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Materská škola
To ňe ľen tak...
Rovinka tancuje, spieva...
Zimná príprava muži OFK

Milí spoluobčania,
nech Vás posilní, naplní pokojom a dôverou láska Zeleného štvrtku, viera
Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele.
Spokojné, milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich rodín
							
		

praje

starosta obce, poslanci OZ a zamestnanci Obecného úradu.

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami“
										
/ Matka Tereza/
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Spoločenská kronika

NARODENÍ
Rebeka Brosová, Frederik Hamáš
SOBÁŠE
Eva Ihnátová a Miroslav Bros

ZOMRELÍ
František Fabian, Mária Vojtková, Helena Zubaľová, Anna
Saparová, Katarína Cichá, Anna Bačíková, Vladislav Miško, Mária
Šaffová
JUBILANTI 1. štvrťrok 2015
60 rokov – Valéria Bučková,
Mária Dzurovčínová, Mária Nemčíková,
Kveta Sedláková
65 rokov – Andrej Bučko, Mária Kmecová
70 rokov – Anna Bučková, Michal Kočiš
75 rokov – Helena Migaľová
80 rokov – Anna Hlavatá, Andrej Marčák,
Andrej Miško, Helena Šaffová, Anna Švidraňová
90 rokov – Ján Ďuro, Michal Patkaň
93 rokov – Juraj Migaľ

Príbehy s pointou
Posledný súd
Žena po jednoduchom a pokojnom živote umrela a vzápätí
sa našla v dlhom a usporiadanom sprievode ľudí, ktorí pomaly
postupovali k najvyššiemu Sudcovi. Ako sa blížila k Pánovi, čoraz zreteľnejšie rozoznávala jeho slová.
Počula, ako Pán jednému zo sprievodu povedal: „Pomohol
si mi, keď si zraneného na autostráde zaviezol do nemocnice.
Vojdi do môjho raja.” A potom druhému: „Ty si poskytol chudobnej vdove bezúročnú pôžičku. Poď a prevezmi si večnú odmenu.” A ďalšiemu: „Ty si zadarmo robil veľmi náročné chirurgické
operácie, čím si mi pomohol vrátiť mnohým nádej. Vojdi do môjho kráľovstva.” A tak ďalej.
Úbohá žena, celá preľaknutá, si pri všetkom svojom úsilí nemohla spomenúť, čo mimoriadne v živote urobila.
Chcela vystúpiť z radu, aby mala čas zamyslieť sa, ale to sa
už nedalo. Usmievavý, no rozhodný anjel jej to nedovolil. S bijúcim srdcom a s veľkým strachom prišla pred Pána. Hneď cítila, ako ju zaplavil jeho úsmev:
„Ty si žehlila všetky moje košele… Vojdi do môjho šťastia.”
Niekedy je veľmi ťažké predstaviť si, že to každodenné, obyčajné je mimoriadne, neobyčajné.

Príbehy s pointou
Pohár života
Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred
sebou mal niekoľko predmetov. Keď začala hodina, vzal
bez slova veľký sklenený pohár od majonézy a začal ho
plniť kameňmi veľkými asi 5 cm. Keď ho naplnil, spýtal sa
študentov, či je plný. Študenti súhlasili. Potom vzal profesor krabicu obliakov a vysypal ich do pohára. Trošku s
ním zatrepal a obliaky vyplnili medzery medzi väčšími kameňmi. Potom sa opäť spýtal študentov, či je pohár plný.
Študenti opäť s ním súhlasili. Potom vzal profesor krabicu s pieskom, vysypal ho do pohára a piesok samozrejme
vyplnil i tie najmenšie medzery.
„A teraz si predstavte,“ povedal profesor, „že to je váš
život. Kamene sú tie podstatné veci – vaša rodina, váš
partner, vaše zdravie, vaše deti – skrátka veci, ktoré v
prípade, že všetko ostatné stratíte, stále dokážu naplniť
váš život. Obliaky sú ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie – vaša práca, váš dom, vaše auto. Piesok, to
sú všetky ostatné maličkosti. Keď naplníte pohár najprv
pieskom, nezostane žiadne miesto pre kamene a obliaky. A rovnaké je to i v živote. Pokiaľ vynaložíte všetku
energiu na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležité veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre
vaše šťastie. Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si čas na
zdravotné vyšetrenie,
choďte si so svojím
partnerom zatancovať.
Vždy vám zostane čas
na prácu, na upratanie
domu, alebo na usporiadanie párty. Starajte sa predovšetkým o
kamene – o veci, ktoré
majú skutočne význam.
Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je
iba piesok.“

Príbehy s pointou
Sny stromov
Nebojme sa snívať svoje sny, Boh je mocný.
Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom diskutovali o
svojich nádejach a snoch. Prvý strom povedal: „mojim snom a
prianím je stať sa truhlou pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami. Bol by som
nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže každý by videl
tú nádheru.“
Potom druhý strom povedal: „raz budem mocnou loďou. Budem
prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete.
Každý sa bude cítiť so mnou bezpečne, pretože sila trupu lode
bude mohutná.“
Nakoniec tretí strom povedal: „Ja chcem vyrásť a byť najvyšší
a najsilnejší strom v lese, takže ľudia ma budú vidieť na vrchole kopca a pohliadnu hore k mojim vetvám, ktoré siahajú až k
nebu a pomyslia si, ako som svojimi vetvami blízko Boha. Budem najväčším stromom po celý čas a ľudia si ma budú stále
pamätať a pripomínať.
Po pár rokoch mojich modlitieb za uskutočnenie svojich snov,
prišla k stromom skupina drevorubačov. Keď jeden drevorubač
prišiel k prvému stromu, povedal: „vypadá skutočne ako silný
strom, myslím, že by som mal možnosť predať drevo tesárom“
a začal strom zotínať. Strom bol šťastný, pretože vedel, že z
neho tesár urobí truhlu na poklady. Pri druhom strome drevoru-
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bač povedal: „toto vypadá na silný strom, mohol by som predať
drevo v lodeniciach.“ Druhý strom bol tiež šťastný, lebo vedel,
že je na svojej ceste stať sa mohutnou, kráľovskou loďou. Tretí
strom, keď k nemu drevorubači prišli, dostal strach, pretože vedel, že ak ho zotne, jeho sny sa už nikdy neuskutočnia. Jeden
z drevorubačov povedal: „Nepotrebujem nič zvláštneho zo svojho stromu takže si vezmem tento“ a zoťal ho.
Keď sa prvý strom dostal k tesárom, bola z neho urobená bednička, teda skôr krmelec pre zvieratá. Bol umiestnený do chlieva a naplnený senom. Toto vôbec nebolo, čo si prial a za čo sa
tak vrúcne modlil. Druhý strom bol rozrezaný a bola z neho vyrobená malá rybárska loďka. Jeho sny, že sa stane mohutnou
loďou, prevážajúcou kráľa, tiež skončili. Tretí strom bol rozrezaný na väčšie kusy a položený na pusté miesto v temnote.
Uplynulo mnoho rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli. Potom jedného dňa muž a žena prišli do chlieva. Ona porodila a položila dieťa na seno do kŕmiacej bedničky, ktorá bola vyrobená z prvého stromu. Muž si prial urobiť jasličky pre dieťa,
ale toto koryto muselo stačiť a slúžilo ako jasle. Strom mohol cítiť dôležitosť tejto udalosti a vedel, že držal najväčší a neprekonaný poklad po celý čas. O pár rokov neskôr, skupinka mužov
vstúpila na rybársku loďku, vyrobenú z druhého stromu. Jeden
z nich bol unavený a zaspal. Zatiaľ čo sa plavili na mori, prišla
veľká búrka a strom vedel, že nie je tak dosť silný, aby mohol
udržať muža bezpečne na loďke. Muži zobudili spiaceho muža
a On vstal a zvolal: „Utíš sa“ a búrka utíchla. Vtedy strom vedel,
že niesol Kráľa Kráľov na svojej loďke. Konečne niekto prišiel a
vzal tretí strom. Bol nesený mužom cez ulicu, kde sa mu ľudia
vysmievali a zosmiešňovali ho. Keď prišli na dané miesto a zastavili, muž bol pribitý na ten strom a pozdvihnutý k nebu, aby
zomrel na vrchole kopca. Keď prišla nedeľa, strom si uvedomil,

že bol dosť silný na to, aby mohol stáť na vrchole kopca a byť
tak blízko Boha ako len bolo možné. Ľudia, keď na neho pozerali, dívali sa hore k nebu a pritom mysleli na Boha, pretože Ježiš bol na ňom ukrižovaný.
Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly. Často sa ti nezdá,
že veci idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre teba
plán. Pokiaľ vložíš svoju dôveru na Boha, On ti dá veľké dary.
Každý z tých troch stromov získal to, po čom túžil, ibaže nie
cestou, ktorú si predstavovali. Môžeme ale vedieť, že Jeho cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie.

Hojnosť milostí, trvalý pokoj a zároveň
plnosť radostí plynúcich
z Veľkonočného tajomstva
								
										 praje
redakčná rada
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Základná škola
Keď slnko zasvieti, zima odletí.
Už letí, už letí, radujú sa deti.
Slnko pekne hreje, na deti sa smeje.
Zima prešla a všetko živé
sa začína pýtať na svet. Slnko sa prebralo a zalialo krajinu dávkou zlata. Ľudí i zvieratá, všetko to ťahá von, okúsiť teplé lúče slnka. Bielu perinu nahradil mäkký zelený koberec posiaty prvými kvietkami. Z dvoroch počuť kotkodákanie, gagot a výskot detí. Obdobie, kedy nás zobúdza spev
vtákov a z trávy vykukajú snežienky a prvosienky sa nazýva
JAR. A práve v jari sa tešíme
na sviatky jari – Veľkú noc.

Nie je tomu inak ani na
našej škole. V triedach žiaci maľujú veľkonočné vajíčka,
chlapci sa učia pliesť korbáče,
ktorými vyšibú svoje kamarátky. Vyrábajú veľkonočné ozboby, jarné kvety, ktorými skrášľujú interiéri svojej triedy a školy.

Prvým jarným mesiacom je
mesiac Marec, ktorý je aj mesiacom knihy. V triedach sa
previedla výstavka kníh a časopisov. Tento sme zahájili školským kolom v prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Do súťaže sa zapojilo 28
žiakov, čo nás samozrejme
veľmi pot ešilo.
Výsledky prednesu:
Poézia: 1.m. Janoková Liana,
Nagy Matej

2.m. Dzurovčinová Lenka, Ciel
Matej
3.m. Barkóciová Andrea, Hamašová Olívia

Próza: 1.m. Palenek Tomáš,
Ihnátová Veronika
Víťazí školského kola nás
budú reprezentovať na okresnom kole vo Vranove nad Topľou,držíme im palce.
držíme im palce.
V tomto mesiaci si svoje vedomosti žiaci zmerali v súťaži Diktáty.

Výsledky: 1.ročník
1.miesto – Ihnát Kristián
2.miesto – Višňovská Ivana
3.miesto – Frenová Viktória
2.ročník
1.miesto – Ciel Matej
2.miesto – Majerníková Michaela
3.miesto – Dzurovčinová Lenka
3.ročník
1.miesto – Hamašová Olívia
2.miesto – Nagy Šimon
3.miesto – Janočo Ján
4.ročník
1.miesto – Bertová Emma
2.miesto – Nagy Matej
3.miesto – Inátová Veronika

V Matematickej olympiáde:
Výsledky:
1.ročník
1.miesto – Višňovská Ivana
2.miesto – Kaňská Nina
3.miesto – Tokár Marek
2.ročník
1.miesto –Hlavatý Patrik
2.miesto – Ivan Peter

3.miesto – Jurovčáková Timea
3.ročník
1.miesto – Korekáč Adam
2.miesto – Janočo Ján
3.miesto – Frena Vincent
4.ročník
1.miesto – Ihnátová Veronika
2.miesto – Nagy Matej
3.miesto – Bertová Emma
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Prebehlo aj školské kolo v
Pytagoriáde, kde nás víťazí reprezentovali aj na okresnom kole vo Vranove nad Topľou. Žiačka Bertová Emma - 4.
ročník obsadila 4. miesto. Tretí ročník zastupoval Korekáč
Adam.
Fašiangové obdobie sme
nezačali
tradičným karneV mesiaci február prebehli
valom, nakoľko nás zastihli
aj športové súťaže :
chrípkové prázdniny.
Výbor RZ spolu s učiteľmi usporiadal Fašiangový
ples. Za pomoc a sponzorstvo
všetkým Ďakujeme.

Stolný tenis:
1.m.: Pechyová Bibiána
2.m.: Timko Daniel
3.m.: Fabián Ľubomír

11. Februára prebiehol zápis do 1. ročníka, žiakov privítala riaditeľka školy Mgr. Janokovová. Pri zápise vystúpil
iba žiaci materskej školy, nakoľko žiaci našej školy mali
Dáma:
chrípkové prázdniny.
1.m.: Timko Daniel
2.m.: Fabián Ľubomír
3.m.: Timko Peter
V súčasnosti sa pripravujeme na ďalšie súťaže: Účesy,
účesy, Bailando.
Žiačky Hliadky mladých
zdravotníkov sa pripravujú na
okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční v mesiaci máj.
Pred odchodom na veľkonočné prázdniny nezabudnú žiaci pozdraviť svojich učiteľov

pri príležitosti ich sviatku Dňa
učiteľov, peknou básničkou, či
vlastnoručne zhotoveným pozdravom.
Veď nenadarmo sa hovorí:
„Výchova je to, čo človeku
zostane, keď zabudne,čo sa
naučil“,

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.
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Materská škola
Ťuki-ťuki na okienko,
ťuki-ťuki na dvere.
Behá po skle zlaté pierko,
Trúsi zlaté páperie.
Meduška si pretrie oči,
div jej srdce nevyskočí.
Jaj je to tak, je to tak,
klopká u nej zlatý vták.
Ale kdeže!
Keď sa lepšie prizrela,
iba jeden žiarivý lúč videla.
To predjarné slnko ťuká,
že od tejto nedele,
spod snehu sa začnú dvíhať
snežienky a podbele...

Začína sa jar a jar je časom
nového života a prebúdzania
sa prírody. Začína sa čas nových začiatkov a to nielen v
prírode, ale aj v životoch našich predškolákov v materskej škole. Nová etapa v živote im nastala dňa 11.2.2015
zápisom do prvého ročníka v
Základnej škole v Dlhom Klčove, ale aj v iných školách
vo Vranove Nad Topľou. Spoločne nám do prvého ročníka
odchádza 18 detí, z toho 15
do základnej školy v Dlhom
Klčove a 3 deti do Vranova.
Na zápise prekvapili rodičov
a učiteľov svojimi básňami a
piesňami, ktorými spestrili celkovú atmosféru a tréma z každého opadla. Snažili sa ukázať čo vedia a čo sme sa spolu s ich rodičmi snažili vštepiť
počas celého roka, počas kaž-

v priestoroch našich tried na
spoločnom tvorení veľkonočných ozdôb a kraslíc. Dali sme
priestor Vám milí rodičia, aby
sme sa stretli a zabavili sa v
príjemnej predveľkonočnej atmosfére. Aby ste si spoločne
s deťmi skúsili niečo, čo možno nerobievate s nimi často a
možno vôbec. Chceli sme, aby
ste vaše ratolesti videli ako sa
snažia a pracujú a sú tvorivé.
Ďakujeme deťom a rodičom
za spoločné stretnutie a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.
Tak Vám na záver milé detičky a rodičia prajeme milostiplné veľkonočné sviatky, plné
pokoja, požehnania, radosti a
krásnych chvíľ s rodinou. To
dodennej práce s nimi. Veľmi Vám z celého srdca želá kosme hrdé nato, akí sú všetci lektív materskej školy.
šikovní. Nech naše každodenBc. Michaela Dindáková
né úsilie prinesie ovocie vo forme ich vedomostí a zručností.
Čaká nás ešte ďalší polrok,
počas ktorého chceme ešte
pracovať na ich ďalšom rozvoji po všetkých stránkach ich
osobnosti. Poznávať veci nové
a nepoznané, pochopiť to, čo
im doteraz nebolo vysvetlené
a veľa iného...
S príchodom jari súvisí aj
príprava detí na sviatky. Poznať ,,Veľkú Noc“ jej zvyky, tradície, jej čaro a symboly. Dať
im priestor pre ich realizáciu
a fantáziu pri tvorení rôznych
jarných výtvorov. Práve preto,
že s nimi pracujeme každý deň
a tvoríme nové veci, tak sme
sa preto rozhodli, že sa stretneme s rodičmi dňa 26.3.2015
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To ňe ľen tak buc členom Rovini...
Ako je to známe, v našej
dedinke funguje folklórny súbor už 13 rokov. Reprezentujeme v prvom rade našu obec a
hlavne samých seba. Nepýšime sa len dedinskými vystúpeniami , ale aj po krajinách Európy. Tým že uchovávame náš
folklór a ponúkame ho širokému svetu, robíme radosť druhým ľuďom, predovšetkým
nášmu veľkému a skvelému
tanečníkovi, rodákovi našej
obce, ujovi Šaffovi, ktorí by sa
určite tešil z našej húževnatosti a láske k folklóru, k tradíciám. Folklór a tanec je pre nás
ako droga, ako niečo , čo nás
nezasýti, čo je našou neoddeliteľnou súčasťou a predsa ho
nemáme nikdy dosť. Nehovorí sa zbytočne, že buc folklóristom to štýl, to ňe ľen tak.
Áno presne tak! Každý folklorista by mal byť hrdý na to čo
robí, pretože robí niečo vzácne. Folklór to nie je len tanec a
kroj, je to kultúra, tradícia, dedičstvo, veľa citu, nádeje, ale
aj sklamania. Môžem povedať, že náš kolektív sa snaží
zo seba vydať všetko. Stretávame sa na tréningoch dvakrát do týždňa kde spievame,
tancujeme, jednoducho sme
ako jedna folklórna rodina. Samozrejme že nie vždy sa nám
chce, Ale vtedy musíme prekonať svoju lenivosť a únavu. Zranenia sú našou slabou stránkou, ako to teraz vidno na našich skúškach. Sme
dobrý kolektív , vieme sa spolu
porozprávať, zasmiať sa – aj
sami na sebe  Folkloristom

sa musí človek narodiť. Jediné veci, ktoré vyžadujeme od
každého člena sú láska k folklóru, svižné nohy a neustály úsmev na tvári. Celkovo sa
v našom súbore vystriedali už
traja umelecky vedúci a pevne
veríme, že tento posledný p.
Viktor Ťasko je s nami spokojný a svoju činnosť bude s nami
zveľaďovať naďalej po ďalšie
roky. A preto sme mu položili pár otázok zo súkromia a o
súbore.
1.Ako ste sa dostali k
folklóru a kto mal na Vás najväčší vplyv?
- K folklóru som sa dostal
ako 10ročný, keď vo mne moji
rodičia objavili potenciál v speve a v rytmike. V roku 1987 ma
zapísali do DFS Vranovčanik,
odkiaľ som prešiel v r.1991 do
FS Vranovčan, kde som pôsobil do r. 2004. A kto mal na
mňa najväčší vplyv? -...asi
Štefan Kocák. Bol mne a mojim rovesníkom ako keby druhým otcom, nielen v poznávaní v oblasti folklóru, ale všeobecne ľudsky.
2. Ak by ste sa mali opäť
rozhodnúť, zostali by ste v
tejto profesii aj naďalej?
- Ja sa rozhodnúť nemusím, lebo som to spravil už
pred 11 rokmi, keď som podpísal zmluvu s PUĽS-om v Prešove, kde pôsobím do dnes
ako profesionálny spevák v
zbore. Čiže folklór profesionálny i vo forme amatérskej, vo
folklórnych súboroch v našom
regióne sa stal mojím koníčkom i profesiou zároveň.

3. Ktorú zložku folkloristickej činnosti ste si najviac
obľúbili a prečo?
- Najprv som bol tanečníkom vo FS Vranovčan, kde
sme zároveň absolvovali aj
hlasovú prípravu. Neskôr ma
srdce potiahlo viac k spevu a
po naspievaní niekoľkých CD
nosičov a participovaní na nahrávkach CD nosičov v rôznych súboroch a s rôznymi ľudovými hudbami, som sa dal
na profesionálnu spevácku
dráhu. Ale musím podotknúť,
že ani na tanec som nezanevrel. Snažím sa ho rozvíjať
nie len v okolitých dedinách vo
Vranovskom okrese, ale aj vo
Vašej dedine Dlhé Klčovo, vo
FS Rovina.
4. Pán Ťasko, Vy cestujete pomerne často kvôli folklóru do zahraničia, kde všade ste ohromili divákov a vyvolali v nich emócie?
- Je pravda, že za môjho
pôsobenia vo folklórnom svete som prešiel veľa krajín, na
rôznych medzinárodných festivaloch, či už s FS Vranovčan,
VFS Jánošík, kde som bol na
vojenčine, FS Orgonina, alebo s PUĽSom. Navštívili sme
: 20 krajín (tie boli vymenované poz. redakcie) a mnohé iné.
Vo všetkých krajinách boli diváci ohromený naším temperamentným folklórom.
5.Ako hodnotíte kolektív
FS Rovina?
- Ja tu ešte nie som dlho,
Ale myslím si, že kolektív je
tu veľmi dobrý. S niektorými
si k sebe ešte hľadáme ces-

tu, čo sa týka hlavne profesnej
činnosti u tých služobne mladších. Verím, že sa kolektív ešte
viac stmelí rôznymi vystúpeniami a zahraničnými zájazdmi.
6. Aký bol Váš najlepší zážitok s Rovinou doteraz?
- Najväčšiu radosť mi
spravili, keď mali prvé vystúpenie pod mojím vedením
na Fašiangy vo vašej obci.
Boli ozaj super, veľmi milo
ma prekvapili. Uvedomil som
si, aký je v nich veľký potenciál a ako ho môžeme spoločne ďalej rozvíjať.
7. Aké sú Vaše súborové plány a ako chcete súbor
kreatívne rozvíjať?
V súbore sú veľmi dobrí tanečníci, ktorí sa veľa naučili v
čase vedenia súboru Miroslavom Jenčom, ktorému som za
to veľmi vďačný. Mojimi plánmi do budúcnosti sú najmä
rozvíjať tanečné schopnosti
tanečníkov a vybudovať program, na ktorý by sme mohli
byť pyšný. Aby sme mohli dobre reprezentovať obec Dlhé Klčovo na Slovensku, aj v zahraničí.
8. Čo by ste odkázali členom a nečlenom súboru?
Členom odkazujem: „Som
rád, že ste ma prijali medzi
seba.“ A nečlenom ? Ak môžete, príďte medzi nás. Srdečne Vás privítame v našich
radoch a spoločne s vami môžeme vytvoriť ďalšie krásne
folklórne programy a rozvíjať
tradície z toho bohatého zemplínskeho regiónu.
Autor: Diana Vasiľová
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FSK ROVINA ROVINKA TANCUJE, SPIEVA I INFORMUJE
a tradície
Folklórna skupina Rovina funguje v našej obci už niekoľko rokov a
jej činnosť stále pokračuje (neutícha). Našim poslaním je zachovávať tradície našich predkov. Skupina je zložená z mužskej a ženskej
zložky. Tieto zložky spoločnými silami pripravujú nejedno predstavenie, v ktorom účinkujú aj naše
deti a mladí folklóristi.Spev a tanec
nám spestruje naša muzika. V repertoári máme ľudové piesne, ale
aj pásma - kudzeľna chyža, krisciny, i vareňe lekváru, s ktorým sa
pripravujeme na okresnú súťaž. No
a čo nás čaká? Stavanie mája, príprava na Šaffovu ostrohu. Chceli by sme osloviť mladších, ktorí
by si radi zaspievali a zatancovali,
aby sa k nám pridali a v tejto tradícií pokračovali.
Tradície našich starých mám a
otcov chceme zachovávať a sme
radi, že sa nám darí.
Mária Majerníková, ved. FSk

Máme za sebou polovicu školského
roka, keďže náš DFS Rovinka spadá od
septembra 2014 pod Centrum voľného
času . Mám veľkú radosť, že je veľa detí,
ktoré chcú tancovať. Tiež ma teší, že rodičia ich k tomu vedú a podporujú v tejto činnosti – o tom svedčí ten veľký počet tanečníkov. Nie je jednoduché pracovať s takými drobcami, ale stále viac sa
snažia. Blíži sa k nám Šaffova ostroha,
na ktorú usilovne cvičíme. Spolu s deťmi

verím, že Vás v máji na Šaffovej ostrohe
potešia pásmom, ktoré má názov „ Kebi
me uš veľke buľi“. Začiatkom leta plánujeme zrealizovať nejakú zaujímavú akciu.
Tento program je zatiaľ tajomstvom.
Na záver by som chcela poďakovať rodičom za dôveru a za zverenie Vašich detí
do mojich rúk. Verím , že aj vďaka Vám deti
dostanú tanečné základy a že z mnohých
vyrastú skvelí tanečníci telom i dušou.
Lenka Kotorová

Zimná príprava muži OFK
Po skončení jesennej časti a prezimovaní na peknom 2.
mieste „A“ mužstvo OFK začalo s prípravou na jarnú časť
sezóny v polovici januára 2015. Mužstvo sa pripravovalo v
domácich podmienkach, pričom hráči využívali MŠH vo Vranove, umelú trávu v Michalovciach, Prešove a Košiciach ku
odohratiu prípravných zápasov. Z jesenného kádra odišiel

Turcovský, ktorému skončilo hosťovanie. Z nových hráčov
sa do prípravy zapojil Dely zo Sačurova a po zranení Arendáš. Nepodarilo sa nám dotiahnuť príchody Šama a Kiovského z Veľkého Horeša, ktorí by boli platnými posilami a tak
v jarnej časti ostane mužstvo prakticky nezmenené. Škoda
zranenia Samselyho, ktorý nebude dlhšie k dispozícii a pre
pracovnú vyťaženosť aj R.Homoľa pravdepodobne neodohrá
všetky majstrovské zápasy v jarnej časti. Príležitosť tak dostanú hráči ktorí na jeseň hrávali menej ako napríklad mladý
Jonek, Popaďák, Palenčík, Petričko, Tušim či brankár Kmec,
ktorý sa vrátil z hosťovania v Hencovciach. V prípravných zápasoch sme dosiahli tieto výsledky:
Dl. Klčovo –
MFK Michalovce St. Dorast
3:5
Dl. Klčovo –
MFK Košice St. Dorast
0:1
Dl. Klčovo –
Vranov
0:3
Dl. Klčovo –
Veľký Horeš
0:3
Dl. Klčovo –
Kračúnovce
5:3
Dl. Klčovo –
Veľké Revištia
1:4
Cieľom v jarnej časti je skončiť v tabuľke čo najvyššie a potešiť divákov čo najčastejšie kvalitným futbalom s dobrými výsledkami
M. Bujko tréner OFK
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