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Vážení spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás
opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Vianoc! Pre
každého známi pocit a jasná
predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny.
Veď byť obklopený svojimi
blízkymi v čase Vianoc je krásny
dar, ktorý si želáme všetci. To, že
nás v tento čas vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja.

Počas celého uponáhľaného
roka, plného každodenných starostí je tento pocit zaslúženým darom. A preto sa pokúsme vytvoriť
podobnú atmosféru v našich domovoch a našich rodinách. Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom
pokoja, lásky a porozumenia.
A preto Vám, vážení spoluobčania, chcem poďakovať za Vašu
prácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností, za prácu na Vašich pracovis-

Niekto ťa potrebuje
Talenty 2013
Čas vianočný - čas sviatočný
Zo športu

kách, vo Vašich domácnostiach i
za prácu v prospech našej obce,
nás všetkých.
Verím, že v novom roku i v ďalších rokoch sa pre nás všetkých
zlepšia sociálne podmienky i samotný život. Želám Vám veľa zdravia, lásky a veľa trpezlivosti pri zdolávaní osobných problémov.
Z príležitosti týchto prekrásnych sviatkov Vám v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva chcem popriať
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa dobrej pohody a vzájomnej úcty a krásnej

ľudskosti. Tým najmenším želám,
aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby
svojou radosťou a úsmevom obdarovali svojich rodičov.
Vážení spoluobčania, záverom vyslovujem želanie:
Zachovajme si slávnostné
chvíle z Vianočných a
Novoročných sviatkov
po celý rok, vážme si jeden
druhého, majme radi našu
obec, zachovajme si úctu
jeden k druhému.
Andrej Kulik, starosta obce

KAŽDÝ DEŇ BUDÚ VIANOCE

Pamätáte sa zaiste, keď toto
spievali deti pred pár rokmi v jednej upútavke, reklamujúcej zrejme
najkrajšie sviatky cirkevného roka
v našom kresťanskom živote.
Neviem, čo motivovalo autorov aj samotných spevákov a či to
aj naozaj mysleli vskutku vážne,
lebo by nám asi čoskoro zovšedneli ako badáme zovšednievať
obohrané vianočné koledy v obchodných marketoch, kde ja motivačným predovšetkým biznis. Ale
decká to predsa s nadšením spievali a bádal som, že sa spontánne zapájali do spevu či v škole na
rôznych scénkach, akadémiách
alebo na iných podujatiach. Kladiem si teda otázku, prečo si tak
veľmi prajeme, aby boli- a stáleVianoce. Bude to kdesi zamontovaná odveká túžba človeka po
Božej prítomnosti? Lebo ju nosíme v sebe -aj keď kdesi skryto,
ba aj keď sa ona hlási, tak tí „hrdinskejší“ sa za ňu dokážu aj akosi hanbiť, za tú v sebe skrytu túžbu po Bohu. Ale ona tam zostáva. Lebo Boha nám treba, potrebujeme ho, život bez Neho nemá
zmysel. A napokon veď jeho
veľký prorok Izaiáš ho predpovedal „Panna počne a porodí Syna
a dajú mu meno Emanuel.“ My
síce vieme, že Bohu narodenom
sa v ľudskom tele dali meno Ježiš, ako to nariadil zvestujúci Ho
archanjel jeho nastávajúcej Mat-

ke, ale význam toho pôvodného pomenovania z Izaiáša zostáva, lebo v príchode Ježiša Krista Boh neviditeľný a nepojateľný
našimi zmyslami stal sa vnímateľný a zviditeľnil sa v ľudskom
tele, teda opravdu sa naplnilo, že
je S NAMI BOH - ako to nádherne a slávnostne spieva východná
vianočná liturgia. A práve tu kdesi je skryté to tajomstvo Vianoc.
Len dospelí si niekedy -už som
spomenul, že akosi hanbíme priznať priam detské dojatie a radosť z prítomnosti Boha. Daktorí sa
robia, že Ho už veľmi nepotrebujú, lebo sú už „veľkí“; a priznať sa
k detskej radosti akoby nás zosmiešňovalo, ba priam dehonestovalo... Ale priznajme si úprimne,
že ako deti sme netrpezlivo na
prstoch odpočítavali, kedy už príde Ježiško - a úprimne tvrdím, že
to nebolo len preto, lebo nám prinesie darčeky, čo iste aj patrilo k
vianočnej a štedrovečernej nálade, ale to nebolo to podstatné, na
čo sme sa tešili. Viem, že to bolo
čosi nevysloviteľne viac. Lebo v
časoch môjho detstva ešte neboli známe počítače a televízore a
drahé kamery. Ale viem aj to, akú
radosť som prežíval z Dobšinského Slovenských národných rozprávok, ktoré som hltavo čítal pod
rozžiareným stromčekom, čo som
dostal od Ježiška. Ale neviem slovami opísať tú atmosféru rados-

ti, keď otec vošiel do teplej miestnosti s veľkou zajdou slamy a zavinčoval celej rodine požehnané
sviatky a pritom oznámil, že sa
nám narodil Ježiško. Nedá sa nikdy zabudnúť na tie rozradostené
tváre všetkých prítomných. Možno sme ešte vtedy nechápali, čo
to znamenalo, že sa nám narodil Ježiško - a či dnes to chápeme
viac? - ale nenahraditeľná a neopísateľná radosť z jeho príchodu určite tam bola. A toto bolo a
je dôvodom aj teraz približujúcich
sa Sviatkov Božieho narodenia.
Nehanbime sa za to a neskrývajme sa z radosťou z Boha. Veď ju
tak veľmi potrebujeme a Pán Boh

nám ju štedro ponúka. Spomínam
si, ako v jednej predvianočnej audiencii sa priznal blahoslavený
pápež Ján Pavol II. o vianočnom
stromčeku: „Nepoznám jeho presný význam, ale už teraz sa neviem
dočkať, kedy mi ho prinesú“ - tak
sa vedel priznať k radosti z Vianoc
a z Božej prítomnosti tento veľký
pápež. Tak chcem takúto radosť z
viery a radosť z prichádzajúceho
Ježiša úprimne zaželať všetkým
Vám čo čítate toto moje skromné
ale úprimné vinšovanie k sviatkom
Narodenia nášho drahého Pána
Ježiša Krista. Kristus sa nám narodil! Poďte, pokloňme sa Mu.
Váš kanonik
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UZNESENIA
UZNESENIA
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva(OZ) obce Dlhé Klčovo
zo dňa 4.5.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1. Správa o činnosti Obecnej rady.
2. Plnenie rozpočtu obce za
1-3/2012, Rozpočtové opatrenie č.2
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Rozpočtovému opatreniu č.2
4. Návrh na udelenie čestného občianstva .
5. OTZ Šaffova ostroha 2012.
6. Prerokovanie platu starostu obce
v zmysle zák. 253/1994 Z.z. v z.n.p..
7. Zmluva o priateľstve s obcou
Hroznova Lhota .
8. Stanovisko k záverom zo stretnutia s vedúcim súboru Rovina.
9. Diskusné príspevky.
UZNESENIE č.94/2012
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Bartolomej Kmec, Ihnát Andrej
2. Návrhovú komisiu: Michalčo Andrej, Ing.Migaľová Iveta, Michalenko Martin
UZNESENIE č. 95/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu práve o činnosti OR.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti obecnej rady
UZNESENIE č.96/2012
OZ v Dlhom Klčove
K stanovisku hlavnej kontrolórky.
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k
rozpočtovému opatreniu č.2
UZNESENIE č.97/2011
OZ v Dlhom Klčove
K Rozpočtovému opatreniu č2.
A. Schvaľuje
1/ Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa
4.5.2012 uskutočnené v súlade s §
14 ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3
zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o znenie a doplnenie
niektorých zákonov a výšku rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti na
562.206,-€.
B. Ukladá
1/ Odd. ekonomicko-organizačnému
zabezpečiť plnenie rozpočtu obce v
zmysle Rozpočtového opatrenia č.2
a v zmysle stanoviska hlavnej kontrolórky.
UZNESENIE č. 98/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Návrhu na udelenie čestného občianstva
A. Udeľuje
1/ v zmysle Štatútu obce, § 31
čestné občianstvo pánom – Štefan Kocák, Pavol Bútor, Jozef Burič a Štefan Mráz za zachovanie kultúrneho dedičstva a šírenie dobrého mena obce Dlhé Klčovo v oblasti
kultúry. Čestné občianstvo sa udeľuje pri príležitosti 20.ročníka Festivalu
ľudovej kultúry, celoštátnej postupo-

vej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha
2012.
UZNESENIE č. 99/2012
OZ v Dlhom Klčove
K prerokovaniu platu starostu obce.
A. Prerokúva
1/ v zmysle §4, ods. 4 zákona
253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostu obce a tento potvrdzuje v zmysle uz. č. 49/2011 zo dňa
23.6.2011.
UZNESENIE č.100/2012
OZ v Dlhom Klčove
K stanovisku k záverom zo stretnutia
s vedúcim súboru Rovina .
A. Ukladá
1/ Komisii kultúry, mládeže, športu a sociálnych vecí do 15. júna
2012 prerokovať návrh kompromisu medzi uz. OZ č.92/2012 a návrhu vedúceho súboru Rovina p. Jenčom Miroslavom. Výsledok rokovania predloží na zasadnutie OR a OZ
v júni 2012.
UZNESENIE č.101/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Zmluve o priateľstve s obcou Hroznova Lhota
A. Schvaľuje
1/ Zmluvu o priateľstve s obcou
Hroznova Lhota.
B.Poveruje
1/ Starostu obce k podpisu tejto
zmluvy.
UZNESENIE č.102/2012
OZ v Dlhom Klčove
K diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č. 103/2012
z 13. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 24.5.2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Slávnostne udelilo
1. Čestné občianstvo pánom: Mgr. Jozef Burič, Mgr.art. Pavol Bútor, Štefán
Kocák, Ing. Štefán Mráz za zachovávanie ľudových tradícií v obci Dlhé Klčovo a za šírenie dobrého mena obce
na Slovensku i v zahraničí.
UZNESENIA
zo 14. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 22.6.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1.Návrh na udelenie ceny obce .
UZNESENIE č.104/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Andrej
Ihnát, Bartolomej Kmec
2. Návrhovú komisiu: Petričko Juraj,
Ing.Jenčo Ján, Michalenko Martin
UZNESENIE č. 105/2012
OZ v Dlhom Klčove

K udeleniu Ceny obce.
A. Udeľuje
1. Cenu obce Paed. Dr. ICLic. Vincentovi Burdovi za duchovnú podporu a ústretovosť pri aktivitách obce
počas pôsobenia v obci Dlhé Klčovo.
B. Schvaľuje
2.Finančnú odmenu Paed. Dr. ICLic.
Vincentovi Burdovi v zmysle § 32
ods.3 Štatútu obce vo výške 100,-€.
UZNESENIA
z 15. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 28.6.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
2. Správa o činnosti Obecnej rady.
3. Záverečný účet obce za rok 2011.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Záverečnému účtu za r.2011.
5. Správa audítorky za rok 2011.
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
7. Plán zasadnutí OR a OZ na II.
polrok 2012.
8. Návrh Zmluvy nájme nebytových
priestorov pre Annu Čečkovú.
9. Finančný príspevok pre ZO
SZCH.
10. Finančný príspevok na organizovanie Koncertu vďaky .
11. Informáciu o akciách pouličný
futbalový turnaj a tenisový turnaj.
8. Stanovisko zo stretnutia Komisie
kultúry k ďalšej činnosti FS Rovina a
DFS Rovinka
UZNESENIE č.106/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Ing.Jenčo Ján, Ing.Migaľová Iveta, Michalčo Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ihnát Andrej,
Petričko Juraj
UZNESENIE č. 107/ 2012
OZ v Dlhom Klčove
K správy o činnosti OR.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti obecnej rady.
UZNESENIE č.108/2012
OZ v Dlhom Klčove
K stanovisku hlavnej kontrolórky k
záverečnému účtu obce .
B. Berie na vedomie
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok
2011.
UZNESENIE č.109/2011
OZ v Dlhom Klčove
K Záverečnému účtu obce za rok
2011.
A. Prerokovalo
1/ Záverečný účet obce za rok 2011.
B. Schvaľuje
1/ Celoročné hospodárenie obce za
rok 2011 bez výhrad.
UZNESENIE č. 110/2012
OZ v Dlhom Klčove
K správe nezávislého audítora za
rok 2011
B. Berie na vedomie
1/ Správu nezávislého audítora za
rok 2011.
UZNESENIE č. 111/2012
OZ v Dlhom Klčove

K plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II.polrok 2012 .
A. Schvaľuje
1/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II.polrok 2012 .
UZNESENIE č.112/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Plánu zasadnutí OR a OZ na II.
polrok 2012.
B. Schvaľuje
1/ Plán zasadnutí OR a OZ na II.polrok 2012.
UZNESENIE č.113/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Žiadosti o finančný príspevok pre
ZO SZCH.
A. Schvaľuje
1/ Finančný príspevok pre ZO SZCH
vo výške 350,-€ v zmysle VZN
č.3/2008 o poskytovaní dotácií PO a
FO v obci Dlhé Klčovo.
B. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zahrnúť finančný príspevok do
opatrenia č.3 – z kapitoly kultúra.
UZNESENIE č.114/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Žiadosti o finančný príspevok na
organizovanie Koncertu vďaky
A. Schvaľuje
1/ Organizovanie Koncertu vďaky
obcou Dlhé Klčovo OcÚ oddelenie
kultúry v spolupráci s Gospelovou
skupinou Jonah , Rímskokatolíckou
a Gréckokatolíckou cirkvou Dlhé Klčovo dňa 15.7.2012.
2/ Z rozpočtu obce z kapitoly kultúra
finančný príspevok vo výške 200,-€.
B. Ukladá
1/Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zahrnúť finančný príspevok do
opatrenia č.3 – z kapitoly kultúra.
UZNESENIE č.115/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Informácií o konaní pouličného futbalového turnaja a tenisového turnaja
A. Schvaľuje
1/ Organizovanie akcie pouličného futbalového turnaja a tenisového turnaja
pod názvom Pohár starostu obce. Tieto akcie podporiť čiastkou po 100,-€
na každú akciu a zakúpenie cien z
rozpočtu obce do výšky 50,-€ z rozpočtu obce kapitola kultúra a šport.
B. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zahrnúť finančný príspevok do
opatrenia č.3 – z kapitoly kultúra.
UZNESENIE č.116/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Informácií k ponuke PFK
A. Poveruje
1/ Starostu obce dať vypracovať
zmluvu PKF a predložiť na OZ.
UZNESENIE č.117/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Stanovisku Komisie kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych
vecí
A. Berie na vedomie
1/ Stanovisko Komisie kultúry, školstva, mládeže, športu a soc.vecí k
ďalšej činnosti FS Rovina DFS Rovinka
B. Schvaľuje
1/ Postup spolupráce s OZ Rovina
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so sídlom ul.Kvetná 836 vo Vranove n/T za nasledovných podmienok:
- sídlo OZ Rovina bude v obci Dlhé
Klčovo, ul. Dlhá 173/84
- členom OZ Rovina bude aj DFS
Rovinka
Ostatné podmienky spolupráce okrem zástupcu obce v OZ platia z
Uz.č. 92/2012 zo dňa 16.3.2012 a
budú stanovené v zmluve medzi
obcou Dlhé Klčovo a OZ Rovina.
C. Ukladá
1/ OcÚ zaslať výpis uznesenia OZ
p.Miroslavovi Jenčovi.
UZNESENIA
z 16. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 13.7.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1.Zmluvu s poisťovňou Union na poistenie majetku obce .
2. Informácia starostu obce o možnostiach výstavby nájomných obecných bytov.
UZNESENIE č.119/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Ihnát Andrej, Ing.Jenčo Ján
2. Návrhovú komisiu: Petričko Juraj,
MUDr.Šaffa Ján, Michalčo Andrej
UZNESENIE č. 120/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Poistnej zmluve s poisťovňou Union.
A. Schvaľuje
1/ Poistnú zmluvu s poisťovňou Union na základe výberového konania,
ktoré pre obec vykonala PKF.
B. Poveruje starostu obce
1/ k podpisu Poistnej zmluvy s poisťovňou Union.
2/ k podpisu výpovede z poistného
vzťahu s poisťovňou Allianz PZ č.
9978083813
3/ k podpisu výpovede z poistného
vzťahu s poisťovňou Allianz PZ č.
9971016890.
4/ k podpisu výpovede z poistného
vzťahu s poisťovňou Allianz PZ č.
9972030391.
5/ k podpisu výpovede z poistného
vzťahu s poisťovňou Allianz PZ č.
9971016861.
C. Ukladá OcÚ
1/ Zverejnenie Poistnej zmluvy s poisťovňou Union na poistenie majetku obce.
UZNESENIE č. 121/2012
OZ v Dlhom Klčove
K informácií starostu obce o možnosti
výstavby nájomných obecných bytov.
A. Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o možnosti výstavby nájomných obecných
bytov.
B. Poveruje
1/ starostu obce rokovaním o odkúpení pozemkov od pozostalých
vlastníkov p.Kušníra Jozefa a p.
Adama Petra a vypracovaním návrhu na výstavbu nájomných obecných bytov cez fond rozvoja bývania.
UZNESENIA
zo 17. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 1.8.2012

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
Prerokovanie odpovede p. Jenča M.
k výpisu uz.č. 117/2012 o ďalšej činnosti FS Rovina a DFS Rovinka .
1.Návrh na udelenie ceny starostu
obce p. Michalovi Kovaľovi.
2.Informácia o možnostiach výstavby nájomných bytov.
UZNESENIE č.122/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Michalčo
Andrej, Ihnát Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ing. Migaľová Iveta , Michalenko Martin, MUDr.
Šaffa Ján
UZNESENIE č. 123/2012
OZ v Dlhom Klčove
k Prerokovaniu odpovede p. Jenča
Miroslava k výpisu uz.č. 117/2012
o ďalšej činnosti FS Rovina a DFS
Rovinka.
A. Berie na vedomie
1/ List p. Jenča Miroslava zo dňa
12.07.2012.
B. Trvá
1/ Na podmienkach určených uz.
č.92/2012 zo dňa 16.3.2012 a uz.č.
117/2012 zo dňa 28.6.2012.
C. Rozhodlo
1/ Ukončenie činnosti s vedúcim
súboru DFS Rovinka a FS Rovina
Dlhé Klčovo p. Miroslavom Jenčom
k 10.8.2012.
B. Ukladá
1/ Oznámiť p. Miroslavovi Jenčovi o
neprijatí jeho podmienok uvedených
v liste zo dňa 12.7.2012.
2/ OcÚ – oddeleniu kultúry zabezpečiť prevzatie krojov, ktoré sú majetkom obce, priestorov KD a kľúčov /
t.j. hlavný vchod, sála, krojovňa, šatne/, ktoré užíval p.Jenčo Miroslav ako
vedúci FS Rovina a DFS Rovinka .
UZNESENIE č. 124/2012
OZ v Dlhom Klčove
k Návrhu na udelenie ceny obce pre
p. Michala Kovaľa.
A. Schvaľuje
1/ Cenu obce pre p. Michala Kovaľa
za dlhoročnú aktívnu činnosti pri rozvoji futbalu v obci a odmenu vo výške 100,-€ v zmysle Štatútu o obce
Dlhé Klčovo § 32.
UZNESENIE č. 125/2012
OZ v Dlhom Klčove
K informácii starostu obce o možnostiach výstavby obecných nájomných bytov.
A. Berie na vedomie
1/ Informácii starostu obce o možnostiach výstavby obecných nájomných bytov.
UZNESENIA
z 18. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 28.9.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
13. Správa o činnosti Obecnej rady.
14. Plnenie rozpočtu obce za
1_6/2012.
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Rozpočtovému opatreniu č. 3.
16. Správa o vykonaných kontrolách

za 1.polrok 2012.
17. Novelizácia VZN č.4/2008.
18. Návrh Zmluvy s p.Koščom k činnosti DFS Rovinka.
19. Správy MŠ a ZŠ o výchovnovzdelávacej činnosti za šk. r. 2011 /
2012 .
20. Návrh za členov rady do MŠ a ZŠ
21. Vyhodnotenie Šaffovej ostrohy
2012.
10. Diskusne príspevky poslancov.
UZNESENIE č.126/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: MUDr.
Šaffa Ján, Michalenko Martin
2. Návrhovú komisiu: Ing.Jenčo Ján,
Michalčo Andrej, Petričko Juraj
UZNESENIE č. 127/ 2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
Ku kontrole plnenia uznesení OZ.
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.
C. Nesúhlasí
1/ S umiestnením reklamy na budovu OcÚ.
UZNESENIE č. 128/ 2012
OZ v Dlhom Klčove
K správy o činnosti OR.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti obecnej rady, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.
UZNESENIE č.129/2012
OZ v Dlhom Klčove
K k plneniu rozpočtu za 1-6/2012 a
rozpočtovému opatreniu č.3.
C. Berie na vedomie
22. Plnenie rozpočtu obce za 1-6 /
2012.
D. Schvaľuje
1/ Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa
28.9.2012 uskutočnené v súlade s §
14 ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3
zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o znenie a doplnenie
niektorých zákonov a výšku rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti na
566.120,-€., ktoré tvorí prílohu č.2
tohto uznesenia .
E. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zabezpečiť plnenie rozpočtu v súlade s opatrením č.3.
UZNESENIE č.130/2011
OZ v Dlhom Klčove
K Stanovisku hlavnej kontrolórky k
Rozpočtovému opatreniu č.3.
A. Berie na vedomie
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Rozpočtovému opatreniu č.3.
UZNESENIE č. 131/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Novelizácií VZN č. 4/2008 k cene
jedla zamestnancov základnej a materskej školy a cudzích stravníkov v
Školskej jedálni pri MŠ Dlhé Klčovo
C. Uznáša sa
1/ na Novelizácií č. 3 VZN č.4/2008
k cene jedla zamestnancov základnej a materskej školy a cudzích
stravníkov v Školskej jedálni pri MŠ
Dlhé Klčovo, ktorá tvorí prílohu č. 3

tohto uznesenia .
UZNESENIE č. 132/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Správe z následnej finančnej kontroly hospodárenia obce Dlhé Klčovo
za obdobie január – jún 2012 .
A.Berie na vedomie
1/ Berie na vedomie Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia obce Dlhé Klčovo za obdobie
január – jún 2012, ktorá tvorí prílohu
č. 4 tohto uznesenia .
UZNESENIE č.133/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Návrhu podmienok k uzatvoreniu
dohody s Ing. Koščom Martinom k
vedeniu DFS Rovinka a FS Rovina
Dlhé Klčovo.
D. Schvaľuje
1/ Predložené podmienky Ing.Koščom a to:
- Prepravné Michalovce – Dlhé Klčovo a späť – 10,-€ ( platí pre každý výjazd, mimo Dlhé Klčovo 10 km
– 1,-€)
- cena odborného vedenia - 1 hod.
(60 min) = 10,-€ (nácviky, sústredenia)
- cena odborného vedenia na vystúpení – 1 vystúpenie do 20 min = 20,-€ ,
1 vystúpenie nad 20 min. = 30,-€
- účasť na zájazde – 1 deň = 30,-€
- umelecká tvorba (choreografia) – 1
min.= 50,-€
- údržba krojov a rekvizít (aj v zastúpení) - 1 hod = 10,-€
- Výroba krojov a rekvizít – dohodou
podľa náročnosti
Vyúčtovanie vždy po mesiaci , platba
do 10-tého v mesiaci.
B. Poveruje starostu obce
1. Prípravou dohody s vedúcim súboru za podmienok ktoré boli schválené a predložiť na OZ
UZNESENIE č.134/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ za šk.r. 2011/2012.
A. Schvaľuje
1/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ za šk.r. 2011/2012, ktorá tvorí prílohu č.5 tohto uznesenia.
UZNESENIE č.135/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ za šk.r. 2011/2012.
A. Schvaľuje
1/ Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ za šk.r. 2011/2012, ktorá tvorí prílohu č.6 tohto uznesenia.
UZNESENIE č.136/2012
OZ v Dlhom Klčove
K návrhu člena do rady školy v ZŠ
A. Schvaľuje
1/ Členov do Rady školy v ZŠ a to:
Migaľ Ján, Janočo Ján
UZNESENIE č.137/2012
OZ v Dlhom Klčove
K návrhu člena do rady školy v MŠ
A. Schvaľuje
1/ Členov do Rady školy v MŠ a
to: Mgr. Hlavatá Mária, Michalčo
Andrej
UZNESENIE č.138/2012
OZ v Dlhom Klčove
K vyhodnoteniu Šaffovej ostrohy
2012.
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A. Berie na vedomie
1/ Vyhodnotenie akcie Šaffova ostroha 2012.
UZNESENIE č.139/2012
OZ v Dlhom Klčove
K diskusným príspevkom poslancov OZ.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE
z 19. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo zo dňa 14.11.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1. Zriadenie Denného centra v obci
Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.140/2012
OZ v Dlhom Klčove
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Michalenko Martin, Michalčo Andrej
2. Návrhovú komisiu: Ing.Migaľová
Iveta, Petričko Juraj, Ihnát Andrej
UZNESENIE č.141/2012
OZ v Dlhom Klčove
k zriadeniu Denného centra v obci
Dlhé Klčovo.
A. Schvaľuje
1/ Zriaďovaciu listinu Denného centra v zmysle zákona č. 448/2008 Zz
v znení neskorších predpisov , v súlade s §12 , ods 1, písm. e) , č.3 a
par. 56.
UZNESENIA
z 20. zasadnutia OZ obce Dlhé
Klčovo
zo dňa 14.12.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1. Správa o činnosti Obecnej rady.
2. Rozpočet obce na rok 2013, 20142015.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Rozpočtu obce na r.2013,2014-2015
4. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013.
5. Plán zasadnutí OR a OZ na 1.polrok 2013.
6. Novelizácia VZN č.4/2008.
7. Novelizácia VZN č.5/2008.
8. Novelizácia VZN č.11/2009.
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
10. VZN o ochrane a chove zvierat
na území obce Dlhé Klčovo.
11. Smernica o verejnom obstarávaní.
12. Návrh poplatku za služby poskytované na miestnom cintoríne.
13. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi o
finančnú podporu.
14. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce za r.2012.
15. K predlženiu kontokorentného
úveru.
16. Informácia o zámere vybudovania biometánovej stanice fi.ELLEVEN
17. Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č.142/2012
OZ v Dlhom Klčove
K schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Andrej
Michalčo, Andrej Ihnát

2. Návrhovú komisiu: Michalenko
Martin, Janočo Ján, Kmec Bartolomej
UZNESENIE č. 143/ 2012
OZ v Dlhom Klčove
Ku kontrole plnenia uznesení OZ.
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 144/ 2012
OZ v Dlhom Klčove
K správy o činnosti OR.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti obecnej rady.
UZNESENIE č.145/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Rozpočtu obce na r.2013,20142015 .
A. Schvaľuje
1/ Rozpočet obce na rok 2013
Príjmy spolu v €
445.896
Bežné príjmy
443.251
Kapitálové príjmy
0
Finančné operácie príjmové 2.645
Výdavky spolu v €
445.896
Bežné výdavky
408.596
Kapitálové výdavky
16.096
Finančné operácie
21.204
Hospodárenie obce
0
B. Berie na vedomie
1/ Rozpočet obce na roky 2014
-2015.
Rozpočet na r.2014
Príjmy spolu
449.529
Bežné príjmy
446.884
Kapitálové príjmy
0
Finančné operácie príjem
2.645
Výdavky spolu
449.309
Bežné výdavky
413.697
Kapitálové výdavky
14.408
Finančné operácie výdaj
21.204
Hospodárenie obce
0
Rozpočet na r. 2015
Príjmy spolu
451.858
Bežné príjmy
449.213
Kapitálové príjmy 		
0
Finančné operácie príjem
2.645
Výdavky spolu
451.518
Bežné výdavky
414.492
Kapitálové výdavky
15.822
Finančné operácie výdaj
21.204
Hospodárenie obce
0
C. Ukladá
1/ Odd. ekonomickému a správy majetku obce zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na r.2013, ktorý je prílohou č.3 tohto uznesenia. Mesačne
sledovať príjmy a výdavky rozpočtu na r.2013. V prípade akýchkoľvek
zmien zabezpečiť jeho prerokovanie
na OR a OZ a pripraviť rozpočtové
opatrenie.
2/ Odd.ekonomicko organizačnému
predkladať plnenie rozpočtu obce na
rokovanie OR 4 x ročne a na zasadnutie OZ 4 x ročne .
UZNESENIE č.146/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Stanovisku hlavnej kontrolórky
k Rozpočtu obce na r.2013, 20142015.
A. Berie na vedomie
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Rozpočtu obce na rok 2013,
2014-2015.
UZNESENIE č.147/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Plánu kontrolnej činnosti na 1.pol-

rok 2013.
A. schvaľuje
1/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1.polrok 2013.
UZNESENIE č.148/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Plánu zasadnutí OR a OZ na
1.polrok 2013.
A. schvaľuje
1/ Plán zasadnutí OR a OZ na 1.polrok 2013.
UZNESENIE č. 149/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Novelizácií č.4 k VZN č. 4/2008 k
cene jedla zamestnancov základnej
a materskej školy a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri MŠ Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa
1/ na Novelizácií č. 4 k VZN č.4/2008
k cene jedla zamestnancov základnej a materskej školy a cudzích
stravníkov v Školskej jedálni pri MŠ
Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č. 150/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Novelizácií č.3 k VZN č. 5/2008
k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo
dieťaťa materskej školy na čiastočnú
úhradu výdavkov v škole .
B. Uznáša sa
1/ Novelizácií č.3 k VZN č. 5/2008
k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo
dieťaťa materskej školy na čiastočnú
úhradu výdavkov v škole.
UZNESENIE č. 151/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Novelizácia VZN č.11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZŚ, dieťa v MŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce Dlhé Klčovo.
A. Uznáša sa
1/ Novelizácia VZN č.11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka ZŠ, dieťa v MŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.152/2012
OZ v Dlhom Klčove
K VZN č.4/2012 k miestnym daniam
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
A. uznáša sa
1/ na VZN č.4/2012 k miestnym daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
B . ruší
1/ VZN č.10/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňom účinnosti tohto nariadenia.
UZNESENIE č.153/2012
OZ v Dlhom Klčove
K VZN č.5/2012 k ochrane a chove
zvierat na území obce Dlhé Klčovo.
A. uznáša sa
1/ Na VZN č.5/2012 k ochrane a chove zvierat na území obce Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.154/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Smernici č.6/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Dlhé

Klčovo
A. Schvaľuje
1/ Smernicu o verejnom obstarávaní v podmienkach obce Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.155/2012
OZ v Dlhom Klčove
K návrhu poplatku za služby na
miestnom cintoríne.
A. Schvaľuje
1/Návrh poplatku vo výške 1,-€ / 1
hrobové miesto a rok
- poplatok sa uhrádza naraz na 5 rokov za roky 2013-2017
- splatnosť poplatku do 31.12. 2013
B Ukladá
1/ Upraviť poplatok v Prevádzkovom
poriadku pohrebiska v obci Dlhé Klčovo, čl. IX – cenník poplatkov a služieb.
UZNESENIE č.156/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Žiadosti o finančnú podporu Gréckokatolíckej cirkvi v Dlhom Klčove
A. Berie na vedomie
1/ Žiadosť o finančnú podporu Gréckokatolíckej cirkvi v Dlhom Klčove
B. Nevyhovuje
1/ Žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi v Dlhom Klčove pre nedostatok finančných zdrojov v rozpočte obce. Zákon o rozpočtových
pravidlách nedovoľuje vyhovieť žiadosti.
UZNESENIE č.157/2012
OZ v Dlhom Klčove
K Príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce za r.2012.
A. Berie na vedomie
1/ Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce za r.2012 vydaný
starostom obce.
UZNESENIE č.158/2012
OZ v Dlhom Klčove
K predlženiu kontokorentného úveru
v Prima banke Slovensko a.s..
A. Schvaľuje
1/ Kontokorentný úver v Prima banke Slovensko a.s. na financovanie
časového nesúladu medzi príjmami
a výdajmi bežného rozpočtu vo výške 8.963,-€.
UZNESENIE č.159/2012
OZ v Dlhom Klčove
K informácií o návrhu výstavby biometanovej stanice v kat.úz. Vranov
n/T.
A. Nesúhlasí
1/ So zámerom výstavby biometanovej stanice v katastri Vranov n/T
– Lazy.
UZNESENIE č.160/2012
OZ v Dlhom Klčove
K príspevku na žiaka z obce Dlhé Klčovo pre centra voľného času .
A. Schvaľuje
1/Prerozdelenie finančného príspevku na záujmovú činnosť pre deti od
5 -15 rokov najviac na 3 krúžky.
B. Ukladá
2/ Obecnému úradu vypracovať
smernicu na prerozdeľovanie finančného príspevku pre záujmovú činnosť.
UZNESENIE č.161/2012
OZ v Dlhom Klčove
K diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ / Diskusné príspevky poslancov.
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Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012
o chove a ochrane zvierat
Vyvesené dňa : 15.12.2012
Zvesené dňa: 31.12.2012
OBEC Dlhé Klčovo
Všeobecne záväzné nariadenie
č.5./2012
o chove a ochrane zvierat
Obecné zastupiteľstvo v Obci
Dlhé Klčovo v zmysle ust. § 4 ods.
3 písm. h) a § 6 ods. 1 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa § 22 zák. č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, § 127 ods. 1
Občianskeho zákonníka a vyhl. č.
123/2008 Z.z. o ochrane spoločenských zvierat vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o chove a ochrane zvierat
(ďalej len „nariadenie“)
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je
upraviť práva a povinnosti chovateľov zvierat za účelom ochrany
zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce a
za účelom ochrany zvierat.
2. Chovateľom zvierat je každá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je majiteľom alebo držiteľom
zvieraťa a toto zviera chová.
Čl. 2 Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
- hospodárske zviera - zviera chované na účely úžitkovej produkcie
- spoločenské zviera - zviera chované na naplnenie záľuby chovateľa, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu domácnosti a majetku
- nechcené zviera - zviera, ktoré
jeho vlastník nemôže alebo nechce
ďalej chovať a ktoré nepreviedol
do vlastníctva inej osoby alebo ho
neumiestnil do náhradnej starostlivosti najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov
- túlavé zviera - zviera, ktoré sa
bez kontroly alebo dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po
priestranstvách voľne dostupných
verejnosti a ktorého vlastník alebo
držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti
- chovné zariadenie je zariadenie
alebo zemepisne vyznačená oblasť určená na chov zvierat s možnosťou ich rozmnožovania 1)
1) § 2 písm. d) vyhl. č. 123/2008
Z.z. o podrobnostiach o ochrane
spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a
útulky pre zvieratá
Čl. 3 Predmet úpravy
1. Na území Obce Dlhé Klčovo možno chovať hospodárske a
spoločenské zvieratá pri dodržaní všetkých veterinárnych požiadavok na zdravie zvierat a pri dodržaní hygienických a stavebných podmienok upravených v osobitných

právnych predpisoch a v tomto nariadení. 2)
2. Chovateľ zvierat sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 3)
3. Chovateľ zvierat najmä nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, nesmie nechať vnikať chované zvieratá na susediaci pozemok
3) a pod.
4. Chovateľ zvierat ďalej nesmie:
- týrať zvieratá
- dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie
- usmrtiť zviera bez primeraného
dôvodu 4)
- opustiť zviera s úmyslom zbaviť
sa ho; za opustenie zvierať sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do prirodzeného prostredia
- štvať zviera proti zvieraťu
- použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách
zvierat
- chovať zvieratá v nevhodných
podmienkach alebo tak, aby si
sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie
Čl. 4 Všeobecné požiadavky
na ochranu zvierat
Všeobecnými požiadavkami na
ochranu zvierat sa rozumie zabezpečenie:
- dennej kontroly všetkých zvierat
chovaných v chovnom zariadení,
kde ich pohoda závisí od včasnej
pozornosti ľudí; predmetom kontroly je najmä správanie sa zvieraťa,
telesná kondícia, výživový stav, pohyb, celkový stav povrchu tela, prítomnosť ektoparazitov a odstraňovanie zvyškov krmiva a nápojov
- bezodkladného vhodného ošetrenia každého zvieraťa, ktoré sa
javí ako choré alebo poranené, a
ak zviera na takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečenie čo najskoršej
veterinárnej pomoci
- ak je to potrebné, choré alebo poranené zviera sa izoluje v prostredí zabezpečujúcom najvhodnejšie
podmienky na liečbu a rekonvalescenciu
- ustajnenia alebo umiestnenia
zvieraťa v podmienkach, ktoré
umožňujú vzhľadom na druh, kategóriu a stupeň vývoja a adaptácie
zabezpečiť dobrý zdravotný stav a
uspokojovanie fyziologických, etologických a sociálnych potrieb zvieraťa
- plnohodnotnej diéty primeranej
druhu a veku chovaného zvieraťa
v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a uspoko-

jovanie jeho nutričných potrieb
- prístupu všetkých zvierat ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb
- prístupu každého zvieraťa k vhodnému vodnému zdroju alebo sa mu
umožní uspokojenie potreby príjmu
tekutín iným vhodným spôsobom
----------------------------------2) zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov
3) § 127 ods. 1 zák. č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
4) § 22 ods. 4 zák. č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov
- voľnosti pohybu zvieraťu so
zreteľom na jeho druh a v súlade
s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním; pričom v každom prípade musí mať možnosť
stáť a ležať v prirodzenej polohe a
bez ťažkostí sa otáčať
- umožnenia prejavovať prirodzené
správanie zvierat v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia
Čl. 5 Všeobecné požiadavky
na chovné zariadenia
1. Materiály používané na výstavbu chovného zariadenia a na
stavbu búd, ohrád, hniezd a iného
príslušenstva sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by
mohli zvieratá poraniť; nesmú byť
pre zvieratá škodlivé; dvere, priechody a prielezy musia byť dostatočne široké a vysoké tak, aby
zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie.
2. Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú zvieratá
do styku, musia byť čistiteľné, dezinfikovateľné a udržiavajú sa v čistom stave.
3. Izolácia, kúrenie a vetranie
chovného zariadenia sa udržujú v takom stave, aby sa prúdenie
vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia
plynov udržovali na úrovni, ktorá
nie je pre zvieratá škodlivá.
4. Zviera chované v budove nesmie byť umiestnené v nepretržitej
v tme alebo bez primeranej doby
oddychu od umelého osvetlenia.
5. Terén, vegetácia a povrch
vo vonkajšej ohrade je uspôsobený zvieraťu a predchádza zraňovaniu zvierat a ich pádom v dôsledku
pokĺznutia.
6. Vonkajšie výbehy musia byť
vhodne zabezpečené proti uniknutiu zvieraťa. Za vhodné zabezpečenie sa nepovažuje použitie
elektrických oplôtkov a ostnatého
drôtu.

Čl. 6 Veterinárne požiadavky
na zvieratá
1. Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby:
- slintačka a krívačka
- klasický mor ošípaných
- vezikulárna choroba ošípaných
- katarálna horúčka oviec
- africký mor koní
- mor hydiny
- pseudomor hydiny
- špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách 5)
2. Chovateľ je povinný:
- bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt choroby uvedenej v bode
1 tohto článku, úhyn zvieraťa a
umožniť jej vyšetrenie
- dodržiavať povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu choroby alebo podozrenia na výskyt chorôb uvedených
v bode 1 tohto článku
- zabezpečiť bezodkladné veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré
poranilo človeka
- zabezpečiť vakcináciu a revakcináciu proti besnote 6)
-----------------------------------5) § 17 ods. 1 zák. č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov
6) § 17 ods. 5 zák. č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov
Čl. 7 Predbežná ochrana obcou
1. Ak došlo k zrejmému zásahu
do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. 7)
2. Obec môže predbežne zásah
zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. 7)
3. Postup pri uplatňovaní práva domáhať sa obnovenia pokojného stavu vydaním opatrenia obcou má len predbežný charakter. Jeho zmyslom nie je rozhodnúť spor o práve, ale obnoviť
stav, ktorý existoval pred porušením práva.
4. Prijatím opatrenia obce nie je
dotknuté právo poškodeného domáhať sa ochrany na súde, ani samotná právomoc súdu.
Čl. 8 Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dlhom Klčovom
dňa 14.12.2012. uznesením číslo
153/2012
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho vyvesenia na obecnej úradnej tabuli.
V Dlhom Klčovom, dňa 14. 12.
2012.
Andrej Kulik, starosta obce
--------------------------------------7) § 5 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
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Výňatok zo VZN č.4/2012 o miestnych daniach
a poplatku na území obce DLHÉ KLČOVO
Daň z pozemkov
§ 2 Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na
území obce Dlhé Klčovo hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v
m 2 za
a) 0,5287 EUR / m2 – orná pôda
b) 0,1364 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 1,8500 EUR / m2 – záhrady
d) 1,8500 EUR /m2 – zastavané
plochy
e) 9,9600 EUR / m2 – stavebné pozemky.
§ 3 Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Dlhé Klčovo, sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,27 %,
b) záhrady 0,27 %,
c) zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy 0,27%
d) stavebné pozemky 0,50 %.

Daň zo stavieb
§ 4 Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,08 EUR za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,20 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) 0,18 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
d) 0,80 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
e) 0,80 EUR za stavby na ostat-

né podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
f) 0,34 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie
0,04 EUR za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia
Daň z bytov
§ 5 Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú
sadzbu dane z bytov a nebytových
priestorov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,08 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,08 EUR – nebytové priestory,
ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,80 EUR – nebytové priestory,
ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť
Suma dane, ktorú správca
dane nevyrubí
Obec Dlhé Klčovo ako správca
dane z nehnuteľností ustanovuje,

Redakčná rada Vám do nastávajúcich
krásnych Vianočných dní,
ž e l á
nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajeme Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si spoločne nádherné Vianoce
a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.
A ja vam vinčujem na totu svatu viliju
žeby sce mali život samu pasiju,
Aa lem ščejsce, zdrave, bože požehnane.
Na hure urodu, ženy pri plodu,
v komore teľu slaninu jak šahovinu.
V zahratke žeľe a na chyži vešeľe.
Žeby vam kury, huši rošli na užitok
statok na dostatok,
dzecočky na radojsc
a pracele buli na dobru pomoc
A išče vam vinčujem co vam i druhe vinčovali
žeby sce na teraz rok zo štiroma volkami orali,
kedz ne zo štiroma, ta z troma,
kedz ne z troma ta cholem z dvoma
a kedz ne z dvoma ta z jednym, ale poriadnym.
Dajce mi dajce za toten vinč do tašky slaninky
a fľašku palenočky do tej mojej kešinočky

že daň v úhrne najviac do 3 EUR
nebude vyrubovať.
Daň za psa
§8
(1) Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Základom dane je počet psov.
(3) Sadzba dane je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
(4) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom
rozsahu u daňovníkov fyzických
osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá
osoba
Poplatok za komunálne odpady
(2) Sadzba poplatku je :
a/ 0,0227 eur za 1 liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
- v prepočte vychádza na osobu a rok 10,00 eur na občana
(0,0227x110 l nádoba x 4 vývozy
na občana= 10,00 eur) /
b/ študenti 3,08 €/ rok - / doložiť doklad o návšteve školy/
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Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí – ale aj
tak ich miluj! Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, zištných pohnútok – ale aj tak rob dobre.
Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov – ale aj tak
buď úspešný. Na dobro, ktoré konáš sa zajtra zabudne
– ale aj tak rob dobro. Čestnosť a úprimnosť ťa urobia
zraniteľným – ale aj tak buď
čestný a úprimný. Čo si po
celé roky budoval sa môže
za jednu noc stratiť – ale aj
tak buduj. Ľudia čo naozaj
potrebujú pomoc ťa možno
napadnú – ale tak pomáhaj.
Daruj svetu to najlepšie čo aj tak daruj svetu to najlepmáš a udrú ťa do tváre – ale šie čo máš.

Poučenie od motýľa

Jeden príbeh hovorí o tom, ako sa jedného dňa v kukle, v
ktorej sa vyvíjal motýľ objavil malý otvor. Človek sedel a niekoľko hodín pozoroval motýľa, ako sa usiluje pretlačiť telo
cez tento malý otvor. Zdalo sa, že je stále na jednom mieste, akoby sa dostal tak ďaleko, ako mohol a že ďalej sa už
dostať nemôže. Človek sa vtedy rozhodol motýľovi pomôcť,
vzal nožničky a kuklu prestrihol. A tak sa motýľ z nej ľahko
dostal. Mal však scvrknuté telo, bol drobný a mal zmraštené krídla. Človek pokračoval v pozorovaní, čakal že sa krídla
každú chvíľu roztvoria, zväčšia a rozšíria, aby boli schopné
niesť telo motýľa. Nič z toho sa nestalo! Motýľ v skutočnosti strávil zbytok svojho života lezením so scvrknutým telom a
zmraštenými krídlami. Nikdy nebol schopný lietať. Človek vo
svojej láskavosti a dobrým úmyslom nepochopil, že obmedzujúca kukla a zápas s tým spojený bol nutný k tomu, aby sa
motýľ dostal cez drobný otvor. Je to vlastne spôsob, akým
príroda vytláča tekutinu z tela motýľa do jeho krídel, aby zosilneli a aby bol schopný lietať, až sa z kukly vyslobodí.
Niekedy sú zápasy presne tým, čo v živote potrebujeme.
Pokiaľ by nám bolo umožnené ísť životom bez prekážok, tak
by nám to mohlo uškodiť. Neboli by sme takí silní, ako by
sme mali byť. Mohlo by sa stať, že i v jednoduchých životných skúškach by sme neobstáli a nechali by sme sa znechutiť. Nikdy by sme neboli schopní „lietať“.
Tak ži svoj život bez strachu, postav sa všetkým
prekážkam a vedz, že si schopný ich prekonať, pretože Nebeský Otec na
Teba dopúšťa len skúšky, ktorými
Ťa túži posilniť. A ak si v domnení, že je to aj napriek všetkému nad
tvoje sily, tak buď pokorný, predstúp
pred neho a pros ho o pomoc, on ti s
radosťou podá pomocnú ruku, veď s
ním nikdy nie si sám.

Niekto ťa potrebuje
V jednej nádhernej záhrade rástol vznešený bambus.
Pán ho mal radšej ako ostatné stromy. Rok čo rok bambus rástol a bol čoraz silnejší a krajší. Bambus totiž dobre vedel, že Pán ho má rád
a preto bol šťastný. Pán raz
prišiel k svojmu obľúbenému
stromu a povedal mu: „Potrebujem ťa.“
Nádherný bambus pocítil, že prišla chvíľa, pre ktorú
bol stvorený a s veľkou radosťou povedal: „Pane, som pripravený. Urob so mnou, čo
chceš.“
Pánov hlas bol vážny: „Aby
som ťa použil, musím ťa vyrúbať.“
Bambus sa naľakal: „Vyrúbať, Pane? Mňa, najkrajší
strom v celej záhrade? Nie,
prosím ťa, nie. Použi ma ako
chceš, ale prosím ťa, nevytínaj ma.“
„Môj drahý bambus,“ povedal Pán, „ak ťa nevytnem,
nemôžem ťa použiť.“
Záhrada sa ponoril do hlbokého ticha. Aj vietor prestal
viať. Bambus pomaly sklonil
svoju nádhernú korunu a zašepkal: „Pane, ak ma nemôžeš použiť bez toho, aby sa
ma vyrúbal, tak ma vytni.“
„Môj drahý bambus,“ povedal znova Pán, „musím ťa nielen vyťať, ale musím ti odrezať aj konáre s lístím.“
„Pane môj, zmiluj sa nado

mnou. Znič moju krásu, ale
ponechaj mi konáre a listy.“
„Ak ťa neobrežem, nemôžem ťa použiť“
Slnko si zakrylo tvár a zhrozený motýľ odletel. Roztrasený bambus slabým hlasom povedal: „Pane, obrež ma.“
„Môj drahý bambus, musím
ti urobiť ešte čosi viac. Musím
ťa rozpoliť a vytrhnúť ti srdce.
Ak to neurobím, nemôžem ťa
použiť.“
Bambus sa sklonil až k
zemi a zašepkal: „Pane, rozpoľ ma a trhaj.“
Tak Pán vyťal bambus,
osekal mu konáre s lístím,
rozsekol ho a vybral mu srdce. Potom ho zaniesol k prameňu blízko polí, ktoré trpeli
suchom. Jemne napojil jeden
koniec milovaného bambusu
na prameň a druhý naviedol
na vyschnuté polia.
Priezračná, chladná a čistá
voda začala tiecť bambusom
na ryžové polia, ktoré priniesli
bohatú úrodu. Tak sa bambus
stal veľkým požehnaním, hoci
bol vyťatý a zničený.
Keď bol nádherným stromom, žil pre seba a obdivoval svoju krásu. Keď ho vyrúbali, doráňali, znetvorili,
stal sa kanálom, ktorým Pán
zavlažoval a zúrodňoval svoje kráľovstvo...
My tomu hovoríme „utrpenie“, Boh tomu hovorí „potrebujem ťa.“...

Pripravujeme...
Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev
Dlhé Klčovo v spolupráci s gospelovou skupinou
JONAH pripravujú spoločne niekoľko podujatí :
21.2.2013 – Zostaňme s Ním a bdejme – gr.kat. chrám
28.2.2013 – Zostaňme s Ním a bdejme – rím.kat. chrám
7.3.2013 – Zostaňme s Ním a bdejme – gr.kat. chrám
14.3.2013 – Zostaňme s Ním a bdejme – rím.kat. chrám
29.3.2013 – Krížová cesta po obci
29.6.2013 – 4. ročník festivalu KONCERT VĎAKY
31.8.2013 – 2. ročník – KARNEVAL SVATÝCH
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Spoločenská
kronika
Narodení
Diana Ciha, Juraj Bojda, Noemi
Dindáková, Ester Dolinská, Tamara Hruščáková, Tamara Capková, Lukáš Rozputinský, Karolína Kaňská, Kristína Šaffová,
Zara Jurovčáková
Zomrelí
Michal Hlavatý, Bartolomej Migaľ, Anna Pavolková, Mária
Hlavatá, Anna Nemčíková, Peter Ihnát, Andrej Kmec, Anna
Makšinová, Mária Kramarčíková, Ján Kasaj, Anna Demčáková, Štefan Sapara
Jubilanti
60 rokov: Anna Gradošová, Pavol Ihnát, Michal Makšin, Ján
Vojtko
65 rokov: Michal Goda, Milan
Ihnát,
70 rokov: Andrej Janok, Helena
Marčáková
75 rokov: Anna Bančanská, Mária Janoková, Michal Kovaľ
80 rokov: Mária Jenčová, Zuzana Kaňská, Mária Lukáčová
85 rokov: Anna Ďurová, Anna
Migaľová
Sobáše:
Marek Kľučár
a Stanislava Belejová
Ing. Matuš Špirka
a Ing. Radka Petričková
Martin Burjak
a Ing. Mária Tušimová
Ondrej Janok
a Ivana Juríková
Pavol Ihnát
a Katarína Závadská
Lukáš Pčolinský
a Lenka Jurčová
Marián Kačmár
a Anna Čikotová
Tomáš Barilla
a Veronika Katonová
Tomáš Podolák
a Michaela Čižmáriková
Róbert Bačík
a Katarína Migaľová
Stanislav Fiľak
a Mgr. Mária Gradošová
Miroslav Matta
a Eva Madejová
Miroslav Belej
a Viera Kovaliková
Václav Topoľančin
a Antónia Peťová
Radoslav Pavlík
a Ing. Martina Jakubčová
Peter Belej
a Dana Macíková
Michal Němec
a Jela Hlavatá

Gréckokatolícka farnosť Dlhé Klčovo
Vás pozýva na

Vianočný Benefičný koncert
zborových spevov bohoslovcov
Skupiny Zboru sv. Romana Sladkopevca
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára
Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča z Prešova

Gréckokatolícky chrám
Dlhé Klčovo

nedeľa
30. decembra 2012
o 17.00 hod.

Vstupné
dobrovoľné

Všetky finančné prostriedky,

darované počas koncertu,
budú použité na obnovu
Gréckokatolíckeho chrámu
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RZ pri ZŠ Dlhé Klčovo
Vás pozýva na

13. Fašiangový ples
Dňa: 19.1.2013
Otvorenie plesu: 19:00 hod.
K dobrej nálade Vám zahrá skupina: SONET
Tešíme sa na Vás !!!

OK...

Ponúkam Vám prečítať si, ale
najmä zamyslieť sa nad úryvkom
z knihy katolíckeho kňaza Antona Fabiana „Vydarený život“ / str.
188-190/.
Ide o smutný príbeh, ktorý sa
stal 11. 9. 2001, keď po útoku na
Washingtonské dvojíčky / obchodné centrum/ zahynulo vyše 3 tisíc
nevinných ľudí.
Moderátorka Jana Claysonová dala otázku: „ Ako mohol Boh
dopustiť pád mrakodrapov?“
Pani Grahamová dala takúto
odpoveď:
„ Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak ako
aj my, ale roky a roky sme Bohu
hovorili, aby odišiel z našich škôl,
z nášho života, aby nás nechal na
pokoji!“
Pred rokmi ľudia nechceli v
školách náboženstvo. Žiadali odstrániť kríže, že by bolo lepšie,
keby sa biblia v školách neučila.
A predsa biblia hovorí nezabiješ,
nepokradneš, miluj blížneho, atď.
Mnohí ľudia povedali OK.
Istý pán doktor začal tvrdiť, že
deti netreba trestať, keď sa zle
správajú. To je odborník, on to vie
a ľudia zase povedali OK.
Učiteľom zakázali trestať študentov za zlé správanie a ľudia
opäť OK.
A potom niekto povedal dovoľme našim dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili, išli na potrat, a my
sme povedali OK.
Dajaký múdry člen školskej rady povedal, že chlapci vždy
budú chlapcami, nech si robia čo
chcú, dajme im toľko kondómov
koľko žiadajú, a ľudia povedali OK.
Ďalší povedali, vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a
nazvime to realistickým ocenením
krásy ženského tela. A opäť známe OK. Publikujme obrázky nahých detí, dajme to na internet. Je
predsa sloboda prejavu. Zábavný
priemysel urobil televízne programy, ktoré propagujú násilie, sex,
povzbudzujú k drogám, vraždám
a my sme povedali, veď to je len
zábava a nemá to negatívny vplyv.
A teraz, po rokoch sa pýtame,
prečo deti nemajú svedomie, prečo nerozoznávajú dobré od zlého.
Prečo nie je pre niekoho problém
zabiť cudzinca alebo spolužiakov
, seba samých.
Pani Grahamová ďalej hovorí,
že keby sme nad tým dlhšie rozmýšľali, zistili by sme, že človek
žne to čo zasial. Ľudia najprv zavrhnú Boha a potom sa čudujú,
kam sa rúti svet.
/ J. M. /
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TALENTY 2013
3.2.2013 sa uskutoční v Dlhom Klčove XXII. ročník súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní , speváckych skupín a
inštrumentalistov Talenty 2013. Okresnej súťaži bude predchádzať,
podobne ako v minulosti, výberové kolo, na ktoré by ste mali vyslať
jedného maximálne dvoch spevákov, spevácku skupinu alebo inštrumentalistov - víťazov školských kôl jednotlivých vekových kategórií.
Týmto listom oslovujeme aj primátorov a starostov miest a obcí
vranovského regiónu , ktorí sú zriaďovateľmi jednotlivých škôl a zaiste im záleží na reprezentácii obce a využití talentov na domácich kultúrnych podujatiach.
Súťažné podmienky:
Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom
časovom limite.
Kategórie:
Počet členov: Trvanie výstupu v min.:
1) spevácke skupiny (SS) 3 - 12		
do 8 min.
2) sólisti speváci (S)
1-2
do 5 min.
Súťažia v kategóriách: ľudová pieseň /2 piesne - rýchla a pomalá/
populárna pieseň /len 1 pieseň/
a, chlapci a dievčatá do 10 rokov
b, chlapci a dievčatá od 11 do 15 rokov
c, duo, trio od 6 do 15 rokov
Hudobný sprievod podľa vlastného uváženia.
3) sólisti inštrumentalisti ( I) 1		
do 5 min.
Súťažný repertoár:
Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu,
temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou
úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho hry či spevu.
Kritériá hodnotenia:
Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.
Hodnotí sa:
• zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje
		
• interpretácia - štýlová, regionálna
			
- technická
		
• spracovanie materiálu
		
• celkový prejav
V jednotlivých kategóriách:
1.(SS): jednotnosť spevu, vyrovnanosť a homogenita hlasových
skupín, intonačná kvalita a hlasová kultúra (alebo autenticita) spevákov, citová a výrazová kvalita prejavu, javiskové vystupovanie
2.(S): kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho
prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku
3.(I): miera ovládania nástroja, technika hry, prednes zodpovedajúci povahe nástroja, originalita ale aj tradičnosť prístupu k hre, výrazové a citové stvárnenie interpretovaného materiálu, javiskový prejav.
Kladne sa hodnotí prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo
striedanie týchto dvoch činností - samozrejme ak to dovoľuje charakter regiónu, povaha nástroja a hlasové dispozície interpreta.
1. Prosíme nespievať piesne z učebníc hudobnej výchovy, spievané pri táboráku alebo na výletoch, hodnotí sa objavnosť materiálu, výber piesní orientovať na región Zemplína a Šariša.
2. Stravu zabezpečuje organizátor súťaže, cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia resp. účastník sám .
3. V najbližších dňoch sledujte prosím, internetovú stránku Hornozemplínskeho osvetového strediska : www.osvetavranov.sk . Nájdete
na nej informácie o pripravovaných podujatiach a propozície okresných súťaží na rok 2013 z dôvodu zmien termínov konania.
4. Organizátori sa rozhodli, že súťažiacemu, ktorý zvíťazí 3 x v
jednej kategórii , bude udelená cena „Laureát“. Po získaní ceny- Laureát už nemôže súťažiť v danej kategórii.
Výberové kolo sa uskutoční iba v jeden deň pod dohľadom odbornej poroty:
18.1.2013 o 8.00 h- vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove nad Topľou za účasti všetkých ZŠ a ZUŠ z okresu Vranov nad Topľou
Informácie :
t.č. 057 / 44 228 71 - HZOS Vranov n.T. – S. Zengevaldová
t.č. 057 / 488 24 91 - OcÚ Dl. Klčovo – M. Grominová

Čas vianočný – čas sviatočný...

Rok čo rok k nám prichádzajú
pomaly a najskôr nenápadne. Je to
tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť
blížia, už môžeme počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov
– VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už sa-

prave vianočného menu. A pretože nielen v duši, ale i všade okolo chceme mať „ sviatočno“ ,zdobíme interiér svojej školy, vyrábame
dekoratívne drobnosti, girlandy,
vence a sviece, ktoré svietia tento deň. Kiežby vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo
čo najdlhšie. Bol by to ten najkrajsí
vianočný dar. Pričiniť sa o to musíme predovšetkým mi sami, vo svojom vnútri.
Čas veľmi rýchlo letí, veď len
3.septembra sme všetci zasadli do
školských lavíc a už tu máme najkrajší deň v roku – Vianoce. Aký
vianočný darček sme vám pripra-

motné prípravy na ne. V rodinách, v
ktorých je láska a porozumenie, sú
aj deti šťastné a spokojné.
V týchto rodinách má celé vianočné obdobie, čiže aj čas na prípravu Vianoc, svojské čaro. Všetci
sa dokážu zapojiť do spoločných
prác nevynímajúc ani deti.
KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE ?...
Túto otázku vyslovujú všetky deti.
Je to nekonečný čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček. Na Vianoce sa tešíme
spolu s deťmi. So zvláštnou radosťou pripravujeme darčeky a učíme sa ich pekne zabaliť, vyrábame vianočné ozdoby, rozprávame
o pečení vianočného pečiva i prí-

vili pod vianočný stromček?
Na škole prebiehali rôzne akcie, do ktorých sme sa tí chtiví zapájali spolu so svojimi učiteľmi.
Tým, ktorým sa nechcelo ostali
bokom a poniektorí sa aj uškŕňali
nad našou snahou, aktivitou. Náš
to však neodradilo a na svoju prácu sme boli všetci pyšní.
Po otvorení školského roka
sme sa rozišli do svojich tried.
Rozdelenie do tried bolo nasledovné:
1.roč.tr.uč.Mgr.D.Palenčíková 14
žiakov,
2.a.3.roč.J.Rinkovský 12/5 žiakov,
4.roč. tr. uč. Mgr. J. Janoková 10
žiakov.

Padá sniežik, štípe mráz,
Vianoce tu máme zas.
Stromček svieti a sa jagá,
Prekvapenie na nás čaká.
Čakajú nás balíčky od otca
a mamičky.
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Školský klub s počtom žiakov
22 pod vedením vychovávateľky V.
Dzurovčinovej. Nábožensku výchovu vyučujú: rímsko-katolícku Mgr.
Ján Stanko, grécko-katolícku o. Mgr.
P.Székely. Nepovinný predmet Ang.
jazyk vyučuje Mgr.D.Palenčíková.
Už štvrtý rok na našej škole prebieha výučba hry na hudobný nástroj
- husle, ktorý vedie A.Boguská,Dis.
art, učiteľka SZUŠ Talent-um so sídlom v Michalovciach. Len čo sa rozbehlo učenie už 28.septembra sme
sa zúčastnili Výstavy zvierat a drobného vtáctva, ktorá sa konala v našej dedine. Na tejto výstave sme sa
prezentovali výrobkami z plodov našich záhrad, ktoré sme vyrábali spo-

lu so svojimi učiteľmi na vyučovacích hodinách.
Druhý októbrový týždeň prebehol na škole projekt „Týždeň bez
sladkostí“, koordinátorkou tohto
projektu je riad. školy p.Mgr. J. Janoková
V rámci enviromentálneho projektu od začiatku školského roka
prebiehal zber gaštanov. Súťaž vyvrcholila v októbri, kde sme nazbierali 500 kg gaštanov.
Víťazi :
1. Frenová Anna mária– 110kg
2. Janok Viktor – 100kg
3. Frena Vincent – 80kg
4. Fabián Ľubomír -6okg
Všetci zberatelia boli odmenení
vecnými cenami, ktoré zakúpilo RZ
.Víťazom blahoželáme.
V októbri sme započali aj s krúž-

kovou činnosťou, kde si žiaci mohli
na základe vzdelávacich poukazov
zvoliť ľubovoľný krúžok, ktorý sa na
škole prevádza bezplatne.
Ide o tieto krúžky :
Počítačový 1.-2. roč. p. Mgr. J. Janoková
Počítačový 3.-4 .roč. p. V. Dzurovčinová
Športový 1.-4.roč. p. J. Rinkovský
Zdravotnícky 1.-4.roč. p. Mgr. D.
Palenčíková
Posledný októbrový týždeň v rámci projektu „Zdravá škola“ pod vedením riad.školy Mgr J.Janokovej prebehla na škole výstava pod názvom
„Plody našich záhrad“ výstavka vyvrcholila súťažou „Tekvicový kráľ“
Výsledky:
1. ročník :
1.m. Frena Vincent
Majerníková Alexandra
2.m. Janočo Ján
3.m. Hamašová Olívia
2. ročník:
1.m. Bertová Emma
Škarupová Viktória
2.m. Ihnátová Veronika
Jurovčáková Ema
3. ročník:
1.m. Zubaľová Alexandra
2.m. Mrázová Sofia

4. ročník:
1.m. Frenová Annamária
Čižmárik Jakub
2.m. Jacko Jakub
3.m. Špidusová Gabriela
Žiaci školského klubu posledný októbrový týždeň opravili hroby
na cintoríne, zaniesli kvety a zapálili sviečky na hrobe učiteľa a vojaka.
Žiaci štvrtého ročníka na hodine výtvarnej výchovy pod vedením
vych. V.Dzurovčinovej sa zapojili do
súťaže „ Šrotonátor“,v rámci projektu Recyklohry.
Žiaci školy sú zapojení aj do ďalších projektov, ktoré má na starosti riad. školy Mgr. J.Janoková, jedná sa o tieto projekty: Mliečna liga,
Zdrava škola, Zber bateriek, Zber
papiera, Zber vrchnákov.
26.októbra sme sa zúčastnili exkurzie Vlastivedného múzea v Hanušovciach, kde sa mali žiaci možnosť oboznámiť s históriou nášho
okolia a spoznať a sami si vyskúšať
historické remeslá – práca na hrn-

čiarskom kruhu, pletenie náramkov,
výroba šperkov z drôtov.
6.decembra sme privítali básničkami a pesničkami Mikuláša v škole,ale neprišiel sám,tohto roku s ním
prišiel aj Čert,chcel si zobrať so sebou niektorých čertíkov, ktorých
máme na škole. Privítali sme Mikuláša s anjelikmi aj v kostole začo
nás odmenil sladkosťami.
Je to iba krátky čas, ale pomaly sa blíži polčas našej práce. V súčasnosti sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku Vianoce - magické, krásne a duchovné. Pripravujeme vianočnú koledu, darčeky pre
svojich blízkych, ktorých máme radi.
Nuž ,onedlho si sadneme všetci k štedrovečernému stolu, prajem Vám žiaci veľa darčekov, rodičov, ktorí budú mať pre vás veľké
srdce plné lásky. (A nezabudnite
im pošepkať do uška aby si trošku
lásky a porozumenia nechali aj pre
nás učiteľov)
Vych. V. Dzurovčinová

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako hviezda ligoce, tak nádherné
a tajomné Vám prajem Vianoce...

MÁM RÁD SEBA, TEBA, VÁS I TO ČO JE VôKOL NÁS
DETI SÚ ĽUDIA, ICH ZAJTRAJŠOK OVPLYVŇUJE TO AKO ŽIJÚ DNES.
Často si kladiem otázku, aký význam má a aké miesto na našej zemeguli zaberá človek, a stále mi prichádza na myseľ tá istá odpoveď.
Na svete nieje nič dôležitejšie a zložitejšie ako práve ľudská osobnosť
myslím tým už na osobnosť dieťaťa.
K jeho úspešnému všestranného
rozvoju vo veľkej miere prispieva
cieľavedomá výchova a vzdelávanie, ktoré v období útleho veku zabezpečujeme predovšetkým MŠ.
Naším cieľom je komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa. Počas každodenného pôsobenia na detí, máme
na zreteli najmä aby sme im odo-

vzdali čo najviac vedomostí a aby
si osvojili čo najviac zručností dôležitých pre ich úspešné začlenenie do
života. Usilujeme sa, aby sa deti v
našej MŠ cítili dobre. Preto ich život
obohacujeme o zaujímavé činnosti a podujatia, ktoré sa už stali tradíciou. Každý rok 7. 4. si pripomíname „Svetový deň zdravia“. Zdravie
je nevyhnutnou podmienkou, ktorá
umožňuje človeku rozvíjať schopnosti a uplatniť sa v živote. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Zdravie teda
nemožno chápať zúžene, ale súhrn

mnohých komponentov, ktoré treba poznať a chrániť. Každá trieda
v rámci pobytu vonku, odpoludňajších činností individuálne organizovala rôzne aktivity v duchu posilnenia zdravia detí. Zaraďovali sme pohybové hry a činnosti, tvorivú dramatiku, práce s príslušnými pracovnými zošitmi, v ktorých sa prehlbovali vedomosti o zdraví. Urobili sme
si výstavku ovocia a zeleniny. Pripravovali sme si pochúťky z ovocia
a zeleniny. Celý týždeň sme sa snažili zdravo stravovať a využívať najviac ovocia a zeleniny. Zhotovili sme
si aj zdravotnícky kútik, kde sa deti

JOHN DEWETY

jednoduchou formou dozvedeli čo je
Slovenský červený kríž, aké je jeho
poslanie, prečo je dôležité nenahraditeľné darcovstvo krvi. Zaujalo ich
rozprávanie o možných poraneniach, prvej pomoci pri ošetrovaní rán
a tiež sa učili priamo manipulovať s
obväzovým materiálom.
15.4. Deň narcisov
Stalo sa už tradíciou, že aj naša
škola sa zapájala do organizovania dobrovoľnej finančnej zbierky na
podporu ligy proti rakovine v čase
prevádzky MŠ. Prispeli tak rodičia
detí ako i zamestnanci na pomoc
onkologickým pacientom. Ume-
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lé a živé narcisy sa stali symbolom
spolucítenia s tými, ktorý nemajú to
šťastie byť zdravý. Sme presvedčený, že táto naša aktivita splnila svoj
účel a našou troškou sme prispeli tiež k tomu, aby si každý uvedomil, že ak máme zdravie, máme ten
najväčší poklad a že je potrebné pomôcť aj tým, ktorý to šťastie nemajú.
22. 4. 2012 - Svetový deň zeme
Akciu sme začali piesňou Naša
zem je guľatá. Rozprávali sme sa,
že kupujeme veľa minerálnej vody
, ktorá je vo fľašiach z umelej hmoty, čo nieje zdravé, pre náš organizmus najzdravšia voda je voda z vodovodu. A keď si už kúpime vodu z
obchodu tak najlepšie pre našu planétu je voda zo sklenenej fľaše. Potom sme spoločne triedili odpad a
tak sme sa snažili prispieť k pozitívnym zmenám, ktoré smerujú k podpore ozdravenia prírody.
Pri triedení odpadu sme si určovali farby kontajnerov a vymýšľali
sme si aj krátke básničky. Napríklad:
Modrý kontajner – papier
Ktorý kontajner starý papier uchováva?
Ten modrý, modrý ako obloha.
Zelený kontajner – Sklo
Kontajner zo zeleným vrchnákom
je naplnený pestrým sklom.
Žltý kontajner – Plasty
Žlté slnko, žlté zlato,
žltý klobúk pre skrýš plastov.
Sivý kontajner – Kovy
Kontajner a farba sivá kovy
staré v sebe skrýva.
Po úspešnom pretriedení odpadu pustili sme sa do našej najhlavnejšej úlohy, ktorou bolo vytvoriť z krabíc „vláčik – ekovláčik“, ktorý skrášľoval náš školský dvor. Radosť z vláčika – ekovláčika mali nielen deti, ale aj my pedagógovia.
Deti ako farebné motýle sa v závere týždňa rozbehli po asfalte a každý z nich sa usiloval, aby jeho kresbička bola najkrajšia. Na asfalte, na
školskom dvore ožívali stromy, tráva, kvety, zvieratá, jednoducho všetko čo robí našu ZEM krásnou a zaujímavou. Hoci sú poznatky našich
detí len drobnými kamienkami vzťahov k okoliu, možno keď dospejú
zasiate semienko vzklíči a oni nám
pomôžu zachovať čisté vody, a krásne zelené lesy skrátka celú prírodu.
Každý vzdelaný človek, čím je
lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži
prírodu Kto si váži prírodu, ten ju
miluje. Láska k prírode sa mala
vštepovať deťom v rodinách a v škole ako jedna z najvzácnejších vlastností človeka.
J. A. Komenský
Jedným z najkrajších mesiacoch
v roku je Máj. Všetko je pekne rozvinuté. Práve v tomto mesiaci slávia naše mamičky svoj sviatok. Keďže matka je každému dieťaťu najbližšia, je potrebné pripomenúť tento sviatok a pripraviť s deťmi pre mamičky slávnosť a darčeky, ktoré ich v
ten najkrajší deň potešia.
15. 5. 2012 – Slávnosť sa uskutočnila kultúrnom dome, kde deti
svojími piesňami, básňami, tancom

ďakovali svojim rodičom za ich lásku, starostlivosť a za všetko čo pre
nich po celý život robia. V závere odovzdali skromné darčeky – srdiečka, ktoré si pre ne zhotovili.
Veľkú lásku k mamám vyjadruje aj
táto báseň.
PRVÉ SLOVO
Nežné a sladké od mlieka
je prvé slovo človeka.
Znamená v reči človiečat
čo každý má tak veľmi rád.
Má jednoduchú výslovnosť,
no dá to práce viac než dosť,
kým nešikovné detské ústa
to sladké slovo nerozlúštia
a začnú volať mama, mama !
Aká to radosť neslýchaná !
Po prvom slove príde veta,
a kým sa koláč detstva minie,
mama nám splieta obraz sveta,
učí nás vravieť „cica, havo“
sústredene a namáhavo.
Skúšame vlastné chodidlá,
lietame ako na krídlach.
Má v sebe radosť odvekú
čo prináleží človeku.
Mamina ruka – to je brána,
vchádzame cez ňu do sveta
po starej stope človeka,
s tým sladkým slovom
mama.
Sviatočná atmosféra v očkách
detí svietila ešte niekoľko dní po
oslave. Ale najdôležitejšie je, že v
každom srdci zahorí iskierka radosti, a tá tam ostane navždy. Mamičky si odnášali domov kúsok šťastia
a radosti.
1. 6. 2012 – V to júnove ráno prichádzali deti do MŠ športovo oblečené s veľkým očakávaním čo sa
bude diať. Počasie nám prialo. Deti
spoločne nastúpili, kde ich pozdravila p. riad. Janoková a oboznámila ich o jednotlivých súťažiach. Zaspievali si pieseň čo všetko k deťom
k šťastiu treba a išlo sa súťažiť. Súťažilo sa v behu, skoku do diaľky z
miesta, hodu loptou do diaľky. Tú
sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách.
VÝSLEDKY ŠPORTOVEJ
OLYMPIÁDY 2011/2012
IV. skupina
BEH -dievčatá1. Vivien Dindáková, 2. Andrea Barkociová, 3. Oľga Makulová
BEH -chlapci1. Benjamín Ján Székely, 2. Peter
Ivan, 3. Marcel Šandrej
SKOK DO DIAĽKY - dievčatá 1. Liana Janoková, 2. Michaela Majerníková, 3. Vivien Dindáková
SKOK DO DIAĽKY -chlapci1. Marcel Šandrej, 2. Benjamín Ján
Székely, 3. Peter Ivan
HOD DO DIAĽKY -dievčatá1. Michaela Majerníková, 2. Andrea
Barkociová, 3. Liana Janoková
HOD DO DIAĽKY -chlapci1. Benjamín Ján Székely, 2. Richard
Prokop, 3. Matej Cieľ
VI.skupina
BEH -dievčatá1. Alexandra Majerníková, 2. Vanesa
Gažová, 3. Kristína Majerníková
BEH -chlapci-

1. Patrik Hlavatý, 2. Daniel Švidraň,
3. Kristián Kubák
SKOK DO DIAĽKY -dievčatá1. Alexandra Majerníková, 2. Kristína Majerníková, 3. Vanesa Gažová
SKOK DO DIAĽKY -chlapci1. Vincent Frena, 2. Daniel Švidraň,
3. Ľubomír Fabián
HOD DO DIAĽKY -dievčatá1. Miroslava Gažová, 2. Alexandra
Majerníková, 3. Vanesa Gažová
HOD DO DIAĽKY -chlapci1. Tobiáš Dindák, 2. Šimon Nagy,
3. Vincent Frena
Víťazi boli odmenení medailami,
a peknými darčekmi, ale aj ostatný
súťažiaci dostali medaily, sladkosti a omaľovanky. Potom nasledoval
tanec, hudba. Tancovali, krútili sa v
kruhoch a diskotéka nemala konca.
Deti tak mali zážitok na celý život. Za
pozornosti ďakujeme ZRaPŠ. Bol to
krásne prežitý deň plný pohybu, radosti, hlbokých zážitkov a šťastných
chvíľ.
Čím viacej dieťa robí, behá, tým
lepšie na to spí, tým viacej jadrnosti tela a mysle nadobúda.
J. A. Komenský
Stretnutie rodičia, deti a spoločnosť. TUPPERWARE:
Táto spoločnosť pripravila súťaže pre deti z príležitosti MDD spolu
s rodičmi, hádzali spolu s rodičmi do
kúželiek a skladali veže z – pohárov. Čím preukazovali kvalitu ich výrobkov.
V závere táto spoločnosť všetky
deti a rodičov odmenila ich výrobkami. Potom sa presunuli k ohníku kde
si opekali klobásky, slaninku a keďže sa každý dobre cítil tak si spolu
rodičia s deťmi zaspievali. Nikomu
sa nechcelo ísť domov. Bola to zaujímava a poučná akcia.
Najväčším darčekom pre deti
bolo spoločne prežité popoludnie
s rodičmi a ich ochota nájsť si čas,
pre ne, ale odhaliť kúsok dieťaťa aj
v sebe.
20. 6. 2012 – V tento deň naše
deti s plieckami nedočkavo prešľapovali a vyzerali kedy príde autobus,
ktorý nás má odviesť na spoločný
výlet do Zoo Košice, na vláčik a westernového mestečka. To bola radosť keď zastal pred MŠ. Cesta ubehla
veľmi rýchlo kľukatými cestičkami
sme sa dostali do ZOO. Deti sa tešili na všetky zvieratká, ktoré uvidia.
Po prehliadke ZOO sa deti poh-

rali na detskom ihrisku, ktorý je areáli ZOO. Slniečko sa ich teplými lúčmi
dotýkalo a povzbudzovalo v hrách.
Po vyprázdnení plecniakov sme sa
vybrali na detskú vláčik, ktorý nás
odviezol do Westernového mestečka, kde deti mali možnosť vidieť rozprávku za pomoci živých zvierat a to
koníkovi, Zakliaty princ. Mali možnosť sa povoziť na koníkovi, mohli
ryžovať zlato.
Takýto kontakt so živou prírodou
dá deťom omnoho viac ako obrázky
a videozáznamy. I naďalej budeme
plniť úlohy tak, aby priniesli úžitok a
radosť deťom a upevnili ich zdravie.
Nikomu sa nechcelo ísť domov, ale
čas prišiel a nasadli sme do autobusu, mierne unavené deti raz dva
zmohol spánok, ale tesne pred našou dedinou si ešte zaspievali pieseň Už ideme z výletu, výletu nezmokli sme a sme tu. Dojmy a zážitky doznievali v srdciach deti veľmi dlho.
28. 6. 2012 – Sa lúčili deti veľkej
skupiny s MŠ a so svojími kamarátmi. Po krátkom programe deti veľkej a malej skupiny sa poďakovali
p. učiteľkám za ich starostlivosť počas celého školského roka. Potom
deti malej skupiny odovzdali svojím
kamarátom spomienkové darčeky
a p. riad. im odovzdala osvedčenia
o ukončení predprípravnej prípravy.
Po tomto akte začala sa zábava a
spoločná hostina. Bolo že to radosti. Našim želaním je, aby do 1. ročníka ZŠ prichádzali deti zrelé, plné
očakávania a túžbou každý deň si
odniesť nový kamienok vedomosti a
radosti zo školskej práce.
AHOJ ŠKôLKA
Ahoj milá škôlka
dobrá si k nám bola,
lenže široký svet nás volá.
1. trieda
okolo nás samá veda,
samé, samé učenie,
nikto nám však nikdy nepovedal
jak je ťažké lúčenie.
Prajeme vám veľa chuti do učenia, šťastia, zdravia, veľa jedničiek v
žiackej knižke a rodičom veľa radosti z vás. Všeličo môže človek na svete zastaviť ale čo nikdy nezastaví,
je čas. Čas ktorý odmeriava v každom ľudskom živote mieru vykonanej práce, zaslužilých skutkov, je lekárom ľudských sŕdc, dáva priestor
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na zabudnutie problémov, prežitých
radostí a bolestí či nedosiahnuteľných cieľov. Čas je riekou nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok, za
rokom a my sa pri nej občas pristavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník v našom živote. A tak k
nám prišiel aj 3. Septembra, kedy sa
opäť naplnili triedy šťastných detí.
Do malej skupiny nastúpilo 18 detí
a do veľkej 23 detí. Počas prázdnin
usilovali sme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený rozvoj
osobnosti dieťaťa, spoločný život a
pripravuje na vzdelávanie v ZŠ, život v spoločnosti. K tomu prispieva
aj celkové prostredie. Počas prázdnin sa vymaľovala spálňa, chodby,
do spálne sa dala nová podlaha,
vonku sa vynovili lavičky. Za to všetko patrí veľká vďaka pánovi Starostovi Andrejovi Kulikovi a tiež aj poslancom, ešte raz Ďakujeme.
Naši budúci prváci sa v tento deň
prišli rozlúčiť so svojími kamarátmi a
zároveň sa pochválili novými školskými taškami. Potom v spoločnosti p. riad. Janokovej, rodičom odišli
do ZŠ, kde ich privítali nový kamaráti, pedagógovia, p. starosta A. Kulik,
ktorý im poprial veľa elánu do učenia. V sprievode svojich triednych
učiteľov sa pobrali do tried, kde rodičia dostali potrebné informácie. A
tak sa skončil jeden krásny zaujímavý deň popri základnom výchovno-vyučovacom procese sa usilujeme pripravovať zaujímavé a vhodné
podujatia, aby sme hodnotne naplnili život našich detí. A je to tu ! Opäť
ako sme už spomínali sa otvorili brány škôl a triedy sa naplnili oddýchnutými deťmi. Aj v našej MŠ tomu
nebolo inak zasa sme sa stretli po
prázdninách z kamarátmi z minulého roka, ale i s novými škôlkarmi,
ktorí medzi nás zavítali po prvý krát.
Aby sme sa lepšie spoznali, zorganizovali sme už tradičnú septembrovú tekvicovú párty. Zišli sme sa na
školskom dvore. Postupne s príchodom detí a rodičov sa začali zapĺňať
stoly tekvicami. Prinesené množstvo
materiálu bolo dôkazom toho, že rodičia prijali našu výzvu vážne. Keď
už boli všetci, tak spoločne s rodičmi nastúpili do radu, kde ich privítali pedagogický kolektív. Deti hneď na
začiatku zarecitovali báseň „Slnko“ .

A potom dostali informácie k práci svojich výrobkov.
Zapriali sme im veľa chuti a elánu do spoločnej práce a tak rodičia
spoločne s deťmi vymýšľali tekvicové postavičky. Po vyzdobení tekvicových postavičiek, urobili sme si
výstavku výtvorov, kde za svoju prácu boli všetci odmenený a zároveň
každý na pamiatku odfotil zo svojou
prácou. Za pozornosť Ďakujeme.
Najväčšiu radosť z prežitého dňa
mali deti. Boli nadšené z toho, že ich
ocino či mamina dokážu z ich pomocou vykúzliť z obyčajnej tekvice také
úžasné postavičky. Po práci si išli
oddýchnuť k ohníku za pomoci piesne „Kenderička bobatá“. Pri ohníku
si mali možnosť opiecť rôzne dobroty. Atmosféra bola veľmi príjemná a
hoci bol piatok večer nikomu z nás
sa nechcelo odísť domov. A hotové
postavičky strážili našu MŠ celý víkend a ešte niekoľko dní nám pripomínali spoločne strávené chvíle.
Dobrá spolupráca, vzájomná
dôvera a komunikácia medzi školou
a rodinou je pre nás veľmi dôležitá.
Veď všetkým nám ide o to, aby naše
deti prežili šťastné detstvo. Najviac
nás teší, že deti pochopili , že všetky tieto pekné veci sú plodmi zeme a
treba k ním pristupovať s rešpektom.
Zúčastnili sme sa výstavy drobných zvierat. Kde deti mohli vidieť
králikov, kačice, husi, sliepky, holuby, exotické vtáctvo. Výstava sa im
veľmi páčila a každý si chcel odniesť
nejaké to obľúbené zvieratko domov. K peknému prostrediu výstavy prispeli aj naše deti svojími postavičkami z prírodnín, zeleniny a ovocia. Svojími drobnými rúčkami oživili zeleninu a ovocie. Tie pri dotvorení prírodninami vyzerali ako snehuliak, húsenica, huby, cibuľa, myška

a pod. Z výsledkov svojej práce deti
mali veľkú radosť.
Túžobne očakávame najkrajší čas v roku, keď krajina odpočíva zimným spánkom. Hoci je vonku mráz a sneh, naše srdcia sú v
tomto čase prívetivejšie, teplejšie,
otvorené pre všetkých blízkych.
Detské očká žiaria nedočkavosťou z príchodu „Mikuláša“. Mikuláš s čertom zavítal do našej MŠ
5. 12. 2012 každoročne prichádza k nám s vrecom plným sladkostí a ovocia, ktoré sú odmenou za

usilovnosť, poslušnosť a za krásny program, ktorý pripravujeme
pre Mikuláša každý rok. S príchodom Mikuláša sa v našej MŠ zapaľuje aj vianočný stromček, ktorý
je umiestnený vo veľkej skupine.
Je úžasne vidieť ich rozžiarené
očká plné očakávania. Keď zbadali vo dverách Mikuláša to bolo
šťastia, radosti a hneď ho privítali básničkou
VITAJ, VITAJ
Vitaj, vitaj Mikuláš čo v batohu
pre nás máš?
Cukríky či čokoládky,
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme počúvali
aj uši sme si umývali.
Nikto z nás sa nebil veru
na kolene nemám dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece
nikto z nás už čakať nechce.

Po krátkom vystúpení Mikuláško im odovzdal darčeky, a to sladkosti zo ŠJ.
Ďakujeme ti Mikuláš, za tie
krásne chvíle, za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas, príď
Mikuláš medzi nás.
Na kostoloch zvonia zvony
oznamujú všetky tóny, že dňa 6.
12. 2012 prichádza do kostola Mikuláš. Aj tu deti svojimi spevmi,
básňami potešili srdce Mikuláša,
ktorý im odovzdal pekné darčeky.
Za tie darčeky pekne ďakujeme aj
tým čo ich pre nás pripravili. Tešíme sa na stretnutie o rok zas.
Vianoce i v tejto dynamickej
dobe predstavuje najkrajšie sviatky v roku, lebo sú úzko späté s rodinou. Často celý rok niet času, príležitosti ba ani ochoty prejaviť svojím najbližším lásku, porozumenie,
úctu a zrazu v období vianočnom
akoby šibnutím čarovného prútika,
ľudia opäť objavia tieto trvalé mravné hodnoty. Málo sa už zachovávajú starodávne zvyklosti. No niečo z
niektorých zvykov by sa predsa len
malo zachovať. To niečo, čo sa v
dnešných dňoch čím ďalej tým viac

vytráca spomedzi nás, a to, väčšia
súdržnosť, priateľstvo, viac spevu,
ohľaduplnosti k iným, menej nevšímavosti k trápeniu druhých, viac
toho čo celé veky združovalo človeka s človekom, čo robilo jeho život krajším.
20. 12. 2012 sa naše deti zúčastnili vianočnej koledy na ktorú
sa usilovne pripravili. Mnohým rodičom sa ligotali v očiach slzy šťastia
a dojatia, keď počujú svojho syna
či dcéru vinšovať zdravie, šťastie,
pokoj a lásku. Okrem spevu, recitácie, vinšov vysvetľujeme si, prečo nesmie chýbať na bohatom
prestretom stole cesnak – symbol
zdravia, v prekrojenom jabĺčku hľadáme hviezdičku, úctu k narodenému Jezuliatku prejavujeme jedením vianočných oblátok. Rozprávame si ako otec pri vianočnom stole
robí na čelo krížik z medu.
Tak sa všetci, deti, rodičia, učiteľky ocitáme v príjemnej pohode,
stávame sa členmi jednej veľkej rodiny, ktorá prežíva pokojné a šťastné vianočné chvíle. Pri tejto tradícii
chceme i naďalej zotrvať. Je pravda, že láska má tisíce podôb, no
najviac náš život ovplyvňuje láska k rodičom, deťom. No nemali by
sme zabúdať na to, že k plnohodnotnému životu patrí aj láska k práci. A preto k všetkým tým s ktorými spolupracujeme, našim sponzorom starostovi, poslancom chceme
zaželať, aby ich do ďalších rokov
napĺňali všetky tieto podoby lásky
a aby sa aj oni s nimi na každom
kroku stretávali. Želáme im z celého srdca zdravie, radosť, pohodu a
silu ducha na prekonávanie prekážok, aby tie ďalšie kapitoly v osobnom živote na pôde našej MŠ boli
obrazom šťastných okamihov. A na
záver chceme všetkým zaželať:

Veselé sviatky vianočné
príjemné večery sviatočne,
pod stromčekom pekný darček,
na Silvestra rezký tanček,
od muziky ľahký krok
to Vám želajú deti,
a celý kolektív MŠ.
A. Gradošová

Strana 14

Zo športu

Futbalové mužstvo dospelých OcFK Dlhé
Klčovo má za sebou jeden z vydarených rokov svojej histórie. V kalendárnom roku 2012
úspešne pôsobilo v druhej najvyššej regionálnej súťaží aj keď s rôznymi názvami. Jarnú časť sezóny 2011/2012 dohrávalo v IV. lige
, ktorá sa od sezóny 2012/2013 premenovala
na V. ligu, skupinu Sever.
Mužstvo pod vedením trénera Michala
Ihnáta si v trinástich jarných vystúpeniach pripísalo na konto šesť víťazstiev, tri remízy a štyri prehry s aktívnym skóre 25:18, čo im v súčte s prvou polovicou súťaže vynieslo 51 bodov a celkove 5. miesto so stratou štyroch bodov na druhé Ľubotice. „Z celkového pohľadu
nebola jar z našej strany výsledkovo, ani herne zlá. Pred jej začiatkom som sa trošku obával toho, že zimná príprava nám nevyšla podľa
predstáv. Popri tom nás trápil úzky káder a ak
by sa nám nevyhýbali zranenia a karty, bolo by
to náročné, ale nakoniec sme to zvládli. Hoci
sme skončili horšie, ako pred rokom, získali sme však viac bodov, a preto sme spokojní.
Treba však tiež objektívne priznať, že po zmenách v Ľuboticiach bolo o postupujúcom rozhodnuté a zároveň sa vyprofilovala trojica tímov na chvoste tabuľky. Súťaž sa teda dohrávala bez napätia z bojov o postup alebo zostup, a to sa, v porovnaní s minulými rokmi,
podpísalo aj pod pokojnejší priebeh celej jari,“
hodnotil tréner OcFK Dlhé Klčovo Michal Ihnát.
„ Aj keď vstup do jarnej časti sme nemali optimálny, vedeli sme, že máme niečo nahrané,
preto sme z prvých štyroch stretnutí paniku nerobili. Keď sa zlepšili terény, začali sme viac
trénovať a partia okolo kapitána R. Homoľu sa
postupne rozbehla. Opäť platilo, že silní sme
najmä doma, kde vieme zahrať pekný futbal.
Pokiaľ by sme mali širší káder a trénovali by
sme viackrát do týždňa, určite by sme mieša-
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16.

Tabuľka po jesennej
časti
Plavnica
Dl. Klčovo
Kľušov
Kendice
Kežmarok
Pakostov
Medzilaborce
Fintice
Raslavice
Jasenov
Zámutov
Hanušovce
Ľubotice
N. Hrušov
Kračúnovce
V. Šariš

16 11 4 1
16 9 3 4
16 9 2 5
16 9 2 5
16 8 4 4
16 8 3 5
16 7 3 6
16 7 3 6
16 6 4 6
16 7 1 8
16 5 4 7
16 5 3 8
16 5 3 8
16 4 4 8
16 3 5 8
16 0 2 14

32:3
38:26
42:25
37:26
24:15
25:22
31:27
29:26
31:26
26:23
25:23
23:26
20:30
18:34
15:35
11:60

37
30
29
29
28
27
24
24
22
22
19
18
18
16
14
2

li karty na špici. Pravdou bolo aj to však je, že
sme museli ubrať z nášho útočného štýlu, lebo
momentálne máme v kádri iba jedného útočníka R. Homoľu. V minulosti sme mali M. Dzurovčina, či Šimajovcov, ale teraz sme museli
našu taktiku prehodnotiť. Na druhej strane, po
odchode P. Košudu sa narušila stabilita obrany a tým aj náš herný prejav. “ dodal M. Ihnát.
Na úspešnú predchádzajúcu sezónu sa v
novom súťažnom ročníku pokúsil nadviazať aj
obmenený káder pod taktovkou hrajúceho trénera Radoslava Homoľu. Tím okrem už spomenutých M. Dzurovčína, P. Košudu, Ľ . Šimaia opustili aj M. Kolesár a M. Breda. Oklieštený káder postupne doplnili perspektívny hráči, do defenzívy L. Urban, J. Popaďák zo Seč.
Polianky, do ofenzívy P. Lukáč, D. Arendáš a
zálohu sme sa pokúsili vystužiť skúseným Ľ.
Hricom so Sačurova.
Aj napriek týmto zmenám bude po jesennej časti náš tím v V. lige, skupiny Sever zimovať na 2. mieste za FK Plavnica ( sme najvyššie postavené mužstvo z celého vranovského
okresu v regionálnych súťažiach ). Hoci v úvode sme stratili doma šesť bodov za tri remízy, z nastúpenej cesty sme neupustili a ovocie v podobe série piatich víťazstiev za sebou
sme zozbieralo v druhej polovici súťaže. Práve vďaka vydarenému záveru jesene máme na
konte deväť víťazstiev, tri remízy a štyri prehry.
Spolu sme získali 30 bodov s aktívnym skóre 38:26 . „Začiatok súťaže bol možno z našej
strany trošku rozpačitejší, pretože sme sa zohrávali a doma sme postrácali zopár bodov, čo
v minulosti nebolo zvykom a to spôsobilo určité rozčarovanie v radoch funkcionárov a fanúšikov. Nakoniec sme sa chytili proti N. Hrušovu a postupne sme tri body z Kendíc zo 4. kola
potvrdili ešte ďalšími troma víťazstvami vonku. Cieľom vedenia klubu a aj nás hráčov bolo
skončiť do 3. miesta. Keďže sa nám to podarilo, sme spokojní,“ hodnotil jesennú časť tréner
OcFK Dlhé Klčovo Radoslav Homoľa.
Najhoršie sme na tom boli v tabuľke po 9.
kole, kedy nám patrila až dvanásta pozícia,
ale potom prišla už spomínaná víťazná šnúra
a mužstvo začalo stúpať. „Myslím si, že sme
mali dobrú prípravu, ale dávali sme priestor
aj mladým chlapcom, ktorí prišli z iných súťaží, preto sme potrebovali čas na zohranie sa.
Postupne sa však prejavila naša dobrá účasť
na tréningovom procese a zodpovedný prístup
chlapcov v zápasoch, lebo momenty, kde iným
dochádzal dych, sme my zvládali aj po kondičnej, aj hernej stránke.“
V našom prípade pôsobí štatisticky zaujímavo bilancia na ihriskách súperov. V súťaži, kde
výsledkovo platí „môj dom, môj hrad“ sme dokázali z ôsmich stretnutí vyhrať štyri, čo nám dopomohlo na popredné. „Body, ktoré sme stratili doma, sme potrebovali nahrať vonku, preto som rád, že sa nám to podarilo. K domá-

cim remízam chcem dodať, že vždy sme dobiehali náskok súpera, dvakrát dokonca z 0:2.
Podľa mňa sa už tu ukázala sila kolektívu, ktorú sme postupne zúročili na lepšie výsledky.
Bez ohľadu na to, či hráme doma alebo vonku, stále chceme hrať kombinačne. Vonku to
pre nás znamená, že ak domáci hrajú otvorenejšie a nechávajú nám priestor na rýchle kontry, dokážeme sa presadiť. Zároveň si dovolím
povedať, že po niekoľkých rokoch v tejto súťaži sme pripravení zvládnuť aj psychicky náročnejšie stretnutia, lebo v tejto súťaži vyhrať na
pôde Kendíc, Hanušoviec, Kračúnoviec, Pakostova už nie je iba náhoda. Psychická odolnosť sa ukázala veľmi cennou predovšetkým
po úvodných domácich stratách, kedy sme sa
nezlomili a kráčali ďalej vlastnou cestou. “
Základným pravidlom futbalu je, že sa hrá
na góly a zápasy Dl. Klčova patrili v tomto smere medzi najatraktívnejšie. Priemer v súčte štyroch gólov na stretnutie je vizitkou, ktorá futbalovú verejnosť vie zaujať. Aj keď niektoré zbytočné góly v našej sieti naším fanúšikom príliš
nevoňajú a dávajú nám to pocítiť, väčšinou sa
nám ich podarí eliminovať peknými gólovými
akciami a kvalitnými derby zápasmi.
„Keďže som pôsobil ako tréner iba pri mládeži Vranova, pozícia trénera dospelých bola pre
mňa novinkou. A pozícia hrajúceho trénera vyvolávala v okolí určité pochybností ako sa to celé dá
zvládnuť. Aj z týchto dôvodov som sa ako hráč
sa na ihrisku spočiatku trošku hľadal. Hlavne v
domácich zápasoch to možno bolo v úvode rozpačité, lebo okrem vlastného výkonu som nosil v
hlave aj to, ako zareagovať na nepriaznivý vývoj,
a to sa premietlo do nižšieho počtu gólov. Naopak verím, že som mužstvu pomohol presnými zásahmi vonku, kde som skóroval sedemkrát.
Som však vďačný za trpezlivosť a podporu vedeniu tímu a najmä za prístup hráčov, ktorí ma
milo prekvapili, ako prijali moju novú pozíciu a trpezlivo rešpektovali cestu, po ktorej sme sa rozhodli kráčať. Keďže klub zásluhou obce a hlavného sponzora dokáže pripraviť adekvátne podmienky, mám záujem na tom, aby sa káder z jesene veľmi nezmenil. Myslím si, že by bolo škoda rozbíjať niečo, čo je dobré a funguje, preto
by som rád pokračoval s nezmenenou skladbou
tímu Z toho dôvodu verím, že sa funkcionárom
podarí predĺžiť hosťovanie perspektívnych hráčov Lukáča, Urbana a Popoďáka. Verím, že sa
aj naďalej budeme môcť opierať o opory T. Komára, L. Paľuša, P. Chmúru, R. Janoka a spoľahlivých domácich chlapcov J. Petrička a J. Tušima. Dôležitými článkami mužstva boli aj hospodár j. Višňovský a vedúci mužstva P. Samsely .
Mužstvo je potrebné doplniť o jedného kvalitného
útočníka a verím, že aj z pohľadu fanúšika, postupne uvidíme v kádri viac odchovancov, či už
staronových navrátilcov alebo mladých perspektívnych chlapcov ( M. Švidraň, P. Hlavatý, T. Bučko, D. Jonek, E. Korytko ), ktorých som sledoval
a škoda by bolo, aby nerozvíjali svoj talent a v
blízkej budúcnosti nereprezentovali svoju obec
aj v kategórii dospelých.“
Tréner R. Homoľa
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