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...pre vzkriesenie odpusťme nepriateľom.

Drahý čitateľ! Ak si sa rozhodol
prečítať si tento článok, ktorý, ako
inak, nemôže mať iný charakter
ako duchovný, chcem ťa pozvať
k zamysleniu, ktorého pochopenie môže ovplyvniť sled mnohých
udalostí v tvojom živote a mnohé
môže priviesť k usporiadaniu na
pravú mieru.
Dovoľ mi, aby som sa ťa spýtal
priamo jednu otázku. No zároveň
ťa prosím, aby si si na ňu vnútri
svojho ja odpovedal úprimne a
naozaj objektívne, teda bez prikrášľovania a zľahčovania.
Máš nejakého nepriateľa alebo
nepriateľov?
Intuitívne sa človek chce vidieť
v dobrom svetle a najčastejšie odpovie: „Ja? Ja nemám nepriateľov.
So všetkými vychádzam na jedničku. A keď niekto má niečo proti
mne, tak je to jeho problém.“
Ak ťa čosi z takejto obhajoby
napadlo, chápem to, ale ideme
ďalej.
Skús sa však pozrieť na svoje
správanie v situáciách, ktoré sa
stávajú bežne a nemusíš za pojmom nepriateľ hneď vidieť niekoho, kto ti podpáli dom či stodolu,
unesie ti dieťa alebo ťa kompletne
vykradne či stojí proti tebe s namierenou zbraňou.
Ako začneš vnímať človeka,
ktorý ťa sústavne za niečo kritizuje a doma „péruje“? Ako vnímaš
človeka, o ktorom sa dozvieš, že
o tebe šíri klebety, ohovárania
alebo vyložené osočovania (teda
vymyslené nepravdivé skutočnosti, ktoré ti utŕhajú na cti)? Ako sa
pozeráš na človeka, ktorý bol kedysi tvoj priateľ alebo je stále tvoj
príbuzný, no sklamal ťa, podrazil
ťa, prezradil zverené tajomstvo,
nechcel ti niekedy pomôcť, hoci ty
si mu toľko pomohol, alebo ti vrátil
požičanú vec, no pokazenú či ti pri
sadení zemiakov „na Zaľubovej“
zobral jednu hriadku?
Chceš povedať, že takéhoto
človeka budeš brať rovnako ako
dovtedy? Chceš sám sebe povedať, že pri stretnutí s ním sa budeš
naozaj správať bez akejkoľvek zatrpknutosti a ani ti nenapadne sa

neodzdraviť? Si si istý, že nikomu
nepovieš o tom, čo zlé ti spôsobil
a tvoja láska k nemu zakryje jeho
hriech? Lebo k tomu nás pozýva
sv. Peter: „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým,
lebo láska zakrýva množstvo hriechov?“ (1Pt 4,8)
Ak už odpovede na predošlé a
im podobné otázky neboli celkom
jednoznačné, znamená to, že niekedy považuješ za nepriateľov aj
obyčajných ľudí, ktorí sa svojimi
hriechmi dotýkajú tvojho života,
ubližujú ti, oberajú ťa o život, hoci
ti ho neberú zbraňou v ruke.
Hriech totiž vždy zabíja. Zabíja
Boží život v nás aj okolo nás, teda
aj v druhých ľuďoch, na ktorých
má dosah. Tomu však Boh urobil
raz navždy koniec. A urobil to geniálne - ako hovorí jedna zo stichír
Veľkého týždňa – Božským úskokom. Prijal dobrovoľnú smrť ako
trest za hriechy, aby odumrel tomuto životu pre lásku k hriešnikom
a ukázal, že má nad smrťou moc.
Ako kresťania, ktorých viera
by bez Ježišovho zmŕtvychvstania nemala žiaden význam a bola
by márna (porov. 1Kor 15,13-14),
sme povolaní prežívať vo svojom
živote presne tú istú skutočnosť už
tu na zemi. Ten rukolapný pozemský dôkaz sily vykúpenia skrze
Kríž spočíva práve v odumretí hriechu, teda v tom, že človek, ktorý
uveril v živého Ježiša Krista si už
viac nevyberá hriech ako niečo,
čomu by sa nemohol ubrániť alebo
čo by musel vykonať; ale vyberá si
slobodu Božieho človeka a skutky
života, ako hovorí sv. Pavol: „Všetko smiem. Ale nie všetko osoží.
Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť.“ (1Kor 6,12)
Ak sa vďaka Kristovej obeti
učíme v tomto postoji žiť každý
deň, potom nás Boh vedie ďalej,
aby sme postupne odumierali aj
vplyvu hriechov druhých ľudí. Čo
to znamená? Presne to, čo pri Ježišovi. Ježiš sa nenechal pohoršiť hriechmi ľudí (hoci bezchybne
videl pravdivo do srdca každého
z nich, my nevidíme); Ježiš sa
nenechal naštvať alebo uraziť hri-

echmi druhých (hoci stále vnímal
zlomyseľné úklady v ich úmysloch); Ježiš sa dokonca nenechal
vohnať do pozície zlorečiaceho
človeka, ktorý ako nevinný visí na
Kríži a pod ním sa ešte vysmievajú a pokúšajú ho jeho vrahovia. Z
evanjelií vnímame, že jeho postoj
k hriechu človeka je vždy postoj

milosrdenstva, lásky a Božskej
ponuky k zmene zmýšľania, k
obráteniu, v ktorých je zároveň trpezlivosť a láskavosť, lebo nikde
nepočujeme, žeby Ježiš niekoho
ohováral, nadával na niekoho
(hoci priamej a niekedy ostrej
kritike pokrytectva sa nevyhýbal,
to však nie je nadávanie) alebo
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žeby v kruhu apoštolov preberal
hriechy druhých či sťažoval sa
ako mu niektorí ubližujú... Ježiš je
víťaz nad hriechom svojím životom i smrťou, lebo je v ňom plnosť
Božej lásky, ktorú nemôže zadusiť
žiaden hriech.
Preto oveľa skôr, ako znovu
dospejeme k Veľkému týždňu
veľkých udalostí našej spásy, nás
byzantský obrad vychovával posolstvami predpôstnych a pôstnych nedieľ. Zvlášť: mäsopôstnou (o vyhnaní z raja ale tiež o
prisľúbení Mesiáša), syropôstnou
(ktorá nás povzbudzovala k vzájomnému zmiereniu a odpusteniu
doma, v spoločenstve rodiny i v
rodine Cirkvi), Krížupoklonnou,
ktorá nám uprostred Veľkého pôstu chcela ponúknuť, že je možné
z kríža – z miesta kde aj nás oberajú o život hriechy druhých ľudí
– odpustiť nepriateľom. Je to tzv.
Životodárny Kríž – teda Kríž, z ktorého povstáva život, lebo Kristus,
trpiac za hriechy nedáva z Kríža
zlorečenie, ale dobrorečenie, dávajúce život. To všetko preto, aby
sme hľadiac na Ježiša na Kríži
na Veľký Piatok už nerozmýšľali
nad tým, či máme alebo nemáme
odpustiť domnelým či skutočným
nepriateľom, ale aby sme pokorne
prosili o milosť robiť tak zakaždým
pri akomkoľvek ich previnení voči
nám, aby sme túto lásku k nepriateľom túžili mať a dávať.
Lebo ešte ani človek, žijúci

možno denno-denne vedľa nás a
padajúci v tomto živote pod váhou
svojej hriešnosti v svojich chybách
nie je náš nepriateľ, hoci by nám
spôsoboval trápenia vedome a
zlomyseľne. Je to len človek, ktorý
ešte nepochopil Ježišovu obetu a
neprijal vykúpenie sám pre seba.
Lebo je to človek, za ktorého
tiež zomrel Kristus... Lebo aj pre
neho má ponuku vykúpenia...
Lebo aj pre neho má milosť obrátenia... Lebo aj on môže počuť
slová z Kríža pre kajúceho lotra:
„Ešte dnes budeš so mnou v raji.“
(Lk 23,43)
Toto všetko má rovnako aj pre
teba i keby si sa ocitol v pozícii, že
nie tebe ubližujú, ale ty ubližuješ,
lebo ako hovorí opäť sv. Pavol:
„Ale Boh dokazuje svoju lásku
k nám tým, že Kristus zomrel za
nás, keď sme boli ešte hriešni“
(Rim 5,8)... to znamená, keď sme
voči nemu boli ešte v stave nepriateľstva. On nám daroval veľkorysé
odpustenie a vždy ho potvrdzuje.
Kedy inokedy, ak nie vo Veľkom
pôste, sa môžeme najlepšie učiť,
čo máme robiť s hriechmi a slabosťami druhých, ktoré na nás dopadajú? Kedy inokedy v roku tak
rukolapne prežívame Ježišovo odpúšťanie nám, za hriechy ktorých
visí na Kríži a predsa nám nenadáva a nezatracuje nás, ale modlí
sa za nás, aby nám Otec odpustil? Prvé slová z úst Vzkrieseného
Pána pre apoštolov, členov Veľra-

dy, rímskych vojakov, dav, neboli
žiadne slová výčitiek, zvolávania
zaslúženého trestu za zradu, útek,
falošné obvinenia či rôzne krutosti
pri mučení a ukrižovaní. Ale boli
to slová nádeje a života: „Prijmite
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,
komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,22-23) Zaiste, tieto
slová sú poverením dávať rozhrešenie vo sviatostnom fóre sviatosti zmierenia, ale či do istej miery
neplatia pre kohokoľvek z nás?
Veď ak sme prijali Svätého Ducha
a odovzdali svoj život Ježišovi, nie
sme tiež schopní každý sám za
seba odpúšťať komukoľvek alebo

naopak zadržať odpustenie jeho
hriechov voči nám?
Preto, ak už pre nič iné, tak aspoň pre vzkriesenie odpusťme nepriateľom. Presne toto posolstvo
má v sebe text jednej zo stichír
na chválach na slávnostnej utierni
Vzkriesenia. „Je vzkriesenia deň!
Všetci radostne jasajme, druh
druha objímajme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriesenie odpusťme
nepriateľom a takto zaspievajme:
Kristus slávne vstal zmŕtvych,
smrťou smrť premohol a tým, čo
sú v hroboch, život daroval.“
Prajem vám požehnanú Paschu !
otec Patrik

Spoločenská kronika

Zomrelí:
Michal Fabián

Narodení:
Anna Vojtková, Filip Čižmárik, Monika Višňovská, Sandra Zoe
Šalatová, Natália Jakubová
60 rokov: Anna Bertová, Anna Frenová, Michal Gula, Andrej Ihnát,
Andrej Kulik, Anna Paľová, Ján Petrík, Mária Rozputinská, Emília
Timková
65 rokov: Pavol Bučko, Mária Hrešková, Anna Ihnátová, Ján
Kmec, Ján Oros
70 rokov: Jaroslav Bak, Anna Dzurčaninová, Mária Dzurovčínová,
Anna Haňová, Mária Janoková, Jozefína Šaffová
75 rokov: Mária Čolláková, František Fabián, Anna Tušimová
85 rokov: Mária Dzurová, Anna Jurovčáková,
Anna Kasajová, Ján Šaffa, Mária Vojtková
92 rokov: Juraj Migaľ

Obecný úrad Dlhé Klčovo
FSk ROVINA a FS ROVINA
Vás pozývajú na

„STAVANIE MÁJA
a
MÁJOVÚ VESELICU“
30.4.2014 o 18,00 hod. v KD v Dlhom Klčove
Hudba: DJ Michal Pirč
Vstupné: 10€/ os. ( večera, alko,nealko + TOMBOLA )
Program: - 18,00 hod. krojovaný sprievod od začiatku obce po námestie
- Stavanie Mája
- Bezplatné vozenie detí na „HREBEŇAKU“
- Májová veselica
Vstupenky : 0918 494417 Mária Majerníková,
0908 039993 Ľubica Zubková

PRIPRAVUJEME:
15. mája 2014 - DEŇ MATIEK
- program deti
„ Vďaka mama za tú lásku.....“

23. - 25. mája 2014 - Celoštátna
súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom
tanci ŠO 2014 s medzinárodnou
účasťou - Festival tradičnej ľudovej
kultúry

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
Veľkonočný pondelok
plný vody, smiechu a veselosti
praje redakcia obecných novín
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„JARNÉ UPRATOVANIE
V NAŠEJ OBCI“

Fotografie zachytávajú výsledok „jarného upratovania “ niektorých našich občanov. Napriek
tomu, že v obci máme zabezpečený vývoz TKO a triedeného
odpadu, za ktorý si každý občan
platí, musí obec likvidovať aj tento nežiaduci, ale reálny odpad.
Poplatok za jeho likvidáciu sa
odrazí vo zvýšenom poplatku za

vývoz TKO pre každého občana.
Je iba na nás čo s tým budeme robiť.
Začne každý z nás likvidovať
odpad tak ako nám to určuje zákon a VZN našej obce?
Dokedy bude každý z nás
tolerovať takého praktiky niektorých našich občanov a doplácať
za vývoz TKO?

Pouč sa zo života
Ty si Ježiš?
Skupina mladých manažérov bežala
chodbami letiska. Bol piatok večer a všetci
sa chceli vrátiť domov na víkend. Meškali.
Ich let už bol hodnú chvíľu ohlásený. Utekali letiskovou halou s kufríkmi, lístkami a
pasmi v rukách.
Zrazu sa dvaja nechtiac potkli o stánok
s ovocím a vrazili do košíka s jablkami. Košík sa vysypal a jablká sa
rozkotúľali po zemi.
Mladíci bežali dalej. Ani sa nezastavili a neobzreli, aby stihli nastúpiť
do lietadla. Všetci okrem jedného.
Posledný z nich zo súcitu k majiteľke stánku zastal. Zakričal svojim
priateľom, aby šli bez neho, a zavolal manželke, že pocestuje nasledujúcim lietadlom.
Vrátil sa k terminálu a videl, že všetky jablká sú ešte stále na zemi.
Bol prekvapený, keď zistil, že majiteľkou stánku je slepé dievča. Dievča
plakalo, veľké slzy mu stekali po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa
snažilo pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nikto sa
nezastavil…
Muž si pokľakol k dievčaťu, pozbieral jablká do košíka a pomohol dať
pult na miesto. Všimol si, že veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak vybral peňaženku a opýtal sa dievčaťa: “Si v poriadku?” Ona s úsmevom prikývla.
Muž jej vložil do ruky 100 eur so slovami: “Vezmi si ich, prosím. To je za
tú škodu, ktorú sme ti spôsobili. Dúfam, že sme ti úplne nepokazili deň.”
Mladík odchádzal, ale dievča za ním zakričalo: “Počkaj…” Zastal, otočil sa a zahľadel sa do jej slepých očí. Vtom sa dievča spýtalo:
“Ty si Ježiš?”
Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát sa váhavo otočil, až potom pokračoval smerom k lietadlu. V duši mu rezonovala otázka: “Ty si Ježiš?”
… Mýlia si ťa občas ľudia s Ježišom?…

Po zemetrasení

Šťastie, nešťastie?
Bol raz jeden farmár, ktorý žil v horách. Bol to chudobný muž, podobne
ako ostatní farmári, ktorí žili v jeho susedstve. Ale vďaka húževnatosti a pracovitosti sa mu podarilo kúpiť si koňa.
Radoval sa z neho. Farmári z okolia mu ale závideli, napriek tomu prišli
a blahopriali mu. Vraveli mu: „Prajeme
ti, aby si mal s týmto koňom hodne šťastia.” Ale on odpovedal: „Šťastie, nešťastie, kto vie, čo z toho bude.” Čas plynul a stalo sa, že kôň farmárovi utiekol. Bola to pre neho veľká rana. Farmári z okolia prišli za ním a vraveli: „To
je nešťastie.“ Ale farmár odpovedal: „Šťastie? Nešťastie, kto vie?!” Po čase
sa koník vrátil. Ale nie sám, priviedol so sebou šesť žriebät. A tak mal farmár
naraz namiesto jedného koňa, koní sedem. Susedia za ním znovu prišli a
znovu mu blahopriali a vraveli: „Máš šťastie.“ A farmár znovu odpovedal:
„Šťastie, nešťastie, kto vie?!“
Jedného dňa sa farmárov syn pokúsil osedlať jedno zo žriebät, aby ho
skrotil. Ale koník chlapca zhodil, ten spadol na skalu a polámal si kosti. A
opäť prišli farmári a vraveli: „Aké nešťastie.” A farmár znovu odvetil: „Šťastie,
nešťastie, kto vie?!”
V tej dobe bola vojna a všetci mládenci museli narukovať. Keď prišli do
farmárovho domu vojaci, aby odviedli syna, a videli, že má polámané kosti.
Na vojnu ho nevzali…

Toto je skutočný príbeh matky, obete zemetrasenia v Japonsku. Keď zemetrasenie ustupovalo, záchranári došli k ruinam
domu mladej ženy, cez trhlinu
videli jej mŕtve telo. Pripadalo
im že je v nejakej čudnej polohe
človeka ktorý sa modlí. Jej telo
sa nakláňalo dopredu, a obidve ruky akoby niečo zadržiavali. Dom sa
zrútil na ňu a zlomil jej chrbticu a väzy. Záchranca sa s problémami dostal ku škáre, skrze ktorú mohol prepchať ruku a v nádeji skontrolovať
vitálne funkcie. No jej studené a stuhnuté telo bolo dôkazom, že je už
dávno mŕtva. On a ostatní členovia tímu opustili dom a šli prehľadať
ďalšie zrútené budovy.
No vedúci tímu sa v silnej intuícii vrátil ku zrúcanine domu mŕtvej
ženy. Opäť pokľakol a strčil ruku do úzkej štrbiny a prehľadával priestor
pod mŕtvym telom. Zrazu vykríkol s nadšením:
“Dieťa! Tam je dieťa!” Celý tím pracoval spoločne, a opatrne odstraňovali ruiny okolo tela mŕtvej ženy. Bol tam približne trojmesačný chlapček zabalený v kvetovanej deke, ukrytý pod mŕtvym telom matky. Je
zrejmé, že žena podstúpila najväčšiu obetu na záchranu svojho syna.
Keď jej dom padal, použila svoje telo, aby kryla svojho syna pred
padajúcimi troskami.
Malý chlapček ešte pokojne spal, keď ho vedúci tímu vytiahol spod
mŕtvej mamy.
Keď lekár vyšetroval chlapčeka, rozbali deku a našiel tam i mobil na
ktorom bola textová správa:
,,Ak toto prežiješ, musíš si pamätať že ťa milujem”!
Všetci si podavali si telefón z ruky do ruky a v dojatí čítali správu,
ktorú zanechala matka pre svojho syna. “Ak preziješ pamätaj si že ťa
milujem.”!!
A takto dokáže milovať matka; ak takouto starostlivosťou zachráni
život žena – o čo viac nás Panna Mária, nebeská matka chce ochraňovať svojou láskou…
Skutočný príbeh od Jay Indy Kingstona
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UZNESENIA
UZNESENIE č. 259 - 265/2014
z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo zo dňa
3.1.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1/ Rozpočet obce na rok 2014 a
programový rozpočet.
2/ Stanovisko hlavnej kontrolórky.
3/ Odpredaj hnuteľného majetku.
3/ Diskusné príspevky poslancov
OcZ.
UZNESENIE č. 259/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014 k schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Ihnát
Andrej, Kmec Bartolomej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko Martin, Petričko Juraj, Ing.Migaľová Iveta
UZNESENIE č.260/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014 k
viac ročnému rozpočtu obce v súlade s § 11, ods.4, písm. b zák.
č.369/199 Zb. v z. n.p.
A. Schvaľuje
1. Rozpočet obce na rok 2014. príl.č.1 uzn.
B. Berie na vedomie
1. Rozpočet obce na roky 2015 2016.
C. Ukladá
1/ Odd. ekonomickému a správy
majetku obce zabezpečiť plnenie
rozpočtu obce na r.2014 , ktorý
je prílohou č.1 tohto uznesenia.
Mesačne sledovať príjmy a výdavky rozpočtu na r.2014. V prípade
akýchkoľvek zmien zabezpečiť
jeho prerokovanie na OR a OZ a
pripraviť rozpočtové opatrenie.
T. 31.12.2014
Z. Sotáková
UZNESENIE č.261/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v
Dlhom Klčove dňa 3.1.2014
K stanovisku hlavnej kontrolórky k
viacročnému rozpočtu.
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k rozpočtu obce na rok 2014 a rozpočtom obce na roky 2015 a 2016.
príl.č.2 uzn.
UZNESENIE č.262/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014
K zámerom a cieľom obce (programový rozpočet) v súlade s §4,
ods.5, zákona 583/2004 v z.n.p.
A. Rozhodlo
1. Neuplatňovanie rozpočtu obce
zámerov a cieľov (programový
rozpočet) na rok 2014 , 2015 a
2016.
UZNESENIE č.263/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014
K prevodu vlastníctva hnuteľného

majetku obce.
A. Schvaľuje
1. Odpredaj traktora Zetor 7711,
ktorý je majetkom obce v súlade s
§ 9, od.2, písm. d) a čl.11, ods.1 ,
písm. k) Zásad o nakladaní s majetkom obce tento vykonať v súlade s § 9a, ods.1, písm a) na základe obchodnej verejnej súťaže.
B. Ukladá
1/ Obecnému úradu zabezpečiť
vypísanie verejno-obchodnej súťaže
do 10.1.2014.
UZNESENIE č.264/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014
K verejnej zbierke na zakúpenie
gastrovideoskopa - prístroja pre
Vranovskú nemocnicu.
A. Súhlasí
1/S organizovaním verejnú zbierku na zakúpenie gastrovideoskopa – prístroja pre Vranovskú nemocnicu.
UZNESENIE č.265/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.1.2014
K diskusným príspevkom
poslancov OZ .
A. Berie na vedomie
1. Diskusné príspevky poslancov
OCZ.
UZNESENIE č. 266 -282 /2014
z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 4.4.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1/ Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
2/ Kontrola plnenia uznesení OZ.
3/ Správa o činnosti obecnej rady.
4/ Správa o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok
5/ Správa hlavnej kontrolórky o
vykonaných kontrolách za II.polrok 2013.
6/ Správa o kontrolnej činnosti za
rok 2013.
7/ Návrh VZN o výške poplatku
zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ.
8/ Návrh VZN o dotácií na mzdy a
prevádzku v MŠ , ŠJ , ŠkD a CVČ.
9/
Doplnok VZN č.15/1999 o
úhradách za služby poskytované
obcou Dlhé Klčovo
10/ Schválenie zriaďovacej listiny
CVČ.
11/ Prerokovanie platu starostu
obce.
12/ Návrh na udelenie čestného
občianstva pre o Jána Janoka.
13/ Prerokovanie výstavby nájomných bytov- informácia.
14/ Finančný príspevok pre ZO
Ondavan.
15/ Odpredaj nehnuteľného majetku pre fi.ITES
16/ Diskusné príspevky poslan-

cov OcZ.
UZNESENIE č. 266/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Ihnát
Andrej, Ing.Jenčo Ján
2. Návrhovú komisiu: MUDr.Šaffa
Ján, Kmec Bartolomej, Janok Ján
UZNESENIE č.267/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
ku kontrole plnenia uznesení OZ
A Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ.
príl.1 uz.
UZNESENIE č.268/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k správe o činnosti Obecnej rady.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej rady
príl.č.2 uz.
UZNESENIE č.269/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k správe o vykonanej inventarizácií majetku obce za rok 2013 .
A. Berie na vedomie
1. Správu o vykonanej inventarizácií majetku obce za rok 2013.
príl.č 3 uz.
UZNESENIE č.270/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k správe hlavnej kontrolórky o
kontrolnej činnosti za rok 2013.
A. Berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky o
kontrolnej činnosti za rok 2013 príl.č.4 uz.
2. Správa o vykonaných kontrolách za 2.polrok 2013. príl.č.5 uz.
UZNESENIE č.271/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k VZN č.10/2014 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia.
A. Uznáša sa na
1/ VZN č.10/2014 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia. Príl.č.6
B. Ruší
1. VZN obce Dlhé Klčovo č.
11/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka základnej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení na území
obce Dlhé Klčovo a všetky jeho
dodatky.
UZNESENIE č.272/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K VZN č.11/2014 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného

zástupcu dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo.
A. Uznáša sa na
1/ VZN č.11/2014 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa, žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo. príl.7 uz.
B. Ruší
1/ VZN obce Dlhé Klčovo č. 5/2008
k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo
úhradu výdavkov v škole a všetky
jeho dodatky.
UZNESENIE č.273/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4. k novelizácií VZN č.15/1999 o úhradách
za služby poskytované obcou
Dlhé Klčovo
A. Uznáša sa na
1. Novelizácií č.4 VZN č.15/1999
o úhradách za služby poskytované
obcou Dlhé Klčovo. príl.8 uz.
UZNESENIE č. 274/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K prerokovaniu platu starostu
obce Dlhé Klčovo
A. Prerokovalo
1/ V zmysle zákona NR SR
č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
v súlade s §4 ods.4 plat starostu obce a v zmysle zák. SNR
č.369/1999 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení v súlade s §11 ods.4, písm. i)
B. Určuje
1/ Plat starostu obce v zmysle §3
, ods.1) zákona 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov . Tento podľa vyššie citovaného zákona, zmysle §3 ods.
1/ a §4 ods. 1/ platová skupina 3/
a podľa § 4, ods. 2 svojím rozhodnutím zvyšuje o 60 % na sumu
2.611,00 € mesačne.
UZNESENIE č.275/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
k návrhu na udelenie čestného
občianstva pátra MUDr. Jána Janoka.
A. Udeľuje
1/ Čestné občianstvo Pátrovi
MUDr. Jánovi Janokovi v zmysle Štatútu obce § 31 za šírenie
dobrého mena obce doma a v zahraničí a za obohatenie ľudského
poznania tvorivými výkonmi.
UZNESENIE č.276/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K informácií o VZN PSK.
A. Berie na vedomie
1/ Informáciu o VZN PSK č.
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37/2014, ktorým sa určuje počet
tried prvého ročníka stredných
škôl v územnej pôsobnosti PSK
pre príjímacie konanie v školskom
roku 2014/2015.
2/ Informáciu o VZN PSK č.
38/2014, ktorým sa ruší Školský
internát, Baštová 21, Prešov ako
súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov.
UZNESENIE č.277/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K žiadosti o finančný príspevok
pre ZO Ondavan.
A. Schvaľuje
1. Finančný príspevok pre ZO
Ondavan vo výške 700,-€ na do
vybavenie posilňovne z rozpočtu
obce kapitola šport .

UZNESENIE č.278/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K odpredaju nehnuteľnosti pre firmu ITES.
A. Schvaľuje
1.Na základe žiadosti firmy ITES o
odpredaj pozemku par.č 1024/41
podľa GO plánu č. 3735566015/2013 vo výmere 125 m2 v súlade so zákonom o majetku obcí
č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov §9 a/, ods.1, písm.c a
ods.1 písm. c , ods.8 písm. e / a
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dlhé Klčovo
na základe znaleckého posudku č.
2/2014vypracovaný znalcom Ing.
Kopsová Elena v hodnote 3,80 €/
m2.

UZNESENIE č.279/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K úveru na investičnú výstavbu v
obci Dlhé Klčovo.
A. Súhlasí
1/ S výstavbou chodníka na ul.
Dlhá od č.d. 130 po č.d 180.
B.Schvaľuje
2/ Znemu účelu úveru na výstavbu chodníka vo výške 20 000,-€ ,
ktorý bol uz.. č. 255/2013 zo dňa
13.12.2013 schválený na zakúpenie traktora.
UZNESENIE č.280/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K informácií o možnostiach výstavby nájomných bytov.
A. Súhlasí

1. S výstavbou nájom. bytov v obci.
B. Odporúča
2. Starostovi obce osloviť firmy a
predložiť na OZ . T. do 3 mesiacov
UZNESENIE č.281/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K nariadeniu obce o prevádzke
MŠ počas školských prázdnin .
A. Schvaľuje
1. Prevádzku MŠ počas školských
prázdnin ak budú prihlásení najmenej 30 % z celkového počtu prijatých detí na príslušný školský rok.
UZNESENIE č.282/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 4.4.2014
K diskusným príspevkom poslancom.
A. Berie na vedomie
1. Diskusné príspevky poslancov .

Hodnotiaca správa SZZP a JDS za rok 2013.
Rok 2013 bol plný aktivít, ktoré naše organizácie vykonali.
Zamerali sme sa na brigádnickú,
športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť. Prvou bola výborová
schôdza, na ktorej bol zhodnotený predchádzajúci rok, výročná
člen. schôdza a pokyny prác na
nadchádzajúci rok. Potom sme sa
stretli ešte trikrát.
So spoluprácou s MŠ sme boli
nápomocní pri pečení koláčov na
PLES, ktorý organizovala MŠ v
spolupráci s rodičmi detí, ktoré
navštevujú MŠ dňa 26. Januára
2013.Na sv. Mikuláša naše obe
organizácie sa podieľali na radostí
detí v materskej škôlke a to darčekmi po 10 eur z každej organizácie.
Naši členovia sa hodne podieľali aj na brigádnických činnostiach. Pred Veľkou nocou p.
Kidalová a p. Kidala upratali okolo
oplotenia cintorína. 13. mája na
hrabaní cintorína ( až po opätovnom vyhlásení Obecného úradu
sa zišli 19. členovia oboch organizácií. A to: Belejová, Hruščák
Ján, Čarny Ján , Bak Jaroslav,
Ihnátová Anna, Kohút Michal,
Janoková Anna - pokladnička,
Nemčíková Mária, Hricová Anna,
Kočišová Anna, Bučková Anna,
Kmecová Mária č.d.21, Lemešová Anna, Hlavatá Mária, Janoková Anna č.d.26, Krivdová Ľubica,
Michalčo Andrej. Osobne chcem
poďakovať p. Miroslavovi Kidalovi, ktorý nám veľmi pomohol tým,
že prišiel traktorom s hrabačkou
zhrabovať do pásov. Naši chlapi
mali najťažšiu úlohu - trávu vyhád-

zať na vlečku a odviesť. Za to im
veľká vďaka. Pri tejto príležitostí
chcem podotknúť, že čokoľvek
sa organizuje, akákoľvek akcia,
zúčastňujú sa vždy tí istí. A preto vás prosím, keďže máme dosť
veľkú základňu, ako sa pozerám
po sále, ste sa zúčastnili aj na tejto výročnej členskej schôdzi, zapájajte sa do akcií !
8. 4. 2013 sa začalo sťahovanie z Cerkvi do domu smútku pri
ktorom sa podieľalo aj veľa našich
členov oboch organizácií. Aj počas rekonštrukčných prác Cerkvi
nechýbali naši členovia. Veľká im
vďaka.
Pokladnička SZZP Anna Janoková sa zúčastnila SNEMU dňa
29. mája 2013 vo Vranove nad
Topľou.
25. júna sa naši členovia zúčastnili na prezentácií reklamných
výrobkov D.V. KONCERT REKORDS.
Dňa 20. júla sa naši členovia
zúčastnili na 13. ročníku okresných Branno-športových hier
SZZP v Zámutove. Na nich sa
zúčastnili: Janok Michal, Janok
Martin, Janoková Anna - predsedkyňa, Janoková Anna - pokladnička, Bučko Pavol, Bučková Anna.
Musím pochváliť ich výkony: I.
miesto a k tomu pohár získala
pani predsedkyňa Anna Janoková
v disciplíne hod loptičkou na cieľ.
III. miesto - kop loptou na bránku
získala pokladnička Anna Janoková a taktiež získala pohár. Za III.
miesto v mužskej disciplíne kop
loptou na bránku aj Pavol Bučko
doniesol pohár. Toho času sú tieto

poháre uložené na obecnom úrade. Okrem toho každý z účastníkov športových hier získal diplom
za účasť na športových hrách. A k
tomu ešte aj za počet získaných
ocenení. Takže celkovo doniesli štyri diplomy. Týmto výkonom
reprezentovali nielen naše organizácie, ale aj obec Dlhé Klčovo.
Ďakujem.
23. 9. 2013 SZZP organizuje
každoročne súťaž v speve, hovorenom slove, starých zvykoch,
ručných prácach, vlastnej tvorbe,
recitovanie pod názvom „Srdce
ako dar“ v Michalovciach. V roku
2013 to bol už desiaty ročník. Tejto
súťaže sa zúčastnila aj naša organizácia SZZP v zastúpení „sólo
spev“ p. Kmecová Mária s doprovodom harmonikára a ocenená
bola diplomom. Prezentovala nielen SZZP, folklórnu skupinu Rovina, ale aj našu obec Dlhé Klčovo,
za čo jej patrí poďakovanie.
Okresné Branno-športové hry
JDS sa uskutočnili v Holčíkovciach
dňa 22. júna 2013. Pri tejto príležitostí chcem podotknúť, že nebola
ochota zapojiť sa zo strany členov
JDS a SZZP. Na tieto hry som potrebovala 8 ľudí . Prisľúbili sa mi
dvaja. A to p. Bužo a p. Gradoš.
Tohto roku sme navštívili aj
pútnické miesta Klokočov a Ľutinu. Zapojili sme sa aj do Celoslovenského pochodu za život, ktorý
sa uskutočnil 22. septembra v
Košiciach.
Zájazdy na kúpalisko do Maďarska sme organizovali tri krát.
Prvý a druhý zájazd bol polovičkou
dotovaný obecným úradom, za čo

mu vyslovujem veľkú vďaku. A tretí zájazd sme dotovali z pokladne
oboch organizácií 78 eurami.
Tohto roku sme mali aj prijatie
nových členov a to: za JDS - Gradoš Michal, Gradošová Anna,
Hlavatý Jozef, Talpas Andrej. A
za SZZP Pavlíková Marta, Kohút
Michal, Buža Michal, Šmajdová
Anna a Greculová Iveta. Naprotiveň toho, od nás navždy odišiel
Martin Janok.
Poslednou akciou pri ktorej
sme boli nápomocní OcÚ bola
„Úcta k šedinám“ 12. októbra.
Naši členovia sa zúčastňovali aj akcií, ktoré organizovala
okresná organizácia JDS a to:
manželia Gradošoví - koncert v
Košiciach, manželia Bučkoví dvojdňového zájazdu na Oravu,
p. Belejová, p. Kmec, p. Čarny
– Úcta k šedinám. Na oslavy
Vianoc „Pod stromčekom“ sa
zúčastnili: Belejová a manželia
Michalčoví.
Na záver chcem poďakovať
všetkým tým, ktorí sa zúčastnili
brigád, či už to bolo vyhlásené rozhlasom alebo osobným pozvaním.
Poďakovanie patrí starostovi
p. Kulikovi, pracovníčkam OcÚ
p. Piatničkovej, p. Sotákovej a p.
Grominovej, za ich ochotu pomôcť, poradiť a podporiť. Nezabúdam
ani na členov výboru SZZP a JDS,
za prácu a podporu, ktorú si navzájom poskytujeme. Ďakujem
všetkým.
A celkom na záver prajem naším organizáciám úspech v osobnom aj pracovnom živote a pevné
zdravie v novom roku 2014.

Strana 6

Materská škola
Dni v materskej škole....
Dni ubiehajú jeden za druhým
a každý je iný, niečím výnimočný
a neopakovateľný. Platí to aj o
dni, keď sa deti z MŠ Dlhé Klčovo mohli premeniť na princov a
princezné, drakov a víly. Deň kedy
sa prostredníctvom masiek môžu
ponoriť do sveta fantázie a kúziel.
Dňa 24 januára sa v sále OÚ Dlhé
Klčovo konal KARNEVAL. Deti sa
na tento deň nesmierne tešili a v
spolupráci s rodičmi sa predstavili
tými najúžasnejšími maskami od
výmyslu sveta. Užili si príjemné
chvíle plné zábavy a tanca. Úsmevy na ich tvárach vyvolali aj
darčeky od rodičov, ktorými boli
odmenení za karnevalové masky.
Radosť a dobrá nálada prevládala
u každého zúčastneného.
Predškoláci si užívali posledný
škôlkarsky karneval, nakoľko sa

pomaličky blíži čas, kedy opustia
brány materskej školy a stanú sa
veľkými školákmi. Na tento významný deň čakajú nedočkavo a
plní očakávaní. Na vstup do sveta
školákov sa denne zodpovedne
pod vedením pani učiteliek pripravujú, formou rôznych aktivít rozvíjajúcich ich osobnosť. Jedným z
prvých oficiálnych kontaktov predškolákov so školou bol slávnostný
zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa
konal dňa 11. 2. 2014. Deti sa v
prítomnosti rodičov a pod vedením
pani učiteliek predstavili svojimi
znalosťami a schopnosťami pred
budúcimi spolužiakmi a učiteľmi.
Dokázali, že materská škola, nie je
len miestom hier, ale aj miestom,
kde sa stretávajú s elementárnymi poznatkami potrebnými pre ich
ďalší osobnostný rozvoj a úspešný
štart do života. Prezentovali svoje

Základná škola

Slnečné lúče stále žiaria nad našou školou

Za Váš úsmev, Vaše slová,
zato všetko, čo už vieme,
srdečne Vám ďakujeme
Vaši žiaci
Toto poďakovanie patrí našim
učiteľom za ich obetavú a tvorivú
prácu s deťmi.

Kytička vďaky a vlastnoručne
zhotovené pozdravy od žiakov
našej školy potešili naše srdcia pri
príležitosti Dňa učiteľov.
Veď čo môže byť v živote učiteľa krajšie ako sa odovzdať deťom, vlievať denne do ich duší
nové slová poznania a siať múdrosť do ich hláv. Veď len posúďte
sami, koľko akcií a podujatí organizujú, len preto, aby Vaše a naše
deti mali šťastné detstvo a s radosťou spomínali na svoju prvú pani
učiteľku , na svoju školu. Poďakovanie patrí aj našim rodičom RZ
pri Základnej škole ktorí kytičkou
pozdravili pedagogických zamestnancov našej školy. Ďakujeme.
Čas fašiangov neobišiel ani
našich žiakov. Po polročnej práci v
škole si žiaci za odmenu zašantili

poznatky a dokázali, že na vstup
do školy sú pripravení. K príjemnej
a uvoľnenej atmosfére prispeli aj
učitelia a žiaci ZŠ, ktorí predškolákov privítali programom a milými
povzbudzujúcimi slovami. Naším
predškolákom boli venované darčeky od obecného úradu, rodičov
a ZŠ.
Snahou MŠ je inovatívne rozvíjať osobnosť dieťaťa aj prostredníctvom modernej didaktickej
techniky a týmto spôsobom kráčať
s modernou dobou. MŠ sa zapojila do dvoch projektov prostredníctvom, ktorých bude materská škola vybavená dvoma interaktívnymi
tabuľami, 2 notebookmi a farebnými tlačiarňami, ktoré zefektívnia a
zatraktívnia pobyt detí v MŠ.
Materská škola organizuje pre
detí a ich rodičov rôzne akcie. Jednou z akcii bola beseda so zdravotnou sestrou, kde si deti mohli názorne vyskúšať poskytnutie prvej
pomoci a mali možnosť prezrieť si
zdravotnícky materiál. Touto ces-

tou sa chceme poďakovať p. Hirkovej, ktorá nám venovala svoj čas.
S nadchádzajúcimi sviatkami
Veľkej noci sa v MŠ konala akcia
„ Zdobenie veľkonočných vajíčok“.
Na akciu bolo pozvaní rodičia,
ktorí mali možnosť stráviť s deťmi
príjemné popoludnie pri zdobení
vajíčok a naučiť sa niečo nové.
Naša vďaka patrí Mgr. Tkáčovej
a Mgr. Prokopovej, ktoré nám
ukázali nové techniky zdobenia a
umožnili nám naučiť sa niečo zaujímavé. Potešili sme sa vysokej
účasti zo stany rodičov a práce
detí budú skrášľovať interiér materskej školy počas veľkonočných
sviatkov. Tak ako po uplynulé mesiace tak aj v budúcnosti plánujeme uskutočňovať ďalšie akcie a
upevňovať vzájomnú spoluprácu
medzi materskou školou a rodičmi, na ktoré sa najviac tešia deti.
Sviatky jari sú tu zas, oslávte
ten krásny čas. Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje kolektív MŠ.

na Karnevale 2014 usporiadanom
v spolupráci s rodičmi. Najlepšie
masky boli odmenené vecnými
cenami.
1.m. M. Ciel 1.roč.
E.Székely 3.roč.
2.m. E. Jurovčáková 3.roč.
E. Bertová 3.roč
3.m. S. Mrázová 4.roč.
M. Nagy 3.roč.
Členky výboru RZ zorganizovali „Fašiangový ples“ , výťažok z
ktorého putoval do pokladne RZ
pre žiakov školy. Aj touto cestou
by sme chceli poďakovať všetkým
rodičom na čele s p. M. Majerníkovou za prekrásny interiér a atmosféru, ktorú vytvorili počas celého
plesu, ako aj všetkým sponzorom
plesu.
Po
polročných
prázdninách sme sa
všetci pripravovali na
sv. Valentína. Krásna
výzdoba interiéru školy, ktorá pošteklila srdcia mnohých

z nás a Valentínska pošta nás
aspoň v tento týždeň viac-menej
zblížila.V rámci drogovej prevencie prebehla súťaž v tanci pod
názvom Valentínske Bailando.
Hodnotilo sa prevedenie a celkový imidž. Hodnotili všetci prítomní
– žiaci a učitelia. Odmenou boli
Valentínske žetóny, ktoré môžu
súťažiaci žiaci uplatniť pri skúšaní
alebo nepripravenosti na vyučovanie.
Aj tu žiaci preukázali svoj talent a ukázali ako sa dá tráviť
voľný čas – aj prípravou tančeka.
V mesiaci február naši prváci mali
milú návštevu – svojich kamarátov z MŠ spolu s p. učiteľkami.
Na hodinku sa aj oni stali žiakmi
vo veľkej škole. Spolu s prvákmi,
počítali, spievali, maľovali .
V tomto Valentínskom duchu
sme na pôde našej školy privítali
budúcich prvákov, ktorí sa v sprievode svojich rodičov zúčastnili Zápisu do 1. ročníka. Nových prvá-
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čikov čakal pestrý program, ktorí
pripravili žiaci školského klubu.
K rozvoju kultúrneho povedomia našich žiakov prispela aj
návšteva Detského kočovného divadla, ktorá vystúpila s predstavením „O hlúpej žene“. Tohto predstavenia sa zúčastnili aj deti z MŠ.
Mesiac marec je mesiacom
knihy, a preto sa na hodinách viac
času venuje aj čítaniu rozprávkových kníh.. Práve v tomto mesiaci
sme sa zapojili do školského projektu Čítame doma„V tomto mesiaci prebehli aj triedne a školské
kolá Hviezdoslavovho Kubína.

Poézia:
1.m. S. Mrázová
2.m. O. Hamašová, E. Berová
3.m. V. Ihnátová, M. Gažová
Próza:
1.m. S. Jacková
Nedá mi nespomenúť aj súťaž
v diktátoch a Matematickej olympiáde.
Súťaž v Matematickej olympiáde.
Výsledky :
1.roč.:
1.m. - P. Hlavatý
2.m. - P. Ivan
3.m. - T. Jurovčáková
2.roč.:
1.m. - A Korekač
2.m. - V. Gažová
3.m. - O. Hamašová
3.roč.:
1.m. - M. Nagy
2.m. - V Ihnátová
3.m. - E. Jurovčáková
4.roč.:
1.m. - S. Mrázová
2.m. - M. Jakubko

Súťaž v diktátoch
1.roč.:
1.m. - M. Ciel
2.m. - P. Hlavatý
3.m. - M. Šandrej
2.roč.:
1.m. - J. Janočo
2.m. - O. Hamašová
3.m. - V. Frena
3.roč.:
1.m. - E. Bertová
2.m. - M. Nagy
3.m. - V. Ihnátová
4.roč.:
1.m. - S. Mrázová
2.m. - S. Jacková

Prebehli aj triedne kolá Pytagoriády 3.-4. ročníka, kde úspešnými
riešiteľmi sa stali E. Bertová a K.
Jakubko ,ktorí nás reprezentovali
aj na okresnom kole vo Vranove
nad Topľou.
Zberom plastových fliaš sme
sa zapojili aj do súťaže Lidl o multifunkčné ihrisko. Nazbierali sme
2510 fliaš, ale bolo to málo na získanie ceny. Avšak chceme poďakovať žiakom M. Nagyovi – odovzdal vyše 600 fliaš a žiačke S.
Mrázovej odovzdala vyše 500 fliaš
za ich obrovskú ochotu a samozrejme aj ich rodičom za pomoc.
Naďalej sme zapojený do projektu Recyklohry kde zbierame
elektrické spotrebiče.
V rámci projektu „Zdravá škola“ prebieha na škole mliečny program, kde si žiaci majú možnosť
zakúpiť mliečne výrobky.
Naša škola sa každoročne zapája do zaujímavej celoslovenskej

čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“, ktorú
vyhlasuje nezisková organizácia
Osmijanko. Súťaž je zameraná
na rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov 1.stupni ZŠ. Každý školský rok naši žiaci spolu so svojimi
učiteľmi riešia lúštia 8 literárnych
úloh, pri ktorých sa zoznamujú s
knihami, spisovateľmi a ilustrátormi, ale tiež sami tvoria. V rámci
osláv Dní detskej knihy ktoé sa
uskutočnili v Košiciach, 9. apríl
2014 bol v našej škole výnimočný.
Zavítal k nám náš kamarát Osmijanko spolu s pani riaditeľkou Osmijanka Miroslavou Biznárovou.
Celé dopoludnie sme strávili s
Osmijankom v tvorivých dielňach.
Prváci spoznali Guľka Bombuľka,
tvorili rýmy, recitovali básničky,
zahrali si divadielko , svojim telom znázorňovali písmenka a taktiež ich stvárnili aj výtvarne. Žiaci
2.3.4. ročníka zase spoznali sedemhlavú žirafu , preukázali svoje čitateľské zručnosti, potrápili sa
s porekadlami a prísloviami , zasúťažili si v literárnom milionárovi
a vytvorili hlavy žirafy.Za ich prácu ich Osmijanko obdaril knihami.
Bolo to dopoludnie kde sme sa s
knihou smiali, plakali, zabávali,
poučili, tvorili. Kniha to je ozajstný
kamarát.

Svieť slniečko na náš kraj,
nech sa zmení v sladký raj.
Nech v ňom rozvoniavajú kvietky,
a nech je tu dobre všetkým.
Veľkonočné tajomstvo a radosť
nech naplnia Váš život.
To Vám praje kolektív učiteľov ZŠ.

Ženám veľa vody,
chlapcom veľa vínka,
deťom nech vo vrecku
zopár mincí cinká.
Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa
to kolektív učiteľov ZŠ želá.
V. Dzurovčinová
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29 a. SLOVENSKÝ PASTELOVÝ (Spa)
CZ: Slovenský pastelový
D : Slowakische pastel
GB: Slovak pastel
História:O vznik tohto slovenského národného plemena králikov sa
zaslúžil chovateľ Ján Petrík z Dlhého
Klčova okres Vranov nad Topľou. Zo
šľachtením začal na základe schváleného výskumného chovu. V roku
2013 pri príležitosti konania celoštátnej výstavy požiadal ÚOK o jeho
uznanie. Plemeno bolo uznané dňa 22.11.2013 na CV v Nitre.
Genotyp: AA bb CC dd GG
Mesačné prírastky živej hmotnosti:
Mesiac 1
2
3
4
5
6
7
8
Kg.
0,6
1,2 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7 4,0
Bodovacia stupnica:
1.
Hmotnosť			
10 bodov
2.
Tvar			
20
3.
Typ			
15
4.
Srsť			
20
5.
Krycia farba, rovnomernosť
20
6.
Farba podsady		
10
7.
Starostlivosť a zdravie		
5
			
100 bodov
Pozícia 1. Hmotnosť
3,50 – 3,74
3,75 – 3,99
4,0 -5,0
5,01-5,25
8 bodov
9 bodov
10 bodov
9 bodov
Pozícia 2. – tvar: Ako vo všeobecnej časti.
Pozícia 3. – typ: Ako vo všeobecnej časti a ďalej: telo je mierne pretiahnuté, valcovité, s veľmi dobrým osvalením najmä v panvovej časti.Končatiny
sú trochu jemnejšie na polovysokom postoji. Hlava má širokú nosnú aj čelnú
časť a má byť pekne zaokrúhlená. Ušnice sú mäsité, dobré osrstené, lyžicovito otvorené na koncoch zaoblené s dĺžkou 12-13 cm.
Pozícia 4. – srsť: Srsť je hustá v podsade s výrazným, ale nie celkom
hustým pesíkom. Požadovaná dĺžka srsti je 3-3,5 cm.
Pozícia 5. – krycia farba, farba očí a pazúrikov: Krycia farba je na povrchu tela okrem aguti znakov pastelovo hnedá stredného odtienia s jemným
inoväťovým leskom, čo najrovnomernejšia. Aguti znaky ako brucho, vnútorná
strana končatín, očné krúžky, obruba sánky, nozdry a vnútro ušníc je svetlé,
jemne krémový nádych je prednosťou. Spodok chvostíka je takmer biely. Zátylkový klin je takmer neviditeľný. Dúhovky očí sú šedomodrohnedé, prevládajúci hnedý odtieň je prednosťou. Pazúriky sú rohovitej farby.
Pozícia 6. – farba podsady: Podsada je krémová, pri koži svetlejšia, na
povrchu tela čo najpodobnejšia krycej farbe. Na bruchu o niečo svetlejšia nie
však biela.
Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie: Ako vo všeobecnej časti.
PRÍPUSTNÉ CHYBY:
V pozícií 1. : Viď stupnica hmotnosti.
V pozícií 2. : Ako vo všeobecnej časti.
V pozícií 3. : Ako vo všeobecnej časti a ďalej: mierne dlhšie a užšie telo,
menej osvalené, najmä v hrudníkovej časti. Menšie odchýlky od požadovaného utvárania hlavy. Malé odchýlky od požadovanej dĺžky ušníc.

V.liga SEVER DOSPELÍ VsFZ	
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26. kolo
27.kolo
28.kolo
29.kolo
30.kolo

23.3.2014
30.3.2014
6.4.2014
13.4.2014 o 15,30
20.4.2014 o 16,00
27.4.2014 o 16,00
4.5.2014 o 16,30
11.5.2014 o 16,30
18.5.2014 o 17,00
25.5.2014 o 17,00
1.6.2014 o 17,00
8.6.2014 o 17,00
15.6.2014 17,00

OŠK Kľušov -OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo- ŠK Štrba
OFK-SIM Raslavice - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo- FK Slovan Kendice
TJ Sokol Ľubotice - OcFK Dlhé Klčovo
OŠK Fintice - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - MFK Stará Ľubovňa
TJ Rozvoj Pušovce - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - MsFK Hanušovce n/T
FK Tatran Zámutov - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - OFK Tatran Kračunovce
TJ Družstevník Radvaň n/L - OcFK Dl. Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - 1.MFK Kežmarok

CHOVATELIA ZO SZCH DLHÉ
KLČOVO PÍŠU NOVÚ HISTORIU.

Obec Dlhé Klčovo je známa na uznanie chovu a tak uznávacia
širokej verejnosti už nielen futba- komisia uznala nové národné plelom, folklórom a pod., ale aj cho- meno Slovenský pastelový králik,
vateľskou činnosťou chovateľov ktoré vyšľachtil Ján Petrík z Dlhézdružovaných v základnej organi- ho Klčova. Následne Ústrednou
zácií Dlhé Klčovo a najmä dosa- odbornou komisiou králikov toto
hovanými výsledkami na chova- plemeno bolo zaradené do vzorníteľských výstavách od miestnych ka na posudzovanie králikov pod
cez oblastné, klubové, celoštátne číslom 29a.
a medzinárodné. Už 36. rok vo
funkcií tajomníka vedie ZO SZCH
skúsený chovateľ králikov Ján
Petrík, ktorý v poslednom období sa zaoberá aj šľachtiteľskou
činnosťou nových národných plemien králikov. V roku 2010 začal
so šľachtením Slovenského pastelového králika a Zdrobneného
slovenského pastelového králika.
Na základe schváleného výskumného chovu požiadal v roku
2013 o uznanie plemena Slovenský pastelový králik. Uznávacie
konanie sa uskutočnilo na celoštátnej výstave zvierat v Nitre dňa Chovateľ a šľachtiteľ Ján Petrík
22.11.2013. Vystavené králiky spl- s novo vyšľachteným plemenom
nili všetky požadované podmienky Slovenský pastelový (Spa).

V pozícií 4. : Redšia srsť, tvrdšie alebo mäkšie menej pružné pesíky. Mierné odchýlky od požadovanej dĺžky srsti.
V pozícií 5. : Sivastý odtieň kdekoľvek na tele, včítane hlavy. Mierne hrdzavý nádych a ojedinelé biele chĺpky. Svetlejšie boky,prsia, hrudníkové končatiny. Svetlejšie oči a pazúriky. Náznak melíru.
V pozícií 6. : Málo výrazná alebo svetlejšia piesková farba podsady. Sivastá, takmer biela pri koži a na bruchu.
V pozícií 7. : Ako vo všeobecnej časti
NEPRÍPUSTNÉ CHYBY :
V pozícií 1. : Hmotnosť nižšia ako 3,5 kg a vyššia ako 5,25 kg (neklasifikovaný)
V pozícií 2. : Ako vo všeobecnej časti
V pozícií 3. : Úzke málo osvalené telo – výluka, úzka šťučia hlava – výluka, ušnice dlhšie ako 13,5 cm – výluka
V pozícií 4. : Srsť takmer bez podsady – výluka, príliš mäkké a nepravidelne rozložené pesíky, veľké odchýlky od stanovenej dĺžky srsti – výluka.
V pozícií 5. : Príliš tmavá farba takmer zhodná s farbou zemplínskeho králika – výluka, krycia farba silne premiešaná čiernymi alebo bielymi pesíkmi,
súvislé čierne lemovanie ušníc – výluka. Silný melír – výluka.
V pozícií 6. : Sivastá alebo namodralá podsada – výluka.

Majstrovstvo okresu dvojičiek
žiaci o 13,00 dorastenci 15,00
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

5.4.2014
12.4.2014
19.4.2014
26.4.2014
3.5.2014
10.5.2014
17.5.2014
24.5.2014
31.5.2014
7.6.2014
14.6.2014

OcFK Dlhé Klčovo - ŠK Sačurov
OcFK Dlhé Klčovo - TJ Družstevník Tovarné
OcFK Dlhé Klčovo - MsFK Hanušovce n/T
OcFK Dlhé Klčovo - Tatran Bystré
FK Vechec - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - OFK Hencovce
OcŠK Sečovská Polianka - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - TJ Družstevník Nižný Hrušov
FK Sedliská - OcFK Dlhé Klčovo
OcFK Dlhé Klčovo - FK Tatran Zámutov
FK Soľ - OcFK Dlhé Klčovo
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