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ROČNÍK XI

Č.1/2011

Z OBSAHU: Buďme ohlasovateľmi jeho ...
Uznesenia
Činnosť FS Rovina
Spoločenská kronika

Zo života základnej školy
Poď so mnu, mama moja, prosím
CVČ v našej obci
Zo športu

Buďme ohlasovateľmi jeho zmŕtvychvstania
„V prvý deň týždňa zavčas
ráno prišli k hrobu a priniesli
voňavé oleje, čo si pripravili.
Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána
Ježiša nenašli. Ako nad tým
rozpačito uvažovali, zastali pri
nich dvaja mužovia v žiarivom
odeve. Zmocnil sa ich strach i
sklonili tvár k zemi. Ale oni sa
im prihovorili: „Prečo hľadáte
živého medzi mŕtvymi? Niet ho
tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte
si, ako vám povedal, keď bol
ešte v Galilei: „Syna človeka
musia vydať do rúk hriešnych
ľudí a ukrižovať, ale tretieho

dňa vstane z mŕtvych.“ Tu sa
rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko
zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.“ Lk24,1-10.
V nedeľné Paschálne ráno
nás privádza tá cesta, na ktorú
sme sa vydali na Kvetnú nedeľu
vstupom do Jeruzalema. Ježiš
začína napĺňať svoje poslanie tu
na zemi. Ide priniesť tu najväčšiu
obetu, ktorou zmieruje ľudstvo
so svojim nebeským Otcom.
Prináša obetu spásy. Tu nám
dal sám kľúč k pochopeniu jeho
utrpenia, ktoré je prejavom jeho
lásky „až do krajnosti“. / Jn 13,1/.

Ježiš na tejto ceste utrpenia však nie je sám. Sú tam
ženy, ktoré ho sprevádzajú.
Ktoré trúchlia a spolucítia s
Ním. V to historické nedeľné
ráno vidíme tie isté ženy, ako
si nesú voňavé oleje, ktoré
si pripravili. Neprichádzajú s
prázdnymi rukami. K Ježišovmu hrobu sa neprichádza s
prázdnymi rukami. Voňavý olej
v evanjeliu symbolizuje hlbokú
úprimnú lásku / Jn 12,3, Mk
14,3/. A tú sme si už v priebehu uplynulých dní Veľkého
pôstu intenzívne pripravili aj
my. No zvlášť v tom finálnom
týždni v dňoch Veľkého štvrtku, Veľkého Piatku. Vtedy sme
boli aj my adresátmi Ježišovej bezvýhradnej lásky, ktorú
prejavil najprv vo Večeradle a
potom na kríži. Preto aj naše
srdcia nemôžu inak reagovať, než tým, že aj oni budú
plné lásky k Nemu. A práve
túto lásku si spolu so ženami
z Evanjelia prinesme aj my k
Ježišovmu hrobu.
Čisto ľudský pohľad na
prázdny hrob, ktorý nachádzame a v ktorom už niet Ježišovo
telo, však nás nemôže priviesť
k pochybnosti. Na prázdny
hrob nesmieme hľadieť rozumom, lebo nedospejeme k

žiadnemu uspokojivému riešeniu. Naozaj, k správnej odpovedi sa v tejto situácii nedá
dopracovať logickým uvažovaním. Tu totiž skutočnosť
presahuje akékoľvek ľudské
chápanie a tak sme odkázaní
na posolstvo, ktoré by žiadny
človek nebol schopný vymyslieť. Posolstvo dané samými
nebesami: „ Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho
tu. Vstal z mŕtvych.“ Ľudská
myseľ však nie je schopná
toto posolstvo pochopiť. Preto
si tak ako ženy z Evanjelia aj
my musíme spomenúť na to,
čo povedal Ježiš sám. „Syna
človeka musia vydať do rúk
hriešnych ľudí a ukrižovať, ale
tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Len vtedy, keď si spomenieme
na jeho slová a budeme ich
uchovávať vo svojom srdci,
môže zvesť o jeho zmŕtvychvstaní preniknúť náš život,
takže budeme schopní toto
všetko oznamovať všetkým
ostatným. Pán naozaj vstal z
mŕtvych.
Prajem nám všetkým požehnané prežitie tohoročnej
Paschy a u vzkrieseného Ježiša vyprosujem hojnosť jeho
darov.
o. Miroslav Janočko, farár

K radu ďalších vinšovníkov podľa dobrých starých zvykov
pripojiť chceme - keď nie inšie - aspoň tieto skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu.
Veľká noc predo dvermi, ostaňte, chlapci, verní
- i napriek dievčat kriku - dobrému svojmu zvyku.
Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody!
Vzkriesený Pán nech je Vám sám radosti zdrojom v živote Vašom.
Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti od vzkrieseného Spasiteľa
redakcia novín srdečne želá.

Strana 2

UZNESENIA

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 04.03.2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Správu o činnosti obecnej
rady.
2. Informáciu o zriadení centra
voľného času v obci Dlhé Klčovo.
3. Novelizáciu VZN č. 11/2009.
4. Novelizáciu VZN č. 15/1999.
5. Zmluvy o prenájme nebytových priestorov.
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ.
7. Správa o činnosti FS Rovina,
DFS Rovinka a ženskej a mužskej
speváckej skupiny.
8. Správa o vykonaných kontrolách.
9. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za r.2010.
10. Návrh na udelenie ceny
obce
11. Žiadosť o dotáciu – kulturistický oddiel Ondavan Dlhé Klčovo.
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Slavomír Ihnát.
13. Žiadosť o odkúpenie elektrického stĺpa.
14. Informácia starostu o zámere vybudovania cykloturistických trás.
15. Návrh na odpredaj prebytočného majetku obce .
16. Schválenie úveru na dofinancovanie projektu Slovenskopoľská ostroha.
17. Doplnenie členov komisie
finančnej a komisie kultúry.
18. Odpredaj nadbytočného
majetku obce.
19. Diskusne príspevky poslancov
UZNESENIE č.17/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K správe o činnosti obecnej
rady ,návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Berie na vedomie
1.Správu o činnosti obecnej
rady.
B. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice:
Michalenko Martin, Ihnát Andrej
2. Návrhovú komisiu:
Ing. Migaľová Iveta, Petričko
Juraj, Janočo Ján
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.18/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO v
Dlhom Klčove
K informácií o možnosti zriadenia Centra voľného času v obci
Dlhé Klčovo.
A. Schvaľuje
1. Zriadenie centra voľného
času bez právnej subjektivity.

B. Poveruje,
1. Starostu obce so začatím legislatívnych úkonov pre zaradenie
CVČ do siete škôl podaním žiadosti na MŠVV a Š SR.
Andrej Kulik v.r.
starosta obce
UZNESENIE č.19/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO v
Dlhom Klčove
K Novelizácií VZN č. 11/2009 o
určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZŠ a dieťa MŠ, a
školských zariadení so sídlom na
území obce Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa
1. Novelizácii č.1 VZN č.
11/2009, ktorá tvorí prílohu č.1
tohto uznesenia .
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.20/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K Novelizáciu VZN č.15/1999 o
úhradách za služby poskytované
obcou Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa
1. Novelizácii č.2 VZN č.
15/1999, ktorá tvorí prílohu č. 2
tohto uznesenia.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.21/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k zásadám odmeňovania poslancov OZ.
UZNÁŠA SA
Na Zásadách odmeňovania
poslancov OZ a členov komisií OZ
podľa príl.č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.22/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K správe o činnosti FS Rovina,
DFS Rovinka a ženskej a mužskej
speváckej skupiny Rovina.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti FS Rovina
predloženú p. Grominovou –ved.
odd. kultúry OcÚ.
A. Schvaľuje
Komisiu na vykonanie inventarizácie krojov FS Rovina,DFS Rovinka a mužskej ženskej speváckej skupiny Rovina v zložení: Jenčo Ján, Kmec Bartolomej, Michalenko Martin, Grominová Mária ,
Hlavatá Mária
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.23/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
Zmluve o nájme nebytových
priestorov s p.Petričkovou Annou
A. Schvaľuje

1. Zmluvu o nájme nebytových
priestorov s p.Petričkovou Annou,
ktorá je prílohe č.4 tohto uznesenia.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.24/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K Správe o vykonaných kontrolách a Správe o kontrolnej činnosti
za rok 2010
A.Berie na vedomie
1. Správu o vykonaných kontrolách a kontrolnej činnosti za rok
2011, predloženú hlavnou kontrolórkou obce PhDr. Vaškovou Gabrielou.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č. 25/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K žiadosti o dotáciu pre kulturistický oddiel Ondavan Dlhé Klčovo
A. Schvaľuje
1. Dotáciu na základe žiadosti pre kulturistický oddiel Ondavan
vo výške 500,-€ v súlade so VZN
č.3/2008 o podmienkach poskytovania dotácii obcou Dlhé Klčovo.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č. 26/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Žiadosti o odkúpenie pozemku pre Slavomíra Ihnáta.
A. Schvaľuje
1. Odpredaj par.345 vo výmere 44 m2 zastavaná plocha a
par.347 vo výmere 39 m2 záhrada, k.úz. Dlhé Klčovo , ktoré sú
vlastníctvom obce, pre Ihnáta Slavomíra v cene 1,-€ / m2,v súlade s
§ 9a ods.8 písm.b, zák. 138/1991
Zb. znení neskorších predpisov,
nakoľko uvedené parcely tvoria
neoddeliteľnú súčasť zastavaného pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č. 27/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K žiadosti k odkúpeniu elektrického stĺpa pre p. Bertu Martina
A. Schvaľuje
1. Odpredaj elektrického stĺpa
pre p. Bertu Martina za 30,-€.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.28/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K úveru na dofinancovanie projektu Slovensko poľská ostroha
A. Schvaľuje
1. Navýšenie úveru na dofinancovanie projektu Slovensko
poľská ostroha vo výške 10.000,-€
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.29/2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K informácii fi. Star na získanie
finančných prostriedkov z EÚ fondov na riešenie problémov životného prostredia .
A. Berie na vedomie
1. Informáciu fi. Star o možnostiach získania finančných prostriedkov z EÚ fondov na riešenie
problémov životného prostredia .
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.30/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K doplneniu členov komisií
OcZ
A. Schvaľuje
1. Za členov komisie finančnej,
správy obecného majetku, rozvoja
podnikania a služieb :
Michalenko Martin
Bančanský Ján
Piatničko Ján
2. Za člena komisie kultúry,
školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí:
Hlavatý Ján
UZNESENIE č.31/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K návrhu na udelenie ceny
obce.
A. Schvaľuje
V súlade s § 37 Štatútu obce
Dlhé Klčovo
1. Udelenie ceny obce MUDr.
Janokovi Jánovi C.Ss.R. za šírenie dobrého mena obce a duchovného rozvoja obce. Pri príležitosti 40. Výročia kňazskej vysviacky.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
UZNESENIE č.32/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
A. Súhlasí,
S odpredajom nadbytočného
majetku obce a to osobných motorových vozidiel značky BMW 308i
a Volswagen Golf Variant na základe obchodnej verejnej súťaže.
B. Schvaľuje
Komisiu
na
vyhodnotenie
ponúk z obchodnej verejnej súťaže v zložení:
Ing.Migaľová
Piatničko
Ing.Jenčo
C. Ukladá
1. Obecnému úradu vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na
odpredaj prebytočného majetku
obce od 7.3. do 21.3.2011.
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
Príloha č. 1 uz.č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo uz. č.
19/2011 zo dňa 4.3.2011
Uznáša sa na
Novelizácií č.1 VZN č.11/20 o
určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZŠ, dieťa v MŠ a
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školských zariadení so sídlom na
území obce Dlhé Klčovo
Príloha 1 znie :
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé
Klčovo
Kategória škôl a školských zariadení. Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách
Základná umelecká škola
Jazyková škola
Materská škola na ul. Dlhá 258
- 1.150,Špeciálna materská škola
Materská škola pri zdravotníckom zariadení
Školský klub detí - 368,Školské stredisko záujmovej
činnosti
Centrum voľného času
Zariadenie školského stravovania - 298,Reedukačné centrum
Liečebno-výchovné sanatórium
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Školský internát pri MŠ a ZŠ
Školský internát pre deti špeciálnej materskej školy internátnej
Školský internát pre žiakov
špeciálnej základnej školy internátnej
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
Príloha č.2 uz.č. 20/2011
Novelizácia VZN č.15/1999 o
úhradách za poskytované služby
obcou Dlhé Klčovo
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.20/2011 zo dňa 4.3.2011
Uznáša sa na
Doplnku č.2 prílohy č.1 - Sadzobník cien
V bode 6 a 7 sa mení
- Elektrická energia podľa spotreby - 0,26€ / KW ( v KD a DS)
Nájom
za
elektromer
- 1,25 €/ deň ( v KD a DS)
a Doplnku č. 2 prílohy č.2 –
Cenník riadu sa doplňuje

Názov

cena náhrada
v€
v€
48. lavor 		
0,10 4,49. svietniky
0,10 2,50. dr. varecha
0,01 1,51. dávkovač na ryžu 0.02 2,52. zapaľovač na plyn 0,10 5,53. kliešte
0,15 5,54. nerezový vandlík 0,15 5,55. naberačka veľká 0,15 11,56. nerezové cedidlo 0,10 6,57. veľké strúhadlo
0,05 5,V Dlhom Klčove 04.03.2011
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce
Príloha č.3 uz.č. 21/2011
Zásady odmeňovania poslancov OZ Dlhé Klčovo
V zmysle zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §
25, ods. 9 Obecné zastupiteľstvo
určuje Zásady odmeňovania poslancov OZ, členov OR a členov
komisií OZ.
1. Zástupca starostu - 80,- €/ mesačne
Člen OR - ročne najviac 200,-€
( 4 x OZ x 25,-€ + 4 x OR x 25,-€)
Pri neúčasti na OZ sa kráti: 25,-€
Pri neúčasti na OR sa kráti: 25,-€
Predseda komisie OZ: ročne najviac 108,-€
( 4 x OZ x 22,- € + 2x komisia x
10,-€)
Pri neúčasti na OZ sa kráti o: 22,-€
Poslanec OZ: ročne najviac 84,-€
( 4 x OZ x 18,-€ + 2 x komisia x
6,-€)
Pri neúčasti na OZ sa kráti o: 18,-€
Členovia komisii neposlanci:
5,-€ za účasť na OZ a komisii
2. Odmena sa nevypláca poslancom a členom komisii neposlancom, ktorí sú poberateľmi
predčasného dôchodku a ktorí poberajú príspevok za opatrovanie.
3. Odmena sa po zistení účasti
bude vyplácať štvrťročne.
V Dlhom Klčove 4.3.2011
Andrej Kulik v.r.
Starosta obce

Spoločenská kronika
Narodení: Ján Šaffa, Tobiáš Sejka
Zomrelí: Jozef Tušim, Juraj Janok, Alžbeta Čižmáriková, Ján Bučko,
Andrej Lemeš, Anna Jurková
JUBILANTI
60 rokov: E. Belejová, M. Belejová, D. Cichý, J. Hric, J. Matta, A.
Veliká,
65 rokov: M. Baková, B. Martiaková,
70 rokov: A. Majerník, K. Tokárová
75 rokov: M. Janoková, A. Pataková, M. Tatarková
80 rokov: B. Migaľ
nad 90 rokov: A. Kmec

Činnosť FS Rovina v roku
2010 a v 1. polroku 2011
Príjem DFS a FS Rovinka a Rovina z vystúpení :
Vystúpenie / V. Kazimír/
Vystúpenie / Vranov n. T./
príjem spolu:

300,300,600,-

Príjem celkom:
z toho náklady ĽH, autobus
zostatok / zisk/

600,196,404,-

zostatok - zisk 404,- rozdelený podľa uzn. OZ z r. 2009:
70% M. Jenčo
		
282,80
20% obec
80,80
10% FS Rovina
40,40
Príjem obce z vystúpení FS Rovina a ŽaMSS Rovina :
Z vystúpení FS a DFS
80,80Z vystúpenia ŽaMSSRovina
60,00Za predané CD
138,00Príjem spolu:
278,80Výdaje, ktoré hradila obec pre činnosť FS Rovina a ŽaMSS Rovina:
M. Jenčo odmena za 3. – 12.2011 a 1/2011 /11x110,-/ 1.210,00J. Kuruc odmena / 13 x45,585,00ĽH /mimo vystúpení/ cestovné, obč.
270,985 ks ostrohy pre FS Rovina
79,65hudobná úprava Gajdoš
70,00oprava obuvi pre FS Rovina
46,00kroj - nohavice a košeľa pre MSS Rovina
181,00poštovné FS Rovina
22,004 ks stojany na noty pre FS Rovina
39,96obč. / Fašengy s Rovinou/
40,00sústredenie Domaša FS Rovina
1.000,00sústredenie autobus
120,00DVD, kazety do kamery
9,91kroje / z projektu Slov.-poľ. ostroha/ pre FS Rovina
9.986,00výdaje obce celkom

13.660,50-

Obec poskytuje bezplatne priestory KD / sála, šatne/ pre všetky
aktivity FS Rovina a ŽaMSS Rovina, ktoré fungujú pod hlavičkou obce.
Kroje, za ktoré obec zaplatila z projektu Slovensko – poľská
ostroha 2010 Fi. Anna Jenčová, Výroba krojov, Vranov n. T.
Ženský lajblik D. Klčovo
Ženský lajblik Šariš
Šarišská sukňa
Fodrašová sukňa
Zamutovská sukňa
Ženský lajblik Zamutov
Pastierske košele detské
Pastierske košele
Detské nohavice
Mužský lajblik Zemplín

		

13 ks x102,6 ks x 68,6 ks x 67,17 ks x 90,12 ks x 132,12 ks x 152,16 ks x 22,16 ks x 34,20 ks x 24,12 ks x 128,-

Obec vypracovala a podala 4 projekty – žiadosti na poskytnutie
dotácie na Ministerstvo kultúry SR:
1.“Medzinárodný folklórny festival EUROPAISCHES FOLKLORE –
FESTIVAL BITBURG - Nemecko“
pre členov FS Rovina
2. Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠO 2011 – Festival tradičnej ľudovej kultúry
3. Zabezpečenie krojových súčiastok pre Folklórnu skupinu Rovina
– lajbliky pre ženy
4. Nákup literatúry do obecnej knižnice.
Podané žiadosti boli uznané za úplne a t. č. prebieha schvaľovací
proces.
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Zázračná krajina
Už sa zvečerievalo, ale chlapček ešte stále stál pod bránou a
očividne na niečo čakal. Prihovoril
som sa mu.
„Na čo tak dlho čakáš?“
„Na povoz, ktorý ma odvezie....“
odpovedal zasnene.
„Odvezie? A kam?“
„Do zázračnej krajiny. Ako Pinocchia.“
Spomenul som si na rozprávku o drevenej bábke, ktorú som
dávno-pradávno aj sám čítal.
„Ozaj! A aká je to krajina?“ pýtal
som sa zvedavo.
„Vravím, zázračná. Nie je v nej
škola.“
„Vážne?“
„Naozaj. Ani škola, ani učitelia.
A vo štvrtok tam nie je vyučovanie.“
„A čo v ostatné dni?“
„Týždeň sa tam skladá z jednej
nedele a šiestich štvrtkov.“
„To znamená, že tam celý týž-

deň nie je vyučovanie?“
„Áno. A prázdniny tam trvajú od
prvého januára do tridsiateho prvého decembra.“
„Každý rok?“
„Každý rok. Tak ako sa o tom
píše v tej knihe o Pinocchiovi.“
„A...netreba sa tam veľa učiť?“
„Vôbec nie. Veď vám vravím,
že v tej krajine nie je škola, ani písomky, ani známky, ani skúšky, len
voľno a prázdniny“.
Vážne som sa zamyslel. V očiach mi zasvietila trblietavá iskierka
nádeje.
„A...vzal by si ma so sebou?“
„Vás, ujo? So sebou? Kam?“
„Do zázračnej krajiny, kam si sa
vybral i ty.“
„Ale pravdaže. Povezieme sa
spolu. Povedzte mi však, ujo, čím
vy vlastne ste?“
„Som učiteľ,“ priznal som sa s
povzdychom.
G. H.

Anjelské krídla matkine

Je jedno slovo, ktoré vie sústrediť na seba
všetky krásne svetlá života, a to slovo je: mama
moja / matka/.
Matka nie je jednoduchou ženou. Ostatné ženy,
ktoré nás obkľučujú od narodenia až po smrť, čo sú
proti nej? Aj iné nás majú rady, ale ona dáva svoje
srdce.
Kto vedel rozprávať tu na zemi krajšie rozprávky ako ona? Kto počúval, či je tvoj dych pokojný
a pravidelný? Kto bol zvedavý, či si zakrytý? –
Prechladneš! – kto povedal toto slovo tak nežne
ako ona?
Áno, ona nás zakrývala v najútlejšom veku našej bezmocnosti do mäkkých šatiek nežnosti. Ona
bola stelesnenou uspávankou. Ako pokojne sme
spali, keď bdela pri nás! Ona nás bránila, keď nám
niekto ublížil. Kto sa modlil, aby sa stal z teba dobrý
človek? Keď jej už nebude, ktože sa bude za teba
modliť?
Ona vedela udržať rodinu tak pospolu, že sa nemohol hnevať jeden na druhého, ona vedela udržať
deti vo svornosti aj vtedy, keď už odrástli.
V živote často sme svedkami toho, keď matka
umrie., súrodenci sa čoraz menej schádzajú, až
napokon sa už vôbec nikdy nezídu.
Jej láska prežíva žijúcich – chráni, usmerňuje
i vtedy, keď sa jej hrob už prepadáva – lebo veď
matka i stadiaľ nám pokyvuje .....
Áno, obráť oči k nebu, tam medzi hviezdami zazrieš jej oči!Ako dobre nám padnú tie dlhé, dôverné
celovečerné rozhovory s matkou.
Si päťdesiatročný a ešte vždy sa môžeš zdôveriť matke so svojimi starosťami, lebo v jej očiach nie
si ani ministrom, ani vedcom, ani profesorom, ale
len – dieťaťom. Môžeš pred ňou plakať, ona môže
vidieť slzy, ktoré nik iný nesmie uzrieť. Ona i tak
strežie nad našou dušou, vidí do nás, ako by sme
boli zo skla, svoje rany vieme skryť pred každým,
ale pred jej očami nie.
Každá matka je hrdinka.
Chýrny ruský spisovateľ Turgenev rozpráva, že
si vyšiel na prechádzku so svojím veľkým poľovníckym psom do lesa. Zrazu však mohutná doga,
ktorá trochu podbehla, prestrašená sa zháči pri
kríku a zakňučí, zhrozí sa čohosi a netrúfa si ísť
ďalej. Turgenev bol zvedavý, čo tak zastrašilo psa,

Matkinachcete,
bolesť
ja za neho pôjdem.“

Šiel som na prechádzku popri
cintoríne, keď som počul nárek.
Pristúpil som bližšie a našiel som
mladú ženu, ako so slzami v očiach
objíma kríž na hrobe svojej matky.
Snažil som sa ju potešiť, upokojiť,
aby sa zmierila so smrťou svojej
matky.
„Nemôžem,“ odpovedala mi. „
ja som ju zabila.“
„Veď tvoja matka zomrela na
zápal pľúc,“ povedal som jej.
„Áno, ale prečo? Vypočujte ma.
Keď som povedala svojej matke, že sa chcem vydávať za svojho
terajšieho manžela, zbledla, ruky
jej klesli a vykríkla:
„Dieťa moje, veď je to pijan,
bude ťa biť a naháňať, ako teraz
svojich rodičov.“
„Vás to nebude bolieť,“ odfrkla
som jej.
„Mňa to bude bolieť dvojnásobne,“ odpovedala mi.
„He-he-he,“ rozosmial som sa
na plné ústa. „Mohli ste si vymyslieť
niečo šikovnejšie, ak ma za neho
nechcete dať. Ale vymýšľajte, čo

ktorý sa neľakal ani medveďa, ani diviaka. A vidí,
ako malý vtáčik zúfalo trepe krídelkami o zem. Keď
podišiel bližšie, zbadal, že pod kríkom je hniezdo s
mláďatkami. Tieto chránila s celou silou srdca hrdinská vtáčia matka.
Ba čo dostane matka za svoju dobrotu a hrdinskosť? Vždy mi srdce tŕpne, keď mi ukazujú matky,
bielovlasé staré matky svoje sobášne podobizne.
Taká som bola. Či nie my sme ju orabovali o venček mladuchy, nie my sme zavinili, že jej šedivel
vlas po vlásku? Áno, keď vidíme brázdy na matkinej tvári a vo vlasoch biele vlásky, v skrýši srdca
môže sa ozývať hlas samoobžaloby: ó, koľko vláskov obelelo pre teba!
Ešte aj tí, čo milujú svoju matku, musia si priznať, že zriedka im prišlo na um vykonať niečo
veľkého a pekného pre ňu v živote. Obyčajne ani
nezbadáme, že sa na smrť umorila a že celý jej
život vyplňujú len starosti o nás. – Každá matka
má džbán sĺz ako Helda v Ibsenovej dráme. Napr.
táto slza: Keď musí vidieť, že časom stáva sa zbytočnou, hoci matkino srdce blaží práve pocit, že
deti sú na ňu odkázané. Alebo je tu bezočivosť
chalanského veku, keď majú ľudia väčšinou piliny na mieste srdca. Príde čas, keď chalan nevie
s matkou slušne rozprávať. Sú chlapci, ktorí celé
dni mĺkvo chodila popri svojej matke, ešte i matkina
nežnosť ich dopaľuje a nepotrebujú ani jej objatia!
Áno, i takéto vie byť srdce!
Sú ľudia, ktorí vedia, kedy panoval ten – ktorý
kráľ, kedy bola bitka pri Waterloo, ale nevedia dátum narodenín svojej matky. Naproti tomu, akým
krásnym vysvedčením je pre dieťa, keď môže matka povedať o ňom na smrteľnej posteli, čo povedala
matka Dickensova. „Môj syn ma nikdy nezarmútil.“
Je pravda, že matkina láska necíti ťarchu dňa,
jej láska neklesá ani pod údermi nevďačnosti, jej
láska je láskou, ktorá nečaká odmenu. Z koľkých
sĺz, vzdychov, prepáčení a strádaní je zložená táto
zázračná láska! Kto sa stane matkou, vystupuje
do tichej záhrady zriekania a nikdy sa odtiaľ úplne
nevráti. Matkine slzy padajú väčšinou potajomky....
vnútorne, nik ich nevidí. Istá matka hovorila: Ak
som plakala, utopila som slzy do modlitieb. Deti sú
často zlé, nevďačné, spôsobujú veľa bolesti, ale ak
ich niečo zastihne, ak ich stihnú údery života, k nej
sa pritúlia – a to je zadosťučinením matkiným, Jej
zadosťučinením je, že sa na ňu obráti každý pa-

A šla som....
Neminul týždeň, bil ma, naháňal
i v noci. Neraz som sa utiahla do
stodoly, i v tuhej zime, lebo som sa
hanbila budiť susedov. Mlčala som,
znaky po úderoch som zakrývala,
ako som len mohla.
Ale matka sa to dozvedela. No
ja som jej všetko popierala ako výmysel. „A tá modrina na šiji je odkiaľ?“ opýtala sa ma. Až vtedy som
zbadala, že som ju zabudla zakryť.
Nevydržala som, rozplakala
som sa a matka so mnou.
Odvtedy nemala pokoja, prikrádala sa v noci, v zime a mraze pod
naše okno a načúvala. Šla do stodoly a volala:
„Dcéra moja, ak si tu , poď domov, nezahyň tu.“
„Prechladla, dostala zápal pľúc
a skonala.“ Dcéra dokončila, kľakla
k hrobu, vložila ruky do dlaní a plakala ďalej.....
Áno, naše bolesti bolia našu matku dvojnásobne. Škoda, že tomu
zväčša neskoro uveríme
.J. B.

dajúci, ju volá na pomoc každý stroskotaný. Trónu
zbaveného Napoleóna opustili bratia i sestry, králi, kráľovné, opustili ho najvernejší generáli, žena
i národy – len matka ho neopustila, matkino srdce
vznášalo sa k nemu i nad oceánom. „Stále som
tam pri tebe, ak ma hľadáš,“ písala synovi. Keby
na poslednom súde matky súdili – domnievam sa
– peklo by ostalo prázdne.
Skoro každý človek môže povedať o svojej
matke, že bola na svete najlepšia. Cintoríny sú plné
hrobov, ozdobených takýmto nápisom: „Tu odpočíva najlepšia matka...“
Áno, ak si nemal nikoho, koho by si bol mohol v
živote milovať, kohosi mal si vždy – matku! A preto,
koho srdce ostalo srdcom – ten ju miluje. Ako len
nemožno nemilovať ruku, ktorá cez celý život žehnala a viedla a na ktorú toľko sĺz prischlo!? Matku
milujeme väčšmi i vtedy, keď je prísnejšia ako otec.
Novalis takto píše svojej matke: „Keď robím dobro,
vždy nachádzam tvoje srdce pod ním. Každá moja
báseň je tvojou prácou.“ Ešte aj cynik Heine takto
píše svojej matke: „Mal by som bozkávať podlahu,
po ktorej si stúpala.“
Často som sa zadíval na svoju tvár popri jej tvári
na vybledlej fotografii. Ona ma spevom uspávala,
ona počúvala tlkot môjho srdca, ona rozumela aj
reči, ktorá v nijakej reči nemá slov. Tieto ruky ma
pestovali a silno, ochranne pritískali k srdcu.
Ale rúk, ktoré stvoril Boh na hladkanie už niet:
skrýva ich už hrob. Čas uteká, ale ostávajú bolestné
spomienky na tú, ktorá práchnivie pod zakvitnutým
hrobom – a chýba naveky. Na jej hrobe sa rozvíjajú
sirôtky, ale ja stále tak rozprávam o nej, ako by sa
raz vrátila. Keď prídem večer domov, pozdravím a
poviem: „Nehnevaj sa, že som sa neskoro vrátil...Ó
mamička, požehnaj ma! – A môjho srdca sa dotýkajú čisté krídla dávno odletenej duše...
Matkina smrť je prvým žiaľom, ktorý musíme bez
nej preplakať. Len vtedy precitne človek a cíti: Škoda, že som ju viac ráz nepohladil...Keď ju strácame...
nie vtedy plačeme najžeravejšími slzami, keď naveky mizne pod hrobom, lež vtedy, keď si spomíname
na chvíle, keď sme ju nemilovali dosť vrúcne.
Ale všetko márne: truhla pomaly klesá a prach
objíma už prach. Ú sta sú azda nemé, ale krvácajúce srdce zachrípnuto volá za ňou: Mamička...ostaň!
Ostaň ---nechoď preč!...Ľúb ma ešte trocha!
Podľa Perlakyho
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Zo života Základnej školy
Veľká Noc už prichádza,
každý sa raduje.
každé milé dievčatko,
vajíčko maľuje.
Vajíčko červené, vajíčko zelené,
dnes každé vajíčko je pekne
sfarbené.
Vinše, piesne, upratovanie, kraslice, košíky- to všetko patrí k sviatkom Veľkej noci. Aj
žiaci našej základnej školy sa tešia na tieto sviatky, aj keď teraz Ježiško nebude nosiť darčeky. Zato budú vajíčka a obľúbená oblievačka,
na ktorú sa všetci tešíme. Radosť máme aj z
vyzdobenej školy a tried, kde sa vyliahli kuriatka, káčatka, vykvitli krásne kvety a krásne
kraslice, ktoré vytvorili ruky našich šikovných
žiakov a učiteľov.
Oddávna obdobím zábavy, karnevalov,
plesov, zabíjačiek, svadieb, teda obdobím
veselosti a radosti bolo obdobie fašiangov.
Vyvrcholením tohto obdobia na škole bol 21.
januára spoločný Karneval 2011 Základnej
a Materskej školy.
V tento deň sa deti
stretli v kultúrnom
dome v našej obci,
aby ukázali aké si
vedia pripraviť masky.
Nechýbala dobrá hudba, súťaže, sladkostí a
samozrejme ceny.. Vyhodnotenie masiek:
1.m. Basa – V. Jenčová 3.roč.
2.m. Peračník – M. Jacko 4.roč.
3.m. Odpadkový kôš – A.Petríková 3.roč.
4.m. Pankáč – Prokopová 4.roč.
5.m. Černoško – D. Zubková 3.roč.
Poslednú januárovú sobotu 29. 1.2011 Rodičovské združenie zorganizovalo už tradične
ples ZŠ. Týmto sa chceme poďakovať všetkým
členkám RZ za prípravu a organizáciu plesu
ako aj sponzorom.
Mesiac február patril na škole matematike a
diktátom. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy Pytagoriády. Víťazmi sa stali:
Semanová 4.roč. v kategórii P4
Staško 3.roč. v kategórii P3
Títo žiaci nás budú reprezentovať na okresnom kole Pytagoriády v našom okresnom meste.
Žiaci v jednotlivých ročníkoch súťažili v Matematickej olympiáde.
1.roč. 1.m.M. Jakubko, 2.m. Mrázová, 3.m.
Jacková
2.roč. 1m. J.Jacko, 2.m. M. Antuš, 3.m. R.
Janok
3.roč. 1m. V. Jenčová, 2.m.A. Kubáková,
3.m. A. Staško
4.roč. 1.m. S.Semanová, 2.m. J.Marjov,
3.m. Jacková
Žiaci si preverili svoje gramatické zručnosti
v písaní diktátov.
1.roč. 1.m. S-Mrázová, 2.m. M. Jakubko,
3.m. Jacková
2.roč. 1m. R. Janok, 2.m. M. Antuš, 3.m.
A. Frenová
3.roč. 1m. A. Kubáková, 2.m. M. Janoková,
3.m. S. Palenek
4.roč. 1.m. Jacková, 2.m. m. Janočová,
3.m. A. Dzurovčinová
9. februára sa uskutočnil slávnostný zá-

pis budúcich prváčikov na školský rok 20112012. Bola to udalosť na ktorú sme sa všetci
zodpovedne pripravovali a tešili.. Učitelia ,
vychovávateľka
a žiaci pripravili
nádherné
pozornosti. Sme
radi, že naši
prváčikovia pri
úlohách ukázali,
že sú veľmi šikovní, pripravení na vstup do ZŠ a tešia sa do školy.
Chceme vyjadriť poďakovanie rodičom
budúcich prvákov za ich dôveru, ktorú prejavili
tým, že svoje deti zapísali na našu školu.
Žiaci, aj druhí, vyberte si pre seba knihy.
Encyklopédie, rozprávky či romány, urobia
vám radosť od jari. Takto sme začali mesiac
marec – mesiac knihy.
Marec - mesiac knihy si pripomíname od roku
1955, kedy sa hľadal spôsob posilnenia predaja kníh, ale aj preto že v tomto mesiaci sa
narodil aj zomrel Matej Hrebenda, významný
šíriteľ knižnej kultúry na Slovensku.
Je škoda, že veľa mladých ľudí sa prestáva
zaujímať o knihy a radšej sa venujú internetu alebo televíznej obrazovke. J.A.Komenský
povedal:“Nemilovať knihu, znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ Hlavnou zásadou je čítať, čítať a zas
čítať. Vzťah ku knihám si deti vytvárajú od útleho detstva. Pokiaľ vieme
deťom čítaný text podať zaujímavo,
je len otázkou času, kedy deti začnú
siahať po knihách. Pravidelné čítanie nahlas sa odrazí aj na lepších
výsledkoch v škole a bohatšej slovnej zásobe. V tomto školskom roku
pokračujeme našim školským projektom Čítame doma. Žiaci majú počas marca čítať nahlas
z kníh svojim blízkym. Po prečítaní im počet
prečítaných strán zaznamenajú do čítacieho
hárka rodičia svojim podpisom. V mesiaci apríl
vyhodnotíme za školu , koľko sme prečítali
spolu strán.
Žiaci 2. a 3 . roč. pod vedením Mgr. Janokovej a Mgr. Palenčíkovej sa zapojili do 7.
ročníka celoslovenského projektu Čítame s
Osmijankom. Čítajú knihyˇod známyxh ale aj
menej známych detských spisovateľov, hádajú odpovede na hádanky ktoré im Osmijanko
pripravil, ilustrujú, tvoria časopis, básničky. A
takto si pestujú svoj vzťah ku knihe.
10. marca sa v ŠKD zišli odvážni recitátori ,
aby si vzájomne zmerali svoje sily v prednese
poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Výber
textov bol pestrý a tak porota mala neľahkú
úlohu pri hodnotení. O umiestnení rozhodla
takto:
Poézia: 1. m. D.Cihi 3.roč., 2.m. J.Marjov
4.roč., 3.m. M. Janoková 3.roč.
Próza: 1.m. J.Jacko 2.roč., 2.m. M. Antuš,
3.m. Jacková 4.roč., S. Palenek 3.roč.
Víťazi v oboch kategóriach sa zúčastnili
okresného kola. O tom, že ďalšie talenty nám
ešte len rastú, nás presvedčili naše prváčence, ktoré smelo zarecitovali pekné básne. Ako

druháci sa určite zúčastnia už aj súťažne.
Žiaci , ktorí navštevujú športový krúžok si
zmerali svoje sily v stolnom tenise a v šachu.
Stolný tenis: 1m. M. Dzurovčin 3.roč. , 2.m.
A. Staško 3.roč., 3.m. J. Marjov 4.roč.
Šach: 1.m. A. Staško, 2.m. Jacková 4.roč.,
3.m. M. Janoková 3.roč.
V mesiaci marec k nám zavítali aj naši škôlkári so svojimi učiteľkami p. Gradošovou a p.
Vaskevičovou . Dvere sa pre nich otvorili v počítačovej učebni, kde ich privítala spolu s druhákmi Mgr. Janoková. Druháci ich usadili za
počítače a pomáhali im pri vzdelávacích hrách
a kreslení. Malí škôlkári boli veľmi zdatní pri
práci s počítačmi..
30. marca druháci so svojou učiteľkou navštívili škôlkárov v materskej škole, kde im čítali z kníh, recitovali básničky a porozprávali o
marci – mesiaci kníh. Ale škôlkári sa nedali zahanbiť a zasypali druhákov recitovaním mnohých básničiek a rozprávok. S druhákmi sme
sa zhodli , že naši budúci spolužiaci poznajú
veľa básničiek, rozprávok. a milujú knihy..
Žiaci 2. ročníka v rámci vyučovacieho predmetu Vlastiveda navštívili náš obecný úrad v
rámci exkurzie. Na pôde obecného úradu ich
privítal starosta obce A. Kulik. Žiaci zasadli do
poslaneckých kresliel a predniesli starostovi čo
im chýba v našej obci. Pán starosta oboznámil
žiakov s dejinami vzniku našej obce, jej názvom a s erbom. Porozprával o čom všetkom
rozhoduje spolu s poslancami.
Bola to veľmi zaujímavá a poučná exkurzia, za čo pánovi starostovi ďakujeme , že nám venoval
svoj čas.
22. apríla si ľudia na celom
svete pripomenú Svetový deň
Zeme. Pri tejto príležitosti sa aj
žiaci našej školy zapoja do celoslovenskej akcie pod záštitou
Ministerstva životného prostredia
pod názvom „ Vyčistime si Slovensko“. pretože aj nám v škole leží na srdci
čistota našej prírody a stav životného prostredia budeme v obci zbierať odpad, čistiť prírodu
ako aj hľadať čierne skládky
Recyklohry - Triedime odpady v rámci Recyklohier.
Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje
zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už
doslúžili
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť
recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry bude naša
škola vybavená dvoma zbernými nádobami
na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná
nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK
bude umiestnená na chodbách školy.
Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad
starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku,
drobné počítačové vybavenie, discman alebo
MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických
úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie
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odpadov, ktoré bude organizátor
projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa
naša škola body, za ktoré žiakom
budeme môcť obstarať rôzne
učebné pomôcky, hry aj vybavenie
pre voľný čas.
Rodičia, aj vy sa môžete do
Recyklohier zapojiť. Ak máte
doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim
deťom. Zaistíte tak ich recykláciu
a svojim deťom pomôžete získať
body na nákup odmien.
Zapojením sa do súťaže Recyklohry rozšírime triedenie odpadu na škole, kde už triedime:
papier, sklo, plasty, s našimi po-

stavičkami Petkom Komkom a Papierkom.
V závere chcem poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí podporujú naše podujatia a súťaže v prvom rade Oú Dl. Klčovo, všetkým
členkám výboru RZ, p. Viliamovi
Ihnátovi za magnetické tabule a v
nemalej miere aj všetkým rodičom,
ktorí podávajú pomocnú ruku nám
učiteľom pri výchove ich detí.
Želáme Vám veľa smiechu
Na veľkú noc len potechu
V pondelok veľký zhon
A ženám kúpačov plný dom.
Koláč, šunka nech Vám chutia
Veď po roku je tu zas
Veľkonočný čas
Mgr. Janoková

Z každého rožka
troška

Hádanky

Prečo sa farbia veľkonočné vajíčka?
K zvyku farbenia veľkonočných
vajíčok sa viaže ľudová povesť o
Márii Magdaléne. Keď prišla do
Ríma hlásať kresťanstvo, priniesla – tak ako to vyžadovala tradícia
– cisárovi Tibériovi darček. Mária
Magdaléna mu podala vajíčko
a pritom zvolala, „Kristus vstal z
mŕtvych!“ Tibérius však odpovedal: „To nie je pravda. A nie je to
pravda presne tak, ako je očividné, že toto vajíčko je biele a nie
červené.“ Vajce však v tom okamihu sčervenelo. Na počesť tohto
zázraku sa vraj odvtedy vajíčka na
Veľkú noc farbia.

Na škrupine vzory krásne, vyrobí si každý vlastné. Peťkovi tiež
jedno dám, v košíku ich plno mám.
Čo je to? (ecilsark)
Odíde a zase príde, bez murára, bez tesára vystaví si dom ,
pobýva si v ňom. A po čase hybaj zase, nechá pustý dom. Čo
je to?(akčivotsal)
Keď ho niet, všetci ho čakajú.
A keď príde, utekajú. Čo je to?
(ďžád)
Ráno vstáva, večer líha, bez
neho by za ten svet nemohol
byť chlieb ani kniha svetlo sveta uvidieť? Čo je to? (oknls)
Kučeravý obláčik na lúke sa
pasie, rožtek vedľa rožteka na hlave mu rastie. Čo je to? (kečnarab)

OMAĽOVÁNKA
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POĎ SO MNOU, MAMA MOJA, PROSÍM
Za peniaze si nemôžeš kúpiť všetko,
kúpiš si posteľ, ale nie spánok,
knihy, ale nie vedomosti,
jedlo, ale nie chuť,
parádu, ale nie krásu,
dom, ale nie domov,
lieky, ale nie zdravie,
rozkoš, ale nie lásku.

Úloha rodiny ako prvého učiteľa dieťaťa je
veľmi dôležitá. Dieťa sa doma ešte pred vstupom do materskej školy učí mnoho dôležitých
veci – piť hrnčeka, hádzať loptu, počúvať
rozprávky a najmä, dieťa si tu vytvára prvé
citové väzby, ktoré sú pre jeho ďalší život najdôležitejšie. Na tomto prvotnom vzťahu rodina – dieťa buduje materská škola. Časť svojej činnosti vytváraním rôznych príležitosti pre
účasť rodiny na práci MŠ. Učitelia i rodičia sú
spoluzodpovední za vytvorenie spolupráce a
za podporu vzájomných vzťahov. Základom
dobrých vzťahov je predovšetkým komunikácia, vzájomný rešpekt, akceptovanie, no najmä
záujem o dobro dieťaťa. Naši rodičia sa snažia
spolupracovať a záleží im na dobro ich detí. To
dokázali aj 31. 12. 2010, kedy pripravili „Silvestrovský ples“ z výťažku plesu zakúpili detské
stoly, stoličky do malej skupiny. Všetkým rodičom, ale hlavne výboru ZR a PŠ patrí veľká
vďaka a uznanie za ich vynaložené úsilie i na
úkor svojich rodín.
Ďakujeme tiež sponzorom, bez ktorých by
ples nebol zaujímavý. Veľké ďakujem patrí aj
p. starostovi Kulikovi za sálu kultúrneho domu
a tiež za nové prádla, vankúše a nové paplóny,
ktoré zakúpil. Ďakujeme aj všetkým poslancom, ktorí nám vychádzajú v ústrety a snažia
sa spríjemniť pobyt detí v MŠ.
Neoddeliteľnou súčasťou fašiangového
obdobia sú karnevaly, zábavy a veselia.
Preto sme aj my pripravili pre deti spolu
so ZŠ v kultúrnom dome karneval, ktorý
sa uskutočnil 21. 1. 2011. Sála kultúrneho
domu sa postupne zapĺňala rodičmi, známymi, ale najmä prekrásnymi maskami v podaní našich deti. Boli tam princezné, kovboji,
Spidermann, Betmenn, lienky – no skrátka
široká paleta masiek. Detský karneval prebiehal vo veselej nálade, o ktorú sa staral
didžej. Každá maska bola odmenená pozornosťou, ktorú zakúpilo ZRaPŠ, sladkosťami
prispeli sponzori ako p. Marián Lemeš a Bc.
Dindáková, za čo im deti zo srdiečka veľmi
pekne ďakujú. Veľkú radosť mali deti zo súťaživých hier. Nezabudli sme ani na občerstvenie. Vzorne pripravený a zabezpečený
bufet plne uspokojoval nielen deti, ale i dospelých. Bolo to krásne, milé a hrejivé. Deti
sú šikovné a schopné, preto láska k ním
nech je na začiatku každého úsilia. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli akoukoľvek
formou.
M. Nováková
Hlava a mozog
Moja hlava veľa vie,
neustále mudruje.
Hýbe telom jazyk riadi,
V úlohách my dobré radí.
Bystrá je aj v abecede,
pomôže mi v 1. triede.
Pri športe si pozor dám,
hlavu prilbou zakrývam.

Zápis do1. ročníka sa uskutočnil 9. 2.
2011 v ZŠ. Na zápis išli detí z MŠ spoločne
v sprievode svojich učiteliek a rodičov. Každý sa tešil na tento deň už mesiac predtým.
Deti, rodičov, pedagogický kolektív, zástupcu z OÚ p. Grominovú privítala p. riaditeľka Janoková. Hneď v úvode sa ospravedlnila, že nás neprivítali žiaci ZŠ krátkym
programom, ako to bolo zvykom, lebo mali
chrípkové prázdniny. Po úvodnej časti sa
naše deti predstavili krátkym programom,
kde ukázali svoje vedomosti. Potom pedagogický kolektív ZŠ vyskúšal hravou formou, čo všetko deti ovládajú, či sú pripravené do 1. ročníka. Úlohy zvládali veľmi ľahko,
za čo ich p. riaditeľka pochválila. Vieme, že
do školy by malo mať dieťa pomerne bohatú
slovnú zásobu, schopnosť vyjadrovať svoje
skúsenosti vo vetách, primeranú gramatickú stavbu viet a čistú výslovnosť všetkých
hlások. Nejde iba o to, aby sa budúcemu
prváčikovi spolužiaci nevysmievali, ale predovšetkým o to, že deti s chybnou výslovnosťou mávajú spravidla aj problémy so
sluchovým rozlišovaním zložitejších hlások,
s rozkladaním, skladaním slov na jednotlivé hlásky, čo veľmi sťažuje osvojovanie si
základných školských zručností – čítania
– písania. Naše deti ukázali, že majú dobré vedomosti a tieto si ešte budú aj naďalej rozširovať, s výslovnosťou nemajú tiež
veľké ťažkosti. Za ich šikovnosť a usilovnosť
boli odmenení. Dostali fixi od ZR a PŠ z MŠ,
OÚ farbičky a zo ZŠ dostali farebné ceruzky. Všetkým darcom ďakujeme. V závere sa
mamičky podpísali do obecnej kroniky a deti
boli pasované na budúcich prvákov. Domov
odchádzali plní dojmov, nadšenia a radosti.
12. 2. 2011 sa konala výročná členská
schôdza invalidov a dôchodcov. Na tejto
schôdzi sa zúčastnili aj deti veľkej skupiny, ktoré si pre ne pripravili krátky program.
Svojim spevom, tancom rozjasnili aspoň na
pár chvíľ tváre starčekov a stareniek. Týmto
krátkym programom, ktorý pripravili zo srdca dokázali ako si vážia lásku, múdrosť a
starostlivosť starých rodičov a starých ľudí
vôbec. Za pekný program ich starčekova
a starenky odmenili sladkosťou, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Spokojnosť a dobrý
pocit na obidvoch stranách ešte viac utužilo lásku k starým ľuďom. Dúfame, že táto
spolupráca bude aj naďalej sa rozvíjať, lebo
múdrosť je cennejšia ako perly a drahokamy
a nič po čom túžime sa nemôže vyrovnať.
Dňa 15. 3. 2011 sme opäť navštívili ZŠ.
Kedy nás tiež privítala p. riaditeľka Janoková so svojimi druhákmi a zaviedla nás
do počítačovej triedy, na ktorú sa naše deti
veľmi tešili.. Vieme, že praktický každý odborník musí dnes pri výkone svojej profesie
poznať a tvorivo využívať možnosti nových
informačných technológií. Neodškriepiteľný
fakt je, že prvé stretnutia detí s počítačom
sú spojené s hrou. Jej zásluhou strácajú
zábrany a strach z prístroja a počítač sa stáva ich kamarátom, súčasťou ich detského

sveta. Takto bolo aj pri stretnutí v ZŠ. Hneď
v úvode p. riaditeľka im prístupnou formou
priblížila počítač, z čoho sa skladá, ako sa s
ním narába, a hneď sa dali do práce s malými pomocníkmi, kamarátmi druhákmi, ktorí
im vedeli poradiť, keď niečo nevedeli. Bolo,
že to radosti, keď si mohli vyskúšať nové
hry. Nikomu sa nechcelo ísť naspäť do MŠ.
V závere sa deti poďakovali p. riaditeľke Janokovej za milé prijatie a pekné chvíle strávené so svojimi kamarátmi. Každý bol sklamaný, že sa musia rozlúčiť, ale p. riaditeľka
im sľúbila, že sa ešte stretneme.
Marec mesiac knihy a tiež sa hovorí, že
kniha je najlepším priateľom človeka. Je
malá, praktická a obohacuje nás po každej
stránke.
Čo je knižka?
Je to živá bielych listov hromádka,
v nich všetko hraje, spieva,
vtáci, detí, zvieratka.
Preto aj my v tento mesiac sa snažíme
ešte viac pestovať u detí dobrý a kultivovaný vzťah ku knihám. Rozprávky sú najtypickejším epickým žánrom literatúry pre deti.
Každý z nás má vo svojom najhlbšom vnútri
skryté akési „vrecúško“, ktoré musí byť naplnené živnou múdrosťou rozprávok. Už v
najútlejšom detstve doň vkladáme zrniečka
o statočnosti, láske, priateľstve, pomoci, o
dobre a zlé, o potrestaní zla a odmene za
dobro. Tieto zrniečka sú základom konania človeka, sú neoceniteľným zdrojom pre
jeho profesionálny vývin. Ak však vrecúško
zostane prázdne, dieťa, budúci dospelý človek nemá z čoho čerpať. Jeho život je citovo
chudobný, nenaplnený. Celý svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie
čítať.
Predškolský vek v živote dieťaťa je najdôležitejším obdobím na formovanie osobnosti. Sú to prvé stretnutia s literatúrou. V
triede sme si zhotovili výstavku kníh, kde sa
oboznamujú s rôznymi rozprávkami, so spisovateľmi, výtvarníkmi – ilustrátormi. Okrem
čítania rozprávok, rozprávku reprodukujeme, dramatizujeme, maľujeme, zhotovujeme bábky, s ktorými si hráme známe rozprávky. Deti vedia veľmi pekne prerozprávať
rozprávky a tiež vedia podľa svojej fantázie
dokončiť začatú rozprávku. Zhotovili si aj
kráľovské korunky, z domu si doniesli princeznovské šaty a na pár hodín sa premenili
na princezné a princov a z triedy sa stál rozprávkový hrad. Do školy si donášali z domu
aj svoje najobľúbenejšie knihy, z ktorých
sme čítali pred odpočinkom a tiež sme sa so
všetkými rozprávkovými knihami oboznámili hravou formou a to rozprávkovým vlakom.
Deti si za pomoci rozprávok cibrili pamäť,
rozvíjali slovnú zásobu, správnu výslovnosť,
predstavivosť, fantáziu. Lebo všetci máme
na oblohe svoju hviezdu neveľkú, každý večer posadí sa na voňavú postieľku. Počúvajte stále milé deti, čo hviezdička rozpráva,
cez rozprávku svoju Vám múdrosť a lásku
rozdáva.
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Navštívili sme aj obecnú knižnicu v
kultúrnom dome, kde nás privítala p. Grominová, ktorá deti oboznámila s priestormi knižnice. Pokojne a vkusné prostredie
knižnice dobre pôsobilo pre citovú a estetickú výchovu. Rozprávala im aké knihy
sa nachádzajú, kde sú uložené, ako sa
treba o knihy starať, že ich netreba ničiť a načo slúži knižnica. Prečítala im aj
rozprávku, ktorú deti za pomoci otázok si
zopakovali. Na oplátku deti p. Grominovej tiež samostatne rozprávali rozprávku
„Bol raz jeden kráľ“, zarecitovali básne
„Knižka“. Aj tu sa nám potvrdila dávna
múdrosť. „že knihy sú nazhromaždeným
pokladom sveta, vhodným dedičstvom
pokolení a národov“.
31. 3. 2011 – navštívili nás žiaci ZŠ s
p. riaditeľkou Janokovou. Na toto stretnutie sa naše deti veľmi tešili. Hneď v úvode
ich privítali a kamaráti druháci im ukázali
rozprávkové knihy aké oni majú v škole.
A tak začali čítať postupne rozprávky a
naše deti pozorne počúvali a potom spoločne prerozprávali. Druháci boli pripravení, veľmi pekne čítali rozprávky, čo sa
páčilo aj našim deťom. Vieme, že priblížiť
sa deťom cez rozprávky umožňuje stáť
sa súčasťou deja, vytvárať, alebo dotvárať ho podľa svojich predstav, fantázie a
skúsenosti.
Želáme si spoločne, aby sa nám aj v
budúcnosti dostala do rúk dobrá kniha,
ktorá poteší naše srdce, prihovorí sa našej duši, v ktorej často cítime samotu a
prázdno.
28. 3. 2011 sme oslávili „Deň učiteľov“. P.

starosta Kulik pozval všetkých zamestnancov na krátke posedenie, kde prejavil úctu
a vďaku učiteľom za ich statočnú prácu.
Za milé slová vďaky v príjemnej atmosfére
všetci veľmi pekne ďakujeme. Vieme, že
učiteľ je druhý rodič a škola je miesto, kde si
to najviac uvedomujeme, preto namieste je
aj táto básnička:
Pani učiteľke
Keby ste len vedeli, aký som dnes nesmelý!
Chcel som sa Vám poďakovať, predniesť
veľkú reč,
slová mi však s lastovičkou odleteli preč.
Keby som bol – ako nie som – mocný kráľ,
tak by som Vám hneď korunu zlatú dal.
Ale, že som ešte malý králiček, dám Vám
Iba tú najkrajšiu kytičiek.
Prvé klopanie jari prichádza s veľkou
nocou. Na tú sa tešia najmä deti. Veď cez
veľkonočné kúpačky a šibačky je všade veselo – preveselo a veselo býva aj
v našej MŠ. Vyzdobujú si triedy jarnými
a veľkonočnými námetmi, maľujú, vystrihujú, lepia zajačiky, sliepočky, kuriatka,
vajíčka v najrozmanitejších podobách.
Nechýbajú ani halúzky zlatého dažďa, či
bahniatka ovešané veľkonočnými ozdobami. Rozprávame sa aj o symboloch
veľkej noci ako: voda – symbol očistenia,
omladnutia
korbáče - symbol zdravia, šťastia
zajačik – symbol plodnosti
vajíčko – symbol nového života.
Učia sa vinšovačky, básničky, piesne.
Veľmi radi si privolávajú slnko, aby stále
krásne svietilo na náš kraj. Uctievame si aj
jarné slnko – symbol života.

Zo športu

dorastenci a to M. Kmec, Samsey, M. Dzurovčín. Káder nie je široký, a tak dúfam, že sa
nám budú vyhýbať zranenia. Na záver Vás
všetkých chcem pozvať na naše majstrovské
zápasy.
M. Ihnát

Začala sa jarná časť 4. liga Sever:
Futbalisti Dlhého Klčova obsadili po jesennej časti piatu priečku.Cieľom bolo stabilizovať káder, aby sme sa vyhli problémom
z minulého ročníka. Po skončení jesennej
časti môžeme byť spokojní, aj keď sme sa
nevyhli domácim zaváhaniam. Mrzí prehra
s Kľušovom, ale hlavne s Medzilaborcami.
O zimnej príprave: Príprava odštartovala
25. januára. Tá sa nelíšila od predchádzajúcich, dominovali zápasy na umelých trávnatých plochách. trénovaloé sa 2x do týždňa
/ 1x telocvičňa a 1x ihrisko Dlhého Klčova
plus prípravné zápasy./ S dochádzkou hráčov boli problémy ako každý rok.
O zmenách v kádri: V priebehu jesennej
časti odišiel Šimai Ľ. Do zimnej prípravy nenastúpil M. Dzurovčín a A. Dzurovčín, ani
brankár Nemčík P. Na hosťovanie do Vechca
odišiel S. Janok. Na hosťovanie do konca sezóny prišli J. Hajduch a M. Hajduch. Prišli aj

Tabuľka 2010/2011
po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.		
12.
13.
14.
15.
16.

Bard. N. Ves
Ľubotice
Kľušov
Medzilaborce
Breznica
Dl. Klčovo
Pakostov
Levoča
Kendice
Hanušovce
Fintice
Bystré
Raslavice
Kračúnovce
Ľubica
Kežmarok

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
13
12
12
10
9
8
9
8
8
8
7
7
6
6
5

0
4
4
2
2
4
7
3
4
4
3
4
1
3
2
1

5
4
5
7
9
8
6
9
9
9
10
10
13
12
13
15

53:17
45:16
28:16
40:33
55:42
47:30
32:25
28:29
29:29
24:38
28:37
23:32
28:42
25:31
17:56
13:42

48
43
40
38
32
31
31
30
28
28
27
25
22
21
20
16

Slnko, slnko
poď na naše líčko,
dáme Ti vajíčko,
otvoríme vráta
dáme ti kus zlata.
Usilujeme sa, aby prichádzajúce sviatky
jari boli sviatkami porozumenia, vzájomnej
úcty jedného k druhému, ale aj k prírode, na
ktorú človek dneska akosi zabúda.
Svieť, slniečko na náš kraj,
nech sa zmení v sladký raj,
nech v ňom rozvoňajú kvety
a nech je tu dobré všetkým.
Veľká noc, veľká noc,
kedyže už bude,
ktorýže ma šuhaj
oblievati príde?
Oblievaj, oblievaj
vlasy a hlavičku,
lenže mi neoblievaj
tú novú sukničku.
A celkom na záver:
Hojnosť milostí od zmrtvych vstalého Krista,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí
plynúcich z veľkonočného tajomstva
želajú a vyprosujú deti a celý kolektív MŠ
		
Anna Gradošová

CVC v našej obci
V zmysle platnej školskej legislatívy
obec môže na základe súhlasu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
poskytovať záujmové vzdelávanie pre
deti, rodičov a iné osoby do veku 30 rokov v ich voľnom čase v centre voľného
času (ďalej len CVČ) zriadenom obcou.
Aktivity a činnosť CVČ v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 a z. č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
budú hlavne financované z finančných
prostriedkov štátu prostredníctvom podielových daní určených na voľnočasové
aktivity poskytované v CVČ. Výška uvedených finančných prostriedkov závisí
predovšetkým od počtu prihlásených
detí do CVČ vo veku do 15 rokov.
Obecné zastupiteľstvo v našej obci
dalo zelenú prípravnej fáze pre zaradenie CVČ v Dlhom Klčove do siete škôl a
školských zariadení k 1. 9. 2011.
PaedDr. Alica Fecková, ved. SŠÚ
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