Boha. Ale Božie zjavenie
Dáva prednosť druhému: významu – láske Boha k nám. Na Bo-
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žej láske nie je teda najdôležitejšie to, že človek miluje Boha, ale že Boh miluje
človek: a. A miloval ho ako prvý: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha,
ale že on miloval náš.“ / 1Jn 4,10/
Z toho totiž vyplýva aj naša schopnosť milovať Boha: „My milujeme, pretože
on prvý miloval nás.“ / 1Jn 4,19 / Uisťoval nás o tom cez prorokov a nakoniec
cez vlastného syna.
Pokiaľ ľudská láska slúži ako symbol Božej lásky, potom aj Božia láska má
slúžiť ako model lásky ľudskej. Keď pozorujeme aká je Božia Láska – silná, nežná, vytrvalá, nezištná – objavujeme aká má byť láska ľudská: ako má milovať
otec, ako má milovať mama, ako sa majú milovať manželia, ako máme milovať
Boha a blížneho.
Bol Štedrý večer. Doma umieral dospelý syn.
Otec sa nemohol pozerať na smrteľný zápas a vyšiel do zasneženej záhrady. Prišla k nemu zahalená hmlistá postava: „Dnes musím jedného z vašej
rodiny odviesť. Som smrť.“ – „Počkaj, ja prídem namiesto syna.“ Obišiel dvor,
v stajni zaerdžali kone. Spomenul si na rodné polia, ako ich má rád. Nemôže

ešte odísť a vrátil sa do izby.
Sestra chorého vyšla von, doma bolo tak dusno. „Dnes musím jedného z
vašej rodiny odviesť“, povedala jej smrť. „Mám brata rada, obetujem sa namiesto neho. Prídem hneď.“ Cestou domov si spomenula na svojho milého. Na jar
chcú mať svadbu. Teraz má byť koniec ich láske? Už sa nevrátila.
Matka vyšla von, aby sa v kľude pomodlila za synovo zdravie pomodlila.
Smrť jej povedala. „Dnes musím jedného z vašej rodiny odviesť.“ „Počkaj okamžik, prídem hneď. V izbe položila darčeky pod stromček, popozerala sa či je
všetko pripravené k večeri , pobozkala syna a vyšla do záhrady. „Tu som.“ Smrť
už tam nebola, biela postava k nej prichádzala. „Ja som život, svojou obetavou láskou si zachránila synovi život“. Taká veľká bola láska matky, dokázala
ponúknuť život za svoje dieťa.
Láska Boha je však oveľa väčšia. On vlastného Syna neušetril. Kristus prijal
ľudské telo, aby nás vykúpil. Buďme poslami Božej lásky.
Prajem Vám požehnané Vianoce, aby sme boli skutočnými ľuďmi, ľuďmi,
ktorí dokážu byť Bohu vďační za najväčší dar.
Mgr. Ján Stanko, kaplán

Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia starostom obce A. Kulikom
Koncom roka 2006, konkrétne v
decembri, sa konali voľby do miestnej
samosprávy, v ktorých bol zvolený starosta obce a 9 poslancov. Prvé zasadnutie OZ sa konalo koncom roka 2006
týmto zasadnutím začala 4 -ročná
práca poslaneckého zboru a starostu
obce pre ďalší rozvoj našej obce.
V samospráve po voľbách nastali
zmeny, prechod väčšieho množstva
právomoci zo štátu na samosprávu a
tým viac povinnosti na predstaviteľov
obce, ako aj na aparát obecného úradu.
OZ malo vytvorené 3 komisie:
- Komisia finančná, správy obecného majetku, podnikania a služieb,
predseda p. Martin Michalenko
- komisia kultúry, školstva, mládeže,športu a sociálnych vecí, predseda
Ing. Ján Jenčo
- komisia životného prostredia,
regionálneho rozvoja, verejného poriadku, pôdohospodárstva a vodného
hospodárstva, predseda p. Ján Migaľ
Obecná rada pracovala v zložení:
Andrej Ihnát, zástupca starostu obce,
Ing. Ján Dindák, MUDr. Ján Šaffa.
Nad prácou týchto orgánov dohliadala
hlavná kontrolórka p. Helena Dzurová
a po vypršaní jej mandátu v roku 2009
ju nahradila PhDr. Gabriela Vašková.
Komisie OZ, ako poradný a iniciatívny
organ sa schádzali podľa potreby OZ
pri riešení rôznych úloh, ktoré boli na
nich kladené a tiež pri organizovaní
významných podujatí. OR ako výkonný orgán zastupiteľstva a poradný organ starostu obce sa schádzali
pravidelne pri prerokovaní všetkých
materiálov, ktoré prerokovalo OZ na
svojom rokovaní. OR sa zišla v tomto
volebnom období 23 krát pri priemernej účasti 92,1% a prijala 123 uznesení. OZ, ako zákonodarný organ obce ,
sa schádzalo podľa plánu zasadnutí,
ako aj na mimoriadnych rokovaniach.
V tomto volebnom období sa zišlo
43 krát s priemernou účasťou 80% a
prijalo 68 uznesení. Kontrolórka obce
dohliadala na dodržiavanie zákonnosti a na hospodárenie obce v súlade s
platnými zákonmi. OZ vo volebnom
období 2006-2010 prijalo 14 VZN,
predpisov a novelizácii.
Na začiatku volebného sme si
stanovili ciele a teraz ich chcem zhodnotiť.
V oblasti investičnej ako hlavná
priorita bolo pokračovať vo výstavbe

kanalizácie a ČOV uviesť do prevádzky. V obci je vybudovaná zberová
sieť kanalizácie – kanalizačné stoky
cez 90%, je potrebné ukončiť zberovú sieť na časti ulice Dlhá, od vstupu
do obce po križovatku pri Jednote a
na ulici Mládežníckej v dĺžke 110m.
Tým by sme mali vybudovanú celú
rozvodnú sieť. Čaká nás ešte dokončenie 2. etapy ČOV. Hlavná finančná
ťarcha je na prípojkách, ktorých je doteraz vybudovaných asi 20%. Táto investícia je pre obec z pohľadu financovania najväčšou investíciou aj najviac
problematickou, nakoľko je tu potreba
veľkého objemu finančných zdrojov
na jej dokončenie. Ďalšou investíciou,
ktorú sme v tomto období realizovali
bola výstavba Námestia Najsv. Trojice, výstavba viacúčelového ihriska v
ZŠ, rekonštrukcia cesty na ul. Okružná, rekonštrukčné práce v KD, regenerácia plochy futbalového ihriska,
odkúpenie pozemkov na pomocné
ihrisko, vybudovanie a oplotenie pomocného ihriska. Ďalšou bola rekonštrukcia kotolne v MŠ, OcÚ, kde sa
dali nové úsporné kotly, výmena okien
v MŠ, rekonštrukčné práce v MŠ, rekonštrukcia zasadačky OcÚ. Ďalšou
je veľkou investíciou, ktorá je pred
dokončením je rekonštrukcia ciest a
chodníkov na ul. Dlhá, Budovateľská,
Majerská, Vavrikovská, Družstevná
časť A a časť B/ nová komunikácia ku
DS /. Na projekty na námestie a rekonštrukciu ciest a chodníkov sme finančné zdroje získali z Európskych fondov
cez ROP a PRV, ako aj z vlastných
zdrojov. Začali sme aj s úpravou hrobových miest na cintoríne a pripravili
sme aj desať hrobových miest, ktoré
by mali byť klasických pomníkov, len s
tabuľou. Celkovo sme v rokoch 2007
-2010 preinvestovali 1mil.559.000 €.
Okrem toho sa obec zapájala do projektov cezhraničnej spolupráce, kde
sme podali 2 projekty a boli sme v
obidvoch úspešní. Projekty sme realizovali s Poľskom v celkovej hodnote
66.350 €.
Toto volebné obdobie bolo na
investície bohaté a taká vysoká finančná čiastka sa v našej obci ešte
nepreinvestovala ani za jedno volebné obdobie.
Oblasť kultúry a športu má v našej obci dlhodobú tradíciu. Činnosť je
bohatá na organizovanie tradičných
kultúrnych podujatí: Festival ľudovej

kultúry Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha, ktorá v tomto volebnom období prerástla do medzinárodnej súťaže a každoročne sa
teší veľkému záujmu priaznivcov tanca. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí je súťaž mladých spevákov Talenty, ktorá na budúci rok oslávi
20-té výročie. Okrem týchto podujatí
organizujeme Deň matiek, Úctu k starším, Vianočnú koledu, Fašiangový
program, ZPOZ. V týchto programoch
úzko spolupracujeme so ZŠ, MŠ,
umeleckou školou, FS Rovina, Rovinka, Ž a M spevácka skupina Rovina,,
ktoré svojím účinkovaním obohacujú
tieto podujatia. Treba vyzdvihnúť aj
spoluprácu s Jednotou dôchodcov a
SZZP v našej obci, ktorí sú organizačne veľmi nápomocní. Je potrebné
spomenúť reprezentáciu našej obce
na poli kultúry členmi našich súborov, ktorí úspešne vystupovali jednak
doma, ale aj za hranicami našej vlasti.
Našu obec reprezentujú aj členovia
SZCH, ktorí majú výborné výsledky
na výstavách zvierat na Slovensku i v
zahraničí. V oblasti športu našu obec
reprezentujú naši futbalisti a to mladí
na okresnej úrovni a dospelí na celokrajskej úrovni. Chcem tu vyzdvihnúť
obetavý prístup funkcionárov OcFK,
sponzorov, bez ktorých by činnosť nebola možná. Vďaka patrí pochopeniu
poslancov OZ a pracovníkom OcÚ.
Je potrebné sa tejto činnosti venovať
aj naďalej, aby sme v mladých ľuďoch
rozvíjali zdravého športového ducha.
V priestoroch KD fungujel kulturisticky oddiel Ondavan. Členovia vo svojom voľnom čase chodia posilňovať
a cvičiť, skrátka robiť niečo pre svoje
zdravie a aktívne využívať voľný čas.
V oblasti IBV má obec schválený
Územný plán obce, ktorý umožňuje
občanom individuálnu bytovú výstavbu. Sú vybudované inžinierske siete a
je dostatok voľných stavebných parciel, kde je možné stavať. Firma OKNA
Martin s. r. o. zrealizovala výstavbu
štyroch bytov v radovej zastavbe na
ulici Božčická. Táto firma má pripravené projekty na ďalšiu výstavbu bytov.
Výstavba rodinných domov nenapreduje takým tempom akoby sme
si želali čo spôsobila aj celosvetová
finančná kríza.
Oblasť sociálna – v tejto oblasti
sme si stanovili vytvárať podmienky
na poskytovanie služieb pre našich

občanov. Išlo nám hlavne o poskytnutie stravy s dovozom až do domu.
Škoda, že túto službu využíva veľmi
málo dôchodcov, i keď im obec pripláca. V oblasti soc. služieb sme zabezpečili na základe žiadosti umiestnenie
jedného manželského páru v domove
soc. služieb vo Vranove. Momentálne
o opatrovateľskú službu v našej obci
nepožiadal nikto, čo je chvályhodné,
že sa naši občania dokážu a chcú
postarať o svojich blízkych a nenechajú ich, aby sa o nich starali cudzí.
Myslím si, že aj lekárska starostlivosť
je pre našich občanov zabezpečená
na dobrej úrovni a nemajú problém s
cestovaním.
Vážení občania,
snažil som sa v krátkosti priblížiť
čo sa nám vo volebnom období 2006
-2010 podarilo aj s vašou pomocou
uskutočniť, za čo sa vám chcem srdečne poďakovať. Nie všetko sa nám
podarilo splniť tak, ako sme si predsavzali. V živote to už tak býva, že nie
vždy sa všetko podarí, čo sa naplánuje. Chcem sa poďakovať všetkým
poslancom OZ , členom komisii OZ
za ich vynaloženú prácu v prospech
našej obce i za pomoc, ktorú mi ako
starostovi pri výkone mojej funkcie
poskytli. Ďakujem všetkým, ktorí sa
aktívne zapojili do realizácii kultúrnospoločenských a športových podujatí
v našej obci. Moje poďakovanie patrí
funkcionárom spol. org. , vedúcim folklórnych súborov za ich aktívnu prácu
v obci i mimo nej. Chcem vyjadriť
svoje poďakovanie duchovným otcom
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej
Cirkvi, ktorí sa nemalou mierou podieľajú na duchovnom rozvoji občanov. Ďakujem aj podnikateľský subjektom, ktoré svojou prácou i financiami
prispeli k rozvoju našej obce.
V neposlednom rade sa chcem
poďakovať všetkým zamestnancom
obce, ktorí pracujú na OcÚ, v ZŠ, MŠ,
ŠJ a ŠKD za ich zodpovednú a obetavú prácu. Len dobrou kolektívnou
prácou sa dá dokázať veľa, i keď je
peňazí málo. Sila kolektívu narastá,
keď sa snažia všetci ťahať spolu. I keď
toto volebné obdobie bolo na investície bohaté a taká vysoká finančná
čiastka sa v našej obci ešte nepreinvestovala za jedno volebné obdobie.
VĎAKA PATRÍ VÁM VŠETKÝM.
ĎAKUJEM.
Andrej Kulik, starosta obce
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ZO ZASADNUTÍ OZ

Uznesenie OZ 6. 4.:
A. OZ berie na vedomie diskusné príspevky poslancov – 18. 4. bude slávnostná posviacka súsošia Najsv. Trojice, ktoré je majetkom Cirkvi a vykoná ju Mons. A. Tkáč – metropolita.
B. Schvaľuje
- overovateľov zápisnice,
- návrhovú komisiu
- udelenie čestného občianstva
Obce Dlhé Klčovo farárovi V. Burdovi – správcovi farnosti Sačurov, kde
pôsobí 15 rokov a naša obec je filiálkou tejto farnosti
Uznesenie OZ 17. 4. :
Slávnostne udelilo Čestné občianstvo PaeDr. JCLic. Vincentovi Burdovi za rozvoj duchovného života, za
šírenie dobrého mena a obnovu rímskokatolíckeho kostola Najsv. Trojice
v obci Dlhé Klčovo
Uznesenie 26. 4.:
A. OZ berie na vedomie diskusné
príspevky poslancov / problémy so
skládkou Ceholeň, cintorín/
B. OZ schvaľuje
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- prenájom priestorov KD na základe
žiadosti J. Ihnáta za účelom organizovania spoločenských a kultúrnych
podujatí / diskotéky, karnevaly/
- dodatok č. 1 k Zmluve o jednorazovom nájme nebytových priestorov
uzatvorená medzi prenajímateľom
Obec Dlhé Klčovo a nájomcom Milanom Čeklovským / od 1. 7. 2010 bude
nájomca M. Čeklovský organizovať
diskotéky každý nepárny týždeň /
C. OZ ukladá
- odd. kultúry vypracovať zmluvu o
prenájme priestorov KD pre J. Ihnáta
na základe žiadosti
Uznesenie 3. 5.:
A. OZ berie na vedomie diskusné
príspevky poslancov / o financovaní projektu /
B. OZ schvaľuje
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- krátkodobý úver na prefinancovanie investičnej akcie z projektu „Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci
Dlhé Klčovo“ vo výške 231.000,- €
vrátene DPH. Úver bude zabezpečený zmenkou.
Uznesenie 13. 5. 2010:
A. OZ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- správu o činnosti OR
- stanovisko hlavného kontrolóra k
zmene rozpočtu obce za 1.Q 201012-08
- diskusné príspevky poslancov /
problém záplav na ulici Budovateľskej, urobiť dotazníky o odkúpení pozemkov na priekopu/
B. schvaľuje
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- plnenie programového rozpočtu
- rozpočtové opatrenie č. 1 uskutočnené v súlade so z. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a výšku rozpočtu

v príjmovej a výdajovej časti vo výške 689.696,-eur
- organizačno-technické zabezpečenie akcie Slovensko – poľská ostroha a Šaffova ostroha 2010
- finančný príspevok vo výške 40,eur pre ZO JDS v Dlhom Klčove na
základe žiadosti
C. ukladá
- odd. ekonomicko-organizačnému
zabezpečiť plnenie programového
rozpočtu v zmysle rozpúočtového
opatrenia č. 1
- OcÚ odd. kultúry zabezpečiť akcie
Slovensko – poľská ostroha a Šaffova ostroha 2010 v súlade s OTZ
- poslancom OZ zúčastniť sa na spomínaných akciách a aktívne plniť
úlohy vyplyvajúce z OTZ.
Uznesenie 23. 7.
A. berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- diskusné príspevky / všetky VZN
obce i PSK, uznesenia OZ sú k nahliadnutiu na OcÚ i na veb stránke
našej obce, odpredaj akcií VVS, postup prác na ulici Družstevnej a pri
Cerkvi, príspevky Cirkvám /
- inf. starostu obce o VZN PSK č.
20/2010 / sociálno-právna ochrana
detí v rámci PSK/
- správu audítorky za rok 2009
B. schvaľuje
- overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
- odpredaj pozemku par. č. 672, vo
výmere 60m2 – záhrada, ktorá je vo
vlastníctve obce za cenu 1,- za m2
pre p. J. Kubáka a manž. Máriu rod.
Rozputinskú na základe žiadosti
- riešenie odtoku povrchovej vody z
ul. Budovateľská na náklady obce
/ z odovzdaných dotazníkov vyplýva, že realizácia krytého kanála je
možná od č. 275 po č. 287, nakoľko niektorí občania nesúhlasia s odpredajom/
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky na II. polrok 2010
- ukladá
- plnenie úpravu rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 2
Uznesenie 29. 7.
OZ schvaľuje
-overovateľov zápisnice

-návrhovú komisiu
-finančné príspevky za práce navvše na ulici Vavrikovskej a Budovateľskej vo výške 20.000,- eur z rozpočtu obce
-finančný príspevok vo výške 35,eur pre OZ Bašta na základe žiadosti
Uznesenie 31. 8.
A.OZ berie na vedomie diskusné
príspevky / výstavba komunikácie v
rámci projektu z EÚ, na cintoríne boli
vytýčené hrobové miesta iba s náhrobným kameňom, je potrebné vybudovať prístupové chodníky, vzniknuté problémy po záplavách/
B. schvaľuje
-overovateľov zápisnice
-návrhovú komisiu
-zmluvu o kúpe cenných papierov uzatvorenú podľa § 30 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch medzi prevodcom obcou Dlhé
Klčovo a nadobúdateľom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.
s. v celkovej kúpnej cene 29.275,76
eur za 8818 kusov akcií.
Uznesenie 30. 9.
A.berie na vedomie diskusné príspevky poslancov / riešenie problému správcu DS, nakoľko sa doterajší
správca vzdal zo zdr. dôvodov/
-informáciu starostu obce o postupe
prác v rámci programu rozvoja dediny, rekonštrukcia MK
-informáciu starostu obce o rokovaniach s kompetentnými firmami na
zabezpečenie pravidelného čistenia
kanálov v katastri obce
-informáciu starostu obce o probléme v obci s poskytovaním pohrebnej služby
B.schvaľuje
-overovateľov zápisnice
- návrhovú komisiu
C. ukladá
-OcÚ vyžiadať cenové ponuky od
spôsobilých firiem na poskytovanie
pohrebných služieb v obci
Uznesenie 29. 10.
A. berie na vedomie
-diskusné príspevky
-správu z rokovania OR
-stanovisko hlavnej kontrolórky k
úprave rozpočtu
-hodnotiace správy MŠ a ZŠ za šk.
rok 2009/2010
-žiadosť firmy OKNA Martin s. r. o. o
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa
27.6.2008 dohodou k 31.12.2010

B. schvaľuje
-overovateľov zápisnice
-návrhovú komisiu
-rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa
29.10.2010 uskutočnené v súlade
s§ 14 ods. 2 /písm. a- c/ a ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a výšku rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti 724.653,-eur
-prijatie p. Moniky Belejovej za
správkyňu Domu smútku ma základe dohody o vykonaní práce
C. nedoporučuje
-vyhovieť žiadosti o zníženie alebo
oslobodenie dane z nehnuteľnosti
pre PD Hencovce
D. ukladá
-plnenie rozpočtu obce za rok 2010 v
zmysle rozpočtového opatrenia č. 2
Uznesenie 12. 11.
A. berie na vedomie
-diskusné príspevky / petícia občanov ohľadom umiestnenia retardera pri vstupe do obce, táto sa postúpi majiteľovi komunikácie - PSK/
-hodnotiacu správu starostu obce za
volebné obdobie 2006-2010
B.schvaľuje
-overovateľov zápisnice
-návrhovú komisiu
-kontokorentný úver v Dexia banke
a. s. Slovensko na financovanie časového nesúladu medzi príjmami a
výdajmi bežného rozpočtu vo výške
8.963,- eur
-ďakovný list pre bývalého správcu
Domu smútku p. Beru
C. ukladá
-odd. kultúry pripraviť reláciu o bezpečnosti na cestách v obci
Slávnostné zasadnutie OZ konané 12. 11. 2010 na záver volebného obdobia
Starosta zhodnotil uplynulé obdobie, poďakoval poslancom, členom
komisií a pracovníkom obce za spoluprácu vo volebnom období 20062010. V rámci kultúrneho programu
odovzdal všetkým spomínaným ďakovné listy a pozornosti. Starostovi
poďakoval jeho zástupca p. A. Ihnát.
17. 12. 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce OZ, na ktorom starosta i novozvolení poslanci zložili sľub.
27.12. 2010 sa uskutoční prvé OZ
v nastavajúcom volebnom období
2010-2014
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Spoločenská kronika

60 rokov:
Juraj Gocko, Ján Hlavatý, Mária Kmecová, Alexander Makula
65 rokov:
Mária Čarná, Ján Kmec, Helena Kmecová, Mária Kmecová, Mária
Kmecová, Mária Majerníková, Rudolf Makula, Helena Marcinová,
Gabriela Maruškinová, Ján Matta, Anna Oreničová
70 rokov:
Pavol Ďuro, Jozef Haňo, Ján Hruščák, Mária Kaščáková, Bartolomej
Kmec, Juraj Kmec, Anna Kurišková, Ján Migaľ, Jozef Orenič, Mária
Šiňanská, Mária Tomášová,
75 rokov:
Pavol Bera, Mária Janoková, Mária Kohútová, Mária Kohútová, Mária Lihositová, Mária Macušková,
80 rokov:
Mária Vojtková, Mária Zeleňáková
85 rokov:
Michal Hlavatý, Zuzana Mattová
SOBÁŠE
MUDr. Anton Vojtko, Mgr. Anna Kočišová
Róbert Janok, Andrea Pavolková
Lukáš Rozputinský, Mária Adamová
Peter Ihnát, Natália Janoková
Michal Šošovec, Anna Petričková
Miroslav Sklár, Gabriela Kmecová
Tomáš Figeľ, Daniela Fiľaková
Libor Šalata, Anežka Janoková
Slavomír Ihnát, Katarína Filová
Stuart Wetton, Monika Kačmárová
Marián Dzurčanin, Martina Kmecová
Ján Mati, Zuzana Bajerová
Jaroslav Kidala, Martina Tirpáková
NARODENÍ
Lucia Dzurovčínová, Ivan Šimon, Kotora Samuel, Vanesa Prokopová,
Benedikt Havrila, Sophia Alicja Berta, Sára Janoková, Dominik Tomko,
Rebeka Janoková, Elias Mark Višňovský, Peter Nagy, Barbora Nagyová, Tobias Kasaj, Mário Gažo, Tatiana Rozputinská, Mariana Tkáčová,
Matúš Sedlák, Sebastian Figeľ, Samuel Trizvičuk
ZOMRELÍ
Miroslav Balog, Irena Jusková, Anna Ihnátová, Juraj Frena, Anna
Petríková, Andrej Janok, Michal Janok, Margita Petrová, Anna Zubková, Juraj Hutman, Mária Fabianová, Michal Belej, Anna Janoková,
Gizela Frenová, Anna Kaščáková, Ján Kaščák, Juraj Šaffa

Výsledky volieb do orgánov
samosprávy v našej obci:
počet zapísaných voličov: 1084, účasť vo voľbách bola ...... 33,58%
vydané obálky: .............................................................................364
odovzdané obálky: .......................................................................364
počet platných hlasov pre voľby starostu obce: ..........................334
počet platných hlasov do OZ: ......................................................353
Za starostu obce bol zvolený p. Andrej Kulik, ktorý získal 334 hlasov
Za poslancov OZ boli zvolení:
Andrej Ihnát ..................................................................... 268 hlasov
Ing. Ján Jenčo ................................................................. 231 hlasov
Ing. Iveta Migaľová .......................................................... 227 hlasov
MUDr. Ján Šaffa ..........................................................................202
Andrej Michalčo ...........................................................................170
Martin Michalenko .......................................................................166
Juraj Petričko ...............................................................................165
Bartolomej Kmec .........................................................................161
Ján Janočo ..................................................................................150
náhradníci:
Ján Janok ....................................................................................134
Ján Hlavatý ....................................................................................99
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JESEŇ PANI BOHATÁ

Milé deti, poďte sem, jeden dvor vám ukážem,
nie je veľký ani malý, zvieratka sa na ňom hrali.
No už skončil prázdnin čas, školský rok sa začal zas.

Naša MŠ otvorila svoje brány 2. 9. 2010.
Nastúpilo do nej 38 detí. Z toho 16 do malej
skupiny a 22 do veľkej skupiny. Deti privítala
p. riaditeľka Janoková a p. učiteľky. Vo veľkej
skupine p. učiteľka Vaskievičová a p. učiteľka
Gradošová v malej skupine p. riaditeľka Janoková, p. učiteľka Bc. Dindáková, p. učiteľka
Marjová, ktorá je na absolventskej praxi. Na
deti čakali pekne vyzdobené a upravené celé
priestory MŠ. V ten deň sme otvorili staronovú
spálňu, ktorá bola vynovená plávajúcou podlahou a vymaľovaná, aby sa deťom dobre oddychovalo a aby sa im snívali iba tie najkrajšie
sny. Za to môžeme povedať veľké ďakujem p.
starostovi A. Kulikovi a poslancom. Nie každé
dieťa reaguje na zaradenie MŠ vyrovnane a
bezproblémovo. Táto skutočnosť je všeobecne známa a u mnohých rodičoch vzbudzuje už
vopred obavy a úzkosť, ako zvládne dieťa prerušenie kontaktu s nimi na taký dlhý čas? A ako
sa bude cítiť? Deti sa cítili veľmi dobre, plač,
ktorý ráno lepšie poumýval ich krásne očká
poobede už celkom zmizol. A tak boli spokojné
deti, učiteľky, ale hlavne rodičia. Svojich kamarátov prišli pozrieť a pozdraviť aj budúci prváci. Na chrbtoch mali svoje prekrásne vytúžené
nové aktovky, ktoré hrdo ukazovali svojím kamarátom a s nimi spolu aj s p. riaditeľkou a rodičmi odišli do ZŠ. Tu ich privítala p. riaditeľka
Janoková, celý učiteľský kolektív a hlavne p.
starosta A. Kulik. Po privítaní a po krátkom programe, ktorý im pripravili ich budúci spolužiaci
s veľkou radosťou odišli do svojej triedy spolu
s rodičmi, s p. učiteľom a tiež aj štvrtákmi, ktorí
sa budú s nimi spolu učiť po celý rok, pre nízky
počet deti. Čo vám želáme milé deti na záver?
Želáme vám kamaráti veľa sily,
aby sa vám prvé čiarky podarili a písmenka,
aby boli ako kvety,
aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.
A my malé detičky prajeme vám jedničky.
23. 9. 2010 – zúčastnili sme sa na obecnom
ihrisku spolu so žiakmi ZŠ praktickej ukážky psovodov – policajných. Predviedli deťom
poslušnosť ich psov. Ako vedia rýchlo reagovať na ich pokyny, ako zneškodniť páchateľa,
vyhľadať drogy. Deti videli, že psi sú veľkí
pomocníci policajtov, a hneď sa chceli stáť aj
oni policajtmi. Bola to veľmi poučná praktická
ukážka, za čo veľmi pekne ďakujeme p. Palenčíkovi a dúfame, že takýchto ukážok bude viac
pre bezpečnosť deti a nás všetkých.
Jeseň je prekrásne ročné obdobie, ktoré
rozdáva svoje bohaté dary, zrelé slnkom sfarbené ovocie, lístie a babie leto. Aj v našej škole jeseň prekvitá v plnej paráde. Jej dary deti
spracúvali svojimi šikovnými rukami. Celá naša
výchovná práca sa niesla v znamení čarovnej
jesene. Na základe pozorovania a obrázkového materiálu sa detí oboznámili s jej charakteristickými znakmi. Učili sa piesne, básne, jeseň zobrazili aj na výkresoch, plody využívali
na pracovnej výchove a na ranných hrách. Tradičnú výstavku ovocia a zeleniny sme urobili 5.
10. 2010 vo veľkej skupine. Výstavku sme využili pre rozvíjanie estetickej, pracovnej, výtvarnej, zdravotnej a najmä prosociálnej výchovy.

Zoznámili sa s najrozmanitejšími druhmi ovocia a zeleniny. V závere výstavky sme pripravili zeleninovo- ovocnú hostinu. Po tejto výstavke budú zaiste jesť deti veľmi radi všetky druhy
ovocia a zeleniny. Tak ako hovorí ľudová múdrosť : „Bez práce nie sú žiadne koláče.“
Ďalšou jesennou akciou bola šarkaniáda,
ktorá sa uskutočnila na školskom dvore MŠ
spolu s rodičmi 6. 10. 2010. Na túto akciu sa
deti veľmi tešili a pripravovali spolu s rodičmi
aj s p. učiteľkami. Slnečné lúče prezrádzali,
že bude pekný jesenný deň. Hneď pri bráne
vítali p. učiteľky deti a rodičov, ktorí si z čarovného vrecúška vyťahovali značky a spolu
s rodičmi hľadali na školskom dvore. Keď si
každý našiel tu svoju značku, v ktorej sa nachádzali pomôcky na vyzdobovanie šarkanov
a po privítaní všetkých účastníkov nasledovala súťaž o najkrajšieho šarkana. Deti spolu s
rodičmi vyzdobovali svojich šarkanov a pritom
im spríjemňovala chvíľu hudba. Šarkany boli
veľmi pekné. Každé dieťa bolo hrdé na svojho
šarkana. Všetci boli víťazi a preto boli odmenení bublifukom a rodičia sladkosťou – a to
lízankou. Tieto pozornosti zakúpilo ZRaPŠ, za
čo im ďakujeme. Po prebratí odmien si deti zaspievali, zatancovali a za pomoci básne „Šarkan“ sa presunuli k ohníku, kde si spolu opekali
slaninku, klobásku. Vládla tu veľmi príjemná
atmosféra. Najväčšiu radosť z prežitého dňa
mali deti, lebo si vykúzlili z obyčajného papiera
prekrásneho lietajúceho šarkana. A čo na záver? Pani jeseň sa nám v našej práci vydarila. Vyčarovala atmosféru zdravého súťaženia,
tvorivosti a upevnila medziľudské vzťahy dieťa
– rodič – škola. Ceníme si najmä to, že rodič
v dnešnom uponáhľanom svete má záujem o
spoluprácu s MŠ. Najmä tým však dáva najavo svoj záujem o dieťa, o jeho pocity. Pretože
dieťa prežíva najkrajšie roky svojho života v
MŠ. Tu sa formujú jeho vedomosti, rozvíja sa
tvorivosť, učí sa hravou formou poznávať svet
a vzťahy medzi ľuďmi. Nuž a prečo by sme im
na to my, dospelí nevytvárali podmienky. Preto
tu právom platia slová veľkého pedagóga J. A.
Komenského: „Príď dieťa, uč sa múdrym byť.“
Mesiac október je aj mesiacom úcty k starším. Tento sviatok sme oslávili spolu so zástupcami klubu dôchodcov a invalidov v našej MŠ, kde nás 28. 10. 2010 prišli navštíviť.
Vieme, že poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je úcta k starým rodičom
a tiež spoluobčanom. Našich dôchodcov a invalidov sme privítali pekným programom, ktorý pripravili učiteľky spolu s deťmi z veľkej a
malej skupiny. Po privítaní a krátkom programe nasledovala beseda o živote, o bezstarostnom detstve, ktoré nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo
detstvo vašich detí. Až jedného dňa je tu staroba. Podieľate sa pri výchove svojich vnúčat a
mnohokrát im nahrádzate rodičov, či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie i vašu účasť pri spoločných hrách. Aj
dnešný deň ste zavítali do MŠ s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti deti, vnúčat. V závere tohto
milého stretnutia nás babičky pohostili dobrými doma pečenými koláčmi, za čo im zo srdca

ďakujeme. Za hrsť piesni a básni sme pripravili
na znak vďaky a úcty s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre svoje vnúčatá
urobili a v budúcnosti urobíte. A celkom na záver aj my sme odovzdali spomienkový darček
za príjemné prežitie dopoludnia a so želaním
dobrého zdravia, veľa rokov života a radosti so
svojimi ratolesťami, sme toto stretnutie ukončili. A ešte na záver krátka modlitba – Modlitba
za starých rodičov.
Matička Božia, ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo ti teraz rozpovieme.
Nechaj nám starých rodičov. Aby dlho žili.
Starí rodičia majú pre nás času koľko chceme.
Starí rodičia sú vľúdni. Majú Boží pokoj v duši.
Starí rodičia sa o nás s nikým nedelia.
Majú času ľúbiť nás. A nič ich nevyruší.
Pri nich má týždeň sedem nedelí.
Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme,
No vieme o tebe, ozvi sa na náš hlas.
Nechaj nám starých rodičov.
My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá okrem nás.
Veľké ďakujem patrí p. Dindákovi, ktorý
sponzoroval obrusy na detské stoly a p. Majerníkovej za papierové vreckovky. Ďakujeme
tiež všetkým tým, ktorí prišli medzi nás, aby
vyčarili na tvárach detí úsmev. Pohladili nás,
a dali im to, čoho nie je dosť – lásku, úsmev a
porozumenie.
Gradošová Anna

Výroky detí

- So synčekom sme ležali na manželskej
posteli a smiali sa, tak som sa ho , v snahe
navodiť romantiku, spýtala: „Robinko, aké
meno je najkrajšie? Tak povedz mi, aké meno
sa ti najviac páči?“ Čakala som odpoveď ako
mama, tata, babka, dedko, ale malý sa hlboko
zamyslel, zrazu sa víťazoslávne usmial a povedal: „Vemeno!“
- Trojročný synček sa modlieva: „Ježiško,
ďakujeme ti, aby sme boli zdraví.“ Tata mu vysvetlil, že ďakujeme za niečo, čo už máme, a
prosíme, aby sme boli zdraví a za to, čo ešte
nemáme. Nato sa malý opravil: „Ježiško, ďakujeme ti, že mamička je chorá.“
- Syn / 3 r. / si ľahol do postele k chorému
ocinkovi. „Povedz mi rozprávku. Ale daj si pozor, aby si ma nenakazil.“
- Oliver ani na tretikrát neposlúchol otca.
Ten na neho zakričal. Oliver sa urazene ohradil: „Nekrič na mňa! Ja som ľudské dieťa.“
- U babičky: „Dorotka, ty máš krásne tričko,
ty si leopardík?“ „Nie , ja som žirafka.“ „A to ti
narastie aj taký dlhý krk?“ „Nenarastie.“ „Nie, a
prečo?“ „Lebo maminka by sa hnevala.“
- Alžbetka trieskala dvierkami na skrinke.
Zakázala som jej to. Dorotka trocha otrávene:
„Ale, mami, nechaj ju. Nevidíš, že ju to baví?!“
- „Kde je môj džúsik?“ pýta sa mama.
„Mami, vieš čo, poradím ti: sprav si druhý.“
- „Dorotka, čo si prosíš od Ježiška na Vianoce?“ „Veľrybu. Takúto maličkú,“ ukázala
medzi prštekmi.
- Dokúpali sme s tatinkom deti, výsledok –
mokré tričká. Stáli sme spolu v kuchyni pri pulte a pripravovali sme im večeru. Dorotka sedela oproti a rukou si podopierala tvár. O chvíľu
znechutene vraví: „Prosím vás, prezlečte si tie
tričká. Čo nevidíte, že ich máte mokré?!“
- Dorotka sa hrala na Pannu Máriu, Ježiška
mala nežne v náručí. Prišla za mnou as ľútostivým výrazom v tvári mi hovorí: „Ježiško je vyčerpaný! Štipol ho komár.“
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- Boli sme na prechádzke. Dorotka trocha
zaostala. „Počkajte ma! Nechoďte ďaleko od
svojich detí!!“
- Moje / matkino/ výchovné zrkadielko: Staršia dcérka vraví svojej mladšej sestričke: „Alžbetka, sem to polož!“ „Neeee!“ „Povedala som
ti, sem to polož! Mám na teba zvýšiť hlas?“

VTIPY

-Čo robí váš manžel?
-Leží v nemocnici.
- A na čo sa sťažuje?
- Na nedostatok piva.
Čo príde po daždi?

Pondelok.

„Milan, čo si robil predtým, ako si sa oženil?“ „Čo som chcel.“
Vnučka vraví babke: - Babka, ale ja toho
Milana nechcem! Je ryšavý! – Ale vnučka
moja, veď on pri tebe rýchlo ošedivie!
Malé dievčatko sedí na kolenách deduškovi, ktorý jej číta rozprávku na dobrú noc. Z času
na čas vzhliadne od knižky a natiahne ruku,
aby sa dotkla jeho vráskavej tváre. Potom si

siahne na svoju tvár a potom zasa na deduškovu. Nakoniec povie: „Dedo, stvoril ťa Boh?“
„Áno, zlatíčko, Boh ma stvoril pred mnohými
rokmi,“ odpovie dedo. „Aha. Dedo, mňa tiež
stvoril Boh?“ „Áno, samozrejme. Boh ťa stvoril
celkom nedávno.“ Dievčatko sa znova dotkne
oboch tvári a poznamená: „Bohu to ide čím ďalej, tým lepšie, však?“
Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana.
Bocian: - Čo ješ?
Ježko: - Čo bocian?
Bocian: - Čo ješ, jež?
Ježko: - Čo bocian, bocian?
Dežo sa zamestná v stavebnej firme. Šéf
mu káže natrieť okná. Po piatich hodinách
hodinách práce sa vráti s otázkou: „Šéfe, aj
rámy?“
Muž hovorí žene: - Ja som sa oženil dobre. Nemôžem za to, že ty si sa zle vydala.“
Otec sa vrátil zo služobnej cesty a hovorí
synovi:
„Janko, hádaj čo som ti priniesol?“

„Nič.“
„Ty beťár jeden, zase si to uhádol.“
Nadriadený sa pýta pracovníka: „Čo
myslíte, že je základný problém v našej
firme: nevedomosť alebo nezáujem?“ pracovník: „Neviem. Ani ma to nezaujíma.“
Dvere sa zatvárajú a autobus sa chystá na
odchod zo zastávky. K autobusu však dobieha
muž a zúfalo volá: „Prosím vás, počkajte ešte
na mňa, inak nestihnem prácu!“ Cestujúci sa
prihovárajú u vodiča a ten čaká na oneskorenca. Pán nastúpi, zavrú sa dvere, autobus odchádza a pán vraví: „Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov.“
Príde robotník za majstrom a hovorí: Pán majster, zlomila sa mi lopata. A majster
hovorí: - Tak sa opri o miešačku.
Mladý, ale frajerský pilot ide na svoje prvé
samostatné nočné pristátie. Namiesto obvyklého ohlásenia sa dispečerovi letiska zavalí do
vysielačky: - Hádaj kto? Dispečer vypne svetlá celej pristávacej dráhy a letiska a odpovie:
- Hádaj kade?

Do školy, do školy to je nám po vôli.
Do úľa včeličky, do školy detičky...
Aj naša škola sa 2.septembra premenila na
plný roj včiel, ktoré sa vyrojili a zlietli sa do svojich úľov – tried. Všetkých srdečne privítala riaditeľka školy Mgr. J. Janoková. Osobitne privítal žiakov prvákov, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov starosta obce A.Kulik.
Kytičkou básni a piesní privítali svojich spolužiakov aj žiaci, ktorí si pripravili krátky kultúrny program.
Na škole mame 47 žiakov. 1.ročník s počtom
žiakov 5 a 4.ročník s počtom žiakov 11 vyučuje
J.Rinkovský, 2.ročník s počtom žiakov 11 vyučuje Mgr.J.Janoková, 3.ročník s počtom žiakov 20

vyučuje Mgr.D.Palenčiková , ŠKD s počtom žiakov 25 vyučuje vych. V. Dzurovčinová. Na škole sa vyučuje náboženská výchova: rímsko-katolícku vyučuje o. PaedDr.JCLic. V.Burda. a grécko-katolícku vyučuje o.ThDr.PaedDr. M. Janočko, PhD.,nepovinným predmetom je Anglický jazyk, ktorý vyučuje Mgr. D. Palenčiková.
Po odovzdaní vzdelávacích poukazov žiakmi, začali na škole pracovať aj tieto krúžky: Počítačový 1.a 4. roč. Mgr. J.Janoková, zdravotnícky Mgr. D.Palenčíková, športový J.Rinkovský, výtvarný V.Dzurovčinová.
Už druhý rok na našej škole
v popoludňajších hodinách pracuje detašované pracovisko ĽŠU
so sídlom v Michalovciach - výučba hry na hudobný nástroj – husle, ktorý vedie A
.Boguská . Žiaci svoje zručnosti v hre na husle už
predstavili aj na podujatiach v obci a koncertoch.
V rámci enviromentálnej výchovy v mesiacoch septemberoktóber prebehla na škole súťaž
v zbere gaštanov. Najaktívnejšími žiakmi boli V.Janok z 2.roč.
- 213 kg a M.Jacko zo 4.roč.
- 138 kg. Spolu sme nazbierali 450 kg gaštanov. Zároveň prebieha súťaž v.
zbere papiera doposiaľ
sme odovzdali 2000kg.
Naša škola je zapojená aj do projektu „ Škola podporuj-

úca zdravie“, tu si žiaci môžu zakúpiť rôzne
mliečne výrobky od firmy Danone.
Psovodi Polície vo Vranove pod vedením p.
M.Palenčíka predviedli našim žiakom a deťom
MŠ ukážku výcviku
psov. Táto ukážka
sa teší veľkej obľube u našich detí.
Už pravidelne
v októbri prebieha
„Týždeň bez sladkostí“. Nebolo tomu
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ináč ani tohto roku, kde počas jednotlivých dní
v týždni žiaci prinášali do školy rôzne druhy
ovocia a zeleniny, na ktorých si spoločne pochutnali.
V mesiaci október naši žiaci 4. roč. pod
vedením p.učiteľa Rinkovského, v programe
„Úcta k šedinám „ pozdravili našich starších
spoluobčanov.

Omaľovanka pre najmenších

Žiaci ŚK opravili hroby na
cintoríne, zapálili sviečku.
Pred odchodom na jesenné prázdniny prebehla súťaž o Tekvicového kráľa,
každá trieda si vybrala svojho.
1.roč.S.Mrázová,2.roč.Am.Frenová,3.roč.V.Hardoňová,4.roč M.Ďurová.
Žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže
„Čítame s Osmijankom“.
Dňa 23.11.2010 nás navštívilo Divadlo bez
opony z Prešova a predviedli nám hru Tri groše.
V súčasnosti sa všetci pripravujeme na najkrajšie sviatky roku. Spolu tvoríme rôzne ozdoby, ikebany. Našu prípravu zahájila návšteva
Mikuláša, a preto že naši žiaci sú múdri, poslušní a šikovní ,preto ich obdaril Mikuláš sladkosťami. Vítali sme Mikuláša v kostole, v škole
a mnohí aj doma. Studnica básní a piesní bola
nevyspytateľná. Verím, že
taká bude aj
na vianočnom stromčeku na našej
besiedke. Všetci sa už
spoločne
tešíme, že si zavinšujeme, zatancujeme a zaspievame spolu
pieseň, ktorá už niekoľk
r o k o v
zjednocuje národy –
Tichá
noc, svätá noc,
ktorá je symbolom lásky,
pohody
a
mieru.

V. Dzurovčinová, Janoková

Od Vianoc do Vianoc
Stále tie isté Vianoce,
ale predsa v mnohom iné.
Stále sú krásne, vzácne,
prekvapene očarujúce.
Mať tak splnené svoje želanie,
vybrať si z mnoho ponúk,
nebrať len, aj dávať do cudzích rúk
je pre človeka požahnanie.
Vôňa ihličia a prskavky - svetlo zlaté
naše zmysly omámia.
Zvončeky zazvonia, oblátky s medom na stole,
rozkrojené jabĺčko čo zdravie prináša.
Hojnosť položená na bielom obruse stola
rodinu vždy takto zvolá,
aby sa navzájom v láske mali
nielen na sviatky vianočné, vždy a znova
zdravie a šťastie si užívali.
takto sa jedna z hviezd vracia v bielu noc,
aby nás sprevádzala od Vianoc do Vianoc. /M.D./
Spokojné vianočné dni a požehnaný rok 2011 želá redakcia novín
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Vyhodnotenie jesennej časti OcFK Dlhé Klčovo
žiaci a dorast v súťažnom ročníku 2010/2011
ŽIACI skončili po jesennej časti
na 7. mieste so 7 bodmi. Najlepšími
strelcami mužstva boli Jonek Dominik so 7 a Švidraň Marián so 4 gólmi,
ktorí boli zároveň aj ťahúňmi nášho
mužstva. Káder je pomerne mladý,
máme šiestich hráčov v rozmedzí 9
– 12 rokov. Títo chlapci môžu ešte za
žiakov odohrať 4 až 5 rokov. Keď porovnáme so súpermi, s ktorými sme
hrali, tak oni mali vekovo aj výškovo
dospelejšie kolektívy, čo sa odzrkadlilo aj na niektorých výsledkoch.
Tréningový proces bol poctivý. Pravidelne sa ho zúčastnili 14 – 17 hráči.
DORASTENCI začali letnú prípravu 14. 7. 2010. Do kádra pribudli kvalitní hráči z vranovského
dorastu Matúš Dura a Jakub Černý, ktorí výrazne skvalitnili našu
hru. Skončili sme po jesennej časti
na peknom 4. mieste za Vechcom,

Hencovcami a Sedliskami. Skóre
42/16/19b. Najlepšími strelcami
mužstva boli Michal Dzurovčín s
11, Michal Pavlečko s 8 a Pavol
Samsely so 7 gólmi. Mužstvo vyhralo 6 zápasov, jeden remizovali
a 3 prehrali. Škoda dvoch prehier
v domácich zápasoch s Vechcom
1:3 a s Nižným Hrušovom 0:2, vo
veľmi kvalitných zápasoch. Mužstvo sklamalo v jedinom zápase v
Hencovciach, kde sme podali najslabší výkon v jeseni. Trápia nás 2
body v Hlinnom, kde sme ich stratili po jednoznačnom priebehu hry
0:3, po nepriazni rozhodcu nakoniec skončilo 3:3. Treba len dúfať, že
po kvalitnej zimnej príprave mužstvo bude v jarnej časti podávať
ešte lepšie výkony a poskočíme o
nejaký stupienok vyššie v tabuľke.
Tibor Panyko, tréner

DORASTENCI

IV. LIGA SEVER MUŽSTVO DOSPELÝCH
V jesennej časti sezóny, v ktorej je zarátané aj predohrávané prvé jarné kolo sme skončili na 5. mieste s bilanciou 16 z. – 7-3-6 so skóre 43:24.
Prvoradým cieľom bolo mužstvo skonsolidovať a pripraviť tak, aby sa
neopakovala situácia z jarnej časti, kedy sa bojovalo o záchranu do posledného kola. Zdôrazňoval som hráčom, že dôležitý bude vstup, lebo v
auguste nás čakalo odohrať 6 stretnutí a pri plánovanej reorganizácii
súťaží bude dôležitý každý bod. Káder sme vhodne doplnili hráčmi – Kolesár, P. Šimai, Ľ. Šimai..
Kostru mužstva tvorí viacero skúsených hráčov, preto vychádzam z
toho, aby brankár, stopéri a stredoví
hráči tvorili os mužstva a krajní hráči
vhodne dopĺňali hrot útoku. Chmura,
Homoľa, Košuda, Janok R., Kostúr
to sú hráči, pri ktorých by výkonostne mali napredovať mladí hráči ako
Petričko, Baranský, Tušim, Kolesár,
hrajúci v základnej zostave. Do streleckej listiny sa zapísalo 10 hráčov,
pričom Homoľa strelil 16 a Kolesár 10
gólov. Zaznamenali sme 42 gólov a
jeden si dal súper vlastný. Najviac ma
mrzí domáci zápas s Medzilaborcami,

Vážení športoví priatelia,

blíži sa koniec roka a v tomto čase sa zvykne pospomínať, poďakovať
a popriať všetko dobré.
Preto aj ja by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa počas roka
akýkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj športu v našej obci.
Hlavným športom v našej obci je nepochybne futbal. Moje poďakovanie
chcem adresovať našim fanúšikom, sponzorom, trénerom, hráčom, ale aj
funkcionárom a pracovníkom OcÚ.
Bol to ťažký rok po každej stránke, ale aj napriek tomu sa nám ho spoločne podarilo úspešne absolvovať.
Tento futbalový rok sa mužstvá dorastu a žiakov postupne zlepšovali,
rástli kondične, technicky, ale hlavne sa učili žiť vo futbalovom kolektíve,
pristupovať zodpovedne k tréningu, lebo iba tak sa dá niečo dokázať.
Za seba, ale aj za rodičov chcem poďakovať trénerovi našich žiakov a
dorastencov , Tiborovi Panykovi, za vyplnenie ich voľného času, nakoľko v
tomto veku je to veľmi dôležité.
Mužstvo dospelých už dlhodobo dosahuje dobré výsledky, preto ďakujem celému kolektívu na čele s managerom tímu Viliamom Ihnátom,
trénerom Michalom Ihnátom, VD Michalom Kovaľom, zdravotníkom Jurajom Višnovským.
Na prelome rokov 2010 – 2011 chcem teda ešte raz poďakovať všetkým
za celoročnú spoluprácu a zároveň vám popriať do nasledujúceho roka
všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, pracovných a športových úspechov
a vyjadriť potešenie zo spolupráce v nasledujúcom roku, ktorá dúfam prinesie aspoň doterajšie výsledky. Andrej Ihnát, Prezident OfK Dl. Klčovo

ŽIACI
kedy sme nedokázali poraziť slabého súpera a nakoniec sme prehrali 1:2.
Záver jesennej časti sme zvládli k spokojnosti, kedy sme neprehrali
5 stretnutí v rade. Ako som už spomenul pri plánovanej reorganizácii súťaží bude jarná časť ešte horúca. Dúfam, že ju zvládneme a tak budeme
súčasťou novotvoriacej sa IV. ligy Východ.
Na záver sa chcem poďakovať vedeniu klubu, všetkým sponzorom
a fanúšikom za podporu.
Michal Ihnát, tréner

Vydáva: Obecný úrad v Dlhom Klčove, tel.: 488 24 91.
Redaktorka: Mária Grominová.
Redakčná rada: Ing. Ján Jenčo, Martin Michalenko, Mária Grominová.
Uzávierka vydania: 20. 12. 2010
Náklad: 370 ks.
Evidenčné číslo: EV 3092/09
Sadzba a tlač: OFSETA, Vranov nad Topľou, tel.:057/443 16 49

