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Vážení
občania!
Čas je neúprosný. Rok ubehol

ako voda a v tom zhone, ktorý sme
zažívali počas roka, nebolo času zrekapitulovať to, čo sa nám v priebehu roka 2011 podarilo i nepodarilo uskutočniť. Býva dobrým zvykom
aspoň na sklonku roka sa pozastaviť a obzrieť, akú brázdu sme vyorali. Rok 2011, tak ako roky 2010 a
2009, sa niesol dopadmi hospodárskej a finančnej krízy, ktorá zachvátila
Európu a ktorej sa nevyhla ani naša
obec. Obec hospodárila s rozpočtom
709.789,-€, ktorý sa nám s odretými
ušami podarilo naplniť. Vzhľadom na
to, že financií bolo omnoho menej ako
po minulé roky, museli sme pribrzdiť
aj vo vynaložení finančných prostriedkov na investície. I napriek tomu sa
nám podarilo ukončiť významnú investičnú akciu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov“ v rozpočtovom náklade 462.000,- €. Vynovili sme stav cestnej siete v našej
obci cca na 90%. Okrem toho sme
započali s realizáciou výstavby nového cintorína na tzv. americký spôsob / pochovávanie bez betónových
hrobiek/. Spoločnými silami s gréckokatolíckou Cirkvou v našej obci sme
skrášlili okolie našej Cerkvi. Výsadbou živého plota sme upravili prístupovú cestu Družstevná B ku DS. V
spolupráci s Úradom práce a Slov.
vodohospodárskym podnikom – povodie Bodrogu sme vyčistili celý prietok kanála Cirocha od nánosov, kríkov a trávy, čím sme ho spriechodnili
pre prípad prívalovej vody, čo má pre
našu obec nemalý význam. Ku koncu
roka sme obdržali necelých 34.000,€ na kanalizáciu, čím sme zrealizovali 8 domových prípojok. Škoda, že
ten príspevok nebol vyšší, aby sme
toho urobili oveľa viac. To boli také
najväčšie akcie, okrem toho obec robila bežné úpravy parkov, údržbu zariadení majetku obce, a pod. Na poli
kultúrnom a športovom sme zrealizovali tradičné akcie / Talenty, ŠO, Deň
matiek, Úcta k starším,..../ i nové Uličkový a tenisový turnaj. Môžeme byť
spokojní s účinkovaním našich folkloristov i mužstiev OcFK, ktorí vzorne reprezentovali našu obec. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí moje poďakovanie. Jedna vec, čo
má trápi a chcel by som Vás poprosiť,
aby sme si všetci vstúpili do svedomia a uvedomili si osobnú zodpovednosť za životné prostredie, v ktorom
žijeme. Ako môžeme vyžadovať od
iných, aby nám neznečisťovali životné prostredie, keď si ho v našej obci
znečisťujeme my sami a nemusíme.

Vážení občania
Narodil sa Kristus Pán
Uznesenia
Spoločenská kronika

Prečo spaľujeme plasty, keď sa pravidelne a bezplatne robí ich zber? Prečo vyvážame odpad po celom chotári a tým si len ukrajujeme peniaze z
našich peňaženiek, lebo všetko sa
musí vyčistiť a za všetko sa musí zaplatiť? Neviem dokedy budú doplácať
tí, ktorí dávajú všetok odpad odvážať pri pravidelných vývozoch obce
na tých, ktorí odpad produkujú a rozvážajú po celom chotári. Ďalší problém, ktorý by nemusel v našej obci
byť, sú chovatelia psov, ktorí nedokážu zabezpečiť, aby ich psy nepobehovali voľne po obci a neohrozovali bezpečnosť a zdravie našich občanov. Nechcem pristupovať k udeľovaniu pokút za porušovanie povinnosti,
lebo viem, že tých peňazí nemáme
dostatok. Čo by ste robili na mojom
mieste, keď sú v našej obci niektorí
chovatelia psov nenapraviteľní? Je
čas vianočný a ja by som Vás chcel
všetkých poprosiť, aby ste sa zamysleli nad svojím počínaním a zároveň
si položili otázku: „Ako by som sa cítil
ja, keby mi niekto vždy robil len zle a
zle?“ Lebo tak sa niektorí správame k
sebe a svojim blížnym. Myslím si, že
by sme boli v našej obci urobili toho aj
viac, no bohužiaľ finančné zdroje nás
ďalej nepustili. Verím, že sa situácia
postupne vylepší a naše predsavzatia sa nám podarí postupne napĺňať.
V závere môjho príhovoru sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí svojim
prístupom pomohli k ďalšiemu rozvoju našej obce. Ďakujem poslancom
OZ, členom komisii OZ, pracovníkom
OcÚ, ZŠ a MŠ , základným spoločenským organizáciám v našej obci,
ako aj ostatným, ktorí sa akokoľvek
pričinili k šíreniu dobrého mena našej obce. Čas vianočný prežite v kruhu svojich najbližších v dobrom zdraví a porozumení. Do roku 2012 Vám
všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a tvorivých síl v osobnom i pracovnom živote.
Andrej Kulik, starosta obce

Koncert vďaky
Sporivosť v prísloviach
Kým zazvonia zvony
Uličkový futbalový turnaj

Narodil sa Kristus Pán....

Prichádza koniec adventu, vzdychania, túženia; tisíc a tisícročné prosby sa dočkali vypočutia. Fialová farba,
farba pokánia sa premieňa na radostnú bielu, slávnostnú. Prečo? „Lebo
v meste Dávidovom sa dnes narodil Spasiteľ, Mesiáš, Kristus Pán“. Tak
oznamuje anjel pastierom. A kde je
ten prešťastný palác, v ktorom sa narodil Spasiteľ? Anjel pastierom ukazuje cestu k maštali. „Nájdete ho v jasliach“. Ako to, veď má to byť prisľúbený Mesiáš, Syn Boží s Otcom i Duchom Svätým, Pán neba a zeme. Je
to pravda?
Sme pri jasliach a my sa pýtame:
1. Kto to prišiel na svet?
2. Ako prišiel na svet?
3. Prečo prišiel?
Kto prišiel? Sám Syn Boží. To malé
dieťa – nemluvňa je prisľúbený Syn,
ktorého prisľúbil nebeský otec padlému Adamovi. „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom mám zaľúbenie“, vraví
otec pri krste v Jordáne a neskôr na
hore Tábor, hore Premenenia, apoštolom Petrovi, Jakubovi a Jánovi „ Toto je
môj milovaný Syn, počúvajte ho:“
Ako prišiel? Ako malé, bezmocné
dieťa. Aké poníženie! Aká pokora! „
zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom;
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“ / Fil. 2,7/ Ako prišiel? Inkognito. Nepozorovane, ako slabé nemluvňa.
Prečo prišiel? Sám nám odpovedá
„ Ja som sa na to narodil, a na to som
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. / Jn. 18,37/ Na čo teda
prišiel? Aby učil ľudí pravde. Pred Pilátom vyznal: „Ja som pravda“. Za pravdu položil život, aby sme v neho uverili.
Človek zhrešil, vzdialil sa od Boha.
Lebo Boh sa môže znížiť k zemi, aby
opäť človeka pritiahol k sebe.

Pokoj, dobrota, láska
betlehemského Dieťaťa,
nech prenikne našu myseľ,
slová i skutky.
To Vám aj do Nového roku
želá redakčná rada
Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, pevné
zdravie, šťastie a veľa pohody v novom roku želá
			
starosta obce a poslanci OZ.

Keď som bol na púti vo Svätej zemi,
navštívili sme aj jaskyňu Božieho narodenia. Nad Betlehemskou jaskyňou, v
ktorej sa narodil Ježiš Kristus dnes stojí starodávna Bazilika, ktorú v 4. storočí dal postaviť cisár Konštantín. Je to
najkrajší kresťanský kostol, ktorý je v
užívaní od svojho vzniku až po dnešné dni. V strede Baziliky sú úzke schody, ktoré vedú pod zem, do jaskyne Božieho narodenia. Na toto miesto putujú kresťania z celého sveta, aby si sprítomnili veľkú udalosť narodenia Pána
Ježiša. Všetkých nás na tejto Bazilike prekvapila jedna vec. Do Baziliky je urobený len jeden jediný vchod.
Sú to dvere úzke a nízke. Ten kto chce
vstúpiť do Baziliky, ak je nižší, musí sa
poriadne zohnúť, ale mnohí vysokí prechádzajú týmto vchodom kľačiačky. A
tak sme sa opýtali nášho sprievodcu,
prečo je tento vchod taký nepohodlný. On nám povedal: „musíte si uvedomiť, že za kresťanskej éry sa cez Svätú Zem prevalili perzské, arabské a turecké vojská. Počas krutých bojov boli
mnohé vzácne pútnické chrámy zničené. Ale práve Bazilika Božieho narodenia v Betleheme stojí vo svojej pôvodnej podobe. Kresťania ju obránili pred
nájazdmi nepriateľov tak, že zamurovali hlavný vchod a ponechali ako jediný vchod do Baziliky iba malé dverce.
Ale tento nepohodlný vchod má dnes
hlbokú symboliku. Každý, kto chce
vkročiť do tejto Baziliky, je nútený buď
sa hlboko zohnúť a lebo si kľaknúť.
Áno, takto v hlbokej poníženosti sa kráča dnes k jasličkám. I my v tomto Vianočnom čase, keď sa neskloníme pred
Bohom, nevstúpime do svojho vnútra,
neoľutujeme svoje hriechy a neprijmeme HO v Eucharistii, nemôžeme mať
radosť z Božieho narodenia.
Prajem Vám požehnané milostiplné Vianočné sviatky.
PaedDr. JCLic. Vincent Burd, farár
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UZNESENIA
UZNESENIE č.33/2011
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: Kmec Bartolomej, Michalčo Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ing. Migaľová Iveta, Janočo Ján, Michalenko Martin
UZNESENIE č.34/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K informácií o možnosti zriadenia Centra voľného času v obci Dlhé Klčovo.
A. Berie na vedomie
1. Informáciu
B. Ukladá
1. Komisií kultúry zvolať zasadnutie komisie kultúry a ved.FS Rovina DFS
Rovinka p.Miroslava Jenča a stanoviť
pravidlá ďalšej činnosti súboru.
T: do 30 6.2011
Z. Ing.Jenčo Ján – predseda komisie
UZNESENIE č.35/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K stanovisku hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č.1
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k rozpočtovému opatreniu č.1.
UZNESENIE č.36/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K plneniu rozpočtu za 1-3/2011 a rozpočtovému opatreniu č.1.
A. Schvaľuje
1/ Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa
20.5.2011 uskutočnené v súlade s § 14
ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3 zákona NR SR 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 467.346,-€.
UZNESENIE č.37/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k novelizácii VZN č.15/1999 o úhradách za služby poskytované obcou
Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa
1. Novelizácii č.3 VZN č.15/1999, ktorá
tvorí prílohu č.1 tohto uznesenia.
UZNESENIE č.38/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k odpredaju pozemkov na základe žiadosti
A. Schvaľuje
1/ Odpredaj pozemkov pre Helenu
Kmecovú a to par.č 563 vo výmere 482
m2, par.č. 557 vo výmere 77 a par.č.
559 vo výmere 19 m2 , kat. úz. Dlhé Klčovo v cene 1,-€/m2.
2/ Odpredaj pozemku pre Stanislavu Belejovú a to par.č. 603 o výmere
103 m2 , kat. uz. Dlhé Klčovo v cene
1,-€/ m2.
B. Ruší
1/ Uz.č. 8/2007 zo dňa 31.8.2007 pod
bod B/3.
UZNESENIE č.39/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K návrhu na udelenie ceny obce.
A. Schvaľuje
V súlade s § 37 Štatútu obce Dlhé Kl-

čovo
1/ Udelenie ceny obce o. Janočkovi
Miroslavovi za šírenie dobrého mena
obce a duchovného rozvoja počas pôsobenia v obci Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.40/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K príspevku na mamografický prístroj
pre Vranovskú nemocnicu NO.
A. Súhlasí,
1/ S finančným príspevkom na mamografický prístroj pre Vranovskú nemocnicu NO formou zbierok.
2/ S dofinancovaním zbierky v obci na
mamografický prístroj do výšky 0,50 €
na obyvateľa.
B. Odporúča
1/ Vykonať zbierky po inštitúciách obce
a to(obecný úrad, MŠ , ZŠ, a pod.)
Zbierka sa vykoná od 23- 31.5.2011.
Vyhodnotenie zbierky vykoná finančná komisia.
UZNESENIE č.41/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
Návrhu člen do rady školy v MŠ
A. Schvaľuje
1/ Člena do rady školy v MŠ p. Janoča Jána.
UZNESENIE č.42/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K ponuke fi. Okna Martin na odkúpenie
detského ihriska
A. Schvaľuje
1. Odkúpenie detského ihriská od fi.
Okna Martin , ktoré je umiestnené pred
budovou KD v cene 1.400,-€ s DPH.
UZNESENIE č.43/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K OTZ Šaffova ostroha 2011
A. Schvaľuje
1. Organizačno-technické zabezpečenie akcie Šaffova ostroha 2011.
B. Ukladá
2. Zabezpečiť akciu Šaffova ostroha v
súlade s OTZ.
T: 27.- 29.5.2011, Z.Grominová
Príloha č.1 uz. č.37/2011
Novelizácia VZN č.15/1999 o úhradách za poskytované služby obcou
Dlhé Klčovo
Obecné zastupiteľstvo uznesením
č.37/2011 zo dňa 20.05.2011
Uznáša na Novelizácií VZN č. 15/1999
o úhradách za poskytované služby obcou Dlhé Klčovo.
Doplnok č.3, prílohy č. 1 VZN
č.15/1999 – Sadzobník cien dopĺňa sa
bod 9, ktorý znie:
9. Likvidácia komunálneho odpadu pri
prenajímaní nehnuteľných a hnuteľných vecí v zmysle čl.5 príl.1 tohto
VZN - 2,- € za jedno vrece odpadu.
Doplnku č.3 prílohy č. 2 VZN 15/1999
– Cenník riadu – dopĺňa sa:
cena v € náhrada tovaru v €
58. varnica (ŠJ)
2,50- 50,59. lavičky
1,0- 20,60. pivné sety
5,0- 50,61. nerez. poliev. Misy 0,50 22,UZNESENIE č.44/2011
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: Ing. Migaľová Iveta, Michalčo Andrej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko Martin, Kmec Bartolomej, Petričko Juraj
UZNESENIE č. 45/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K stanovisku Hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za r.2010
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za r.2010.
Andrej Kulik, starosta obce
UZNESENIE č.46/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K záverečnému účtu obce za rok 2010
A. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2010
bez výhrad.
UZNESENIE č.47/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
A. Berie na vedomie
1/ Správu o vykonanom audite za rok
2010.
UZNESENIE č.48/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok
2011.
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2011.
UZNESENIE č.49/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
schváleniu platu starostu obce.
A. Schvaľuje
1/ Plat starostu obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších zákonov č. zák. č.374/1994
Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001 Z.z.,
289/2002 Z.z., 460/2008 Z.z., a č.
154/2011 Z.z., podľa § 3 , ods. 1. a
podľa § 4 , ods. 2 svojim rozhodnutím zvyšuje o 60% na sumu 2.437,-€.
UZNESENIE č.50/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K plánu zasadnutí OR a OZ na 2.polrok 2011.
A. Schvaľuje
1/ Plán zasadnutí OR a OZ na 2.polrok 2011.
UZNESENIE č. 51/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K prehodnoteniu plnenia rozpočtu obce
A. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko – organizačnému a správy majetku obce pripraviť
a vyhodnotiť plnenie rozpočtu obce za
1. polrok 2011 a pripraviť rozpočtové
opatrenie č.2.
T. august 2011, Z. Sotáková
2/ Komisií finančnej prehodnotiť plnenie rozpočtu za 1.polrok 2011.
T. august 2011, Z. Ing.Migaľová- preds.
kom.
UZNESENIE č.52/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K Diskusným príspevkom
A. Navrhuje
1/ Urobiť prieskum trhu na obloženie
podstavca pod náhrobné kamene na
miestnom cintoríne. Predložiť na OZ
v auguste.
UZNESENIE č.53/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K správe o činnosti obecnej rady, návr-

hovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
B. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Kmec Bartolomej, Ihnát Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ing.Migaľová
Iveta, Janočo Ján, Ing.Jenčo Ján
UZNESENIE č. 54/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K prerokovaniu Zmlúv medzi obcou
Dlhé Klčovo a Dexia bankou Slovensko a.s.
A. Schvaľuje
1. Dodatok č.4 k Zmluve o úvere č.
22/119/04 - Prvý municipálny úver
2. Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.
22/121/05 – Dexia Komunál Komfort
Úver
3. Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam poskytovania pomocných
termínovaných úverov k Zmluve o úvere zo dňa 18.05.2005
4. Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č. 22/
041/06 – Dexia komunál Komfort úver
5.Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam poskytovania pomocných
termínovaných úverov k Zmluve o úvere zo dňa 08.06.2006
6.Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č.
22/004/09 – Dexia Komunál Superlinka
7.Dodatok č.2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 22/031/10
8.Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č.
22/059/10
B. Ukladá
1. Oddeleniu ekonomicko-organizačnému pripraviť plnenie rozpočtu a
opatrenie k predloženým úverovým
zmluvám.
T. do 15.8.2011, Z. Sotáková
UZNESENIE č.55/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Správe komisie kultúry, mládeže,
športu a sociálnych vecí OZ k ďalšej
činnosti FS Rovina DFS Rovinka.
A. Berie na vedomie
1/ Predloženú správu predsedom komisie Ing. Jenčom Jánom.
B. Odporúča
1/ OR prerokovať záležitosti FS Rovina
na za účasti vedúceho súboru.
T . august 2011
UZNESENIE č.56/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K bodu Rôzne.
A. Schvaľuje
1/ Finančný príspevok na realizáciu
2 ročníka Koncertu vďaky vo výške
200,-€ v zastúpení p.Michalenka Martina - organizátora koncertu a spoluorganizatora obce Dlhé Klčovo- odd.kultúry a športu OcÚ z rozpočtu obce položka reprezentačné starostu obce .
2/ Finančný príspevok na organizovanie tenisového turnaja Kolčaký open a
uličkového futbalového turnaja „ O pohár starostu obce „ vo výške 100,-€ z
rozpočtu obce položka reprezentačné
starostu obce.
UZNESENIE č.57/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Michalenko Martin, Kmec Bartolomej
2. Návrhovú komisiu: Petričko Juraj,
Michalčo Andrej, MUDr.Šaffa
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UZNESENIE č. 58/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K prerokovaniu projektu v rámci OPŽP
o nenávratný finančný príspevok
A. SCHVAĽUJE
1/ Realizáciu projektu v rámci výzvy
OPŽP, prioritná os 4 – odpadové hospodárstvo o nenávratný finančný príspevok pod názvom:
- Separácia a úprava BRKO v obci
Dlhé Klčovo
- Výšku celkových výdavkov na projekt: 165 840,00 €
- Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 165 840,00 €
- Výšku spolufinancovania projektu z
rozpočtu obce z celkových oprávnených výdavkov vo výške 8 292,00 €
- Financovanie 5% projektu z vlastných
zdrojov .
2/ Realizáciu projektu v bode 1 uz.č. 58/
2011 za podmienok predfinancovania.
UZNESENIE č.59/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K novelizácií VZN č. 4/2008 k cene jedla
zamestnancov základnej a materskej
školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Materskej škole Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa
1/ Na novelizácií VZN č. 4/2008 k cene
jedla zamestnancov základnej a materskej školy a cudzích stravníkov v
školskej jedálni pri Materskej škole
Dlhé Klčovo ktorá tvorí prílohu č.1 tohto
uznesenia.
UZNESENIE č.60/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K novelizácií VZN č. 5/2008 k výške
poplatku zákonného zástupcu žiaka v
ZŠ alebo MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov škole.
A. Uznáša sa
1/ Na novelizácií VZN č. 5/2008 k výške poplatku zákonného zástupcu žiaka v ZŠ alebo MŠ na čiastočnú úhradu
výdavkov škole, ktorá tvorí prílohu č.2
tohto uznesenia .
Príl.č.1 k uz.č. 59/2011 zo dňa 5.9.2011
Novelizácia č.2
Obecné zastupiteľstvo, obec Dlhé
Klčovo na svojom zasadnutí uz.č.
59/2011 zo dňa 5.9.2011 uznáša sa
na Novelizácií č.2 VZN č. 4/2008 k
cene jedla zamestnancov základnej a
materskej školy a cudzích stravníkov
v školskej jedálni pri Materskej škole
Dlhé Klčovo takto: čl. 2 – Cena jedla
pre zamestnanca školy
V bode 1
a) finančné náklady na nákup potravín
sa mení z 1,00 € na 1,05 €
c) cena jedla spolu sa mení z 2,46 €
na 2,51 €
čl.3 - Cena jedla pre cudzieho stravníka v bode 1
a) finančné náklady na nákup potravín
sa mení z 1,00 € na 1,05 €
c) cena jedla spolu sa mení z 2,46 €
na 2,51 €
UZNESENIA Zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo zo dňa 27.10.2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Správu o činnosti obecnej rady.
2. Plnenie rozpočtu obce za 1-9/ 2011,
3. Rozpočtové opatrenie č.2
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-9/2011

5. Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za 7-12/2010.
6. Žiadosť fi.Tipsport Sk o umiestnení
prevádzky.
7. Kontokorentný úver v Dexia banke
a.s. Slovensko
8. Diskusne príspevky.
UZNESENIE č.61/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Michalčo
Andrej, Kmec Bartolomej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko Martin, Ing. Migaľová Iveta, Ihnát Andrej
UZNESENIE č. 62/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K správe z rokovaní obecnej rady
A. Berie na vedomie
1/ Správu z rokovaní Obecnej rady.
UZNESENIE č.63/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO v Dlhom
Klčove k plnenie rozpočtu obce
za 1-9/2011
A. Berie na vedomie
1/ Plnenie rozpočtu obce za 1-9/2011
UZNESENIE č.64/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K rozpočtovému opatreniu č. 2 a úprave rozpočtu
A. Schvaľuje
1/ Rozpočtové opatrenie č.2 a predloženú úpravu rozpočtu na r.2011.
B. Ukladá
1/ Odd. ekonomickému a správy majetku obce zabezpečiť plnenie rozpočtu
v súlade s rozpočtovým opatrením č.2.
T. 31.12.2011, Z. Sotáková
2/ Odd. ekonomicko organizačnému
pripraviť a predložiť návrh rozpočtu
obce na rok 2012 .
T.15.11.2011, Z. Sotáková
UZNESENIE č.65/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
Správe hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
A. Berie na vedomie
1/ Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za vykonané obdobie 7-12/2010.
B. Odporúča
1/ Starostovi obce uložiť opatrenia na
základe výsledkov z vykonanej kontroly.
UZNESENIE č.66/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska
A. Súhlasí
1/ S umiestnením stávkovej kancelárie fi. TIPSPORT SK , a.s., J.Kalinčiaka
14, 01001 Žilina v obci Dlhé Klčovo, ul.
Dlhá 60, 09413 Dlhé Klčovo
UZNESENIE č.67/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K schváleniu kontokorentného úveru v
Dexia banke Slovensko a.s.
A. Schvaľuje
1. Kontokorentný úver v Dexia banke
a.s. Slovensko na financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdajmi bežného rozpočtu vo výške
8.963,- €.
UZNESENIE č.68/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove

K diskusným príspevkom poslancov
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
Výpis z uznesení z 9. zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo zo dňa 16.12.2011
UZNESENIE č.69/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Martin Michalenko, Ihnáta Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ing. Jenčo Ján,
Kmec Bartolomej, Janočo Ján
UZNESENIE č.70/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K správe z rokovaní obecnej rady
A. Berie na vedomie
1/ Správu z rokovaní Obecnej rady .
UZNESENIE č.71/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO v Dlhom Klčove k Novelizácií č.1 VZN
č. 10/2009 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za KO a DSO
A. Uznáša sa na
1/ Novelizácií č.1 VZN č.10/2009 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorý je prílohou č.1
tohto uznesenia.
Novelizácia č.1 VZN č.10/2009
o miestnych daniach a miestnom polatku za KO a DSO
V časti III, § 11, odst 6 , bod a/ znie: a/
0,0227 eur za 1 liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
/v prepočte vychádza na osobu a rok
10,00 eur (0,0227x110 l nádoba x 4
vývozy na občana = 10,-€ /
V časti III, § 11 , odst. 6, bod c/ znie :
c/ 0,007 eur za liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
pre študentov ubytovaných na internátoch / v prepočte to vychádza / 3,08
eur na študenta a rok/
Na tejto Novelizácii č.1 sa Obecné
zastupiteľstvo uz.č 71/2011 zo dňa
16.12.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.
UZNESENIE č.72/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K návrhu rozpočtu obce na r.2012,
2013 a 2014.
A. Schvaľuje
1/ Rozpočet obce na r.2012.
B. Berie na vedomie
1/ Rozpočet obce na r.2013 a 2014.
Rekapitulácia rozpočtu obce na rok
2012:
Bežné príjmy:
443.855,Kapitálové príjmy:
87.233,Finančné operácie:
0,Príjmy spolu:
531.088,Bežné výdavky:
377.520,Kapitálové výdavky:
10.596,Finančné operácie: 142.972,Výdavky spolu:
531.088,B. Ukladá
1/ Odd. ekonomickému a správy majetku obce zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na r.2012 , ktorý je prílohou č.2
tohto uznesenia. Mesačne sledovať
príjmy a výdavky rozpočtu na r.2012.
V prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť jeho prerokovanie na OR a OZ a
pripraviť rozpočtové opatrenie.
T. 31.12.2012, Z. Sotáková
2/ Odd.ekonomicko organizačnému
predkladať plnenie rozpočtu obce na
rokovanie OR 4 x ročne a na zasadnu-

tie OZ 4 x ročne.
T.31.12.2012, Z. Sotáková
UZNESENIE č.73/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r.2012,2013, 2014.
A. Berie na vedomie
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na
r.2012,2013,2014,ktorý je prílohu č.3
tohto uznesenia.
UZNESENIE č.74/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1.polrok 2012.
A. Schvaľuje
1/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2012. príl.4 tohto
uznesenia
UZNESENIE č.75/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Plánu zasadnutí OR a OZ na I.polrok 2012.
A. Schvaľuje
1. Plán zasadnutí OR a OZ na I. polrok
2012, ktorý je prílohou č. 5 tohto uznesenia.
UZNESENIE č.76/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Príkazu na vykonanie inventarizácie
majetku obce za r.2011.
A.Berie na vedomie
1/ Príkaz na vykonanie inventarizácie
majetku obce za r.2011 vydaný starostom obce , ktorý je prílohou č. 6 tohto
uznesenia.
UZNESENIE č.77/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Výpovedi Zmlúv o jednorazovom
nájme nebytových priestorov.
A. Konštatuje, že
1/ nakoľko v poslednom období dochádza k neplneniu Zmlúv zo strany nájomcov a dochádza k nedorozumeniam , OZ z tohto dôvodu vidí tieto
zmluvy ako neperspektívne.
B. Schvaľuje
1/ Výpoveď Zmluvy o jednorazovom
nájme nebytových priestorov uzavretú s p.Čekľovským dňa 1.7.2006
a dodatku č.1 zo dňa 1.7.2010. k
31.3.2012. výpovedná lehota začína
plynúť dňom 1.1.2012.
2/ Výpoveď Zmluvy o jednorazovom
nájme nebytových priestorov uzavretú s p.Ihnátom Jánom dňa 1.7.2010 k
31.3.2012. Výpovedná lehota začína
plynúť 1.1.2012.
UZNESENIE č.78/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove
K Hodnotiacim správam o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2010/
2011.
A. schvaľuje
1/ Hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.r.2010/2011
v ZŠ Dlhé Klčovo .
2/ Hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.r.2010/2011
v MŠ Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.79/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO
v Dlhom Klčove k Diskusným
príspevkom poslancov OZ.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov OZ .
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V nedeľu 10.7.2011 sa v našom gréckokatolíckom chráme konala rozlúčka so správcom farnosti ThDR. PaedDr. Miroslavom Janočkom, PhD.,
ktorý po 9 rokoch odchádza z našej obce za správcu farnosti do Matiašky.
Pri tejto príležitosti sa s duchovným otcomrozlúčili veriaci i starosta obce.
Obec Dlhé Klčovo zastúpená poslancami OZ a starostom obce nazasadnutí OZ rozhodla udeliť prvému správcovi novovzniknutej farnosti Dlhé Klčovo Cenu obce za rozvoj duchovného života a šírenie dobrého mena obce Dlhé Klčovo. Toto ocenenie odovzdal o. Janočkovi starosta
obce A. Kulik so slovami: „Túto Cenu Vám teraz odovzdáme, nech Vám
na každom kroku pripomína Vaše pôsobenie v našej obci.“

V dňoch od 1. do 9. 10. 2011 sa v našej sačurovskej farnosti konali ľudové
misie. Z iniciatívy nášho duch. správcu V. Burdu prišli do našej farnosti rehoľníci zo spoločnosti sv. Vincenta de Paul - P. Ondrej Skočík CM a Peter Bortel CM, provinciál P. Jozef Noga CM a za sestričky vincentky sr. Helena a sr. Cecília.
Misionári mali naplánovaný bohatý program pre deti, mládež a
chorých. V rámci homílií alebo programu oslovili čím viacerých. Ľudia prichádzali s očakávaním a záujmom. Boli sme potešení, že aj z
okolitých dedín prichádzalo na sv. omše pre deti, na stretnutie mladých i na samotný program pre dospelých veľa veriacich. K tomu určite dopomohol aj dobre naplánovaný rozvoz autobusom. A tak sa
potvrdilo, že dobre naplánované misie sú polovicou úspechu.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tohto Božieho diela obnovy.

Spoločenská kronika

Jubilanti
60 rokov – M. Alžová, J. Antuš, J. Berta, M. Gradoš, A. Ihnátová,
D. Janok, M. Kmec, A. Kmecová, A. Kočišová, J. Makula,
M. Makulová, M. Ragančíková, A. Višňovská, J. Višňovský
65 rokov – J. Fabianová, M. Janok, M. Mattová, M. Migaľová,
Ľ. Ragančík, M. Šaro, P. Truchan
70 rokov – A. Ďurová, J. Janok, M. Petríková
75 rokov – A. Frenová, A. Janok, M. Kasajová, A. Kotuľáková,
A. Pavolková
80 rokov – M. Hlivka, M. Janoková, A. Kaščák, A. Mattová, J. Migaľ,
H. Sotáková
85 rokov – M. Fabian, G. Gazdik, A. Janoková
90 rokov – M. Janoková
Najstaršia občianka našej obce – M. Kačmárová
Narodení: Barbora Špidusová, Eliška Noemi Šalatová,
Sofia Ihnátová, Emma Ihnátová, Terézia Vojtková, Tomáš Tušim,
Sabina Tkáčová
Zomrelí: M. Dzura, A. Janok, M. Janoková, J. Kmec, A. Kmec,
B. Janok, A. Hlavatá, M. Tatarková, A. Holomaňová, Ľ. Semanová,
M. Čarná, M. Frenová, J. Seman, R. Timková, E. Adam, M. Saparová,
A. Matta, M. Janoková, A. Vovková, M. Janoková, J. Zubaľ
Sobáše: L. Tokár a S. Horňáková, J, Balombiň a M. Dzurová,
J. Ihnát a Ľ. Paulišinová, P. Čižmárik a Mgr. L. Sabová,
Ing. M. Vardžik a P. Katonová, W. S. Binder a A. Trizvičuková,
J. Migaľ a E. Dindáková, J. Tomko a A. Petríková,
Ľ. Katona a I. Marjová

V nedeľu 17. 7. 2011 starosta obce privítal nového správcu
našej gréckokatolíckej farnosti Mgr. Patrika Székelyho. Privítali sme ho podľa tradície chlebom a soľou a členovia ženskej a mužskej speváckej skupiny Rovina zaspievali Vitaj, vitaj,
medzi nami.... otec Patrik Székely, gréckokatolícky kňaz nám čo
to o sebe prezradil:
Vždy je pre mňa komplikované odpovedať na otázku, odkiaľ
pochádzam. Ľudia bežne odpovedajú, že odtiaľ alebo z inakadiaľ. Ja musím povedať, že mám len
miesto narodenia a býval som, kde
kade. Narodil som sa v Trebišove,
no nikdy som v ňom nebýval. Zato
som býval na 9 iných miestach Slovenska, okrúhlym desiatym miestom môjho bydliska sa stalo tohto
roku Dlhé Klčovo.
Sťahoval som sa v živote 9x.
Takáto odpoveď je nutná preto,
že aj môj otec, Gabriel, je gréckokatolícky kňaz, preto sa sťahovanie na iné miesta stalo mojou životnou skúsenosťou. Boli to spočiatku farnosti, ktoré spravoval po
boku s našou mamou, Evou (Nižný Žipov, Hlivištia, Košice, Vyškovce, Poprad), alebo to bol štvorročný stredoškolský pobyt v Trenčíne a napokon kaplánske miesto v
Humennom, prvá farnosť v Červenej Vode a teraz som medzi vami,
„Dlužania“.
Po štúdiách na rôznych základných školách som absolvoval Piaristické gymnázium v Trenčíne
(1990-1994), ktoré je významným
medzníkom môjho života, Teologickú fakultu a kňazský seminár som
absolvoval v Prešove (1994-1999),
po ktorom som sa ešte chvíľu venoval vlastným štúdiám a pobytom
v zahraničí. V roku 2002 som prijal sviatosť manželstva s Monikou,
rod. Starinskou, učiteľkou prvého stupňa ZŠ (rodáčkou z Údola v
okrese Stará Ľubovňa). Sme Bohu
nesmierne vďační za naše tri deti,
aj keď si niekedy ľudia myslia, že
ich je šesť, lebo majú oficiálne dve
mená: Emanuel Michael, Benjamín
Ján a Anastázia Mária.
Potom, čo ľuďom v skratke vyrozprávam takýto svoj životopis, sa
ma spýtajú, ako som si spolu so sú-

rodencami (Gabriela, Pavol, Gabriel) zvykol žiť vždy na inom mieste. Zmena bydliska a isté pretrhnutie vzťahov nikdy nebolo jednoduché, no Boh ho zakaždým vynahradil inými skúsenosťami a istým duchovným bohatstvom. To spočíva v
poznaní stále nových ľudí, s ktorými som prešiel istý kúsok svojej životnej cesty a boli mi pre mňa obohatením svojimi skúsenosťami, vedomosťami, múdrosťou, zbožnosťou, ľudskosťou, priateľstvom. Som
si istý, že presne toto isté nájdem v
rôznych osobných podobách medzi vami. Každý, koho v živote poznám, sa mi skôr či neskôr stal človekom, o ktorom som presvedčený, že mi ho do života poslal Boh,
aby ma niečomu naučil.
Nech Vás Boh žehná!

Rímskokatolícky
farský
úrad a Gréckokatolícky farský úrad v spolupráci s obcou
Dlhé Klčovo a hudobnou skupinou JONAH pripravujú na
fašiangové obdobie „Karneval
svätých“. Akcia je naplánovaná na sobotu 4. februára 2012
popoludní v kultúrnom dome v
Dlhom Klčove. Karneval je určený pre deti z farnosti a deti
by mali byť oblečené za nejakého svätca. Okrem toho sú
pre deti pripravené rôzne súťažné disciplíny a hry spestrené eRko tancami. Samozrejme, nebude chýbať ani občerstvenie. Veríme, že sa pri tomto spoločnom stretnutí detí sa
poteší nielen telo, ale i duša.
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Pouč sa zo života

Vianoce v 1944

Píše sa rok 1944. Frontová línia besní pri Ardénach, na nemecko – belgickom pohraničí. Istý muž
v zrelom veku takto spomína na svoje detské roky:
Bol štedrý večer. Otec musel narukovať, ani sme nevedeli, či ešte
žije. Stovky nemeckých vojakov bojovalo a umieralo neďaleko nášho
rodného domu.
Zrazu som začul klopanie na
dvere. Mama rýchlo zhasla sviecu a predbehla ma ku dverám. Na
prahu nášho domu stáli 3 americkí vojaci – nepriatelia. Jeden bol
ťažko ranený. „Poďte dnu!“ - povedala matka. Chovali sme kohúta Hermana pre prípad, žeby
azda otec prišiel domov na Vianoce alebo aspoň na Nový rok.
Hoci sme žili z rúk do úst, mama
ho bez váhania zarezala a začala pripravovať. Po dome sa už šírila lákavá vôňa pečeného kohúta, keď zrazu
ďalšie búchanie
na dvere! Ďalší američnia? Nie!
Ocitli sme sa zoči-voči 4 nemeckým vojakom! To boli pre zmenu naši. Strach ma priklincoval k
zemi. Dobre som vedel, aký tvrdý
je zákon vojny: Dať útulok nepriateľským vojakom je zradou.
„Dobrý večer, môžeme u vás
prenocovať?“ „ Nech sa páči, dáme
vám aj jedlo, ale pod jednou podmienkou: Je štedrý večer a v tomto
dome sa strieľať nebude. Mohli by
ste byť mojimi synmi – vy a tak isto

aj tí, čo sú dnu. Stratili sa v lese podobne ako aj vy. Aspoň v túto vianočnú noc prestaňte zabíjať.“ - povedala matka! Vojak sa na ňu uprene pozrel. Dve minúty ticha, ktoré sa zdali nekonečnými. „Poďme!“
- rozkázala moja mama a zatlieskala rukami. „Prosím, položte zbrane
sem.“ 3 pištole, 2 automatické pušky, 1 guľomet, 2 pancierové päste.
„a poponáhľajte sa, aby vám tí dnu
všetko nezjedli.“ Aj Američania odovzdávali zbrane. Napäto, nervózne
stáli jeden vedľa druhého v malej
izbietke. Matka majstrovsky zvládla situáciu: Usmievala sa, snažila sa všetkých usadiť k stolu. Mali
sme iba 3 stoličky, ale zvyšní vojaci si sadli na matkinu posteľ, vedľa
mojich dvoch mladších bratov Jima
a Robena. Prv než sa pustili do jedla si zaželali: „Frohliche Weihnachten!“, „Mery christmas!“ a pripili si
na šťastné Vianoce. Upečený kohút
zmizol, akoby plesol. Mama priniesla aj trocha ovocia a vína so slovami: „Chlapci, buďte opatrní, chcem
aby ste sa raz všetci vrátili do svojich domovov, k svojim matkám.
Boh vás všetkých ochraňuj.“ Nemeckí vojaci poradili americkým ako
sa dostať k svojím oddielom. Matka
im robila tlmočníčku. Nemci a Američania si stisli ruky a odišli každý
svojou stranou.“ Keď odišli, mama
otvorila starú rodinnú bibliu a prečítala práve tú stať...: Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle. Neubránil som sa dojatiu a pobozkal som mamu. „Mami,
dnes si aj ty bola tým anjelom. Zvestovala si pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Javor, tu lipa, prepínam
Mojo vlásky šej – hoj.....

/ spomienky na zelené roky/
V mojom písacom stolíku leží
drobné literárne dielko, v ktorom je
zachytený život u nás po 2. svetovej
vojne. Pôvodne som ho chcel uverejniť na pokračovanie v obecných novinách, aby sme si zaspomínali na
dobu, ktorú odvial čas. Dnes som vybral stať, ktorá sa častejšie spomína
pri pive.
Kedysi bola vojenská základná
služba povinná a rukovalo sa vždy
1. októbra. Neskôr prípravu na základnú službu mal na starosti Zväzarm, branná organizácia. Povolávací rozkaz k nástupu na vojnu ma
zastihol v Čechách, kde som predtým pracoval. V duchu som počítal s tým, že budem slúžiť na Slovensku, lebo prevažne Česi rukovali na Slovensko a opačne. Narukoval
som do Litoměříc, neďaleko od Terezína, smutne známeho koncentračného tábora. Pri vojenskej správe sme nasadli na korbu nákladného auta, ktoré nás zaviezlo na litvínovské nádražie. Nikto z nás, okrem
doprevádzajúceho dôstojníka, nevedel kam vlastne cestujeme. V kasárňach nás už v jedálni čakalo privítanie s rožkom a čajom. Vzápätí sme
zasadli pod ruky holičov, ktorí nič nedali na naše protesty že nešetrne
nás zbavujú našich frizúr.
Nasledovali studené sprchy, dru-

horočáci si vychutnávali naše jojkanie. Vojenský munďúr, ktorý sme
niesli v zelenej / khaki/ deke bol taký
objemný, že bolo problémom s ním
prejsť cez dvere. Velitelia družstiev
nám ukazovali ako treba ten inventár spakovať do skrine. Učili sme sa
ustlať postele podľa vzoru ako ukázal
veliteľ družstva. Veľmi nás ale prekvapilo, keď veliteľ čaty túto „vzorovú“ posteľ rozhádzal a prikázal ustlať znova.
On nevedel, že ju ustlal jeho podriadený, veliteľ družstva. Keď odišiel, zasmiali sme sa a pomysleli sme si, že
začína šikana.
Ráno začínalo budíčkom a rozcvičkou. Velitelia družstiev sa chceli predviesť až tak, že rýchly beh
u mnohých vyvolal zvracanie. To
však iba zo začiatku, potom sme si
zvykli a už sme ten problém nemali. Útvar, kde som slúžil bol špecializovaný pre radistov. Ani ja ani väčšina z nás, sme dovtedy nepoznali Morseovú abecedu. Behom mesiaca sme už dokázali prijímať morseovku v tempe 60 znakov za minútu.
Keď si k abecede pridáte ešte čislice,
bodky, čiarky, výkričníky, otázniky, lomítka, rovnítka, je to poriadna spleť
znakov, ktoré bolo treba zvládnuť za
krátky čas. Nečudo, že sa nám to pípanie prenieslo aj do spánku. V noci
nás budil poplach a poď ho na učebňu k morseovke. Prejavilo sa to na

Príbehy s pointou

Interview s Bohom

„Posaď sa,“ povedal mi Boh, „takže by si chcel so mnou urobiť interview?“ „Pokiaľ máš čas,“ odpovedal
som. On sa na mňa pousmial popod
fúzy a povedal: „Môj čas sa volá večnosť a je ho dostatok na čokoľvek,
takže ktoré otázky máš na srdci?“
„Nie je to nič nové, ale rád by som
vedel, ktorá vec ťa na ľuďoch najviac
prekvapuje.“
Odpovedal: „Že sú znudení byť
deťmi a ponáhľajú sa len aby rýchlo vyrástli, a potom sa túžia stať znovu deťmi. Že prichádzajú na svet ako
krásne a jedinečné bytosti, a odchádzajú z neho ako nedokonalé kópie
niekoho iného. Že vymieňajú svoje
zdravie za to, aby mali peniaze, a potom investujú svoje peniaze do toho,
aby mali naspäť zdravie. Že s obavami premýšľajú o svojej budúcnosti
tak, že zabúdajú na prítomnosť, takže nežijú ani pre prítomnosť ani pre
budúcnosť. Že žijú ako keby nikdy neumreli a umierajú akoby nikdy nežili.“
Jeho ruka chytila moju a nastalo
medzi nami ticho. Po dlhšej chvíľke
som sa ho spýtal: „Môžem mať ďalšiu
otázku?“ S pousmiatím prikývol.
„Čo by si ako otec odkázal svojím deťom do prichádzajúceho nového roku?“
„Aby sa naučili, že nemôžu nikoho donútiť k tomu, aby ich miloval,
ale môžu sa druhým otvoriť tak, aby
mohli byť nimi milovaní. Aby sa naučili, že najcennejšie nie je to, čo majú vo
svojich životoch, ale koho tam majú.
Aby sa naučili, že nie je dobré porovnávať sa s ostatnými. Vždy sa nájde niekto, kto bude lepší alebo horší ako oni. Aby sa naučili, že bohatý
nie je ten, kto má veľa, ale kto potrekvalite tak, že sme dokázali prijímať
tempom aj vyše 120 znakov za minútu. Každý štvrťrok sme museli obhájiť toto tempo, aby sme mohli k
žoldu dostať aj príplatok za výkonnostnú triedu. Pri preskúšavaní boli
aj náročné otázky z rádiotechniky. Aj
tu sa poniektorí vynašli a ku skúškam namiesto seba poslali kolegov.
Tí si len obliekli ich blúzy a predstavili
sa za kamarátov. Bol to podvod a čudovali sme sa, že to skúšajúci neodhalili. V útvare nám prizvukovali akí
sme dôležití pre armádu, ale nijako
sa to neprejavilo pri udeľovaní opušťákov alebo prídavku k dovolenke.
Dôvod bol jednoduchý, nemal nás
kto zastupovať pri rádiostaniciach.
Náš veliteľ roty bol veľký zberateľ
poštových známok / filatelista/. O tejto jeho slabosti vojaci vedeli a tak mu
stačilo doniesť peknú známku, ktorú
ešte nemal a napriek zarazeným vychádzkam mohli ísť do mesta.
Medzi neobľúbené práce patrilo škrabanie zemiakov. Muselo sa
veľmi skoro vstávať a tak mnohí pri
škrabaní driemali. Výsledkom bolo,
že zo škrabky vychádzali zemiaky vo veľkosti pingpongových loptičiek. Keď sa ale nedodržal určený
čas, musela si zmena škrabanie zopakovať. Pri previerkach zdatnosti sa okrem cvičenia na náradí absolvovala aj prekážková dráha / volali

buje málo. Aby sa naučili, že by mali
ovládať svoje názory, inak ich názory budú ovládať ich. Aby sa naučili,
že zveriť sa so svojimi starosťami trvá
len pár sekúnd, ale ich úplné uzdravenie vezme až niekoľko rokov. Aby sa
naučili odpúšťať odpúšťaním. Aby sa
naučili, že sú tu ľudia, ktorí ich veľmi
milujú, ale nevedia, ako vyjadriť svoje pocity. Aby sa naučili, že peniaze si
môžu podriadiť všetko, ale nie spokojnosť. Aby sa naučili, že niekedy majú
právo byť rozčúlení, ale nedáva im to
oprávnenie k tomu, aby rozčuľovali
ostatných okolo nich. Aby sa naučili,
že veľké sny nevyžadujú veľké krídla,
ale pristávací podvozok, aby sa dotkli
zeme. Aby sa naučili, že priatelia sú
vzácni, kto ich našiel, našiel poklad.
Aby sa naučili, že niekedy len nestačí
aby im druhí odpustili, ale aby odpustili i sebe. Aby sa naučili, že sú pánmi toho, čo si nechávajú len pre seba,
ale otrokmi toho, čo im vychádza z
úst. Aby sa naučili, že žnú, čo zasiali;
pokiaľ zasiali ohováranie, budú žať intrigy, pokiaľ zasiali lásku, budú žať radosť. Aby sa naučili, že spokojnosť je
rozhodnutie; rozhodujú sa žiť šťastní
s tým, čo sú alebo majú, alebo umierajú závisťou a žiarlivosťou na to, čo
nemajú. Aby sa naučili, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na tú istú vec,
a vidieť ju úplne inak. Aby sa naučili,
že tí, ktorí sú k sebe úprimní bez akéhokoľvek zvažovania svojich názorov alebo túžob, zájdu v živote ďaleko. Aby sa naučili, že i keď si myslia,
že nemajú, čo by ponúkli, tak v plači so svojim priateľom nachádzajú silu
utíšiť bolesť. Aby sa naučili, že nikdy
nemôžu niečo urobiť niečo celkom
neobyčajného alebo naviac, aby som
ich miloval, proste ich stále milujem.
Aby sa naučili, že najkratšia vzdialenosť, ktorou mi môžu byť na blízku
je modlitba.“

sme ju aj opičia / a nočný pochod. Tu
velitelia asi úmyselne udali nesprávne parametre, lebo behom týždňa
vždy jedna skupina nedošla do cieľa.
Spomínam si na Pepu Menouška
vojaka, ktorý bol často disciplinárne
trestaný. Raz keď drhol schody na
každej schode musel zakričať: „Mne
se to líbi, já na vojne zustanu!“ A div
sa svete, Pepa naozaj nešiel do civilu, ale zostal ako vojak z povolania.
Na vojne vznikalo tuhé priateľstvo,
ochota vzájomne si pomáhať. Bolo
to na Silvestra. Viacerí prišli neskoro z vychádzky. Veliteľ bez pardonu
zarazil celej rote vychádzku na Nový
rok. Viete čo nás zachránilo? Mali
sme francúzske záchody, kde sa telesná potreba vykonávala v podrepe. Chýbali aj toaletné papiere a tak
nie div, že sa WC často upchávali.
Tak tomu bolo aj na Nový rok. Veliteľ vidiac kalamitný stav, vyhlásil, že
ak sfunkčíme záchody, povolí vychádzku celej rote. Dobráčisko Miro
Ptáček, v civile stavebný inžinier, sa
hneď pustil do práce......kto to nevidel, sotva uverí. Ešte mnoho iných
veselých i vážnych príhod sme zažili na vojne. Dnes už máme profesionálnu armádu. Napriek rôznym
peripetiam vojna urobila z chlapcov
ozajstných chlapov.
So staromazackým ZA PÁR!
/J. Michalenko/ .
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Sporivosť v prísloviach

V prísloviach vyslovilo ľudstvo mnohé svoje dlhé skúsenosti o rozličných veciach. Všimnime si v tomto článku, ako príslovia oceňujú vzácnu
občiansku čnosť, sporivosť. Aké cestičky k jej naučeniu ukazujú a ako vystrihajú pred jej opakom.
Ocenenie sporivosti v prísloviach: Sporenie je istý zárobok. Kto šetrí
, ma za tri. Odklady – poklady! Aj halier je peniaz! Z kvapiek more, z halierov milióny. Lepšie dačo, ako nič. Lepší je dnes groš, ako zajtra dva. Mnoho
bolo, minulo sa; málo bolo, vyžilo sa. Kto neutráca, ako keby zarábal. Donedávna naši predkovia si hovorievali: Na keľo vystac, na teľo pristac. Nit
teľo veľo, že by še nerozešlo. Nit teľo malo, že by še neobešlo.
Ako sa naučiť sporiť? O tom príslovia: Kto si šetrí, chráni, šanuje, gazduje a opatruje, ten má. Hľaď sporiť včas, máš v núdzi zas! Za mlada ušetrené do staroby býva. Kto chce sporiť, musí od úst začať. Peniaz
si o zuby obi, prv ako ho vydáš. Šaty, stravu – podľa stavu. Babka k babce, budú kapce....i nohavice. Kto nezbiera grajciare, nezmôže sa na doláre. Nekupuj, čo nepotrebuješ, len bez čoho byť nemôžeš. Čo kúpiš, s tým
skúp! Čo nepotrebuješ, to je drahé i za halier. Šanuj, kým máš. Modli sa a
pracuj a keď zarobíš aj šporuj! S časom a s peniazmi neplýtvaj. Keď predáš
niečo za groš, nepi za dva oldomáš! Nechráň si grajciar, nebudeš mať dva.
Vystíhaj sa márnotratnosti! Márnotratník je budúci žobrák. Vzácne
veci a rúcha stratili sa do brucha. Kto mnoho má, ten rád plytvá. Niektorým
ľuďom ani zlatá baňa nestačí. Nemusíš všetko mať, čo vidíš! Začal v zlate, skončil v blate.
V každom prísloví sa skrýva hojná životná múdrosť!
„Tajomstvo životného úspechu nie je robiť, čo robíme radi, ale mať radi
to, čo robíme“.
/ Edison

Pripravujeme:
- 21. 12. 2011 o 17,00 hod sa v sále KD uskutoční Vianočná koleda, program, v ktorom vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ Dlhé Klčovo
- 7. 1. 2012 – ples, ktorý organizuje RZ pri MŠ Dlhé Klčovo
- 21. 1. 2012 – ples, ktorý organizuje RZ pri ZŠ Dlhé Klčovo
- 28. 1. 2012 – karneval MŠ a ZŠ Dlhé Klčovo
- 4. 2. 2012 – karneval svätých
- 12. 2. 2012 – Okresná súťaž TALENTY 2012 – okresná súťaž v
speve ľudových a populárnych piesní do 15 rokov
- 18.2. 2011- výročie DFS Rovinka, Rovina
- 25. – 27. 5. 2012 – Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha s medzinárodnou účasťou – 20. ročník
- Koncert vďaky 24. 6. 2012
Rodičovské Združenie pri ZŠ Dlhé Klčovo Vás srdečne pozývajú na


konaný v sobotu dňa

21.1. 2012 o 19:00 v KD Dlhé Klčovo
Do tanca hrá skupina



zábava + bohatá tombola

Vstupné : 17€ (občerstvenie, večera)

Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť

Predaj lístkov : 0911121158 ,0907760975

Dobošky z BB keksov
Suroviny: 2 balíčky BB keksov,
1/8 masla, 16 dkg pr. cukru, 1 pol.
lyžica kakaa, ¼ l vody, 1 zlatý klas,
1 van. cukor
Postup: Maslo, cukor, kakao vymiešame do peny. Zlatý klas s vanilkovým cukrom uvaríme vo vode
a necháme vychladnúť, potom primiešame do krému. BB keksy natrieme krémom a pritlačíme k sebe.
Zabalíme do alobalu a dáme na 5
hodín do chladničky. Krájame šikmo, aby sa nám plnka striedala s
keksami.
Nepečený krémeš
Suroviny: 3 balíčky Marína
keksov, 1l vody, 3 zlaté klasy, 1 vanilkový cukor, 30dkg kryštálového
cukru, 6 bielkov, 2 šľahačky, čokoláda/ granko/
Postup: Zlatý klas, vanilkový a
kryštálový cukor uvaríme vo vode.
Do horúcej hmoty primiešame sneh
zo 6 bielkov a rozotrieme na keksy,
ktoré sme poukladali vedľa seba na
plech. Necháme vychladnúť. Na vychladnutý krém rozotrieme 2 vyšľahané smotany. Navrch nastrúhame čokoládu, prípadne posypeme
grankom.

Recept na oblátky
Suroviny: oblátky, 25 dkg kryš.
cukru, 1 Salko, 1 palmarín, za hrsť
sekaných orechov
Postup: Cukor dáme skaramelizovať. Pridáme Salko, palmarín,
orechy a na silnom ohni rozvaríme.
Vzniknutou hmotou plníme oblátky /
3 – 4 vrstvy /. Vrch môžeme poliať
čokoládovou polevou.
Guľky
Suroviny: 250g masla, 350g
kryš. cukru, 150g mletých orechov,
30 g kakaa, 0,1l mlieka, kokosová
múčka
Postup: Mlieko, maslo, cukor,
kakao rozvaríme, pridáme orechy
a povaríme. Necháme stuhnúť v
chladničke. Z tuhého robíme guľky
a obaľujeme v kokosovej múčke,
prípadne v orechoch alebo mandliach. Hotové guľky kladieme do košíčkov.
Rýchly zákusok
Suroviny: 25dkg masla, 10 dkg
pr. cukru, 1 vanilkový cukor, 2 zlaté
klasy, 10dcl mlieka/ 8dcl do krému,
2 dcl do rumu/, 1 balíček piškot, 4
balíčky Marína keksov, 1/2dcl rumu
Postup: Vanilkový cukor a zlatý klas uvaríme v 8 dcl mlieka. Vymiešame maslo s cukrom a pridáme do vychladnutej hmoty. Na
plech poukladáme 2 balíčky Marína keksov. Potrieme polovicou krému. Nato poukladáme piškóty namočené v rume a mlieku a potrieme
druhou polovicou krému. Nakoniec

poukladáme zvyšné keksy Marína a
polejeme čokoládovou polevou. Necháme vonku, kým keksy zmäknú
od krému a potom dáme na 12 hodín do chladničky. / Môžeme dať aj
viac keksov Marína, aby zákusok
vyšiel na celý plech/.
Zákusok zo smotany
Suroviny: 3 smotany /kyslá, pochúťková/, 15 – 20 dkg pr. cukru, vanilkový cukor podľa chuti, 1 balíček
piškot, ovocie – marhule / čerstvé
alebo zavárané/
Postup: Do tortovej formy poukladáme piškóty, na ne dáme marhule, na ktoré rozotrieme polovicu
smotany zmiešanú s práškovým a
vanilkovým cukrom. Urobíme ešte
jednu vrstvu. / Do druhej polovice
smotany môžeme primiešať i kakao./ Vrch môžeme posypať grankom, prípadne nastrúhať čokoládu.
Dáme stuhnúť do chladničky.

Piškótová torta
Suroviny: 3 balíčky detských piškót, asi 2dcl rumu, 6 žĺtkov, 30dkg
pr. cukru, 250g masla, 1 bielok, asi
2 lyžičky kakaa, 1 šľahačková smotana, čokoláda
Postup: Vymiešame maslo s
cukrom. Do toho postupne pridáme
žĺtka, sneh z bielka a kakao. Do tortovej formy poukladáme piškóty namočené v rume a na ne dáme plnku.
Vrstvy striedame, pokiaľ neminieme
materiál. Posledná vrstva bude plnka. Tortu necháme stuhnúť. Vyšľaháme smotanu a natrieme na plnku.
Navrch nastrúhame čokoládu.
Želé roláda
Suroviny: 3 vajcia, 1 margarín,
25dkg pr. cukru, 3 pol. lyžice kakaa,
5 tortových oblátok, 10 dkg posekaných orechov, 1 balíček hrozienok,
2 balíčky želé cukríkov
Postup: Dáme roztopiť margarín
a postupne pridávame všetky ostatné suroviny. Nakoniec dáme nadrobno polámané oblátky. Vznikne nám hmota, ktorú rozotrieme na
mastný papier a stočíme do rolády.
Necháme vychladnúť v chladničke
a na druhý deň papier odstránime.
Kinder čokoláda
Suroviny: 40dkg kr. cukru, 1 vanilka, 3dcl vody, 1 tuk Iva, ½ ks sušeného mlieka Eliga, 5dkg kakaa
Postup: kryštálový a vanilkový cukor varíme vo vode 4 minúty. Do horúceho dáme stopiť stužený tuk Iva. Keď je zmes vlažná,
vysypeme sušené mlieko Eligo.
Rozdelíme na dve polovice. Do
jednej polovice vmiešame kakao.
Na plech dáme vymastený desiatový papier a naň vylejeme kakaovú hmotu. Necháme stuhnúť.
Na stuhnutú hmotu potom vylejeme bielu hmotu, ktorú tiež necháme stuhnúť.

Strana 7
Preletel rok a je tu znova Vianoc čas,
tajomná radosť drieme v každom z nás.
Rolničky v diaľke tíško zvonia
a ľudia z úcty hlavy klonia.
Ani sme sa nenazdali a rok je
opäť na konci. Čakajú nás najkrajšie sviatky – Vianoce. December
má zvláštnu atmosféru – vonia vanilkou, škoricou, orechmi a ihličím.
Aj ľudia majú k sebe akosi bližšie.
Aj my sa v škole pripravujeme na
najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
V pondelok 5. decembra prišiel medzi nás Mikuláš. Zaspievali sme mu množstvo pesničiek a
básničiek, začo nás Mikuláš odmenil balíčkami plnými dobrôt. Večer nás navštívil Mikuláš aj v kostole. Aj tam sme o obsypali pesničkami a básničkami, on nás odmenil sladkosťami.

Hneď na druhý deň sme začali s prípravami programu na Vianočnú koledu, ktorou chceme pozdraviť všetkých obyvateľov našej obce. Na Vianoce sa všetci tešíme. Zdobíme si interiér tried a
školy, v každej triede svieti vianočný stromček, na ktorý postupne pribúdajú nami vytvorené ozdoby. Potajomky pripravujeme darčeky, ktorými prekvapíme našich
najbližších. Naším darčekom sú
aj dobré výsledky v škole v učení,
správaní a zapájaní sa do jednotlivých súťaží a akcií. Veď nie je tak
dávno, keď sme všetci 5. septembra nastúpili oddýchnutí do školy,
plní energie a síl pustili sa s chuťou do učenia.
Na začiatku školského roka
sme privítali kultúrnym programom nových aj starých žiakov našej školy. Keď zaznel zvonec všetci sme sa rozišli, pod vedením učiteľom do svojich tried.
Rozdelenie bolo1.roč. tr.uč. J. Rinkovský počet
žiakov 11.
2. a 3.roč. tr.uč. Mgr. J. Janoková - riaditeľka školy počet žiakov 6/11
4.roč. tr.uč. Mgr. D. Palenčíková počet žiakov 20
ŠKD vych. V Dzurovčinová počet žiakov 25
V popoludňajších hodinách sa
na škole vyučuje aj náboženská
výchova:
Rimsko – katolícka- vyučuje
o.PeadDr.JCLic.V. Burda
Grécko – katolícka- vyučuje
o.Mgr.P. Székely
nepovinný predmet- Ang. jazyk
vyučuje Mgr. D. Palenčíková
Na škole pracujú aj záujmové
krúžky, do ktorých sa žiaci mohli prihlásiť:

Zo života Základnej školy

počítačový 1.-2.roč. Mgr. Janoková
zdravotnícky Mgr. Palenčíková
športový Rinkovský
počítačový 3.-4.roč. Dzurovčinová
Už tretí rok na našej škole v
popoludňajších hodinách pracuje
detašované pracovisko SZUŠ Talent-um so sídlom v Michalovciach
– výučba hry na hudobný nástroj –
husle, ktorý vedie A.Boguská,DiS.
art .Žiaci svoje zručnosti v hre na
husle už predstavili aj na podujatiach v obci a na koncertoch.
Mesiac september sa niesol v
znamení kultúrnych podujatí.
Dňa 19. septembra nás navštívil cirkus z Ruska. Účinkujúci nás
prekvapili svojím vystúpením, a
my sme všetci odchádzali očarení, plní zážitkov.
Dňa 26. septembra nás navštívilo Divadlo bez opony z Prešova
a predviedli nám hru „ Hlúpy Jano“
V rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ si žiaci už niekoĺko
rokov môžu zakúpiť mliečne výrobky od firmy Dannone,za získané body može škola zakúpitˇškolské pomôcky.
V jesennom období pravidelne organizujeme výstavku ovocia
a zeleniny, ktoré doma vypestovali
deti a ich rodičia. Na škole prebieha aj „Týždeň bez sladkostí“. Počas jednotlivých dní žiaci konzumujú ovocie, ktoré si nosia do školy. Vyvrcholením jesene je súťaž
„Tekvicový kráľ“. Výsledky:
1.roč.: 1.m. Berová Erika, Bertová Emma, 2.m. Škarupová Viktória, Ihnátová Veronika, 3. m.Jurovčáková Ema, Nagy Matej
2.roč.: 1.m. Mrázová Sofia,
2.m. Zubaľová Alexandra, 3.m.
Majerníková Silvia
3.roč.: 1.m. Frenová Anna Mária, Pechyová Alexandra, Čižmarik Jakub, Antuš Marko, 2.m. Špidusová Gabriela, Peťová Antónia,
Timko Ondrej, Janok Viktor, Jacko
Jakub
4.roč.: 1.m. Hardoňová Viktória, 2.m. Palenek Samuel, 3.m.
Jakubko Kristián
Tekvicové strašidielka zdobili
exteriér našej školy.

Žiaci druhého ročníka pod vedením Mgr. Janokovej, sa zúčastnili projektu „Zdravá výživa“, ktorú
organizuje ZŠ v Sačurove. Predstavili sa básničkami,pesničkami a
scénkou,za čo si vyslúžili pochvalný list.
Pred odchodom na jesenne
prázdniny žiaci ŠKD upravili hroby
na cintoríne,zapálili sviečky .
V rámci enviromentálnej výchovy
prebehla aj súťaž
v zbere gaštanov.
Výsledky:
1.m.Frenová Anna Mária 200 kg,
2.m.Jacko Jakub 108 kg,
3.m. Palenek Samuel 65 kg.
Zároveň prebieha aj súťaž v
zbere papiera. Doposiaľ sme nazbierali 2000kg papiera. Zber prebieha až do konca školského roka,
preto mená víťazov uverejníme
neskôr.
Žiaci 2., 3., 4.
roč sú zapojení
do celoslovenskej
súťaže „ Čítame s
Osmijankom“.
Naša škola je
zapojená aj do projektu „Recyklohry“, kde sme doposiaľ odovzdali
351kg elektrozariadení, ktoré doslúžili. Zber pokračuje aj naďalej.
Je to iba krátky čas, ale pomaly sa blíži polčas našej práce.
Čaká nás množstvo akcií a podujatí. Teraz však máme pred sebou najkrajšie kresťanské sviatky

– Vianoce. Prispejme k tomu všetci, aby naše Vianoce boli šťastné
a pokojné. Onedlho si sadneme
všetci k štedrovečernému stolu,
prajem Vám žiaci veľa darčekov,
rodičov, ktorí budú mať pre Vás
srdce plné lásky .
Dokážme sa pozastaviť,
porozmýšľať, nevystatujme sa
bohatstvu, majetku,
ale bohatstvu ducha,
lásky a porozumenia.
Dokážme sa poďakovať
aj za tú najmenšiu pomoc.
Za prácu, ktorú vykonali niečie
ruky pre nás, naše deti a rodičov.
Dokážme sa tešiť z každej maličkosti.
Z každého úprimného úsmevu.
Včas podanej ruky.
Aj to sú Vianoce.
Preto majme Vianoce každý deň.

Omaľovanka

V.Dzurovčinová
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Kým zazvonia zvony čarokrásnych Vianoc
Je dieťa zmyslom života?
Aký význam ma rodina v našom
živote?
Ako rodina ovplyvňuje dieťa?
Odpoveď na tieto otázky, prirodzene, nie je jednoduchá. Ekonomická situácia v súčasnosti silne ovplyvňuje spôsob života, výživu, ale bohužiaľ aj vzťahy
v rodine. Spokojní nie sú ani rodičia – cítia, že zanedbávajú svoje
deti, ale chcú im zabezpečiť aspoň
slušný život a ich potreby. Spokojné nie sú ani deti – stres a konflikty
im ukrajujú z potrebnej istoty, ktorú
hľadajú a mali by dostávať najviac
vo svojej rodine. Záleží aj na každom z nás, na jeho preferenciách.
Rovnako záleží aj na spoločnosti,
aké sociálne a ekonomické podmienky pre naše slobodné rozhodovanie vytvorí. Naši rodičia aj v
týchto neľahkých časoch majú záujem o vzdelanie svojich detí. To
svedčí o tom, že aj v tomto školskom roku 2011/2012 5. septembra 2011 kedy sa slávnostne otvorili
brány našej MŠ nastúpilo 37 detí.
Do malej skupiny 17 detí – vyučujúce - p. uč. Bc. Dindáková a p. uč.
Gradošová. Do veľkej skupiny 20
detí – vyučujúce - p. riad. Janoková a p. uč. Bc. Vaskievičová. Do
prvého ročníka odchádza 14 detí.
Vieme, že MŠ by mala byť pre
každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo, o čo sa snažíme aj v
našej MŠ, lebo máme veľkú zodpovednosť za každé dieťa. 5. septembra navštívili našu MŠ aj budúci prváci, ktorí prišli pozdraviť svojich kamarátov a p. učiteľky ešte
raz. V sprievode svojich rodičov a
p. učiteľky odišli do ZŠ. Tu ich privítala p. riad. Mgr. Janoková, ktorá všetkých privítala a oboznámila rodičov o práci ich detí v ZŠ a
s triednym učiteľom Mgr. Rinkovským, ktorý bude vyučovať budúcich prvákov. V závere sa prihovorila aj p. Mgr. Fecková, ktorá popriala všetkým, ale hlavne prvákom
veľa chutí do učenia. V sprievode
svojho triedneho učiteľa odišli do
svojej triedy.
Želáme Vám kamaráti veľa zdravia, sily,
aby sa Vám prvé čiarky podarili
a písmenká, aby boli ako kvety,
aby ste ich rozpoznali všetky
to Vám z celého srdca želajú
Vaši kamaráti a p. učiteľky.
Svet okolo nás je plný nádherných a prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, a sme schopní ich vidieť.
Jednou z nich je aj jeseň. Jeseň
je prekrásne ročné obdobie, ktoré rozdáva svoje bohaté dary, zrelé slnkom sfarbené ovocie, lístie a babie leto. Aj v našej MŠ jeseň prekvitá v plnej paráde. Celá
naša výchovná práca sa niesla v
znamení čarovnej jesene. Na základe pozorovania a obrázkového

materiálu sa deti oboznámili s jej
charakteristickými znakmi, učili sa
piesne, básne, jeseň zobrazovali
aj na výkresoch, plody zase využívali na pracovnej výchove. Na ranných hrách vznikali tak šarkany,
ježkovia, panáčikovia. Vyvrcholením jesenných dní bola výstavka
ovocia a zeleniny, ktorou si urobili deti za pomoci učiteliek. Oboznámili sa s najrozmanitejšími druhmi ovocia a zeleniny. Na záver výstavky sme pre deti pripravili zeleninovú a ovocnú hostinu. Na ktorej ochutnávali rôzne druhy ovocia
a zeleniny. po tej ochutnávke iste
deti budú jesť rady všetko, čo im
mamky, alebo kuchárky pripravia
na tanier. Najviac nás však teší, že
deti pochopili, že všetky tieto pekné veci sú plody, zeme a treba k
ním pristupovať s rešpektom. Vieme, že dobre premyslená hra naplní ich túžby po dobrodružstve a
poskytne detskému organizmu pohyb, na čerstvom vzduchu, naučí samostatne rozhodovať, upevní vzájomné priateľstvo učiteľky a
detí.
26. 9. 2011 zavítalo do ZŠ divadielko z Prešova. Keď to počuli deti bolo, že to radosti. Nevedeli
sa dočkať kedy už odídu na divadielko. Prišiel deň „D“ kedy spoločne
s p. učiteľkami odišli do ZŠ na divadielko. Posadali a na očiach im
bolo vidieť, že sa nemôžu dočkať.
Bola to rozprávka „O hlúpom Janovi“. Kde bolo tam bolo... počúvali, smiali sa a tlieskali. Zapájali sa
do deja rozprávky, ak si to situácia
vyžadovala. Na ich správaní bolo
vidieť radosť, nadšenie a spokojnosť. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.
27. 9. 2011 sme pre naše deti
spoločne s rodičmi pripravili tekvicovú party. Slnečné lúče prezrádzali, že bude pekný jesenný deň
čo prezrádzalo, že to bude vydarená akcia. Všetkých účastníkov
tekvicovej party vítal už pri vstupe do areálu školy plagát, ktorý zároveň vítal aj pozýval na tekvicovú
party. Deti postupne prichádzali v
spoločnosti svojich rodičov s tekvicami. Všetkých účastníkov privítala p. riaditeľka, ktorá oboznámila s celkovým priebehom tekvicovej party a popriala dobrú náladu
a pohodu. Po úvodných slovách
začali rodičia spoločne so svojimi
deťmi vymýšľať ovocníčkov, tekvicové strašidielka, zeleninové príšerky a pod. Z materiálov, ktoré
im pripravili p. učiteľky. Po ukončení prác boli ohodnotení tekvicovou
medailou a sladkosťou. Po vyhodnotení čakalo na nich ešte jedno
prekvapenie, ktoré pre všetkých
pripravila Mgr. Prokopová, ktorá
uvarila chutnú tekvicovú polievku.
Skôr ako začali ochutnávať si ešte
zaspievali pieseň „Varím polievočku.“ Potom si každý naberal do pripravených tanierov tekvicovú polievku. Bola veľmi dobrá, chutná,
lebo každý mal pekný čistý tanier.
Za výbornú polievku veľmi pekne

poďakovali deti, rodičia a pedagogický kolektív. Po chutnej zdravej
polievke sa premiestnili ku ohníku,
kde ešte mohli opiecť nejaké dobroty, ktoré si doniesli. Najväčšiu
radosť z prežitého dňa mali deti.
Boli nadšené z toho, že ich ocinko, či maminka dokážu s ich pomocou vykúzliť z obyčajnej tekvice také úžasné postavičky. Atmosféra bola veľmi príjemná, nikomu
z nás sa nechcelo odísť domov. A
hotové strašidielka? Tie našu MŠ
strážili celý víkend a ešte niekoľko
dní nám pripomínali spoločne strávené chvíle. A čo na záver? Pani
jeseň sa nám v našej práci vydarila. Vyčarovala atmosféru zdravého súťaženia, tvorivosti a upevnila medziľudské vzťahy dieťa – rodič – škola..
1. 12. 2011 našu MŠ navštívili starí rodičia, ktorí radi prichádzajú do našej MŠ. Hneď po príchode
ich privítala p. riaditeľka a popriala im dobrú pohodu a pekný zážitok. Po privítaní začal sa kultúrny program, ktorý pripravili deti z
malej a veľkej skupiny. Spev, básne, tanec rozjasnil aspoň na pár
chvíľ ich tváre. Po kultúrnom programe naše babky obdarili naše
deti šatkami pre bábiky. Nádherné róby, klobúky, šatky, vyzeralo to
ako na módnej prehliadke. Deti sa
veľmi tešili a hneď mali o zábavu
postarané. Okrem šatiek pripravili im ešte jedno prekvapenie a to
zákusky. Deti si posadali a cítili sa
ako na hostine. Hostili sa a babky a dedkovia spomínali na svoje
detstvo. A deti pozorne počúvali,
ako voľakedy sa hrávali , aké mali
hračky, šaty, topánky. Vedia však o
tom, že deti vtedy museli pri gazdovstve pomáhať. No i tak majú
pre nás starkí vždy nejaký žartovný veršík, či povedačku. Takto sa
navzájom obohacujeme a rozdávame si úsmev, korenie života.
Milá babka, milý dedko
K vám z detského srdiečka
vľúdny pozdrav letí. Veľa zdravia, šťastia od všetkých detí. Nech
Vám úsmev zdobí vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k
Vám. Ešte raz Vám ďakujeme naši
starkí a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
5. 12. 2011 naše zvony pekne zneli keď vo sviatok vyzváňali, oznámili všetkým deťom, že do
nášho kostolíka prišiel Mikuláš. Aj
naše deti z MŠ prišli pozdraviť do
kostola Mikuláša svojimi básňami a piesňami. Za to ich Mikuláš
odmenil peknými darčekmi. Veľmi
pekne ďakujeme Mikuláško a tešíme sa zasa na rok.
Rýchlo deti do školičky posadajte na stoličky. Ktosi príde medzi
nás. Uhádne to niekto z vás? Napoviem Vám, iba čosi, že na chrbte vrece nosí. Bradku má dlhú bielu, veselo na oči šibá. Tak hľadí
na nás dobrý Mikuláš. A keď vrece
otvorí hneď každého obdarí. Našu
MŠ navštívil Mikuláš 6. 12. 2011.
Každoročne prichádza k nám s

batohom plným sladkostí, ovocia a hračiek, ktoré sponzorujú rodičia a ŠJ a sú odmenou za usilovnosť a poslušnosť. Prv ako Mikuláš roztvoril vrece s darčekmi,
deti mu svojimi básňami a piesňami dokazovali, že sa učia, počúvajú. Keď Mikuláš si vypočul krásne
piesne, básne hneď roztvoril vrece
a každé dieťa obdaroval balíčkom
sladkosti a hračku. Hneď sa deťom rozžiarili všetky očká, aj tým
čo mali na pokraji malú slzičku.
Bolo, že to radosti, šťastia, keď sa
im splnil najtajnejší sen. V závere
sa mu pekne poďakovali za pekné
darčeky a rozlúčili sa básničkou.
Poďakovanie
Ďakujeme ti Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy
milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď Mikuláš medzi nás.
Jedlička
Pozrite sa na mňa deti,
ako ten čas rýchlo letí,
vyrástla zo mňa krásna jedlička.
Hviezdičky mi dali božtek na líčka,
snežik zase biele šaty,
mrázik zniesol závoj zlatý.
melúzina pieseň píska,
že už sú tu Vianoce.
21. 12. 2011 oslávili sme Vianočnú koledu v kultúrnom dome.
Chvíle stretnutí človeka s blízkymi
sú najvzácnejšie. Bežne sa stretávame len letmo, krátko. Ženú nás
povinnosti, úlohy, strháva nás uponáhľanosť dnešného času a ľudí v
ňom. Stres sa prenáša aj do našich rodín. Zastavme sa, hľadajme
porozumenie. Vhodný je na to čas
adventu, čas očakávania, narodenia Pána, ktorého vyvrcholením je
čas Vianočný, prinášajúci pokoj do
nášho života. Z kultúrneho domu
sa počas Vianočnej koledy ozývali básničky, pesničky, koledy, tance, ktoré sa deti naučili v MŠ. Rodičia boli dojatí, keď počúvali aké
ich deti vedia pekné piesne, vinše

o láske, zdraví a spokojnosti. Celou
sálou sa niesol búrlivý potlesk, ktorý bol poďakovaním ich deťom. Je
úžasné vidieť ich rozžiarené očká
plné očakávania. Po vystúpení našli pod stromčekom pekné darčeky, ktoré zakúpilo ZR a PŠ za čo
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im veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj OcÚ, od ktorého dostali
tiež sladkosť. Každá z nás učiteliek
mala príjemný pocit z toho, že sme
zas urobili kus dobrej, hoci namáhavej práce. Na záver sme si všetci
spoločne zaspievali „Tichú noc“. S
príjemnými pocitmi a v slávnostnej
nálade sme sa rozchádzali domov
pokračovať v oslave týchto najkrajších sviatkov roka.
Celkom na záver sa chceme
poďakovať p. starostovi Kulikovi,
poslancom, ktorý v týchto neľahkých chvíľach sa snažia vytvárať
dobré podmienky našim deťom v
MŠ, aby sa cítili čo najpríjemnejšie. Ešte raz veľká vďaka.
Veľké ďakujem patrí aj Jozefovi Majerníkovi, ktorý prispel svojím sponzorským darom pre deti.
Vďaka patrí všetkým, ktorý akou-

koľvek maličkosťou prispeli ku
skvalitneniu výchovno vzdelávacej
práci našich detí.
Vianoce – sviatky lásky pokoja.
Nech každú našu bolesť zahoja.
S modlitbou Vianočnou
potešte sa spolu,
keď budeme sadať k štedrovečernému stolu.
Ježiško maličký
nech rozdá balíčky
a ostane s nami navždycky.
Dňa 7. 1. 2012 pripravuje ZR a
PŠ našej MŠ školský ples, na ktorý pozývajú aj naše deti všetkých
svojich rodičov, ale aj širokú verejnosť, aby podporili svojou účasťou nás deti, aby náš život v MŠ
bol ešte radostnejší a krajší. Už
vopred všetkým štedrým darcom,
účastníkom plesu ďakujeme za
vašu láskavosť a štedrosť.

Koľčaky Open

ko síce prvý set vyhral, ale vo zvyšných dvoch ťahal za kratší koniec.
Semifinálové dvojice vyzerali nasledovne: (1)J.Staško - (2)J.Tušim,
(4)R.Piatničko - M.Dzurovčin.
Prvý semifinálový zápas medzi Staškom a Tušimom mal všetko
čo má semifinále mať. Obaja hráči predvádzali úžasný tenis a diváci sa mali na čo pozerať. Aktívnejším hráčom bol Staško, ktorý si v
oboch prvých setoch dokázal vybojovať náskok (4-1, 5-2), ale obetavo hrajúci Tušim dokázal zakaždým vyrovnať. Po dvoch setoch bol
stav 1-1 a muselo sa rozhodovať v
treťom. Tam potvrdil svoju kvalitu
Staško a po výsledku 6-3 zaslúžene postúpil do finále.
Druhý semifinálový zápas mal
jednoznačnejší priebeh. Piatničko
si síce v prvom sete dokázal vybudovať náskok 5-2 a na rakete mal
viacero setbalov, ani to však nestačilo na víťazstvo proti obetavo hrajúcemu Dzurovčinovi, ktorý dokázal
prvý set vyhrať v tajbrejku. Druhý
set bol už v podaní Dzurovčina jednoznačnou záležitosťou a po stave
6-2 a víťazstve 2-0 na sety pokračoval v spanilej jazde až do finále.
Finále sa hralo v nedeľu 24. júla
za oblačného, ale pekného počasia. Favoritom bol Staško, ale po
výkonoch Dzurovčina bolo všetko otvorené a očakával sa vyrovnaný zápas. Forma Staška ale zápas od zápasu gradovala a logicky vyvrcholila vo finále, kde nedal
svojmu súperovi ani tú najmenšiu
šancu a ani nie po hodine hry bolo
vymaľované. Stav 6-2, 6-2 hovorí
za všetko.
Držiteľom Pohára starostu obce
Dlhé Klčovo a víťazom prvého ročníka sa tak stal prvý nasadený a
najväčší favorit turnaja J.Staško,
a treba podotknúť, že úplne zaslúžene.
Ja chcem už iba poďakovať
všetkým zúčastneným hráčom za
ich výkony a verím, že sa o rok
všetci stretneme na ešte úspešnejšom druhom ročníku tenisového
turnaja Koľčaky Open.
Robert Piatničko.

Prvý ročník Koľčaky Open začal
v sobotu 18. júna dramatickým zápasom medzi J.Grominom a N.Višňovským. Prvý set dokázal parádnym obratom Višňovský zvrátiť vo
svoj prospech, vo zvyšných dvoch
setoch ale ťahal za kratší koniec.
V trojsetovej bitke sa tak nakoniec
z víťazstva tešil Gromina, k čomu
pomohol aj skreč súpera za stavu 5:1 v poslednom sete. Zápas
ponúkol množstvo krásnych momentov, obaja aktéri bojovali ako o
život a mnohí diváci boli až zaskočení predvedenou kvalitou zápasu.
Celkovo sa do turnaja prihlásilo 28 hráčov a kvôli tomu bolo potrebné nasadiť štyroch hráčov, ktorí
prejdú prvým kolom priamo bez
boja. Podľa predpokladanej výkonnosti boli nasadení hráči J.Staško,
J.Tušim, M.Palenčik a R.Piatničko.
Táto voľba sa neskôr ukázala ako
správna, pretože práve z nasadených hráčov vzišiel víťaz turnaja.
Bohužiaľ druhá polovica júna
bola veľmi daždivá a práve kvôli
rozmarom počasia sa museli jednotlivé zápasy posúvať a celý turnaj sa natiahol. Finále sa tak odohralo až o vyše mesiac neskôr.
Okrem nasadených hráčov sa
v dobrom svetle predviedlo viacero
hráčov. Menovite R.Dindák, M.Dzurovčin, J.Petričko podali vynikajúce výkony. R.Dindák sa s ľahkosťou prebojoval do štvrťfinále kde
podľahol po úžasnom výkone J.Tušimovi 4-6, 3-6. Zápas to bol však
vynikajúci, hraný vo vysokom nasadení a predstavoval jeden z vrcholov turnaja.
Ďalším hráčom hodný spomenutia bol J.Petričko, ktorý do turnaja vstúpil hladkým víťazstvom nad
O.Michalčom 6-4,6-3 a čakal ho
ťažký zápas proti tretiemu nasadenému M.Palenčikovi. Petričko však
svojho súpera sfúkol z kurtu v pomere 6-2, 6-3 a mnohí ho razom
pasovali za istého finalistu.
Vo štvrťfinále ho ale čakal čierny kôň turnaja M.Dzurovčin. Petrič-

Nový rok nastal, všetci sa radujme
a tomu starému pekne poďakujeme.
Ďakujme ti všetci rok starý,
že sme ťa prežili v radosti a v zdraví.
Šťastný, veselý, radostný nový rok,
Božieho požehnania na každý Váš krok.
Do duše milosti, do srdca radosti,
ku práci zdravíčka a na stôl chlebíčka.
To Vám zo srdca prajú deti a celý kolektív MŠ.

Gradošová Anna

„DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV
ZACHOVAJ NÁM, PANE“

V tomto duchu sa v nedeľu, 13.novembra 2011 v mestkom kultúrnom dome v Sačurove, konala regionálna prehliadka folklórnych skupín, ktorú zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Obcou Sačurov. Predstavili sa folklórne skupiny Nevesty zo sačurova, Pošančanky z Poše, Rovina z Dlhého Klčova a Zámutovčan zo Zámutova.Poslaním tejto súťažnej prehliadky bola snaha o uchovanie tradičnej a ľudovej kultúry a zároveň
mala predstaviť výsledky práce dedinských folklórnych skupín spojené s oživovaním a udržiavaním miestnych tradícií a zvyklosti.
Nevesty zo Sačurova sa predstavili programovým blokom „Lupaňe kenderici“.Pošančanka si pripravila blok „Vinki“.Bolo to pásmo
odohravajúce sa pri vití vienkov spojených so svatobnými povinnosťami. Folklórna skupina Rovina sa predstavila so zbierkou obradných zvykov pri krstinách.Bolo to vystúpenie bohaté na zvykoslovia z čias minulých doplnené skvelými speváckymi a hereckými výkonmi jednotlivých učinkujúcich ako aj celej skupiny.Aj preto folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova získala „ocenenie za vynikajúci
spevácky prejav“ v programovom bloku „Krisciny“.
Na tomto mieste chcem poďakovať umeleckému vedúcemu Jánovi Petríkovi za vynikajúcu choreografiu celého programového bloku, hudobnému doprovodu Jurajovi Kurucovi a Michalovi Kertisovi
a samozrejmevšetkým ženám a mužom folklórnej skupiny Rovina.
Štvrtým vystupujúcim súťažnej prehliadky bol Zámutovčan zo
Zámutova s programovým blokom „Hančoj marš!“Pásmo sa začína príchodom na zábavu panovačnej a bohatej ženy, jej poslušného manžela, pyšnej dcéry Haničky a roztopašného syna Janča. Dej
je venovaný dzivke, ktorá nechcela tancovať s prvým parobkom.
Odborná porota v zložení Mgr. Art. Pavel Butor,PhDr. Martin
Mešša a Štefan Kocák udelila nakoniec folklórnej skupine Zámutovčan zo Zámutova „ocenenie za výstavbu a interpretáciu“ programového bloku „Hančoj marš!“ a tým aj postup na krajskú súťaž Nositelia tradícií, ktorá sa uskutočnila 26.novembra 2011 v Medzilaborciach.Tam sa Fsk Zámutovčan stala laureátom prehliadky a tretíkrát si jej členovia vyspievali a vytancovali postup v konkurencii desiatich folklórnych skupín spolu s Fsk Raslavičan na celoslovenské
finále, ktoré sa uskutoční v máji 2012.
Držíme palce!

Koncert vďaky

Počas prázdnin, 10. júla 2011 popoludní, sa uskutočnil 2. ročník gospelového podujatia KONCERT VĎAKY. Na javisku sa okrem „domácej“ skupiny JONAH predstavili aj skupiny SILOE, skupina 30tri a záver koncertu patril
moderátorovi akcie o. Petrovi Milenkymu a jeho kapele PETER MILENKY
BAND. Koncert prebiehal pod holým nebom na priestranstve pri kultúrnom
dome, kde sa zvykne konať Galaprogram Šaffovej ostrohy. Koncert poctili svojou účasťou a príhovormi okrem starostu obce Andreja Kulika aj miestni duchovní otcovia o. Vincent Burda, o. Ján Stanko a na záver sa prihovoril aj odchádzajúci o. Miroslav Janočko, ktorý udelil prítomným požehnanie.
Organizátori podujatia sa zhodli na tom, že by bolo vhodné pokračovať
v začatých aktivitách a vytvoriť tradíciu v organizovaní gospelového koncertu. Rovnako sa odsúhlasil aj termín konania KONCERTU VĎAKY a to každoročne v poslednú júnovú nedeľu. Ak Boh dá, KONCERT VĎAKY 2012 sa
uskutoční 24.júna 2012.
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Uličkový futbalový turnaj „O pohár starostu obce“
V nedeľu 24. Júla 2011, sa v našej
obci konal staronový, tradičný uličkový futbalový turnaj „ O pohár starostu obce“, ktorého sa zúčastnili registrovaní aj neregistrovaní hráči, dorastenci nad 18r., ako aj vyslúžilí futbalisti z obce. Uličky sa rozdelili do troch
tímov a to: Real Majir, Dukla Kovačky a Slovan Vavrikovec. Prvý zápas
medzi „Real Majir“ a „Slovan Vavrikovec“ sa začal o 13.30 hod. Zápas sa
skončil po odohraní 2x 30 minút so
stavom 6:2. Na ďalší zápas nastúpili
hráči „Realu Majir“ a „Dukly Kovačky“,
v ktorom sa zrodil aj najvyrovnanejší výsledok turnaja 4:3. V poslednom
zápase, v ktorom sa hralo o obsadenie druhého miesta, bolo úspešnejšie
mužstvo „Slovana Vavrikovec“ , ktorý zdolal „ Duklu Kovačky“ vysokým
rozdielom 9:4. Takže na prvom mieste skončilo mužstvo „ Real Majir“, na
druhom mieste „Slovan Vavrikovec“ a
na treťom „Dukla Kovačky“. Keďže pri
konaní takého turnaja nejde o víťazstvo, ale skôr o príjemné prežitie nedeľného popoludnia, ďakujem všetkým zúčastneným hráčom, ako aj divákom za účasť. Klobúk dole za vý-

kony skôr narodených hráčov, ktorým platí dvojnásobné ďakujem. Taktiež by som chcel poďakovať starostovi A.Kulíkovi a OcFK za to, že aj keď
nám počasie neprialo turnaj nezrušili a boli nám nápomocný v každej oblasti. Srdečné poďakovanie patrí firme Winroo s.r.o. strešná krytina za
sponzoring, firme Okna Martin s.r.o.
za zapožičanie skákacieho hradu,
ktorý u naších detí mal zjavne veľký
úspech. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva J.Janočovi a J.
Migaľovi, ktorý dohliadali na bezpečnosť pri skákacom hrade a samozrejme nášmu komentátorovi J.Petríkovi,
ktorý svojimi humornými poznámkami neraz rozosmial tribúnu nášho domovského stánku OcFK Dlhé Klčovo. Poďakovanie patrí nášmu kuchárovi A.Michalčovi, ktorý nám ukuchtil
lahodný guľášik a jeho pomocníčkam
A.Hricovej a M.Nemčíkovej. Ešte raz
úprimná vďaka všetkým za účasť na
tejto športovej akcii. Dúfam, že tento
turnaj nebol iba nultým ročníkom, ale
bude napredovať a stane sa jednou s
pekných akcií pre nás všetkých obyvateľov Dlhého Klčova. Róbert Janok

Súťažný ročník 2011/2012 jesenná časť – dorast
Po minulom ročníku skončili kvôli veku piati hráči, ktorých sa nám veľmi
nepodarilo nahradiť, lebo zo žiakov prišli len dvaja talentovaní hráči Majo Švidraň a Domino Jonek. Takže káder bol veľmi úzky, keď som mal k dispozícii
iba 13 hráčov. Po jesennej časti sme skončili na 7. mieste, so skóre 29:21 17
bodov, keď z 11 zápasov sme 5 vyhrali, 2 remizovali a 4 prehrali .
Škoda zápasov vo V. Žipove, S. Polianke a v Hlinnom, keď sme už siahali
na bod či body a v nadstavenom čase sme všade inkasovali gól po vlastných
chybách. Škoda lebo sme mohli skončiť v tabuľke oveľa vyššie. Dúfam, že
v zimnej príprave sa nám podarí káder doplniť a skončiť vyššie, lebo chlapci na to určite majú.
tréner mužstva Tibor Panyko

Súťažný ročník 2011/2012 jesenná časť – žiaci
Tak ako v doraste aj u žiakov skončili piati hráči, ale tu bola úplná katastrofa s hráčskym kádrom. Z jedenástich zápasov sme v štyroch nastúpili len
s ôsmimi – deviatimi hráčmi, čo sa odzrkadlilo na ich výsledkoch. Z 11 zápasov sa nám podarilo vyhrať iba jeden s Nižným Hrušovom 1:0, ostatné zápasy sme všetky prehrali a skončili na poslednom mieste s tromi bodmi, so skóre 7:74. Najlepším strelcom bol Peťo Hlavatý s 5 gólmi. Chcel by som poďakovať Jurajovi Višňovskému za celoročnú starostlivosť o chlapcov, keď neraz musel prehovárať rodičov, aby pustili svojich synov na futbal, čo je na zamyslenie pre všetkých.
tréner mužstva Tibor Panyko

OcFK – jesenná časť – dospelí
Po krátkej letnej príprave, obmene kľúčových hráčov sa nám v úvode sezóny výsledkovo darilo. Na začiatku nám prialo aj vyžrebovanie, keď sme
viac zápasov odohrali na domácom ihrisku. Potom prišli zranenia hráčov a
keď pri našom úzkom kádri vypadnú aj dvaja hráči, mužstvo to pocíti. S každým súperom sme sa snažili hrať otvorene a v niektorých zápasoch sme na
to doplatili. Boli situácie kedy sme nemohli nastúpiť v kompletnej zostave,
hrali sme našu hru a pri zápase s kvalitnejšími súpermi sa nám to stalo osudným. Domáci zápas s Ľuboticami, konečný výsledok 0:6, neodráža pomer
síl na trávniku. V obojstranne zaujímavom stretnutí boli hostia v koncovke
efektívni, kým nám sa zakončenia nedarili. Skoro každé mužstvo prejde určitou krízou, čo sa stalo aj nám. Vedel som však, že sa len potrebujeme chytiť nejakým zápasom. Opäť sme naštartovali domácim víťazstvom s Kračúnovcami, body sme získali v Pakostove a v Levoči. Domáce zápasy sme si
podržali a v tabuľke sme sa vrátili na pozície, s ktorými môžeme byť spokojní. Naše zápasy sa divákom páčia, lebo vidia veľa gólov a v pokutových územiach bolo vždy dosť vzruchu. Za dôležité v našom prípade považujem, že
sme útočnú fázu dokázali rozložiť na viacerých hráčov a tak okrem mňa nastrieľali po 5 gólov záložníci Komár s Babjakom a 4 pridal obranca Košuda.
Keďže nechceme hrať stereotypný futbal, zapájame sa do útoku viacerí, na
čo zase niekedy doplácame v obrannej fáze. Na druhej strane, ak sme sa sústredili viac na obranu, dokázali hráči Košuda, Durkaj, Paľuš dirigovaní zodpovedným P. Chmúrom a brankárom Janokom zvládnuť obrannú činnosť
bez väčších zaváhaní. V jesennej časti som sa ťažšie dostával do hernej pohody, kvôli menšej trénovanosti, ktorá vyplynula z vlečúceho sa zranenia.
Napriek tomu dúfam, že som mužstvu aspoň v niektorých herných fázach
pomohol. Zároveň si cením, že sme sa presadzovali ako kolektív, čo sa podpísalo pod fakt, že zodpovednosť niesli na svojich kopačkách viacerí. V jarnej časti sa očakáva reorganizácia súťaže, ktorá by mohla priniesť oživenie
pre hráčov i fanúšikov. Náročný divák v Dlhom Klčove už pozná našich súperov naspamäť a som si istý, že konfrontáciu s novými tímami by ocenil. Bez
ohľadu na rozhodnutie FZ sa chceme pohybovať v prvej polovici tabuľky.
Chceme nadviazať na štatistiku, že sa nám v jari skoro vždy darilo. Ak systém súťaži ostane nezmenený, mohli by sme tento čas využiť na konsolidáciu kádra, ktorý je úzky a žiadalo by sa ho doplniť najmä ofenzívnymi typmi.
Kapitán mužstva R. Homoľa
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V. Tatry
Ľubotice
Plavnica
Medzilaborce
Jasenov
Dlhé Klčovo
Hanušovce n.T.
Fintice17
Kľušov
Kežmarok
Pakostov
Kračúnovce
Kendice
Breznica
Levoča
Bystré
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43:14
35:8
38:14
51:30
32:24
26:26
24:22
39:22
18:18
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26:32
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25:32
15:45
21:39
7:65
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