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Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v tomto predvianočnom čase.
Uplynul práve mesiac, keď píšem tieto riadky, od komunálnych
volieb v našej obci. Chcem sa Vám všetkým, ktorí ste mi vyjadrili
dôveru, z celého srdca úprimne poďakovať. Urobím všetko preto,
aby som v nadchádzajúcom volebnom období Vašu dôveru nesklamal. Som Vám nesmierne zaviazaný a budem robiť všetko preto,
aby sa Vám v našej obci žilo lepšie, aby ste sa tu cítili dobre. Pred
voľbami som vo svojom volebnom programe predstavil, čo v našej
obci je ešte potrebné urobiť. Verím, že spoločne s poslaneckým
zborom sa nám podarí volebné sľuby naplniť k Vašej spokojnosti.
Ján Amos Komenský povedal:“ Nesľubuj, že vykonáš, nehovor,

Svet lásku má ?

Znovu a znovu ma znepokojuje po tieto dni jeden z veľmi
vydarených a priznám sa, že aj
osobne pre mňa pekných hitov z
predvianočných chvíľ približujúcich nám najkrajšie sviatky, ktoré
po tieto dni napĺňajú naše obrazovky. . . Čo je príčinou oného
znepokojenia a prečo som dal v
nadpise otáznik? Nejde tu o kritiku – nie som kompetentný rozoberať ináč veľmi peknú pieseň
z dielne troch „pánov spevákov“
Pavla Haberu, Petra Dvorského
a Karla Gotta „Svet lásku má“
Pieseň s hlbokým posolstvom a
duchovným nádychom, perfektne zvládnutá po hudobnej i speváckej stránke. Ten otáznik sa
tam ocitá preto, lebo skôr než by
sa človek nasýtil jej obsahom a
odkazom, už mu predčasne doznieva a ostávame akoby v situácii neprečítaného zaujímavého
a pritom dôležitého odkazu. Pripadá mi to akoby sme sa nachádzali kdesi na Titaniku, skadesi
zaznieva posolstvo záchrany ale
tá trma-vrma okolo nás pôsobiaca hluk a lomoz a neustály ruch
s ponukou všelijakého haraburdia udúšajú v nás schopnosť
zachytiť toto posolstvo. Akoby
sa neustále zrýchľoval ten uponáhľaný čas, že nestíhame ani
si dobre uvedomiť, čo za veľké
skutky Božie sa udiali na Vianoce a nielen sa stali pred 2014
rokmi, ale sa znovu dejú i teraz a

chcú sa nanovo udiať i osobne v
živote každého z nás... Nebude
za tým aj dajaký nežičlivý zámer
odvekého nepriateľa ľudí, ktorý v
zmysle slov sv. Petra „obchádza
ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral...“ ?1 Pt 5, 8 Teda hľadá
každú príležitosť ako čo najprefíkanejšie okradnúť človeka o
úžasné dary, ktoré sa mu ponúkajú zadarmo, no prv než by si
toho stihol všimnúť a uvedomiť
si, čoho je a môže byť vlastníkom, nechá sa okradnúť a vyrabovať skôr než by si to uvedomil,
čo veľké stráca. Preto je naozaj
veľmi potrebné nájsť si čas na
múdre a rozumné uvedomenie
si, o čo vlastne ide, aby sme si po
odchode týchto milostivých príležitostí nemuseli vyčítať, že sme
sa nestihli ani dobre prichystať
a zase nám čosi významné ušlo.
Už v prvú nedeľu adventnú
sme mohli s prorokom Izaiášom
–tak veľmi typickým protagonistom adventu nielen historického, ale aj toho súčasného, ktorý sa deje v prítomnosti- zachytiť vyčítavé otázky nášho vnútra: „ Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň
pred tebou? Ty si sa hneval, a
my sme hrešili. Dlho sme ti boli
neverní, ale budeme spasení.
Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté

Stále aktuálne
Uznesenia
ZŠ a MŠ
Futbal v našej obci

že si vykonal, ale ponechaj svojim skutkom, aby za Teba hovorili.“
Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov. Chcem
byť starostom všetkých občanov našej obce bez rozdielu. Budem vytvárať všetkým rovnaké podmienky k Vašej spokojnosti. Som tu s celým kolektívom svojich spolupracovníkov pre Vás, aby sme Vám pomohli v rámci zákonných možnosti a uľahčili Vám vyriešiť Vaše problémy pokiaľ to bude v našich silách.
Je tu čas vianočný a preto mi dovoľte, aby som Vám
s tímom pracovníkov obecného úradu poprial šťastné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, aby Vám to malé Betlehemské Dieťatko donieslo
pokoj a šťastie do Vašich rodín. V nastavajúcom roku
2015 Vám chcem popriať veľa zdravia, pohody a pokoja
v osobnom i pracovnom živote.
Andrej Kulik, starosta obce a kolektív pracovníkov OcÚ
lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor. Nik nevzýva tvoje
meno, nik sa nevzchopí, aby sa
k tebe privinul, lebo si skryl pred
nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti... Iz 63,
16d-17. 19de; 64, 2c-7
A predsa, Pane, ty si náš
otec! My sme hlina, ty si náš tvor-

ca; všetci sme dielo tvojich rúk.
Obráť sa k nám, lebo sme
tvoji služobníci a kmene tvojho
dedičstva. Ty, Pane, si náš otec,
náš vykupiteľ: to je tvoje meno
od vekov... Vychádzaš v ústrety
tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na tvojich cestách spomínajú na teba. Kiež by
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si prelomil nebesia a zostúpil!
Vrchy by sa rozplynuli pred tebou...“
Je to tajomstvo –mystérium iniquitatis (tajomstvo neprávosti)- ale Boh nás neoberá o slobodné rozhodovanie sa,
aj keď sa neraz staviame proti nemu, proti jeho poriadku, On
to, čo nám daroval, keď nás učinil na svoju podobu –a tou podobou je naša duša- on to rešpektuje, až do takej krajnosti,
že sa môžeme rozhodnúť proti Nemu –a vlastne proti sebe
samým; napomína a usmerňuje nás cez svoju Cirkev, kňa-

zov, blížnych... no konečné rozhodnutie ostáva na každom z
nás, aj keby sme zostali neoblomne tvrdohlavými a rútili sa
do zatratenia... Preto je potrebný čas stíšenia, uvedomenia si,
kde sa nachádzame, či nebodaj
sa neocitáme na šikmej ploche
hriechu... a tu sa ponúkajú slová záchrany prvého pápeža, sv.
Petra: „Vzoprite sa mu (diablovi), pevní vo viere.“
Hľa, tu je výslednica, tu je
príčina, ako obstáť, tu je aktuálnosť adventného bdenia, modlitbového zotrvania pri adventnom venci v rodine... Ak my toto

zrobíme, ak my si nájdeme pre
seba čas a ak si na svojich cestách obnovíme zvyk spomínať
na Neho, tak potom sa vrchy
rozplynú pred Ním a žiadna prekážka Mu nebude stáť v ceste z
našej strany... Hľa príde a spasí nás!
Preto sa pousilujme i počas tohoročných Vianoc pridať k zboru
anjelov a spievať Novonarodenému Kráľovi Kráľov a Pánovi Pánov
chválospevy, koledy a ostatné vianočné piesne, ktoré prinášajú duchovné posolstvo: „Svet lásku má,
pozri nosí krásnu detskú tvár...
Niekto večný na nás dýchol...“

preto: GLÓRIA IN EXCELSIS
DEO – SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH.
Prajem Vám, aby sa Vám podarilo tak priblížiť k nastávajúcim
sviatkom Božieho Narodenia a
tak otvoriť svoje srdcia približujúcemu sa Bohu, aby Ste načerpali
z prehojnej Božej dobroty, aby
Ste obohatení opravdivou Božou
radosťou dokázali všade rozdávať túto nefalšovanú Bohom nám
ponúkanú lásku, aby sa to nielen
v piesni spievalo, ale aby to zacítilo prostredie, kdekoľvek sa ocitnete, že svet Lásku má!
vinšovač kanonik Závadský

Výsledky komunálnych volieb v našej obci
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 1119
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 648
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu
do obecného zastupiteľstva - 634
Počet poslancov, ktorý sa mali zvoliť - 9
Počet zvolených poslancov - 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu
obce - 643

2. Andrej Ihnát Nezávislý kandidát -330
3. Ondrej Hric Strana demokratického Slovenska - 248
4. Ján Šaffa, MUDr. SMER - sociálna demokracia -244
5. Martin Michalenko Kresťanskodemokratické hnutie - 218
6. Jozef Tušim, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie - 204
7. Ján Migaľ Strana demokratického Slovenska - 197
8. Michal Čižmarik Nezávislý kandidát - 195
9. Juraj Petričko SMER - sociálna demokracia - 180

Kandidáti, ktorí sa uchádzali o post starostu obce v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
Andrej Kulik, 60 r.,technik, nezávislý kandidát - 376
------------------------------------------------------------------------------------------Róbert Janok, Bc., 34 r., obchodný zástupca, Národ a Spravodlivosťnaša strana- 98
Andrea Prokopová, Mgr., 34 r., učiteľ, nezávislá kandidátka - 65
Ján Jenčo, Ing.,53 r., SZČO, nezávislý kandidát - 59
Ján Bančanský, 42 r.,SZČO, strana TIP - 45

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
10. Ľuboš Katona Nezávislý kandidát - 177
11. Andrej Michalčo SMER - sociálna demokracia - 170
12. Slavomír Ihnát SMER - sociálna demokracia - 169
13. Ján Bančanský Strana TIP -146
14. Ján Seman, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie - 118
15. Mária Majerníková Nezávislý kandidát- 115
16. Libor Šalata SMER - sociálna demokracia -106
17. Ján Hlavatý SMER - sociálna demokracia - 100
18. Milan Ďuro Strana moderného Slovenska - 92
19. Ján Petrík MOST - HÍD - 91
20. Ján Janok SMER - sociálna demokracia - 87

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Iveta Migaľová, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie - 340
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Spoločenská kronika

Narodení:
Jakub Belej, Jakub Cverčko, Patrik Hirko, Sára Hruščáková, Daniela
Ihnátová, Radoslav Pavlik, Adam Tušim
Zomrelí:
Milan Kidala, Bartolomej Kmec, Mária Kopačová, Ján Oros, Mária
Magurová, Anna Semanová, Mária Tomášová
Sobáše:
Matúš Šustek, Silvia Saparová
Marek Kačmár, Zuzana Rudziková
Martin Kulik, Anna Popaďáková,
Tomáš Bačík, Lucia Vasiľová
Jana Machajová, Ján Fuga
Peter Zubaľ, Renáta Šusterová
Rastislav Ihnát, Adriana Repková
Ľubomír Sabo, Adriana Bertová
Ján Migaľ, Anna Šuľaková
Matúš Ančo, Lenka Juhásová
Jakub Veselský, Svetlana Sotáková
Róbert Janok, Mária Čintalová
Lukáš Beď, Jaroslava Kovaľová
Rastislav Pribula, Anna Majerníková
Zdenka Petričková, Ján Leščák
Ivan Migaľ, Zuzana Škytková
60 rokov: Anna Bučková, Ján Janok, Miroslav Kidala, Helena Kidalová,
Vladimír Panoňko, Pavol Višňovský
65 rokov: Monika Dzurovčínová, Anna Godová, Mária Hruščáková,
Anna Janoková, Helena Orosová, Mária Šarová, Andrej Talpas
70 rokov: Andrej Hlavatý, Mária Kovaľová, Peter Rozputinský,
75 rokov: Andrej Dzurovčín, Andrej Frena, Ružena Janoková, Ján
Michalenko, Helena Migaľová, Helena Semanová,
80 rokov: Mária Čižmáriková, Zuzana Hlivková, Zuzana Petričková,
Anna Saparová
85 rokov: Andrej Jakub, Andrej Kohút,
91 rokov: Anna Dzurovčínová, Mária Vojtková
93 rokov: Mária Janoková

Stále aktuálne
Pouč sa z Noeho skúsenosti
Všetko, čo v živote potrebuješ vedieť, ťa naučí príbeh o Noemovej arche.
1. Nezmeškaj svoju loď.
2. Pamätaj, všetci sme na tej istej lodi.
3. Rob si plány do budúcnosti. Keď Noe staval svoju bárku, ešte vôbec
nepršalo.
4. Udržuj sa v kondičke. Až budeš mať 60, možno ťa niekto požiada, aby
si vykonal niečo veľké.
5. Nestaraj sa o tých, čo ťa kritizujú. Rob to, čo robiť máš.
6. Tvoje plány nech vždy mieria do výšav.
7. Kvôli bezpečnosti cestuj vždy vo dvojici.
8. Rýchlosť nie je vždy dôležitá. Aj slimák sa vezie na tej istej lodi ako
panter.
9. Keď si v strese, vznášaj sa trošku.
10. Pamätaj: archu postavili laici, Titanic však odborníci.
11. Nevadí, že je búrka, ak je Boh s tebou, nakoniec vždy sa objaví dúha.

Stále aktuálne
Keby som mal ešte čas
Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by som ten čas
najlepšie ako len dokážem.
Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale
určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie
podľa ceny, ale podľa významu. Spal by som málo a viac sníval, pretože viem, že každú minútu so zatvorenými očami strácame šesťdesiat sekúnd svetla. Vstával by som, keď iní idú spať, kráčal by som ďalej, keď sa iní zastavujú, pokračoval by som tam, kde to druhí vzdávajú.
Keby mi Boh ešte daroval odrobinku života, jednoducho by som sa
obliekol a kráčal k slnku a objavoval by som nielen svoje telo, ale aj svoju dušu. Presviedčal by som ľudí, ako veľmi sa mýlia, ak si myslia, že je
nevhodné zamilovať sa, keď je už človek starý. Nevedia totiž, že starnú
práve preto, lebo utekajú pred láskou.
Dieťaťu by som pripravil krídla, ale dal by som mu ich, až keď sa naučí lietať. Rodičom by som pripomenul, že honba za úspechom a peniaze nenaplnia ich život. Ľuďom vo vyššom veku by som pripomenul,
že smrť neprichádza so starobou, ale so zabudnutím a opustenosťou.
Toľko vecí som sa naučil…Naučil som sa, že všetci chcú žiť na vrchole hory, avšak zabúdajú, že naozajstné šťastie sa skrýva v spôsobe,
akým naň vystupujeme. Naučil som sa, že keď novorodenec po prvý raz
chytí rúčkou prst svojho otca, drží ho už navždy. Naučil som sa, že lepšie je dávať ako brať. Naučil som sa, že človek sa môže pozerať na druhého zhora iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať…
Keby som vedel, že ťa dnes posledný raz uvidím spať, silno by som
ťa objal a povedal by som: „Mám ťa rád!“ A nepredpokladal by som hlúpo,
že to predsa dávno vieš. Vždy je nejaké ráno a život nám vždy dáva možnosť urobiť niečo dobré. Ale pokiaľ sa mýlim a dnešok je všetkým, čo mi
ostáva, chcel by som Ti povedať ako veľmi mi na Tebe záleží.
Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému ani starému. Možno, že
dnes sa posledný raz pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržuj a urob dnes to, čo môžeš. Lebo ak sa ukáže, že sa nedočkáš rána,
budeš ľutovať deň, v ktorom si nemal čas na jeden úsmev, či na jeden
bozk. Budeš ľutovať, že si bol príliš zaujatý iným a nemyslel si na to, čo
práve potrebujú. Neodkladaj to!
Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich láskavý a nájdi
si čas, aby si im taktiež povedal: „Je mi ťažko. Pomôž mi. Prepáč. Prosím. Ďakujem…“ a všetky tie láskavé slová, ktoré poznáš a predsa tak
málo používaš. Nikto si ťa nebude pamätať pre Tvoje utajené myšlienky a nikomu nepomôžeš svojou láskou, ak ju nedokážeš a neprejavíš.
Dokáž svojim priateľom a blízkym ako veľmi ich potrebuješ a miluješ.
Tieto slová adresuj komu len chceš. Pokiaľ to neurobíš dnes, tvoje
ráno a nový deň budú také isté ako tie včerajšie.

Stále aktuálne
Modlitba dieťaťa dnešnej doby
Drahý Ježišu,
dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec.
Dovoľ mi stať sa televízorom.
Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.
Mať špeciálne miesto úplne pre seba
a zhromažďovať okolo seba celú rodinu.
Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím,
byť v centre pozornosti…
byť vypočutý všetkými bez prerušovania.
Chcel by som, aby sa o mňa starali tak,
ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí.
Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce,
aj keď je unavený.
A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná.
A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou
a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac.
Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko,
aby so mnou boli aspoň chvíľku.
Ježišu, neprosím Ťa o veľa.
Dobrú noc, Pane…
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UZNESENIA
UZNESENIE č. 283/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 3.5.2014
A. Slávnostne udelilo
1. Čestné občianstvo pánovi:
MUDr. Jánovi Janokovi CSsR za
šírenie dobrého mena obce doma
a v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania tvorivými výkonmi.
UZNESENIE č. 284/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Kmec
Bartolomej, Ihnát Andrej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko
Martin, Janok Ján, MUDr. Šaffa
Ján
UZNESENIE č.285/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
k Organizačno-technickému zabezpečenie akcie Šaffova ostroha
2014
A. Schvaľuje
1. Organizačno-technické zabezpečenie akcie Šaffova ostroha
2014. príl.1
B. Ukladá
1. Oddeleniu kultúry zabezpečiť
akciu Šaffova ostroha 2014 v súlade so schváleným OTZ.
UZNESENIE č.286/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
k žiadosti o schválenie otváracích
hodín pre fi. GVP, spol.s.r.o.
A. Schvaľuje
1. Otváracie hodiny pre fi. GVP,
spol.s.r.o. – maloobchodná predajňa potravín, Dlhá 384/62A ,
Dlhé Klčovo v zmysle predloženej
žiadosti. príl.č.2 uz.
UZNESENIE č.287/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
k informácií o stave elektroinštalácie KD Dlhé Klčovo.
A. Súhlasí
1. S opravou elektroinštalácie v
malej a veľkej sále KD, časti pódia, kuchyne a balkónov v zmysle
cenovej ponuky Milana Boronkaja.
UZNESENIE č.288/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
k odpredajú nepoužiteľného majetku obce.
A. Schvaľuje
1. Odpredajom nepoužiteľného
majetku obce – poškodené betónové rúry z ul. Budovateľskej v
cene 8,-€ za 1 rúru.
UZNESENIE č.289/2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 16.5.2014
K diskusným príspevkom poslancom.
A. Berie na vedomie
1. Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č. 290/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Bartolomej Kmec, Andrej Ihnát
2. Návrhovú komisiu: Michalenko
Martin, Ing.Migaľová Iveta, Ing.
Jenčo Ján
UZNESENIE č.291/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
ku kontrole plnenia uznesení OZ.
A.Berie na vedomie
1.Kontrolu plnenia uznesení OZ.
príl.1 uz.
UZNESENIE č.292/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k správe o činnosti Obecnej rady.
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Obecnej rady
príl.č.2 uz.
UZNESENIE č.293/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k správe k Záverečnému účtu
obce za rok 2013 .
A. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok
2013 bez výhrad .príl.č 3 uz.
UZNESENIE č.294/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k stanovisku hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce za rok
2013.
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu obce za rok
2013. príl.č.4 uz.
UZNESENIE č.295/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k Správe audítora za rok 2013.
A. Berie na vedomie
1/ Správu audítora za rok 2013.
Prílč.5 uz.
UZNESENIE č.296/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6. 2014
k plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2014.
A. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2014.príl.7 uz.
UZNESENIE č. 297/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
K plánu zasadnutí OR a OZ na II.

polrok 2014.
A. Schvaľuje
1/ Plán zasadnutí OR na II. polrok
2014. príl.č.8 uz.
2/ Plán zasadnutí OZ na II. polrok
2014. príl.č.9 uz.
UZNESENIE č.298/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k informácií o konaní uličkového
futbalového turnaja O pohár starostu obce.
A. Berie na vedomie
1/ Informáciu o konaní 3 ročníka uličkového futbalového turnaja O pohár starostu obce dňa
29.6.2014 na futbalovom ihrisku
Dlhé Klčovo.
2/ Organizovanie Koncertu vďaky
obcou Dlhé Klčovo OcÚ oddelenie kultúry v spolupráci s Gospelovou skupinou Jonah , Rímskokatolíckou a Gréckokatolíckou
cirkvou Dlhé Klčovo v priebehu
júl, august 2014.
B. Schvaľuje
1/ Finančný príspevok na realizáciu akcie 3.ročník Uličkového
turnaja vo výške 200,-€ z rozpočtu
obce kapitoly kultúra.
2/ Finančný príspevok na realizáciu akcie Koncert vďaky vo výške
200,-€ z rozpočtu obce kapitoly
kultúra.
C. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zapracovať do rozpočtového opatrenia č.1 príspevok
pre akciu uličkový futbalový turnaj
vo výške 200,-€ z položky kultúra.
UZNESENIE č.299/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
K zriaďovacej listine CVČ Dlhé
Klčovo.
A. Schvaľuje
1/ Zriaďovaciu listinu Centra voľného času Dlhé Klčovo. Príl.č.10
uz.
UZNESENIE č.300/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k informácií nájomných bytov.
A. Žiada
1/ Starostu obce, aby sa stretol
so záujemcami nájomné byty a
zástupcami firiem o podmienkach
výstavby nájomných bytov bytov v
mesiaci júl, august 2014.
UZNESENIE č.301/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 20.6.2014
k diskusným príspevkom poslancov OZ
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov
OZ.
UZNESENIE č. 302/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k schváleniu návrhovej komisii a

overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Ihnát
Andrej , MUDr.Šaffa Ján
2. Návrhovú komisiu: Kmec Bartolomej, Ing. Jenčo Ján, Ing. Migaľová Iveta
UZNESENIE č.303/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k určeniu rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Dlhé Klčovo na nové
volebné obdobie r. 2014-2018.
A. Schvaľuje
1.v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. výkon funkcie starostu obce Dlhé Klčovo v novom
volebnom období r.2014-2018 v
rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.
UZNESENIE č.304/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k určeniu počtu poslancov obce
Dlhé Klčovo na nové volebné obdobie r.2014-2018.
A. Schvaľuje
1. v súlade s § 11 ods.3 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov 9 pre
obec Dlhé Klčovo v novom volebnom období r.2014-2018
UZNESENIE č.305/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k Zmluve o poskytovaní právnych
služieb za paušálnu odmenu.
A. Schvaľuje
1. Zmluvu o poskytovaní právnych
služieb za paušálnu odmenu s
JUDr. Beátou Krausovou, advokátka, ul. M. R. Štefánika 137,
09301 Vranov n/T.
UZNESENIE č.306/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k Mandátnej zmluve s E-aukcie,
s.r.o. o zabezpečení verejného
obstarávania.
A. Schvaľuje
1. Mandátnu zmluvu s E- aukcie,
s.r.o., Svoradova 1, 81103 Bratislava o zabezpečovaní verejného obstarávania a elektronických
aukcií v súl. So zák. č.25/2006
Z.z. v n.s.p.
UZNESENIE č.307/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 8.8.2014
k diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č. 308/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Janok
Ján, MUDr. Šaffa Ján
2. Návrhovú komisiu: Michalenko
Martin, Ing.Jenčo Ján, Kmec Bar-
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UZNESENIE č.309/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
ku kontrole plnenia uznesení OZ.
B. Berie na vedomie
1.Kontrolu plnenia uznesení OZ,
príl.č.1 uznesenia a zápisnice.
UZNESENIE č.310/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k správe o činnosti OR.
B. Berie na vedomie
1.Správu o činnosti Obecnej rady,
príl.č.2 uznesenia a zápisnice.
UZNESENIE č.311/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k stanovisku hlavnej kontrolórky k
rozpočtovému opatreniu č.2.
A. Berie na vedomie
1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky
k Rozpočtovému opatreniu č.2.
príl.č.4 uzn. a zápisnice.
UZNESENIE č.312/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k plneniu rozpočtu obce a jeho
úprave.
A.Berie na vedomie
1/ Plnenie rozpočtu obce za
1-7/2014.
B. Schvaľuje
1/ Rozpočtové opatrenie č.2 príl.č.3 uznesenia a zápisnice, v kapitole výdavky a príjmové finančné operácie vo výške 20.000,-€.
2/ Úver vo výške 20.000,-€ na investičné akcie v obci.
B. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačné a správy majetku zabezpečiť plnenie rozpočtu v súlade s
rozpočtovým opatrením č.2
D. Súhlasí
1/ S výstavbou viacúčelového
ihriska a žiada starostu obce ,
preveriť možnosti výstavby viacúčelového ihriska v blízkosti športového areálu obce a súhlasí so
spolufinancovaním viacúčelového
ihriska.
UZNESENIE č.313/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k správe o vykonaných kontrolách
za 1-6/2014.
A. Berie na vedomie
1/ Správu o vykonaných kontrolách za 1-6/2014 príl.č.5 uzn. a
zápisnice.
UZNESENIE č.314/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k Návrhu na zloženie rady školy
a počet členov do CVČ Dlhé Klčovo.
B. Schvaľuje
1. Radu školy v počte 2 členov v
zložení: Ing. Jenčo Ján, Truchanová Anna
UZNESENIE č.315/2014

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k výške príspevku zákonného zástupcu žiaka za pobyt v CVČ Dlhé
Klčovo.
B. Schvaľuje
1/ Príspevok zákonného zástupcu
žiaka za pobyt v CVČ Dlhé Klčovo
vo výške 2,-€ na žiaka.
C. Uznáša sa
1/ Doplnok č.1 VZN.č.11/2014 o
určení mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dlhé Klčovo. Príl.
č.6 uzn. a zápisnice.
UZNESENIE č.316/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k zrušeniu uz. 155/2012 k poplatku za hrobové miesto.
A.Ruší
1/ Uznesenie č.155/2012 o poplatku za hrobové miesto.
B.Schvaľuje
1/ Poplatok vo výške 1,-€ / 1 hrobové miesto a rok,
- poplatok sa uhrádza naraz na 10
rokov za roky 2014-2024,
- splatnosť poplatku do 30. 06. 2015.
UZNESENIE č.317/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 22.8.2014
k diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č. 318/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 28.10.2014
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice : Ihnát
Andrej, Kmec Bartolomej
2. Návrhovú komisiu: Michalenko Martin, Ing. Migaľová Iveta,
MUDr. Šaffa Ján
UZNESENIE č.319/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 28.10.2014
k návrhu VZN o pohrebníctve a
prevádzkový poriadok cintorína.
A. Uznáša sa na
1.VZN č. 13/2014 o pohrebníctve na území obce Dlhé Klčovo a
prevádzkovom poriadku cintorína.
Príl.č.1 uznesenia a zápisnice.
B. Ruší
1. VZN č. 12/2006 obce Dlhé Klčovo na prevádzku Domu smútku a
pohrebiska zo dňa 28.4.2006
UZNESENIE č.320/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 28.10.2014
k návrhu VZN o prepravnej službe.
A.Uznáša sa na
1. VZN č.12/2014 o poskytovaní
prepravnej služby, sume úhrady a
spôsobe určenia úhrady a platenia

úhrady za prepravnú službu. Príloha č.2 uznesenia a zápisnice.
UZNESENIE č.321/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 28.10.2014
k informácii starostu obce o združených prostriedkoch na realizáciu výstavby mosta.
A.Berie na vedomie
1/ Informáciu starostu obce o
združených prostriedkoch na realizáciu výstavby mosta.
B. Súhlasí
1/ S návrhom Zmluvy o združených finančných prostriedkoch na
spoločnú prepravu oceľovej mostnej konštrukcie „Starého mosta v
Bratislave“ z Bratislavy do Prešova.
Príloha č.3.uznesenia a zápisnice.
UZNESENIE č.322/2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 28.10.2014
k diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
Volebné obdobie
2014 - 2018
UZNESENIE č.1
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.12.2014
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
3. Poverenie obce funkciou zástupcu starostu obce p. Andreja
Ihnáta.
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce Andrej Kulik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Iveta Migaľová,
Andrej Ihnát, Ondrej Hric, MUDr.
Ján Šaffa, Martin Michalenko,
Mgr. Jozef Tušim, Ján Migaľ, Michal Čižmarik, Juraj Petričko zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č.2
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.12.2014
A. Poveruje
1. Poslanca Martina Michalenka
zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta,
ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods.6 tretia veta zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nes. predpisov.
UZNESENIE č.3
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.12.2014
A. Zriaďuje
- Obecnú radu
B. Volí
Za členov obecnej rady poslan-

cov: MUDr. Ján Šaffa, Martin Michalenko
UZNESENIE č.4
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.12.2014
A. Zriaďuje
Komisie a to :
1. Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja podnikania
2. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí
3. Komisia ŽP, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, pôdohospodárstva a vodného hospodárstva
4. Komisia o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
B. Volí
1. Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja podnikania
Predseda - Ing. Iveta Migaľová
Členovia - Martin Michalenko, Michal Čižmarik
2. Komisia kultúry , školstva , mládeže, športu a sociálnych vecí
Predseda - Hric Ondrej
Členovia - Migaľ Ján
3. Komisia ŽP, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, pôdohospodárstva a vodného hospodárstva
Predseda - Ing.Tušim Jozef
Členovia - Petričko Juraj
4. Komisia o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predseda: Ihnát Andrej
Členovia: MUDr. Ján Šaffa, Martin
Michalenko
C. Ukladá
1/ Predsedom komisii pri OZ,
aby na najbližšom zasadnutí OZ
predložili návrh na členov do jednotlivých komisií z radov občanov
neposlancov.
UZNESENIE č.5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove dňa 3.12.2014
A. Určuje
1. Obecné zastupiteľstvo obce
Dlhé Klčovo v zmysle ust.§3 ods.1
a § 4 ods. 1 zák. č.253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov u r
č u j e plat starostu obce vo výške
súčinu priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým
úradom SR za rok 2013 a násobku podľa bodu 3 ust. § 4 ods. 1 vo
výške 1,98 , ktorý podľa ust. § 4
ods.2, veta druhá zák. č. 253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov
zvyšuje o 50% s účinnosťou od
3.12.2014.
Účinnosťou tohto uznesenia sa
uznesenie č. 274/2014 zo dňa
4.4.2014 o určení platu starostu
obce Dlhé Klčovo zrušuje.
Andrej Kulik v. r.
Starosta obce
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Základná škola

Zas prišli Vianoce, sniežik sneží,
maličký Ježiško v jasliach leží...
Vianoce - Čas sviatočný, výnimočný a zázračný, ktorý sa s
nehou v tichosti blíži k nám. Do
našich domovov, príbytkov, do našich duší, pocitov .... k nám rodinám, deťom, príbuzným, priateľom
a známym. Čas, kedy sa aspoň na
chvíľu snažíme zastaviť sa a vychutnať si čaro Vianoc. Vianočné
dni plné vône koláčov, kapustnice,
smažených rýb a ostatných dobrôt precitnú do Štedrého dňa. Ten
nech nám prináša pohodu a pokoj pri sviečkach Betlehemského
svetla v kruhu našich najbližších.
Čas veľmi rýchlo letí, veď len
2.septembra sme všetci zasadli do
školských lavíc a už je tu posledný mesiac v roku. Na slávnostnom
otvorení školského roka 2014

-2015 nás privítala p.riaditeľka
školy Mgr,Janoková a žiaci pesničkami a básničkami. Osobitne
privítal našich prváčikov pán starosta Kulik a vedúca Školského
úradu PaeDr. Fecková.
Na škole máme v tomto školskom roku 49 žiakov.
1. ročník s počtom žiakov 6 a 4.
ročník s počtom žiakov 11 tr. učiteľ
-- J. Rinkovský

2. ročník s počtom žiakov 18
tr. učiteľ -- Mgr. J. Janoková
3. ročník s počtom žiakov 14 tr.
učiteľ -- Mgr. D. Palenčiková
ŠKD s počtom žiakov 25 -- vych.
V. Dzurovčinová.
Na škole sa vyučuje náboženská
výchova: rímsko-katolícku -- d. p.
Jozef Vaľko, grécko-katolícku -d.p. Patrik Székely.
Po odovzdaní vzdelávacích
poukazov žiakmi, začali na škole
pracovať aj tieto krúžky: Počítačový
2.a 4. roč. Mgr. J.Janoková, Počítačový 3. a 4. roč. V.Dzurovčinová
zdravotnícky Mgr. D.Palenčíková
športový J. Rinkovský.
V popoludňajších hodinách
prebieha výučba hry na hudobný nástroj – husle, ktorý vedie

p. Buraš, učiteľ Ľudovej školy umenia v Michalovciach.
Na začiatku školského roka sme
dostali krásny darček . Nové školské lavice, stoličky a katedry. Veľmi pekne ďakujeme nášmu zriaďovateľovi a tešíme sa.
V rámci enviromentálnej výchovy v mesiacoch september-október prebehla na škole súťaž v
zbere gaštanov. Najaktívnejšími

žiakmi boli T. Palenek 127 kg , M.
Ciel a R. Prokop po 87 kg,T. Jurovčáková 50 kg, L. Fabián 40 kg.
Zároveň prebieha súťaž v zbere
papiera doposiaľ sme odovzdali 2500 kg.
Škola je zapojená do celoslovenského projektu „Recyklohry „v
ktorom zberáme elektroodpad a
baterky, za ktorý získavame body.
Tieto si následne vymeníme za
pomôcky pre školu. V tomto roku
sme získali 4 ručné kompasy a 4
reproduktory k PC.
26. septembra sme oslávili v
škole Svetový deň mlieka. Pripomenuli sme význam mlieka a
mliečnych výrobkov pre zdravie
detí a jeho
dôležitosť v ich
jedálničku. O
význame mlieka si každá
trieda vytvorila plagát. Žiaci 2. ročníka
zo škatúľ od
mlieka, syrov
a mliečnych výrobkov vytvorili kravičku , ktorej dali meno Kravička Mliečička. Pozreli sme si film Cesta mlieka, kde sme sa dozvedeli
všetko o kravičkách, o spracovaní
mlieka, o výrobe mliečnych výrobkov. Nechýbali piesne a hry.
Posledný septembrový týždeň sa žiaci 3. a 4. ročníka spolu
so žiakmi ZŠ Lomnica a ZŠ Nižný Hrabovec zúčastnili týždenného pobytu Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Cieľom pobytu v
Škole v prírode je rozšíriť teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky
kolektív a rozvíjať kultúrno - spoločenské návyky a estetické cítenie.
Všetci sa v prírode zotavili, získali nové vedomosti, nových kamarátov a prežili veľa pekných chvíľ.
Už pravidelne v októbri prebieha školský projekt v rámci Zdravej
školy „Týždeň bez sladkostí“. Nebolo tomu ináč ani tohto roku, kde
počas jednotlivých dní v týždni, žiaci prinášali do školy rôzne druhy

ovocia a zeleniny. Počas prestávok si na nich spoločne pochutnali. Počas týždňa celkom zabudli na
cukríky a keksíky. Spoločnosť im
robili chutné jabĺčka, hrušky, slivky, orechy, mrkva, uhorka a pod.
14. októbra žiaci 2. ročníka
spolu so svojou p.uč. Mgr. Janokovou cestovali autobusom do
ZŠ Sačurov, k svojim rovesníkom
zo Sačurova a Davidova. V rámci projektu Zdravá výživa si preverili svoje vedomosti o ovocí a zelenine, o zdravých potravinách a
o zdravom životnom štýle. Tancovali, cvičili, spievali , ochutnávali a
maľovali na tričká zdravé ale najmä chutné ovocie. Zo spoločného
dňa si odniesli veľa krásnych zážitkov aj nové priateľstvá.
V rámci mesiac Úcty k starším,
žiaci 4. ročníka pozdravili v zasadačke našich starších spoluobčanov kytičkou básní, piesní.

Posledný októbrový týždeň
sme vyhlásili súťaž o „Tekvicového kráľa“. Šikovné ruky našich žiakov a rodičov priniesli svoje plody
vo forme krásne vyrezávaných
tekvíc, ktoré zdobili exteriér školy.
Všetci , ktorí sa zapojili boli odmenení cenami, zakúpenými RZ
pri našej škole.
2.ročník: P. Hlavatý, P. Ivan, L.
Janoková, M. Šandrej, M. Majerníková, C. Mlynár, A. Barkociová, R.
Prokop, T. Jurovčáková,T. Palenek.
3. ročník: Ľ. Fabián, V. Rozputinská, A. Majerníková, K. Majerníková, V. Frena, O.Hamašová, J.
Janočo, M. Gažová.
4. Ročník: V. Ihnátová, E. Bertová, E. Jurovčáková
Pred nástupom na jesenné
prázdniny, žiaci ŠKD opravili hroby vojakov a učiteľa na miestnom
cintoríne a zapálili sviečky.
V mesiaci november sme pri-
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vítali v našej škole škôlkárov, aby
sme si spoločne
pozreli divadielko
pod názvom „Nebojsa“, ktoré nám
predviedlo Divadlo
Portál z Prešova.
7.
novembra
sme zasa celá
škola cestovali autobusom do Košíc
na predstavenie bábkového divadielka. Začiatkom mesiaca december sme zatlieskali spoločne
so škôlkármi v kultúrnom dome
účinkujúcim Cirkusu Jacko z Ukrajiny.
Naše mamky p. Prokopová, p.
Cielová spolu s p. riaditeľkou a p.
vychovávateľkou zhotovili krásny adventný veniec , ktorý zdobí
vstup do našej školy . Symbolika
adventného venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život.
Okrúhly tvar venca, nemá začiatok
ani koniec, symbolizuje večnosť
Boha. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť

našej duše a nový, večný život
nájdený v Kristovi. Štyri sviečky
reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus,
svetlo sveta.
Chceme sa poďakovať p. Cielovej, ktorá nám krásne vyzdobí

v každom ročnom období naše
oddychové miesto pred školou.
Ďakujeme.
5. decembra k nám zavítala
návšteva – Mikuláš.
A pretože naši žiaci
sú múdri, poslušní a
šikovní, Mikuláš im
obdaril sladkosťami.
Žiaci sa Mikulášovi za
darčeky odvďačili básničkami a pesničkami .
Vianoce už klopú na dvere,
pomaly zapaľujeme sviečky na
adventnom venci
a my sa všetci tešíme a tvorivou prácou pripravujeme
na najkrajšie sviatky. Vyrábame rôzne ozdoby na stromček, zdobíme
celý interiér školy. Pripravujeme aj
Vianočnú koledu pre všetkých našich blízkych, aby sme ich potešili
v tomto čase pekným slovom, úsmevom, koledou.

Až zaznie hlas vianočného zv onku,
nech vstúpi pokoj a láska do Vášho domku.
Ježiškove ručičky nech Vás žehnajú,
anjeli z neba nech Vám spievajú :
Blaha, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny.
Užite si spoločne, krásne sviatky Vianočné.
Preto verní starým zvykom, pripájame sa k vinšovníkom
a prajeme Vám v Novom roku, úspech v každom žitia toku.
Veľa šťastia, zdravia veľa, všetko čo si srdce želá
Žiaci a pedagógovia ZŠ

Mgr. Janoková

Práve na Teba som si spomenul,
keď som čítal tieto slová:
Som vďačný :
Za partnera, ktorý noc čo noc pokrčí prikrývku, pretože nie je vonku
s niekým iným.
Za dane, ktoré musím platiť, pretože to znamená, že mám stále zamestnanie.
Za neporiadok, ktorý musím ukladať po oslave, pretože to znamená,
že máme dostatok jedla.
Za šaty, ktoré sú mi trochu tesné, pretože to znamená, že mám dostatok jedla.
Za trávnik, ktorý treba kosiť, okná, ktoré treba umývať, a odkvapy,
ktoré treba opravovať, pretože to znamená, že bývam vo svojom dome.
Za všetky sťažnosti, ktoré počúvam na vládu, pretože to znamená,
že máme slobodu prejavu.
Za voľné parkovacie miesto, ktoré je až na konci parkoviska, pretože
to znamená, že môžem chodiť a že som obdarený i dopravnými prostriedkami.
Za vysoký účet, ktorý platím po večeri s blízkymi, pretože to znamená, že som štedrý.
Za kopu bielizne a žehlenia, pretože to znamená, že mám čo nosiť.
Za únavu a boľavé svaly na konci dňa, pretože to znamená, že som
bol schopný ťažko pracovať.
Za otravný budík, ktorý musím ráno vypnúť, pretože to znamená, že
som ešte nažive.
A konečne... za všetky listy, sms-ky a e-maily, na ktoré musím odpovedať a za všetkých, ktorí „ odo mňa niečo chcú“, pretože to znamená, že
mám priateľov a aj ja môžem byť priateľom.
Prajem Ti VĎAČNÝ DEŇ !!!
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Materská škola

AKO VRÁTIŤ DOBRO
A LÁSKU NA VIANOCE
Nastal čas, kedy sa viacerí z
nás zamýšľajú na nad celým rokom, čo nám vzal a čo priniesol.
Nám do materskej školy priniesol
plno krásnych detičiek. Naše triedy sa po letných prázdninách naplnili detským smiechom a skrinky
na chodbách farebnými papučkami.
Tohto roku je nás v materskej
škole dosť ale je nám veselo. V
malej skupine pri pani riaditeľke
Anne Janokovej a pani učiteľke
Bc. Ivane Katonovej 19 detičiek,
ktoré sa tešia z nových pohodlných postieľok. Vo veľkej skupine
pri pani učiteľke Bc. Oxane Vaskevičovej a Bc. Michaele Dindákovej
je 25 detí, kde z toho máme 16
predškolákov, budúcich prváčikov.
Je nás dosť, no napriek tomu sa
snažíme deťom vytvoriť čo najlepšie prostredie, na výchovu a
vzdelávanie a prípravu do prvého
ročníka.
Doba pokročila, technika a
proces výchovno-vzdelávacieho
procesu a obsahu sa mení, preto je našou úlohou vzdelávať sa
naďalej a vylepšovať svoje vzdelávanie. Chceme deťom ponúknuť
niečo nové, ako napríklad výučbu
anglického jazyka. Naším zapojením sa do vzdelávania v oblasti
informačno-komunikačných technológií podarilo získať pre obidve
triedy interaktívne tabule, vďaka
ktorým môžeme deťom priblížiť
svet z blízka a poznávať svet okolo seba. Majú možnosť pracovať s
touto technikou, čím sa snažíme
obohatiť ich poznatkový a manuálny systém.
Každý deň sa stretávame s
rôznymi prekážkami a ťažkými

situáciami, ale snažíme sa ako sa
dá vyhovieť rodičom a hlavne detičkám a ich potrebám. Snažíme
sa spojiť a zapojiť do nášho života hlavne Vás milí rodičia! Už samotnou prípravou na rôzne akcie
a stretnutia s deťmi, aby sme sa
mohli s Vami stretnúť, porozprávať
a zabaviť sa s deťmi spoločne. Podarilo sa nám to tohto roku v jeseni, na našej turistickej vychádzke,
ktorú sme ukončili spoločnými
hrami a opekačkou s deťmi. Verte, že si vážime každú vašu snahu stretnúť sa s nami... Máme pre
Vás pripravené aj iné akcie, ktoré
dúfame sa nám podarí uskutočniť
v priebehu budúceho roka. Veľmi
sa tešíme a zároveň Vás srdečne
pozývame.
Každý deň s vašimi ratolesťami
je pre nás radosťou, no i veľkou
zodpovednosťou. Mnohokrát si to
vyžaduje úsilie a námahu, ale my
to robíme z lásky k vašim deťom.
Veď aj my sme boli deťmi a chodili
do materskej školy a vieme, že sa
nám podarilo aj niečo vyparatiť a
aj niečo pokaziť. Preto sa snažme
spoločne vychádzať si v ústrety a
vážiť si prácu každého človeka.
Snažíme sa postarať o vaše detičky celý deň, naučiť ich niečomu
novému a hlavne viesť ich k tomu,
aby sa mali radi. Snažíme sa to
vštepovať nielen jednému tomu
vášmu, ale všetkým ostatným s
ním v triede. Naša práca to nie je
len vzdelávanie, ale hlavne výchova k dobrému. Preto sa stále snažíme nájsť tú správnu, strednú cestu.
Chceme, aby sa deti hneď ako
ráno zatvoria dvere cítili ako pri
svojej mamke a taktiež aby boli
šťastné pri odchode a tešili sa na

nás na ďalší deň.
Preto Vám milé detičky a milí
rodičia chceme z celého srdca popriať milostiplné, požehnané vianočné sviatky, plné radosti, pokoja
v kruhu vašich blízkych, veľa radosti z darčekov a narodenia Ježiš-

ka. Nech Vám pri vianočnom stole
nechýba to hlavné, láska rodiny a
požehnanie do ďalšieho roka, ktorý ak sa da je lepší ako tento.
To vám z celého srdca praje
kolektív materskej školy..
Bc . Michaela Dindáková.

VIANOČNÉ VINŠE

Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, hlavne nech sa v novom roku darí.
Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.
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Nádejná futbalistka
DIANKA LEMEŠOVÁ

BETKA KLASOVÁ

vážne saxofonovanie
Alžbetine počiatočné kroky v
štúdiu hry na saxofón siahajú na
Súkromnú základnú umeleckú
školu vo Vranove nad Topľou,
kde študovala pod vedením M.
Stanovčáka. V tomto štúdiu pokračovala aj na Konzervatóriu
v Košiciach, v triede profesora
Štefana Tkáča. V roku 2012
získala na celoslovenskej súťaži Slovenských konzervatórií
v Žiline 1. miesto. Pravidelne
účinkovala na festivale Hudobné Rezonancie v Košiciach, zúčastnila sa viacerých nahrávaní
v Slovenskom rozhlase. V júni
2012 sólovo vystúpila so Štátnou filharmóniou Košice.
Od septembra 2012 je študentkou Londýnskej Royal College of Music, jej profesorom
je Kyle Horch. Počas štúdia
na konzervatóriu sa začala venovať aj hre na klarinet, v tri-

ede profesora Júliusa Kleina,
v štúdiu klarinetu pokračuje aj
v Londýne pod vedením profesorky Janet Hilton. Je členkou
saxofónového kvarteta Hestia
Quartet, s ktorým už účinkovala
na rôznych komorných koncertoch v Londýne. Zúčastnili sa
aj majstrovských kurzov pod
vedením holandského saxofonistu Franka Timpe. Vo februári
tohto roku vystúpila na charitatívnom koncerte pre Ukrajinu,
v júni bola pozvaná účinkovať
na benefičnom koncerte na pomoc zaplavenému Srbsku. Bola
vybraná účinkovať v orchestri medzinárodného festivalu
The Musica Mundi International Festival v Belgicku, ktorý
sa uskutočnil v júli tohto roku.
Alžbeta Klasová je podporovaná štipendiom od Dr. Michaela
Westa.

Možno niektorí viete, niektorí
nie, ale v našej obci okrem kvalitného mužského futbalu máme
aj mladú nádejnú futbalistku. Ide
o 14-ročnú Dianu Lemešovú, ktorá hráva futbal už od svojich 6 rokov a už dosiahla niekoľko pozoruhodných úspechov
Diana svoju futbalovú kariéru
začínala v prípravke MFK Vranov
nad Topľou pod vedením trénera
Tomáša Komára a zároveň svoj
talent „cibrila“ na futbalovom štadióne v našej obci alebo na ihrisku, ktoré jej „postavili“ dedko a
otec za ich rodinným domom. Tu
dostala základy tejto krásnej futbalovej hry, ktoré potom zveľaďovala a „predávala“ ich v dievčenskom školskom družstve ZŠ Bernolákova, vo svojom materskom
klube ŠK ŠTICH Humenné, Výbere VsFZ a v súčasnosti už aj
v reprezentačnom výbere Slovenska do 15 rokov. So školským
družstvom ZŠ Bernolákova sa
Diana 2-krát prebojovala do celoslovenského finále Jednota Cup
a v školskom roku 2012/13 obsadili dievčatá z tejto školy 3.miesto v celoslovenskom turnajovom finále. V ŠK ŠTICH Humenné bola v sezóne 2009/10 Majsterkou Slovenska vo futbale žiačok, v sezóne 2012/13 skončila
s dievčatami na 4.mieste a v minulej sezóne vybojovali bronzové
medaily. Okrem týchto klubových
úspechov ešte získala množstvo
individuálnych ocenení na turnajoch po celom Slovensku aj v zahraničí ako Objav, Talent či Najlepšia hráčka turnaja alebo Miss
turnaja. V jeseni 2013 sa dostala do regionálneho výberu VsFZ
a na výberovom turnaji do reprezentácie Slovenska do 15 rokov v Michalovciach bola vyhlásená za najlepšiu hráčku výberu VsFZ. Na tomto turnaji zauja-

la reprezentačného trénera Branislava Petroviča a v júni tohto
roku bola nominovaná do reprezentačného výberu Slovenska do
15 rokov na dva prípravné zápasy
s Českom (5:0 a 0:3). Už má za
sebou jeden reprezentačný štart
a my veríme, že ďalšie nenechajú na seba dlho čakať. Držme jej
v tom prsty, aby sa presadzovala
nielen na Slovensku, ale čoskoro,
aby sa dostala do lepšieho zahraničného klubu a mohla hrať futbal
aj profesionálne.
Futbalovými prednosťami Diany sú prehľad v hre, ktorý využíva na svojom obľúbenom poste v
strede zálohy, kde diriguje hru celého družstva, loptová, kopacia
technika, výber miesta, periférne
videnie, nešetrí krokmi v defenzíve ani v ofenzíve a svojím futbalovým myslením a predvídaním dokáže odoberať nespočetné množstvo lôpt a zachytávať prihrávky
súperiek v strede poľa... Vyžíva sa
najmä pri kombináciách v štýle „a
lá Barcelona“ so spoluhráčkami a
z jej finálnych prihrávok ťažia útočníčky či v klubovom alebo reprezentačnom drese.
V nasledujúcom roku ju čaká,
verme tomu, veľa reprezentačných zápasov, lebo jej ročník narodenia 2000 bude v roku 2015
„pendlovať“ medzi reprezentačnou „15“ a „17“, v klubovom drese ligové zápasy v drese junioriek
a žiačok ŠK ŠTICH Humenné a od
októbra, keď oslávi 15 rokov už aj
ligové zápasy za ženy.
Dúfajme, že sa jej budú vyhýbať zranenia, aby naďalej tvrdo
pracovala na tréningoch, aby futbalovo rástla a robila dobré meno
sebe, rodičom, našej obci a dobre reprezentovala svoj klub ŠK
ŠTICH Humenné a Slovensko v
zápasoch a turnajoch doma i v zahraničí.
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NAŠI CHOVATELIA ÚSPEŠNE
REPREZENTOVALI NIELEN SVOJU
ZO SZCH, ALE AJ OBEC DLHÉ KLČOVO
SVOJÍMI KRÁLIKAMI A HOLUBAMI.
Prvýkrát v histórií sa naši dvaja chovatelia predstavili na Celoštátnej výstave drobných zvierat
s medzinárodnou účasťou 21.23.11.2014 v Nitre s najmladším
národným plemenom Slovenského pastelového králika, ktoré bolo
vyšľachtené práve v Dlhom Klčove p. Jánom Petríkom. ZO SZCH
na tejto Celoštátnej výstave reprezentovali traja naši chovatelia: Jozef Čajkovič vystavoval holuby Košických kotrmeliakov, kde
na samicu získal pohár a ocene-

nie najlepšia holubica Slovenského národného plemena, Andrej
Talpas vystavoval dve kolekcie
národných plemien a to Zepmplínského králika a Slovenského pastelového králika, kde na samicu
Slovenského pastelového králika
získal titul Šampión SR, Ján Petrík vystavoval jednu kolekciu Holičských modrých a dve kolekcie
Slovenských pastelových králikov,
kde na kolekciu Slovenských pastelových s celkovým počtom 379
b. získal titul Majster SR.

Na obrázku vystavovateľ a šľachtiteľ Ján Petrík s Majstrovskou
kolekciou.

Futbal v našej obci
Futbalové mužstvo dospelých
OcFK Dlhé Klčovo má za sebou
jeden z vydarených rokov svojej
histórie. V kalendárnom roku 2014
úspešne pôsobilo v druhej najvyššej regionálnej súťaží aj keď s rôznymi názvami. Jarnú časť sezóny
2013/2014 dohrávalo v V. lige , ktorá sa od sezóny 2014/2015 zmenila na IV. ligu, skupinu Sever, do ktorej postúpilo 12 mužstiev z V. ligy
Mužstvo pod vedením trénera
Milana Bujka si po rozpačitej jesennej časti s prehľadom zabezpečilo
v jarnej časti, keď doma neprehralo
ani jeden zápas, účasť v novovytvorenej IV. lige. Táto súťaž je pre
našu obec veľkou výzvou, keďže ju
obohatili kluby z okresných miest
- zo Svidníka a Starej Ľubovne,
ale aj mužstva Svitu a Spišského
Podhradia. Preto aj funkcionári
pristúpili k formovaniu tímu zodpovedne a mužstvo sa doplnilo o
ostrieľaných futbalistov. Výsledkom
je výborné umiestnenie v tabuľke 2. miesto po jesennej časti, ale aj
herný prejav, ktorý vo väčšine prípadov potešil našich fanúšikov.
V prípravných zápasoch sa vyprofilovala kostra tímu, ktorá veľmi
dobre zvládla úvod súťaže, keď až
do deviateho kola nenašla premožiteľa. Vonku po dobrej hre sme
porazili tradičných rivalov Raslavice a Medzilaborce a remizovali vo
Svidníku a v Starej Ľubovni. Doma
sme s prehľadom porazili Kendice,
Fintice, vo výbornom zápase Sp.
Podhradie a v derby zápase aj Zámutov. Potom prišla na družstvo
menšia herná kríza a nezvládli sme
nešťastne domáci zápas s Pakostovom a asi najslabší výkonom
sme prezentovali vo Svite. Záver
už z našej strany bol opäť dobrý,

zvíťazili sme v Ľuboticiac a potrápili
aj vedúce Pušovce. Druhé miesto v
tabuľke sme potvrdili víťazstvami v
15. kole so Štrbou a v predohrávke
s Raslavicami.
Skladba nášho mužstva nás
predurčovala
prezentovať
sa
útočným futbalom, o ktorý sa starali hlavne skúsený harcovníci R.
Lazúr s R. Homoľom, podporovaný domácim odchovancom a s 11
gólmi najlepším strelcom mužstva
P. Samselym, ktorému výborne
sekundoval 8 gólový univerzal a
kapitán mužstva M. Babjak. Ťahúňmi novovytvorennej stredovej
formácie boli staronový T. Komár a
posila z Vranova M. Turcovský. V
stabilnom zložení hrala aj obranná formácia v zložení V. Jenčko,
J. Janok, L. Paľuš a M. Kostúr. V
bráne sa striedali nestarnúci R. Janok s M. Balintom. Káder vhodne
dopĺňali J. Petričko, J. Popaďák, D.
Palenčík a v prípade nutnosti aj P.
Chmura.
Zdravotné problémy v jeseni
postretli J. Tušima, D. Arendáša a
najmä L. Urbana, ktorý sa vážne a
hlavne na dlhodobo zranil už v prvom kole.
Naše mládežnické celky, ktorým sa venujú T. Panyko a v jesennej časti V. Jenčko, prechádzajú
generačnou výmenou a tomu zodpovedajú aj ich výsledky v súťaži
dvojičiek. Lepšie sa prezentovali
dorastenci, ktorý sa opierali o najskúsenejších hráčov, trénujúcich
s A mužstvom - o D. Joneka ( najlepšieho strelca ) a M. Švidráňa.
Za žiakov hrávajú chlapci, ktorý
sú vekom ešte iba prípravkári a v
súperení s o 3 až 5 rokov staršími
súpermi zatiaľ iba zbierajú skúseností.

Vianoce to sú sviatky pokoja, všetci už čakáme
v blízkosti dvier, kedy sa sviatočne otvoria
a do duše vojde láska a mier.

Na obrázku chovateľ Andrej Talpas so svojou Šampiónkou SR.
Novinky Dlhého Klčova - obecné noviny.Vychádzajú dvakrát ročne. Evidenčné
číslo: EV 3092/09. Vydavateľ: OcÚ Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo,
IČO: 00 332 356, tel.: 488 24 91. Redaktorka: Mária Grominová. Redakčná rada:
Ing. Ján Jenčo, Martin Michalenko, Mária Grominová.
Dátum vydania: 22. 12. 2014, Náklad: 350 ks.
ISSN 1339-0848
Sadzba a tlač: OFSETA, Vranov n./T., tel.:057/443 16 49

