
Piaty júl. Deň, ako každý iný. Alebo nie? Je
to štátny sviatok. Deň svätého Cyrila a Metoda.
Kto bolí títo dvaja muži? Čo pre nás zname-
nali? Prečo si práve ich dvoch každoročne
pripomíname?

V roku 833 vznikla Veľká Morava, spojením
nitrianskeho a moravského kniežatstva. Ako
každý nový štátny útvar v tom období, musela
aj Veľká Morava bojovať o svoju nezávislosť
s okolitými štátmi.

V čase vlády kniežaťa Rastislava sa Veľká
Morava chcela vymaniť spod vplyvu susednej
Východofranskej ríše a jej nemeckých kňazov.
Preto veľkomoravské knieža Rastislav vypravil
do Byzantskej ríše posolstvo cárovi Michalovi III.,
v ktorom ho žiadal, aby na Veľkú Moravu poslal
učiteľov, ktorí by ovládali slovanský jazyk a vyu-
čili by domácich kňazov. Voľba padla na dvoch
solúnskych bratov: Konštatína a Metoda. Ovlá-
dali grécky a sloviensky jazyk a obaja boli veľ-
mi vzdelaní. V roku 863 prišli na územie Veľkej

Moravy. Ich pôsobenie bolo popretkávané ni-
ťou kresťanstva. Neboli síce prvými misionármi
na našom území /predtým tu pôsobili íroškót-
ski misionári, kňazi z územia dnešného Talian-
ska i z Franskej ríše/, ale zanechali tu takú hlbo-
kú stopu, že ich právom považujeme za tých,
ktorí pokresťančili pohanov. Evanjelizovali úze-
mie Veľkej Moravy, priniesli nám kultúru, jazyk
a písmo. Priniesli nám kresťanstvo. Vytvorili
prvé písmo v dejinách Slovanov - hlaholiku. Za-
ložili školu na výchovu kňazov. Preložili Bibliu
a náboženské knihy do staroslovienčiny.

Obaja boli výnimoční. Hlásali vieru v Boha
a zároveň boli príkladmi pre ľudí. Snažili sa spo-
jiť vieru s transformáciou spoločnosti. Nechceli
len pokresťančiť, ale aj naučiť žiť kresťansky.
Starý pohanský zákon, ktorý tu platil do ich prí-
chodu, teda „Oko za oko, zub za zub“, zmenili
na zákon lásky človeka k človeku.

Západnú Európu pokresťančili benediktíni
prostredníctvom rehole, ktorej zakladateľom
bol sv. Benedikt z Nursie. Strednú a výchovnú
Európu pokresťančili Cyril a Metod. Evanjelizo-
vali množstvo slovanských národov a pre ich
výnimočnosť v tomto smere oboch vierozvestov
vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1980 za
spolupatrónov Európy.

Zvestovali nám Božie slovo, naučili nás pí-
sať a čítať a doniesli nám aj kresťanský rebrí-
ček hodnôt, podľa ktorého by sa tu malo žiť.
Hlásenie sa k odkazu Cyrila a Metoda je hláse-
nie sa k určitým morálnym hodnotám v spoloč-
nosti, ktoré platia dodnes.

PaedDr. Erika Mihalovičová
riaditeľka ZŠ Pionierov v Rožňave
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Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Uplynula prvá polovica roka 2008,
preto nám prináleží poohliadnuť sa za ňou
a zhodnotiť vykonanú prácu, úspechy,
či „resty“ v organizácii života obce.

Za najdôležitejšiu úlohu, ktorú sa po-
darilo úspešne splniť, považujeme od-
kúpenie vyše ôsmich hektárov po-
zemkov vo Vlachove - Maši pre obec
od Baní Spišská Nová Ves š.p.
v likvidácii. Z pôvodnej zostatkovej ceny
1,7 mil. Sk sa nám v dražbe podarilo
tieto pozemky odkúpiť za 800 tis. Sk.
Pripravené budú na prenájom pre budú-
cich investorov v priemyselnej výrobe.

Za víťazstvo v súťaži Dedina roka 2005
nám ministerstvo ŽP SR každoročne
schvaľuje finančné príspevky v sume do
200 tis. Sk na skrášľovanie obce (mos-
tík do amfiteátra, oprava studní, šetieren
a i.). Tohto roku sme dostali 170 tis. Sk,
ktoré sú zmluvne určené na úpravu
ústredného priestranstva obce. Upra-
vený bude park pred OcÚ ako bezba-
riérový, most cez potok pri šetierni, vý-
sadba líp na brehu potoka, uvažované je
aj s výstavbou atrakcie a pamiatky na
staré časy - malej kováčskej šmitne,
slúžiť bude ako informačné stredisko
a na ukážky tradičnej kováčskej práce
pre mládež, turistov a širokú verejnosť.

Z technickej i estetickej stránky nám
„odchádza“ mostík cez potok ku kosto-
lu. Vyhotovený je projekt na jeho rekon-
štrukciu so spevnením mostovej konštruk-
cie, s osadením dreveného zábradlia a za-
strešením až po vchod do areálu kosto-
la. Táto miestna komunikácia je denne
využívaná občanmi a zaslúži si opateru.

Pomerne veľkú investíciu - vyše 200
tis. Sk musela obec vynaložiť na rekon-

štrukciu bazénov miestneho kúpalis-
ka. Na príkaz hygienikov bolo potrebné
odstrániť staré laminátové pokrytie bazé-
nov, urobiť nové betónové potery a opä-
tovne nanovo zalaminovať veľký i detský
bazén. Práce boli vykonané svojpomoc-
ne, teda oveľa lacnejšie ako cez dodá-
vateľskú firmu. Poďakovanie obce za
vykonanie týchto prác patrí brigádnikom
D. Klementíkovi, J. Klobušníkovi a Š.
Bendíkovi. 

Požiadavku obce splnila aj Východo-
slovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Košice a v máji vykonala komplexnú re-
konštrukciu vodovodného potrubia
s prípojkami na Mlynskej ulici. Nové
potrubie je odolné voči tlaku, uložené je
v pieskovom lôžku, takže je odstránená
bývalá hrozba častých porúch. Ostáva
nám úloha povrchovo upraviť ulicu, čo
však zabezpečíme až po usadnutí výko-
povej zeminy.

V televízii ste svedkami honosných
reklám ako budeme môcť využiť európ-
ske dotácie. Situácia je však podstatne
iná. Bývalé strediskové obce a mestá
boli úradnícky rozdelené do tzv. „kohéz-
nych“ a „inovačných“ pólov rastu, do
ktorých budú „tiecť“ európske peniaze.
Väčšina obcí, ktoré neboli strediskové
a nemajú plneorganizovanú školu neboli
zaradené do pólov rastu, ale ako
vidiecke sídla malého významu pod
gesciu ministerstva pôdohospodárstva.
Prostriedky budú čerpať z Programu
rozvoja vidieka, z ktorého však prevažná
časť pôjde na rozvoj poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva. Len malá časť
z balíka financií sa ujde obciam. Podľa
prepočtov MP SR nám pripadne podľa

počtu obyvateľov 400 EUR na osobu,
t.j. na pre Vlachovo cca. 12 mil. Sk. Na-
ša poradenská firma ako najpriechodnej-
šie navrhuje podľa našich požiadaviek
urobiť rekonštrukciu ciest Kpt. Nálepku,
Mlynskej a Osloboditeľov. Niečo sa
možno zvýši aj na rekonštrukciu bývalé-
ho mlyna, pretože obec nemá žiadne
prevádzkové priestory.

(Pokračovanie na 8. str.)

Pohľad na Vlachovo z juhu od Gočova. foto: J. Kováč ml.

Vlachovské kultúrne leto

19. júl 2008 (sobota) o 17.00 hod. v amfiteátri kúpaliska
Folklórny festival „Vlachovo 2008“ - vystúpenie folklórnych súborov a skupín
- Stromíš z Vlachova („Dedina roka 2005“) - Magura z Kežmarku
- Vernár z Vernára - Jánošík zo Zvolena
- Liptovská Teplička („Dedina roka 2007“)

21.00 Ľudová veselica s ukážkami diskotancov dievčenskej tanečnej skupiny
z Varbó (MR)

9. august 2008 (sobota) o 19.00 hod. v amfiteátri kúpaliska
GLADIÁTOR - koncert poprednej slovenskej hudobnej skupiny

10. august 2008 (nedeľa) o 10.00 hod. v parku pre kaštieľom
Vlachovský remeselnícky jarmok - trh s tradičnými remeselníckymi výrobkami,
občerstvením a trhovými jedlami

Počas leta bude v prevádzke Letné kúpalisko.

Obec je bohatšia o pozemky na Maši
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Hlavným kultúrnym podujatím VKL bude XVI. ročník Folklórneho festi-
valu dňa 19. 7. 2008, ktorý bude obohatený programom reprezentačných
kolektívov Slovenska, akými sú vojenský folklórny súbor Jánošík zo Zvolena
a Magura z Kežmarku. Kvôli očakávaným horúčavám sa festival začne pod-
večer o 17.00 hod. a bude pokračovať ľudovou veselicou až do 04.00 hod.
Vstupné bude pre dospelých 100,- Sk (vrátane nočnej zábavy), pre dôchod-
cov 50,- Sk, pre deti 30,- Sk, do 6 r. zdarma.

9. augusta vystúpi v amfiteátri popredná hudobná skupiny GLADIÁTOR
a 10. augusta sa pre kaštieľom bude konať Vlachovský remeselnícky jarmok.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
9. mimoriadne zasadnutie OcZ

Starosta obce informoval, že dňa 9.4.
2008 bude verejná dražba pozemkov
nachádzajúcich sa v k.ú. obce Vlachovo,
(Vlachovo - Maša), ktorých vlastníkom sú
Bane, š.p. v likvidácii Spišská Nová Ves.
Obec má záujem kúpiť uvedené
pozemky z dôvodu, že sa prihlásil budúci
investor - firma JUNO, s.r.o. Rožňava,
ktorý si ich prenajme a postaví na nich
malý priemyselný park - závod na spra-
covanie dreva. Ďalej informoval, že ho
navštívili zástupcovia tejto firmy s tým, že
pôvodný projekt rozšíria o výstavbu
sociálnych bytov stredného štandardu,
približne 20 domov v jednej lokalite. OcZ
schválilo kúpu pozemkov od Baní v likvi-
dácii, š.p. Spišská Nová Ves, formou
dražby dňa 09. apríla 2008 vo vyvolá-
vacej cene 1 100 000,- Sk.

Starosta obce informoval prítomných
o ponukách bánk VÚB, a OTP na poskyt-
nutie úveru pre nákup pozemkov. Požia-
da o spracovanie ponuky aj Dexia banku
v Košiciach. Po vyhodnotení ponúk sa
rozhodne o vybavení úveru v banke s naj-
výhodnejšou ponukou. 

Zastupiteľstvo súhlasilo s použitím fi-
nančných prostr iedkov vo výške
200.000,- Sk uložených na terminova-
nom vklade obce na zaplatenie istiny pre
dražbu pozemkov. 

Starosta obce predložil informáciu
o pripravenosti projektovej štúdie na re-
konštrukciu kúpaliska so zhotoviteľom
Ing. Zvarom z Košíc a poradcom pre čer-
panie finančných prostriedkov z Eurofon-
dov Ing. Mojžišom z Košíc. Projektová
štúdia na rekonštrukciu kúpaliska je pri-
pravovaná - náklady sú vo výške 90 mil.
Sk. V prvej etape sa žiadosť podá na re-
konštrukciu bazénov vo výške 30 mil. Sk
a v druhej etape podá žiadosť obecná
s.r.o. na výstavbu ubytovacieho zariade-
nia. Hľadá sa aj možnosť vstupu iného
investora do spoločného podnikania.

Poslancami bol odsúhlasený program
Dňa učiteľov a 45. výročia otvorenia
budovy školy, ktoré sa uskutočnia 27.
marca 2008, t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Vlachove. 

10. zasadnutie OcZ

Informatívnu správu o súčasnom stave
pripravovanej projektovej štúdie: Rekon-
štrukcia kúpaliska vo Vlachove predniesol
Ing. M. Zvara, zástupca firmy Griff s.r.o.
Košice. Na dohotovenie projektovej do-
kumentácie požaduje výškové zameranie
areálu kúpaliska. Poslanci zobrali správu
o súčasnom stave projektovej štúdie na
vedomie a súhlasili s výškovým zamera-
ním areálu.

Súťaž Za krajšiu obec 2007 vyhodno-
tila poslankyňa RNDr. Viera Hroncová.
Ocenenia prítomným občanom odovzdal
starosta obce Mgr. Juraj Kováč. OcZ
schválilo vyplatenie odmien víťazom tejto
súťaže vo výške 6 000,- Sk.

Správu kontrolórky obce o výsledkoch
previerky hospodárenia ZŠ s MŠ prednies-
la pracovníčka obce Renáta Lešková. Cel-
kové náklady za rok 2007 boli vyčerpané
vo výške 3 520 000.- Sk, z toho na prene-
sené kompetencie 1 700 000.- Sk a na
originálne kompetencie 1 820 000.- Sk.

Správu o súčasnom stave a perspektí-
vach prevádzky ZŠ s MŠ (pokles počtu
žiakov, prevádzka ŠJ) predniesla riaditeľ-
ka školy Mgr. Mária Hlaváčová. V súčas-
nosti má ZŠ 40 žiakov. Vyučovanie pre-
bieha v dvoch triedach, v ktorých vyučujú
2 učiteľky. V školskom klube je zapísa-
ných 37 detí, o ktoré sa starajú 2 vycho-
vávateľky. V MŠ je 16 detí. Vyučujú tu 2
učiteľky, z toho 1 dôchodkyňa. V budú-
com školskom roku poklesne počet detí
v ZŠ na 30 a v MŠ na 15. V školskej je-
dálni pracujú 3 pracovníčky. V súčas-
nost i  nie je možné znižovať počet
zamestnancov. V budúcom školskom
roku riaditeľka predpokladá zníženie
počtu vychovávateliek v školskom klube.
Navrhuje prepočítať efektívnosť pre-
vádzky školskej jedálne s ohľadom na
klesajúci počet detí. Starosta poveril
Mgr. M. Hlaváčovú, Renátu Leškovú a
aktivistu Štefana Bendíka do budúceho
zastupiteľstva prepočítať výdaje na škol-
skú jedáleň a prekalkulovať aj dovoz
stravy pre školu z Nižnej Slanej. 

Poslanci schválili odkúpenie pozem-
kov, k. ú. Vlachovo, p. č. 300/12 zasta-
vaná plocha o výmere 1868 m2, p. č.
394/7 zastavaná plocha o výmere 366
m2, p. č. 394/8 zastavaná plocha o vý-
mere 264 m2 , p. č. 404/4 zastavaná

plocha o výmere 555 m2, p. č. 405/1
zastavaná plocha o výmere 1640 m2, p.
č. 405/3 zastavaná plocha o výmere
949 m2, p. č. 468/3 zastavaná plocha
o výmere 803 m2, p. č. 3109/1 zastava-
ná plocha o výmere 335 m2, p. č. 404/3
ostatná plocha o výmere 10 237 m2, p. č.
391/1 ostatná plocha o výmere 11826
m2 , p. č. 391/2 ostatná plocha o výme-
re 1000 m2, p. č. 394/9 ostatná plocha
o výmere 13 511 m2, p. č. 396/1 ostat-
ná plocha o výmere 33569 m2, p. č.
404/5 ostatná plocha o výmere 1273
m2, p. č. 404/6 ostatná plocha o výme-
re 2757 m2, od dražiteľa HP Real, s.r.o.
Bratislava za cenu 800 000.- Sk.

Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej uzávierky obce predniesol
poslanec Dušan Elexa. Audit vykonala
Ing. Lýdia Burkovská. Účtovná uzávierka
poskytuje pravdivý a objektívny pohľad
na finančnú situáciu obce Vlachovo
k 31.12.2007, na výsledky jej hospodá-
renia a peňažné toky za rok končiaci
k danému dátumu a je v súlade so Záko-
nom o účtovníctve. OcZ uvedenú správu
nezávislej audítorky schválilo bez výhrad.

Informatívnu správu o činnosti Klubu
a Jednoty dôchodcov vo Vlachove podal
predseda Klubu dôchodcov JUDr. Ján
Klobušník. K 31.12. 2007 je v klube
100 členov. Aktívne pracuje hudobný
krúžok, krúžok šikovných rúk, zmiešaná
spevácka skupina Pekná dolinka. Z roz-
počtu obecného úradu vo Vlachove bolo
na činnosť Klubu dôchodcov čerpaných
celkom 20 tis. Sk.

Starosta predložil návrh na odkúpenie
schátralých neobývaných domov a po-
zemkov v intraviláne do majetku obce.
Prítomní poslanci nesúhlasili s odkúpením
neobývaných domov a pozemkov s tým,
že obec nebude vedieť tieto domy a po-
zemky využiť.

V návrhu na riešenie vykurovania v bu-
dove bývalej MŠ starosta obce oboznámil
prítomných s predpokladaným rozpoč-
tom na úpravu vykurovania, ktorý pred-
ložila firma ENES energetické služby.
Firma by urobila montáž termostatických
ventilov, výmenu radiátorových ventilov
a montáž pr idruženého plynomeru
v sume cca. 50 tis. Sk.

Z Programu Obnovy dediny získala
obec finančnú dotáciu vo výške 170 000.-
Sk na dobudovanie ústredného pries-
transtva obce. Poslancom predložil k na-
hliadnutiu schválenú projektovú doku-
mentáciu Úprava priestranstva okolo
pomníka padlých. Podiel obce na pro-
jekte je 20 000.- Sk. 

Rekonštrukciu ozvučenia Domu smút-
ku a cintorína previedla firma Hrontech
s.r.o. Sliač (p. Ľubomír Kováčik) v hod-
note 30 000.- Sk. 

V interpelácii a diskusii bola podaná
informácia o výrube stromov v okolí kaš-
tieľa a v lokalite Vlachovo Maša. Poslan-
ci sa oboznámili so sťažnosťou občana
Dušana Martinka voči susedovi Jánovi
Gallovi. Sťažnosť rieši stavebné komisia.
Žiadali opraviť poškodený kanál na Novej
ulici, podali návrh urobiť prieskumný vrt
pred rekonštrukciou kúpaliska, v spolu-
práci s klubom dôchodcov pripraviť Deň
detí a urobiť revíziu elektrického zariade-
nia v škole, ako aj opraviť zábradlie
a preliezky.

11. zasadnudie OcZ

(Pokračovanie na 3. str.)
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/k 30. 6. 2008/

85 rokov
Viera Hudecová, 8.4.1923

SNP 242

80 rokov
Zuzana Lešková, 10.5.1928

Kpt. Nálepku 210

75 rokov
Mária Sekerková, 24.5.1933

Nová 292

70 rokov
Zuzana Černajová, 6.5.1938

Letná 116

Juraj Hronec, 15.5.1938
SNP 241

Lukáš Kolesár, 28.5.2008
Osloboditeľov 328

Dominika Kolesárová, 28.5.2008
Osloboditeľov 328

Tamara Elexová, 17.6.2008
Záhradná 259

Zuzana Klementíková,
15.8.1928 - 16.5.2008 

Kpt. Nálepku 222

Dušan Rusnák,
10.11.1955 - 22.5.2008

Kamenná 152

Mária Lešková,
28.3.1931 - 1.6.2008

Kúpeľná 320

Miroslav Varga,
4.9.1959 - 21.6.2008

Letná 70 

Miroslava Martinková
- Michal Hőnsch

29.3.2008

Martina Černajová - Dušan Gál
26.4.2008

Gabriela Repáňová - Jozef Pardavý
3.5.2008

Frederika Olexáková
- Tomáš Hronec

7.6.2008
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Zastupiteľstvo sa 25. marca 2008
zaoberalo prípravou na verejnú dražbu
pozemkov š. p. Bane Spišská Nová
Ves v likvidácii, informáciou o výsled-
koch jednania s budúcim investorom,
jednaním o poskytnutí úveru a cenový-
mi ponukami jednotl ivých bánk,
použitím finančných prostriedkov z ter-
minovaného účtu 200.000,- Sk na
úhradu zábezpeky pre dražbu pozem-
kov, informáciou o stave pripravenosti
projektovej štúdie na rekonštrukciu
kúpaliska so zhotoviteľom Ing. Zva-
rom, Košice a poradcom pre čerpanie
finančných prostriedkov z Eurofondov
Ing. Mojžišom Košice, prípravou osláv
Dňa učiteľov a 45. výročia výstavby
budovy ZŠ.

tovej štúdie: Rekonštrukcia kúpaliska
vo Vlachove, vyhodnotením súťaže Za
krajšiu obec 2007, správou kontrolór-
ky obce o výsledkoch previerky hos-
podárenia ZŠ s MŠ, správou o súčas-
nom stave a perspektívach prevádzky
ZŠ s MŠ (pokles počtu žiakov, pre-
vádzka ŠJ), situačnou správou o draž-
be pozemkov Baní Spišská Nová Ves,
š.p. v likvidácii do majetku obce, sprá-
vou nezávislého audítora o overení úč-
tovnej uzávierky obce, informatívnou
správou o činnosti Klubu a Jednoty dô-
chodcov vo Vlachove, návrhom na od-
kúpenie schátralých neobývaných do-
mov a pozemkov v intraviláne do majet-
ku obce, riešením vykurovania v budo-
ve bývalej MŠ, prípravou Vlachovské-
ho kultúrneho leta 2008, oznámením
o schválení žiadosti z Programu Obno-
vy dediny (170 000.- Sk), informatív-
nou správou o rekonštrukcii ozvučenia
DS a cintorína.

Zastupiteľstvo sa 9. mája 2008 za-
oberalo informatívnou správou o sú-
časnom stave pripravovanej projek-

Zastupiteľstvo sa 16. júna 2008 za-
oberalo úverom na odkúpenie pozem-
kov vo Vlachove - Maši, správou o pri-
pravenosti letnej turistickej sezóny
2008 - Vlachovské kultúrne leto, pre-
jednaním návrhu na zakúpenie úžitko-
vého motorového vozidla pre obec,
zmluvou s firmou Premier Consulting
na vypracovanie žiadosti pre získanie
prostriedkov z eurofondov, rekonštruk-
ciou ústredného priestranstva obce -



Vo veci prejednania úveru na odkúpe-
nie pozemkov vo Vlachove-Maši starosta
obce oboznámil prítomných s ponukami
OTP banky, DEXIA banky a VÚB o poskyt-
nutí úveru na financovanie investičných
potrieb obce. Najvýhodnejšie podmien-
ky ponúka Dexia banka. 

Správu o pripravenosti letnej turistick-
ej sezóny 2008 - Vlachovské kultúrne
leto, technická pripravenosť kúpaliska
podala Ing. Zuzana Kováčová. Vykonaná
bola hygienická kontrola na ubytovni a re-
konštrukcia obidvoch bazénov (lamináto-
vanie, oprava spŕch, ventilov). Kúpalisko je
pripravené na LTS. Program Vlachovského
kultúrneho leta predložil starosta obce.
Prítomní poslanci s programom súhlasili.

Poslanci schválili nákup úžitkového mo-
torového vozidla Renault Kangoo od firmy
SWAM Košice pre účely obce v sume
432 550,- Sk s DPH podľa priloženej
ponuky. Doterajšie malé nákladné vozidlo
JUMPER bude slúžiť na prepravu mate-
riálu v obci až do úplného opotrebenia.

Na vypracovanie žiadosti pre získanie
prostriedkov z eurofondov poslanci súhla-
sili s dohodou o spolupráci obce Vlachovo
a firmou Premier Consulting Komárno.

Oboznámení boli so žiadosťou Ing.

Petra Pakesa o odkúpenie pozemku.
OcZ ukladá komisii plánovania a územ-
ného konania prejednať uvedenú žiadosť
a podľa výnosu Ministerstva spravodli-
vosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení vše-
obecnej hodnoty majetku stanoviť cenu
pozemku.

Účelová dotácia z Programu obnovy
dediny vo výške 170 000,- Sk bude pou-
žitá na rekonštrukciu ústredného priestran-
stva obce a opravu mosta pri šetierni.

Starosta obce oboznámil poslancov
s ponukou firmy TIPLUX s.r.o. na rekon-
štrukciu verejného rozhlasu a verejného
osvetlenia, a so zámerom výstavby bu-
dovy hornej autobusovej zastávky.

V správe o zavedení vysokorýchlost-
ného internetu v obciach Vlachovo a Go-
čovo poslanci konštatovali, že podmien-
ky Slovak Telecom, a.s. na zavedenie vy-
sokorýchlostného internetu nie sú pre
občanov zaujímavé. Ponuku zamietli, pre-
tože táto firma žiada od obce doplatiť na
internet 340 tis. Sk.

Starosta obce oboznámil poslancov so
žiadosťou o zriadenie predajne firmy Agro
Milk. Poslanci súhlasia so zriadením pre-
dajne tohto typu a navrhujú prenajať pries-
tory v budove bývalej predajne mlieka.

Poslanci prejednali žiadosť pani Dany
Gargušovej o zriadenie prevádzky kader-
níctva a holičstva a súhlasili s prenájmom
priestorov v bývalej MŠ. 

Prejednaný bol podnet občanov Milana
Kováča a Ondreja Černaja na znečisťova-
nie životného prostredia Helenou Martinko-
vou, rod. Krupkovou. OcZ ukladá komisii
verejného poriadku tento podnet riešiť.

V interpelácii a diskusii sa upozornilo
na vývoz buriny zo záhradiek, podaný bol
návrh natrieť obecné ploty v priebehu let-
ných prázdnin za pomoci študentov-bri-
gádnikov. Opätovne bola kritizovaná sku-

točnosť, že na poľných a lesných cestách
nie sú vybudované odrážky pre prívalové
vody a nie sú prečistené odpadové ka-
nály. Pomôcť v tom musí poľnohospo-
dárske družstvo s mechanizmami.

Riaditeľka školy žiada okrem opravy
žľabov a strechy riešiť aj na nutnú opravu
elektroinštalácie v budove ZŠ. Upresnil
sa termín uzávierky článkov a príspevkov
do letného čisla Vlachovských novín.

Pracovníčka obce Ing. Zuzana Kováčová
informovala prítomných o výške dane
z nehnuteľností pre Štátne lesy Rožňava.
Lesy zaplatia obci daň z nehnuteľností
vo výške 495 866,- Sk. Keďže táto su-
ma nezodpovedá sume s akou sa počíta-
lo v rozpočte obce bude nutné previesť
úpravu rozpočtu obce na rok 2008

Zo zápisníc OcZ spracoval
Mgr. Marian Kušnier
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Zo správy hlavnej kontrolórky obce
Márie Gallovej citujeme:

„Overenie účtovnej závierky a finanč-
ného hospodárenia som previedla na zá-
klade poverenia pléna obecného zastupi-
teľstva vykonávaním práce obecného
kontrolóra .
Dátum a obdobie, ku ktorému sa vykonáva
overovanie: od 1.1.2007 do 31.12.2007.
Kontroly som prevádzala priebežne
podľa jednotlivých mesiacov.
Pri kontrole boli použité nasledovné
dokumenty: -prijaté a odoslané faktúry,
pokladničné doklady, bankové doklady
a pomocná evidencia na vedenie daní
a poplatkov.
Osoby s ktorými som spolupracovala: p.
Renáta Lešková, Ing. Zuzana Kováčová
a Mgr. Juraj Kováč, starosta OU.
Overením účtovnej dokumentácie bolo
zistené, že :
- účtovné zápisy sú z vecného a časo-
vého hľadiska usporiadané systematicky
- účtovníctvo sa vedie preukazným spô-
sobom a zobrazuje skutočnosť,
- účtovníctvo je vedené podľa platnej
rozpočtovej skladby,
- účtovné doklady obsahujú potrebné
náležitosti, 
- peňažné sumy sú usporiadané tak, že
umožňujú overiť zaúčtovanie všetkých
účtovných prípadov. 
OÚ vedie automatizované účtovníctvo
v sústave podvojného účtovníctva. Vede-
nie účtovníctva prostriedkami výpočtovej
techniky je v súlade s ustanoveniami
zákona o účtovníctve. Dodržiava sa
účtovný rozvrh podľa príslušnej účtovnej
osnovy.
Inventarizácia majetku sa podľa zákona
o obecnom zriadení vykonala inventúrny-
mi komisiami na konci roka, podľa jed-

notlivých skupín majetku. Inventúrnymi
komisiami bol vyradený majetok v hod-
note 101169,90 Sk. Z toho dlhodobý
majetok v hodnote 78 076.- Sk a drobný
majetok v hodnote 23 093,90 Sk. Inven-
túrne rozdiely zistené neboli. Overila som
účet pokladne, kde zostatok poklad-
ničnej hotovosti je O,- Sk.
Suma všetkých finančných prostriedkov
na účtoch obce je 914 984,30 Sk.
Podľa jednotlivých účtov v bankách:
- základný bežný účet VÚB 430.148,32
- terminovaný vklad 200.000
- účelový účet školstvo 2.468,88
- účet sociálneho fondu 15.416,77
- bežný účet PKB 867,90
- účelový účet VÚB 3,763,44
- účelový účet VÚB 132.845,43
- účet podnikateľskej činnosti 129.473,56
Uvedené zostatky súhlasia s konečným
zostatkom na bankových výpisoch.
Na základe predložených dokumentov,
vykonaného overovania správnost i
a pravdivosti vykazovaných údajov, ako aj
na základe získaných informácií a vlast-
ných poznatkov konštatujem, že účtovná
závierka verne zobrazuje majetkovú
a finančnú situáciu obce Vlachovo.
V roku 2007 obecné zastupiteľstvo zasa-
dalo sedemkrát. Prvé slávnostné zasadnu-
tie bolo 29. 12. 2006 po voľbách a posled-
né siedme bolo 14. decembra 2007.
Prijatých bolo sedem hlavných uznesení.
Účasť poslancov na zasadnutiach bola
celkove 86%. Obecnému zastupiteľstvu
boli doručené tri sťažnosti. Z toho dve
boli vyriešené a jedna sťažnosť je v rie-
šení. Taktiež bolo riešené jedno priestup-
kové konanie, a to porušenie verejného
poriadku, ktoré je neukončené.

Zo správy kontrolórky spracoval:
Mgr. Marian Kušnier

Správa o overení účtovnej závierky a finančného
hospodárenia obce Vlachovo za rok 2007 

Starajú sa o naše životné prostredie, zľava - Ján Varga, Dušan Sopkovič a Ondrej
Marciš pri kosení priekop a verejných priestranstiev.                                         foto: jkč

Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove

Myslím, že sa nám v našej dedine žije
dobre. Okrem pár sporov, ktoré sa medzi
susedmi ťahajú už roky nás netrápia
závažné problémy, ktoré sú typické pre
iné obce.

Viacerých občanov trápia hlučné
diskotéky a jazdy áut a motocyklov
v noci. Niekto to však robí bez dôvodu aj
cez deň a vôbec si neuvedomuje, že
iných to môže rušiť, keď sústavne premá-
va alebo sa predvádza, aby každý videl,
ako jazdí, alebo že má auto. 

Občas sa stane, že aj niektorí naši
spoluobčania si pomýlia skoré ráno,
alebo neskorý večer s dňom a robia
práce, ktoré by v tom čase už nemuseli
robiť, alebo nemali, pokiaľ by brali ohľad
aj na iných. Väčšina z nás je veľmi pra-
covne vyťažená a stratený čas chce
dohnať cez víkendy a sviatky. Nie som
zástancom cirkevných a ani ostatných
sviatkov, ale keď je sviatočný deň alebo
deň pracovného pokoja, mnoho ľudí si
chce oddýchnuť, možno aj dlhšie pospať
a dohnať stratený spánok a takýmto
prirodzeným spôsobom nabrať si lu
a energiu tak potrebnú pre naše každo-
denné fungovanie a zvládanie všetkých
prekážok a starostí, ktoré každému z nás
prichádzajú do cesty. 

Myslím si, že nie je vhodné, keď niek-

torí ranostaji, alebo tí, čo všetko chcú sti-
hnúť za jediný deň púšťajú cirkulárky,
št i lky, kosačky a hobľovačky
v ktoromkoľvek čase, bez ohľadu na
iných. Tieto zvuky sa ozývajú pravidelne
a veľmi rušia okolie, najmä starších
a prepracovaných ľudí, ktorí túžia po
pokoji a tichu. 

Veľa občanov našej dediny pracuje aj
na smeny a je len vecou susedského
spolunažívania, aby sme si nerobili pri
výkone hlučnejších domácich prác také-
to protivenstvá a prieky.

Tiež nie je vhodné, aby niekto strieľal
na záhrade zo vzduchovky len tak pre
svoju zábavu na mačky a psy a ubližoval
týmto tvorom pre svoje potešenie
a zábavu. 

Každý sa poväčšinou stará o svoj dvor
a okolie, ale nájdu sa aj ľudia, ktorí si
mýl ia cudzie dvory so smetiskami
a hlavne tie, ktoré sú neobývané, alebo
obývané len občas a vyvážajú alebo
odnášajú tam odpad, ktorého sa potre-
bujú zbaviť.

Verím, že naši spoluobčania, ktorých
sa to týka si uvedomia svoje prehrešky
a budú ohľaduplnejší nielen k svojim
susedom, ale aj k ostatným občanom,
aby tieto veci boli len zabudnutou témou
rozhovorov v našej obci.                   - zm - 

�� ��"�������

Porušovanie občianskeho spolunažívania

čerpanie účelovej dotácie z Programu
obnovy dediny, prejednaním ponuky
firmy TIPLUX s.r.o. na rekonštrukciu
verejného rozhlasu a verejného osvet-
lenia, prípravou výstavby budovy hor-
nej autobusovej zastávky, informatív-
nou správa o zavedení vysokorýchlost-
ného internetu v obciach Vlachovo
a Gočovo, žiadosťou o zriadenie pre-
dajne f irmy Agromilk a žiadosťou
o zriadenie prevádzky kaderníctva
a holičstva.



Združenie občanov rozvíja
ľudové tradície

Činnosť OZ je zameraná na udržia-
vanie a rozvoj folklórnych tradícií v našej
obci. V pláne činnosti na rok 2007 sme
mali stanovené ciele a úlohy, ktoré sa
nám vďaka zanietenosti našich členov
podarilo vo väčšej miere naplniť. 

Celý uplynulý rok sme pokračovali
v pravidelných nácvikoch, ktoré sme
prispôsobovali požiadavkám a možnos-
tiam tanečnej a speváckej zložky. Pro-
gram sa nám podarilo doplniť o nový
tanec, a to „Gemerský čardáš“, ktorý sa
začal cvičiť na sústredení pod vedením
Igora Kovačoviča a docvičený bol na
nácvikoch nášho súboru. Program sme
ďalej doplnili aj o hry mládeže na cuchtu
a metlový tanec. Jozefovské spevy,
veľkonočná oblievačka a stavanie májov
nebolo zrealizované z dôvodu nepriaz-
nivého počasia. Zahraničný zájazd do
Srbskej republiky sme museli zrušiť,
nakoľko sme nemali zabezpečené dosta-
točné finančné krytie. Vystupovali sme
na XV. Ročníku folkórneho festivalu vo
Vlachove, ako aj na tradičnom remesel-
níckom jarmoku v priestoroch kultúrneho
domu. Našou najväčšou úlohou v uplynu-
lom roku bolo zorganizovať a dôstojne
osláviť 40. výročie založenia Folklórnej
skupiny Stromíš, ktorú sme v mesiaci
november úspešne zvládli. Rok 2007
sme ukončili tradičnou Vlachovskou
gubajkou.

Rok 2007 bol pre nás bohatý na kul-
túrno-spoločenské vystúpenia, kde sme
prezentovali náš folklór, tradície a zvyky.
Stojí za zmienku si ich pripomenúť, aby
ste vedeli, kde všade sme reprezentovali
našu obec.

22. marca sa FS Malý Stromíš zúčast-
nil okresnej súťaže detských folklórnych
súborov s programom „Detská svadba“.

13. - 15. apríla sa uskutočnilo sústre-
denie tanečnej a speváckej zložky na
chate Slanka na Dobšinskej Maši. Začal
sa tu cvičiť  nový tanec „Gemerský
čardáš“ v choreografii Igora Kovačoviča.

13. mája sa FS zúčastnil vystúpenia
v obci Chyžné na oslavách Dňa matiek
s celovečerným programom a Malý
Stromíš vystupoval v tento deň pri tejto
príležitosti v KD vo Vlachove.

23. júna sme vystúpili na Casovia
Folkfeste v amfiteátri v Košiciach s voliar-
skym tancom.

15. júla sme vystupovali na domácom
festivale s tromi tancami: gemerský čar-
dáš, vlachovské rozkazovačky a gemer-
ské cifrovačky a dvoma blokmi spevov.
Prvýkrát sa tu predstavila i naša nová só-
lová speváčka. DFS Malý Stromíš sa
predstavil s detskými hrami.

11. augusta sme za zúčastnili na Folk-
lórnom festivale v Kokave nad Rimavicou,
kde sme vystúpili s voliarskym tancom
a gubajkou.

12. augusta sa vo Vlachove konal
remeselnícky jarmok, ktorý sme obohatili
tancami, a to polkou toplianskej doliny
a gemerským čardášom.

24. - 26. augusta sme sa zúčastnili
Medzinárodných folklórnych slávností
v Liptáli v ČR, kde sme sa predstavili
blokom gemerských tancov a spevov.

20. októbra sme sa zúčastnili celove-
černého vystúpenia v obci Pača pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším.

26. októbra pri tej istej príležitosti sme
vystúpili aj vo Vlachove.

1. decembra sme všetci spolu oslavo-
vali 40. výročie založenia nášho FS. Vy-
stúpenie bolo rozdelené do piatich blo-
kov. Predstavili sme sa celým tanečným
repertoárom a spevmi.

13. decembra sme vystúpi l i  na
oslavách 50. výročia založenia Gymnázia
v Dobšinej.

16. decembra sme prezentovali Vla-
chovskú gubajku v obci Margecany na
Spiši.

25. decembra sme vystúpili tradične
na Vlachovskej gubajke na Ústrednom
priestranstve obce vo Vlachove.

Môžem s radosťou skonštatovať, že
náš dlhodobý problém, ktorý sa týkal kro-
jového vybavenia FS bol vďaka finančnej
podpore Obecného úradu vo Vlachove
vyriešený. Podarilo sa nám doplniť kro-
jové vybavenie o nové vlachovské kroje,
kroje na tance z východu a o ďalšie kro-
jové súčasti, ako sú krpce, čižmy a opas-
ky. Vďaka finančnému daru od Miestne-
ho odboru Matice Slovenskej vo Vla-
chove sme zakúpili aj nové klobúky.
Chcel by som sa týmto poďakovať obec-
nému úradu za poskytnutie priestorov na
nácviky. V spolupráci so starostom obce
riešime ešte problém uskladnenia krojov.

V závere by som sa dotkol ešte prob-
lému personálneho obsadenia tanečnej
zložky. Stále sa nám opakuje problém
odchodu už skúsených tanečníkov po
ukončení strednej školy. I keď priebežne
dopĺňame počty o nových mladých ta-
nečníkov, kvalitatívne stagnujeme. Prob-
lém nastal aj v hudobnej zložke, kde
súrodenci Hlaváčovci nástupom na vyso-
kú školu nemajú možnosť sa pravidelne
zúčastňovať nácvikov, ani všetkých vys-
túpení. Dočasným riešením je primáš Ján
Kašpar z Dobšinej, pokiaľ nám nevyrastie
mladá primáška Lucka Gallová.

V závere by som sa chcel poďakovať
všetkým členom nášho združenia, ktorí
pridali ruku k spoločnému dielu za ich
celoročnú aktívnu prácu.

Ing. Ľuboš Gál
predseda OZ Stromíš

22. apríl - Deň Zeme
Z príležitosti Dňa Zeme riaditeľstvo Zák-

ladnej školy vo Vlachove v spolupráci so
Slovenskou agentúrou životného prostredia
„Drieňok „ Teplý Vrch a obecným úradom
vo Vlachove usporiadali informačný stánok
na námestí v obci. Jeho cieľom bolo infor-
movať širokú verejnosť obce o najdôležite-
jších problémoch životného prostredia,
poukázať na možnosti separácie odpadu,
budovanie kompostovísk v domácnostiach.

Žiaci základnej školy rozdávali obyvate-
ľom, ktorí sa pristavili pri stánku informačné
letáky o budovaní kompostoviska, plagáty
o biopotravinách, ako aj adresár členských
organizácií, ktoré sa venujú environmentálnym
aktivitám. Zároveň prezentovali časopis pre

environmentálnu výchovu a filozofiu Ďaleko-
hľad, časopis o tvorbe a ochrane životného
prostredia Enviromagazín a zaujímavú
brožúrku Desatoro o pitnej vode, z ktorej
sa prítomní dozvedeli všetko o pitnej vode,
o studniach, o kvalite vody vôbec, ale aj
o šetrení vodou, ktorá je pre nás všetkých
vzácnou tekutinou. Sprievodnou aktivitou
bol zber opotrebovaných batérií v domác-
nostiach a výstava výtvarných prác žiakov
s tematikou ochrany životného prostredia. 

Uvedenými akt iv i tami sme prispel i
k ochrane životného prostredia a obhájili
sme pre našu školu Zelenú vlajku.

Margaréta Marošová
koordinátorka environmentálnej výchovy

Oslavy 45. výročia otvorenia budovy ZŠ vo Vlachove 

Riaditeľka ZŠ poďakovala účastníkom
podujatia, že prijali pozvanie organizátorov
a ocenila všetkých bývalých riaditeľov,
učiteľov a ostatných zamestnancov vla-
chovskej školy za zveľaďovanie nielen jej
priestorov, ale aj ľudských duší.

Poďakovanie patrí aj starostovi obce
Mgr. Jurajovi Kováčovi za finančné a orga-
nizačné zabezpečenie tohto stretnutia
a zároveň aj všetkým terajším zamestnan-
com základnej školy za prípravu tohto
podujatia, ale aj za odvedenú prácu,
ktorú každodenne vykonávajú.

Riaditeľka ZŠ v krátkosti priblížila
udalosti, ktoré sa dotýkajú histórie školst-
va vo Vlachove, tak ako sú zaznamenané
v kronike a dopomohla ich oživiť tým,
ktorí viac, či menej pomohli písať históriu
vlachovskej školy a svojím pôsobením
prispeli k rozvoju školstva v našej obci.

V neformálnej atmosfére sa účastníci
slávnosti rozhovorili o histórii školy a zá-
roveň pospomínali na udalosti a zážitky,
ktoré im utkveli v pamäti. 

Mgr. Mária Hlaváčová
riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vlachove
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Stánok detí a ochrancov prírody na dolnom námestí vo Vlachove.                     foto: jkč

Účastníci osláv 45. výročia otvorenia budovy ZŠ vo Vlachove.                foto: M. Mlynár

Riaditeľské rodiny našej školy        (jkč)

Prešlo 45 rokov. Je to veľa, alebo
málo? Je to dosť na to, aby ľudia uro-
bili toľko práce, koľko len bolo možné.
Stálo to každého z nás dosť na to, aby
zazneli slová „ďakujeme za odvedenú
prácu vo vlachovskej škole“. Takéto
slová zazneli na oslavách 45. výročia
otvorenia budovy ZŠ vo Vlachove z úst
riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vlachove Mgr.
Márie Hlaváčovej na slávnostnom
podujatí, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.
marca 2008 v priestoroch Kultúrneho
domu vo Vlachove. 

Dňa februára 2008 sa v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Vlachove
uskutočnila výročná členská schôdza Občianskeho združenia Stromíš, ktorá zhod-
notila činnosť za uplynulé obdobie a stanovila prognózy napredovania občianskeho
združenia v ďalšom období.



Každý cirkevný zbor potrebuje na svoju
existenciu v tomto svete aj finančné pro-
striedky. Tie sú každoročne tvorené z vlast-
ných a cudzích zdrojov. Medzi vlastné zdroje
patria: milodary pri životných príležitostiach
(narodenie a krst dieťaťa, konfirmácia, so-
báš, úmrtie, výročie narodenia, sobáša
a smrti, ukončenie strednej či vysokej školy,
pri radostných i smutných životných príleži-
tostiach atď.), potom ofery (v chráme Božom
pri bohoslužbách, v dome smútku pri pohre-
boch) a napokon cirkevný príspevok (pred-
tým nazývaný „cirkevná daň“). Kým milodary
a ofery sú dobrovoľné, cirkevný príspevok je
akýmsi nutným poplatkom, ktorým má každý
člen cirkvi prispievať na jej činnosť. V našom
cirkevnom zbore je momentálna výška cir-
kevného príspevku 150,- Sk za rok na
jedného pokrsteného člena. Túto výšku
ustanovil a schválil celozborový konvent,
ktorý sa konal vo Vlachove dňa 4.2.2007 -
t.j. samotní členovia cirkevného zboru. Toto
zvýšenie (predtým 100,- Sk) reaguje na zvý-
šenie cien mnohých komodít a služieb a na
potreby cirkevného zboru pri jeho činnosti
a starostlivosti o budovy (kostol a fara). Načo
slúžia peniaze vyzbierané formou cirkevného
príspevku? V prvom rade slúžia na odvody,
ktoré má zbor povinnosť odvádzať na senio-
rát (Gemerský seniorát, sídlo Rožňava) a na
dištrikt (Východný dištrikt, sídlo Prešov). Tak-
že každý zbor našej cirkvi sa svojou troškou
podieľa na financovaní aktivít v senioráte
a v dištrikte. Príspevok (samozrejme spolu
s milodarmi a oferami) ďalej slúži na réžiu,
ktorá sa týka kostola a farskej budovy, po-
tom na financovanie nákladov spojených
s aktivitami v cirkevnom zbore (nákup mater-
iálu na aktivity v CZ, spevokol, detská be-
siedka, hostia a návštevy atď.) a takisto na
ďalšie poplatky za služby či tovar, ktoré je
nutné počas roka v zbore zakúpiť (sviečky
a ďalšie potrebné veci do kostola, cestovné,
nákup materiálu pri opravách a pod.). Cir-
kevný príspevok je základným imaním,
s ktorým môžeme rátať a počítať do budúce-
ho roku (dá sa vypočítať podľa členov CZ),
kým ofery a milodary sú nepredvídateľné a to
podľa životných okolností tých, ktorí na zbor
touto formou prispievajú. Tento príspevok je
teda minimum toho, čo by každý z nás
mohol a mal na cirkevný zbor prispieť: je to
iba 0,41 Sk na deň - čo nie je tak veľa, ak
sa reálne pozrieme na dnešné ceny. Ak
chceme, aby náš cirkevný zbor fungoval,
aby sa v ňom niečo dialo, aby vyvíjal nejakú
činnosť pre svojich členov, ale aj široké oko-
lie, potom je nutné pamätať aj na túto stránku
reality. Tento príspevok, ako aj milodary sa vy-
berajú na fare alebo u sestry pokladníčky
Edity Hajdúkovej. Každý, kto zaplatí príspevok
dostáva knižočku, do ktorej sa zapíše koľko,
za koľko osôb a kedy zaplatil daný príspevok. 

Ešte jedna vec: v Starej zmluve Pán Boh
ustanovil desiatky (v mnohých cirkvách to
funguje dobre aj dnes), pri ktorých dal člo-
vek prvú desatinu svojho príjmu pre Hospod-
ina. A v prvotnej cirkvi zase každý člen zboru
prinášal do spoločenstva to, čo mal, aby mal
z čoho fungovať cirkevný zbor a aby sa vy-
rovnali rozdiely v postavení ľudí (bohatí - chu-
dobní). A napokon v Božom slove sa píše:
„ochotného darcu miluje Boh“. Touto cestou
sa chcem poďakovať tým, ktorí pri všetkých
svojich výdavkoch nezabúdajú prispievať na
chod nášho cirkevného zboru a ktorí často
ako chudobná vdova z Ježišovho podobenst-
va, dávajú to posledné, čo majú, ale robia to
s láskou voči Pánu Bohu a voči Kristovej cirkvi. 

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Cirkevný príspevok
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V archívnych písomnostiach známy aj
ako Roško, Rožko, Roschovitius Lutinelus.
Pochádzal z Lutily /pri Kremničke v okre-
se Žiar nad Hronom/. Po štúdiách bol ev.
kazateľom v Brádne pri Hnúšti, kde v ro-
ku 1597 podpísal muránske artikuly ako
Matthaeus Roschowicius. Od roku 1603
pôsobil v Ratkovej a od roku 1608 vo
Vlachove, kde v roku 1610 zomrel. Pod-
ľahol „krajinskému“ moru spolu s mnohý-
mi obyvateľmi Vlachova a okolia. Potvr-
dzujú to zápisy vo vlachovskej cirkevnej
i obecnej kronike, kde je o ňom zapísané:
„Po Petrovi Sextovi bol zvolený za slova
B. kazatele 1607 Matheus Roskovitz-
iuse, který žto pri cirkvi naší až do roku
Pána 1610 povolaný svú prácu preverne
vykonával. Medzitým líbilo sa bylo milému
Pánu Bohu velikýž a krajinský mor na
vlasť naší dopustiť, kedy potom moru
i tento kněz svuj život dokonal.“ 

Za vlachovského kazateľa bol síce
zvolený v roku 1607, ale do Vlachova
prišiel a do funkcie bol uvedený v roku
1608. Jeho pôsobenie v Hontianskych
Moravciach a v Litave pri Krupine v ro-
koch 1620-1627, uvedené v Slovenskom
biografickokm slovníku je nepravdivé.
Uvádzaný Matúš Roskowický /Roskovi-
cenus/ v Hontianskych Moravciach
a v Litave je iná osoba. Nestotožňuje sa
s Roschowicius z Lutily.

Je tvorcom lamentácie Spustošenie

Uhorskej krajiny pod Turkom. Opísal v nej
nielen spustošenie krajiny, ale aj demor-
alizáciu jej obyvateľov. Piesni dal titul Ján
Kollár podľa rukopisu Mateja Holku
a zaradil ju do Národných spievaniek
s označením „polosvětská a polosvatá.“

Stará histografia mu pripisovala aj pro-
tihabsburskú Píseň o bídné Uhorské kra-
jině. Obidve piesne majú približne rov-
naké výrazové prostriedky i nábožensko-
etické zameranie. Podľa strosticha
v piesni „Spustošenie uhorskej krajiny
pod Turkom“ výrazom v iniciálach sa
usudzuje, že jej autorom je skutočne
Matúš Roškovecius. 

Prevzaté z knihy Jána Šlosára
Vlachovo 1427 - 2002

Záber z pripravovaného filmu o histórii a súčasnosti obce - Jozefovské spevy.         foto: Š. Majerčák

Galéria VlachovčanovStála rubrika

Matúš Roškovecius - básnik a kazateľ
(prelom 16. a 17. storočia, Lutila - Vlachovo)

Pohrebné podporné združenie na Sloven-
sku so sídlom v Betliari má už 80 rokov. Svoju
pobočku, evidovanú pod číslom 4 má aj v obci
Vlachovo. Nesie v sebe hlboko ľudskú myš-
lienku, a to „Vzájomné podporovanie sa čle-
nov pri úmrtí a postaranie sa o slušný pohreb
zomrelého.“

Nikdy nevieme, kedy sa môže niť nášho ži-
vota pretrhnúť. Možno skôr, možno neskôr,
ale raz isto. Pomocnú ruku vtedy podáva Po-
hrebné podporné združenie. Je to najstaršie
dobrovoľné združenie, pôsobiace na princípe
poistenia a prerozdeľovania finančných pro-
striedkov pri úmrtí svojich členov. V súčas-
nosti má PPZ vyše 53 000 členov v 211 po-
bočkách. Členom združenia sa môže stať
každý občan vo veku od 18 do 50 rokov. Zdru-
ženie má humanitný charakter, spája svojich
členov, ktorí pomáhajú sebe aj ostatným.

V sobotu 24. mája 2008 si členovia PPZ
pripomenuli 80. výročie založenia PPZ na
Slovensku. Pri dome zakladateľa PPZ Júliusa
Košutha položili veniec k pamätnej tabuli a na
miestnom cintoríne pri jeho hrobe si uctili pa-
miatku zomrelých dlhoročných funkcionárov
združenia položením vencov a minútou ticha.
Túto slávnostnú atmosféru obohatilo aj vys-
túpenie evanjelického spevokolu. Oslavy
pokračovali slávnostným zasadnutím Ústred-
ného výboru PPZ, ktorý zhodnotil činnosť
združenia za uplynulé obdobie. 

Účastníci osláv 80. výročia založenia PPZ
na Slovensku, súčasní a bývalí funkcionári zhod-
notili prácu a výsledky záslužnej činnosti.
S úctou si pripomenuli jeho zrod, históriu a roz-
voj, prekonávanie ťažkostí a prekážok, ale aj ra-
dosť a dobrý pocit z dosiahnutých úspechov.

Rád by som sa touto cestou poďakoval
všetkým členom za ich účasť v našom zdru-
žení, ktorou prejavujú svoj ľudský, solidárny
prístup. Vrelá vďaka patrí predovšetkým

súčasným, ako aj minulým funkcionárom na
odbočkách a v ústredí PPZ, ktorí svojou prá-
cou prispeli k napĺňaniu myšlienky bratskej
pomoci v ťažkých chvíľach života pri strate
svojich najbližších. V tejto humánnej práci po-
kračuje aj súčasná generácia funkcionárov
s cieľom zabezpečiť rozvoj nášho združenia
v prospech všetkých jeho členov.

Prajeme si, aby naše združenie malo vždy
miesto v našej spoločnosti, aby si obhájilo
svoje postavenie a vytýčený cieľ splnilo aj
v súčasných podmienkach. Nastúpená cesta
poslania nech sa šíri po celom Slovensku
tak, aby naše srdcia boli príbytkom človeka
k človeku. Nech nakoniec zvíťazí dobrá myš-
lienka, ktorá bola založená pred osemdesiati-
mi rokmi.                                   Viliam Grieger

predseda ÚV PPZ na Slovensku

Oslavovali osemdesiatku

Poďakovanie dopisovateľom
V posledných číslach Vlachovských

novín sme viackrát vyzývali našich čita-
teľov, aby nám pomohl i  dotvoriť
Vlachovské noviny a aktívnejšie sa
zapoj i l i  do komplikovaného
a dlhodobého procesu ich tvorby.
Keďže skutočnosť predčila naše očaká-
vanie, chcem sa z tohto miesta poďako-
vať všetkým čitateľom, ktorým ležia na
srdci Vlachovské noviny, ich kvalita,
obsah a zameranie a prispeli k ich
ďalšej tvorbe konkrétnym materiálom
v podobe článkov, konspektov,
fotografií, ale aj zaujímavých námetov
a dobrých nápadov. Všetko máme sta-
rostlivo uschované a postupne ich bu-
deme spracovávať a pripravovať na po-
užitie do niektorých čísiel Vlachovských
novín. Niektoré materiály vieme zaradiť

skôr a pokúsime sa ich v aktuálnom ča-
se aj zverejniť. Sú však aj také, ktoré si
vyžadujú ďalšie spracovanie a ich zvere-
jnenie bude možné len v neskoršom
čase. Každý článok, ktorý bude do re-
dakčnej rady dodaný v kultivovanej po-
dobe, bez urážania a vulgárností po-
stupne zverejníme. Zároveň rešpektu-
jeme aj požiadavku autora článku na
anonymitu a následne jeho príspevok
zverejníme pod značkou. 

Keďže sa v obecných novinách pos-
tupne vraciame do života našej obce
v minulosti so snahou zachytiť a zdoku-
mentovať život našich predkov a ich
odkaz pre nás, pokúsime sa podľa
možnosti v každom čísle novín vhodne
zverejniť nejakú dobovú fotografiu z ma-
teriálu, ktorý nám bol dodaný od vás,
čitateľov Vlachovských novín.

Mgr. Marian Kušnier

Matúš Roškovecius

Spustošenie Uhorskej
krajiny pod Turkami
(do slovenčiny prebásnil Ján Šlosár)

(úryvok)

Milí páni, čujte, pozorujte spievanie,
ako Uhorská zem spustla a slzy kanie.
Škodu utrpela, plače, stone celá,
do smútku zaodelá.

Harcuje nepriateľ Turek, Tatár ukrutný
na nás, na kresťanov, ako diabol obludný.
My stále rmut máme,
kričíme a lkáme
a k tebe voláme.

Stína Turek hlavy, ľud do hrôzy uvádza,
starých usmrcuje,
mladých domov odvádza,
panny poškvrňuje, ženy nešanuje,
čo chce uskutočňuje.

Oj, Pane náš milý, ak nás v terajšej chvíli,
nebudeš ochraňovať a za nás bojovať
musíme odísť preč, opustiť domov, meč
a tak schrániť život, reč.

Škodlivý však pohan, ak by to on dokázal,
tvojich verných kresťanov by odtiaľ
všetkých vzal,
zmĺkla by o svätých reč a z kňazov verných 
nezostal by žiaden z nich.
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Na nedeľňajšej prechádzke
Z histórie PZ vo VlachoveStála rubrika

VČS PD Vlachovo

Poľnohospodári v rokoch investícií a zmien

Správu o výsledkoch hospodárenia
a činnosti družstva za rok 2007 predložil
predseda družstva Miloš Šmíro, správu
kontrolnej komisie jej predsedníčka
Zuzana Slováková. 

Z pohľadu poľnohospodárov rok 2007
priniesol popri mnohých problémoch,
nepochybne aj pozitíva. Po niekoľko-
ročnej stagnácii napríklad vzrástli ceny
rastlinných komodít, hlavne nárastom
cien obilnín o takmer 41 %. Zásluhu na
tom má hlavne pšenica, čo bolo ovplyv-
nené výrazným nárastom jej ceny na sve-
tových komoditných trhoch. V poslednom
období sa výrazne zvýšil dopyt a ceny
mliečnych produktov na svetových trhoch
i v rámci EÚ.

Tieto ukazovatele, ale aj zvýšenie toho-
ročných priamych platieb na 80 % dodali
optimizmus manažmentom poľnohospo-
dárskych podnikov pri zostavovaní plánov
pre rok 2008 a preto dúfajú, že ďalší rok
by mohol byť rokom investícii a zmien. 

PD Vlachovo malo v roku 2007 na ornej
pôde ( 318 ha) zasiate l55 ha obilniny,
122 ha miešanky a 41 ha ďateliny. Extrém-
ne počasie postihlo najviac lúky a pastvy,
čo malo za následok veľmi nízku produk-
ciu sena, ale problém bol tiež s pastvou,
ktorá v produkčných mesiacoch veľmi
rýchlo vyschla.

Podarilo sa však dorobiť dostatok se-
nážovaných a silážovaných krmív a to 13 695 q
siláže z miešaniek a 2 193 balíkov sená-
že. Obilie bolo vyprodukované 3460 q pri
dosiahnutí priemerného výnosu 23,5 q/ha,
čo bolo viac ako v minulom roku.

Produkcia živočíšnej výroby za rok 2007
bola dosiahnutá v hodnote 9,045.tis. Sk.
K 31.12.2007 družstvo malo 630 ks
hovädzieho dobytka, z toho 208 kusov
dojníc, 80 kusov kráv bez trhovej produk-
cie, ostatný hovädzí dobytok 342 ks,
ovce 630 ks, z toho 339 ks bahníc.
Vyprodukovali sa 777.tis. litrov mlieka, pri
dosiahnutí úžitkovosti 3470 lt./dojnicu.
Uliahlo sa 216 ks teliat od dojníc, čo
predstavuje odstav na 100 ks kráv - 93
ks. Od KBTHP sa uliahlo 56 ks teliat,
u ktorých bol dosiahnutý priemerný denný
prírastok 0,71 kg/ks/deň. Počas roka
družstvo malo v chove 130 ks jalovíc,

vysokoteľné jalovice 64 ks, z ktorých do
stavu kráv bolo prevedených 57 kusov.
V chove oviec sa uliahlo 422 ks jahniat,
z toho 263 ks bolo predaných ako veľko-
nočné do Talianska, ďalšie boli ponecha-
né na ďalší chov.

Celkové tržby v živočíšnej výrobe za
predaj výrobkov a zvierat družstvo získalo
za 9,541.tis. Sk.

Stredisko mechanizácie spotrebovalo ND
za 895.tis. Sk, pohonné hmoty za 1,905.tis.
Sk, oleje za 111.tis. Sk, spotreba ener-
gie l,167.tis. Sk, tržby na úseku MD -
653.tis. Sk. Celkové náklady 3,063.tis. Sk. 

Družstvo môže rok 2007 kladne hod-
notiť ako rok investícii, pretože nakúpilo
stroje za 7,739. tis. Sk - 2 ks traktory,
kŕmny voz, rôzne závesné náradia, 2 ks
ojazdené autá pre výrobnú prevádzku,
v centrálnom teľatníku sa ukončila druhá
etapa rekonštrukcie za 1,586.tis. Sk
a technológia za 397.tis. Sk.

Celkové príjmy družstvo dosiahlo vo
výške 35,300.tis. Sk, celkové náklady boli
vo výške 34,773.tis. Sk, hospodársky
výsledok bol zisk, ktorý členská schôdza
navrhla rozdeliť do sociálneho a nedeliteľ-
ného fondu a na vyplatenie podielov. 

Hlavné podnikateľské zámery v roku
2008 družstvo zameralo na vypracovanie
projektov v novom plánovacom období

v rámci „Programu rozvoja vidieka na roky
2007-2013“, a to rekonštrukcie objektov
živočíšnej výroby na hospodárskom dvore
Kobeliarovo, rekonštrukcie centrálneho
hnojiska so žumpou v Gočove a v Kobe-
liarove, tiež v rámci týchto projektov
plánujeme nákup ďalšej novej techniky. 

Až budú predložené projekty Minister-
stvom poľnohospodárstva SR schválené
je reálna možnosť pri ich realizácii získať
50 % prostriedkov z fondov EÚ a 50 %
preinvestuje družstvo z vlastných zdrojov
v priebehu 5 rokov. 

Snahou a výzvou v roku 2008 bude
viesť družstvo k prosperite, splniť pláno-
vané úlohy, dobre hospodáriť s možnos-
ťami, ktoré sú podmienené prírodnými
podmienkami v akých sa nachádzame. 

Miloš Šmíro
predseda PD vo Vlachove

„Približne v roku 1966 v nedeľu odpo-
ludnia bol februárový slnečný deň“, začal
svoje spomienky Milan S. „Vyšli sme dva-
ja poľovníci a syn priateľa smerom na Ja-
seňov vrch, nad vlachovské kúpalisko.
Od názvu tohto vrchu je odvodený aj názov
nášho poľovníckeho združenia. I slnko už
malo takú intenzitu, že sa na horách dalo
opaľovať. Aj my sem to cítili na tele, keď
do chrbátov sa nám opierali slnečné lúče.
Na pleci som mal zavesenú guľovnicu
7 x 57, priateľ mal kozlicu guľobrok.

Keď sme vyšli z vysokého, 80 - 100
ročného lesa na rúbanisko, ešte stále svie-
tilo slnko. Bolo 14 - 15.00 hod. Ako sa
tak pozerám po rúbanisku, voľným okom
som zbadal niečo sedieť na rozmernom
pni. Bol to rys. No javil sa mi tak malý, že
som ho považoval za rysa mláďa, azda
nebol väčší, ako domáca mačka. Povedal
som kamarátovi Jánovi K., že tú „mačku“
dám dolu z pňa - akože ju strelím. On mi
povedal, že je to pekná mačka a šibalsky
sa usmial. Vzdialenosť bola značná, 150 -
180 m. Cieľ bol po vrstevnici bokom, tak-
mer na našej úrovni. Janko si stále
myslel, že žartujem, veď je to predsa
vzdialenosť aj na jeleňa veľká, nie to na
cieľ veľký sťa mača.

Guľovnicu som si oprel o 80 ročného
smreka. Rozhodol som sa vystreliť tak,
aby som počítal s vonkajšou balistikou
strely. Keď som zalícil a zamieril, cieľ bol
naozaj malý a naviac bolo to na „štich“.
Rys sedel, hlavu mal obrátenú ku mne.
Vyšla rana. Priateľ sa vystrašil, lebo sa
nedomnieval, že tak rýchlo vystrelím. Vraj
mal som ho upozorniť, že už idem strieľať.
Rys sa zosypal pod peň. Spoločne usúdili,
že je zasiahnutý a vlastne zhasnutý. Nám
starším sa nechcelo ísť pre to „mača“, a pre-
to sme poslali priateľovho 10- ročného
syna, aby tú hŕstku doniesol. Chlapec
poslúchol a podchvíľou bol na nástrele.
Úlovok však neniesol. Len rukami z nástre-
lu niečo ukazoval, čomu sme neporozu-
meli. Takmer nám nabehla husia koža zo
zistenia, že chlapec rysíča neťahá k nám.
Potom sme započuli jeho hlas. Kričal že
to nevládze ťahať. Stŕpli sme, či predátor
nie je len postrelený a mohol by chlapcovi
ublížiť. Rýchlo sme odišli obidvaja na
nástrel. Až tu sme precitli zimomriavkami
a ostali vážni a bledí, ako stena. Totiž na
nástrele nebolo rysiča veľké ako mačka.
Bol to dospelý rys samec a vážil 28 kg.
Až tu sme si uvedomili, ako ľahostajne

sme sa dvaja dospelí poľovníci správali,
keď sme na nástrel poslali samotného
chlapca, ktorého mohol rys, keď by bol
len postrelený, napadnúť.

Príjemné pocity z toho, že som úspeš-
ným strelcom, že som majiteľom rysej tro-
feje ma zahriali s odstupom času. Bol to
v mojom poľovníckom živote prvý
a posledný rys, ktorého som videl alebo
stretol. Odvtedy už nie.

Preto sa o poľovačke hovorí, že ona je
taká a onaká. Áno, je v nej ďaleko viac
náhodností, ako v bežnom živote. Aj dom-
nele beznádejná situácia sa v okamihu
môže zmeniť na protichodnú, o 180
stupňov priaznivejšiu, keď možnosť sa
premení na skutočnosť. Preto v párovej
f i lozof ickej kategóri i  nevyhnutnosť
a náhodnosť treba vidieť realitu života.

Zverejnené so súhlasom
Ing. Jána Galla, autora knihy

Poľovnícke zážitky z lesov Gemera

Prvým podujatím tohtoročného Vlachovského kultúrneho leta bolo vystúpenie skupi-
ny Drišľak, ktorá pobavila zaplnené hľadisko amfiteátra.                                   foto: jkč

Naši družstevníci pri zbere zeleného krmiva v Doline.                                         foto : jkč

Aktívnym pohybom
k zdraviu

Lekári a liečitelia neustále zdôrazňu-
jú, že základným predpokladom dob-
rého zdravia je primeraný pohyb. Preto-
že nevyvíjame dostatočnú telesnú aktivi-
tu /obyčajne sa pri telesnej námahe za-
ťažujeme jednostranne, čo neprospieva
nášmu zdraviu/ je potrebné zaradiť do
svojich aktivít aj primeraný rehabili-
tačno-relaxačný program po ktorom sa
nám zlepší krvný obeh a pohyblivosť.
Budeme lepšie spať, menej trpieť stre-
som, budeme mať viac energie a pre-
dovšetkým príjemný pocit z toho, že
sme urobili niečo pre naše zdravie.

Dobré výsledky v oblasti prevencie
a ochrany zdravia vykazuje aj turistický
a telovýchovný krúžok. Vyzdvihujeme ak-
tivitu žien, ktoré sa zúčastňujú rehabili-
tačno-relaxačného cvičenia v klube. Zá-
ujem o účasť na tejto aktivite svedčí
o príjemných pocitoch, skúsenostiach
a zážitkoch.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
podieľajú na tom, aby sa naše aktivity
uskutočňovali, a tak zabezpečujú preží-
vanie a pohodu ľuďom v našej obci,
ktorí sú v seniorskom vekovom období.

Alžbeta Martinková
predsedníčka MO JDS vo Vlachove

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Vlachovo zvolalo výročnú členskú
schôdzu na deň 4. apríla 2008 do Kultúrneho domu v Gočove, čím vyšlo v ústrety
požiadavkám svojich členov zvolávať členské schôdze, vždy v inej obci zlúčeného
družstva.



Životné prostredie, najmä jeho ochra-
na sa stalo jednou z najdôležitejších otá-
zok, pred ktoré je ľudstvo na celom svete
postavené, ak chce zachovať podmienky
pre prežitie budúcich generácií. Dávno
sú za nami doby, keď dymiace komíny,
obrovské staveniská a hrubé bezohľadné
zásady do prírody boli známkou prosperi-
ty, rozvoja a vidinou blahobytu. Výsled-
kom takmer dve storočia trvajúceho
spriemyselňovania planéty, honby za
ziskom a s tým spojeným zvyšovaním ži-
votnej úrovne v priemyselne najrozvinutej-
ších krajinách je dnes pred ľudstvom
veľmi závažná hrozba, že podmienky pre
život sa na zemeguli zmenia natoľko, že
to môž viesť k zániku života na planéte
vôbec. Životné prostredie vo všetkých
jeho zložkách, t.j. voda, ovzdušie, príro-
da utrpelo v poslednej dobe ťažké
poškodenie z ktorého sa bude spamätá-
vať len veľmi ťažko, a aj keď sa tak stane,
bude to trvať veľmi dlho.

Vedci na celom svete už vyše polsto-
ročia bijú na poplach v snahe primäť ľud-
stvo ku šetrnejšiemu prístupu k prírode
a životnému prostrediu vôbec a aj na-
pr iek čiastkovým úspechom jeho
poškodzovanie naďalej nezadržateľne
pokračuje. Paradoxom je, že najrozvi-
nutejšie krajiny sa pod daný stav pod-
pisujú najzreteľnejšie.

Faktorov, škodiacich ovzdušiu je mno-
ho, ale spomeniem len tie, ktoré môže
ovplyvniť každý z nás svojím správaním.

Skleníkový efekt
Ako dôsledok spaľovania fosílnych

palív, t.j. uhlia, výrobkov z ropy, ale aj
z nedokonalého horenia organickej a te-
da aj drevnej hmoty sa v ovzduší zvyšuje
obsah oxidu uhličitého a zmestí nespále-
ných uhľovodíkov, ktoré napomáhajú
k vzniku tzv. skleníkového efektu a taktiež
oxidu siričitého, ktorý sa po zmiešaní
s vodnými parami vracia vo forme tzv.
kyslého dažďa a má na svedomí vyhynu-
tie rozsiahlych plôch lesných porastov
v blízkosti tepelných elektrární. Ďalej sú
to freóny, ktoré boli po desaťročia použí-
vané v chladiacich mechanizmoch a po
ich vyradení sa usadili v horných vrstvách
atmosféry a spôsobujú dieru v ozónovej
vrstve, chrániacej zem pre rádioaktivitou
prichádzajúcou z kozmu.

Priemyselný a domový odpad
Rovnako vody sú v celosvetovom me-

radle zamorené najrôznejšími škodlivina-
mi, najmä odpadovými produktmi z naj-
rôznejších výrobných technologických
procesov, najmä chemického priemyslu,
priemyslu spracovania ropy, rúd, ale aj
strojárenstva, stavebníctva a pôdohos-
podárstva.

Príroda, prostredie v ktorom pulzuje
život ľudstva, fauna a flóra sú čoraz viac
zamorované odpadmi, produkovanými
človekom. Popri najrôznejších priemysel-
ných odpadoch, ktoré platný zákon o od-
padoch dnes už dôsledne monitoruje
a kontrolné orgány disponujú obrovskými
právomocami pri postihoch za porušenie
disciplíny v nakladaní s odpadmi, výz-
namným znečisťujúcim faktorom je pre-
dovšetkým komunálny odpad, ktorého
štruktúra je veľmi rozmanitá, pretože väč-
šinou obsahuje všetko, čoho sa domác-
nosti potrebujú zbaviť. Tým, že sa tak
rozmanitý odpad dostane na skládku,
stáva sa z neho ďalšia časovaná bomba
pre nasledujúce generácie. Takáto
skládka je síce riadená, t.j. má svojho
správcu, ktorý predpísaným spôsobom
zabezpečuje, aby uskladnený odpad
neprenikal najrôznejším spôsobom do
voľného prírodného prostredia, ale má
svoju životnosť, po prekročení ktorej
veľká časť uloženého odpadu, ktorá sa
prirodzenou cestou nerozložila, resp.
nestlela, znovu bude hrozbou pre životné
prostredie. 

(Pokračovanie v ďalšom čísle)

Štefan Bendík
člen Komisie pre výstavbu a územné

plánovanie pri OcZ vo Vlachove

Šetrnejšie k životnému prostrediu - ide nám o život
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(Pokračovanie z minulého čísla)
Zo skutkovej podstaty je zrejmé, že

k následku ani nemusí dôjsť. Postačuje,
že tento oznámený nepravdivý údaj je
spôsobilý značnou mierou ohroziť váž-
nosť u spoluobčanov. Hovorí sa, že „ko-
ho ohovárajú, toho za niečo majú“, no
ďakujem pekne za takéto uznanie.
Medzi ľuďmi, odkedy „im jazyk narástol“
sa šíria dennodenne klebety od výmyslu
sveta. Niektoré sú pravdivé, niektoré
nepravdivé, iné sú už odovzdávaním
zmenené, upravené, prispôsobené
a pod. Nestalo sa Vám už, že niekto ho-
voril o vás napríklad, že s inou osobou
„niečo máte“ a vy ste sa o tom dozvedeli
ako posledný? 

Okrem postihu v trestnom alebo
správnom konaní v našom právnom po-
riadku, a to v Občianskom zákonníku
existuje ustanovenie o ochrane osob-
nosti, na základe ktorého sa občan
môže taktiež domáhať ochrany svojej
osobnosti, najmä života a zdravia, ob-
čianskej cti a ľudskej dôstojnosti v ob-
čianskom súdnom konaní. Ak by fyzickej
osobe, ktorej niekto spôsobil takúto
ujmu, v tomto konaní nebolo dané pri-
merané zadosťučinenie najmä preto, že
bola v značnej miere znížená jej dôsto-
jnosť alebo jej vážnosť v spoločnosti, má
fyzická osoba tiež právo na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Mgr. Ivan Bronďoš

Občianske spolužitie a jeho úskalia
Právne okienko

(Pokračovanie z minulého čísla)
Medzi originálne kompetencie patrí

hospodárenie s majetkom obce, správa
miestnych daní a poplatkov, verejno-
prospešné služby /nakladanie s komu-
nálnym odpadom, verejné osvetlenie,
zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie
odpadových vôd, miestna verejná do-
prava/, školské zariadenia /materské
školy, školské jedálne, centrá voľného
času/, zabezpečovanie verejného pori-
adku a miestna polícia, územné pláno-
vanie sídiel, starostlivosť o miestne ko-
munikácie, verejné priestranstvá, obec-
ný cintorín, kultúrne, športové a ďalšie
zariadenia a kultúrne pamiatky, opa-
trovateľská služba a iné úlohy v sociál-
nej oblasti, zdravotníctvo, predovšetkým
prvý kontakt, šport, kultúra a osvetová
činnosť v obci, utváranie podmienok na
zásobovanie obce, určovanie času pre-
daja prevádzky obchodov a služieb,
správa trhovísk, ochrana spotrebiteľa
a cestovný ruch, výkon vlastnej in-
vestičnej a podnikateľskej činnosti, zak-
ladanie rozpočtových a príspevkových
organizácií, organizácia hlasovania oby-
vateľov obce, osvedčovanie listín a pod-
pisov a vedenie obecnej kroniky. 

Charakteristické pre originálne kom-
petencie je skutočnosť, že samospráva

sa pri ich výkone riadi len zákonmi, nie
nižšími právnymi normami a obec alebo
mesto rozhoduje samostatne. Kompe-
tencie sú rovnaké pre všetky obce a mes-
tá, ale ich realizácia môže byť v jed-
notlivých sídlach rôzna. Sú financované
z prostriedkov samosprávy. Proti rozhod-
nutiam samosprávy, vyplývajúcim z uve-
dených kompetencií sú vždy možné
opravné prostriedky, a to odvolanie
alebo súd.

Medzi kompetencie s charakterom
preneseného výkonu štátnej správy patrí
matrika, stavebné konanie, úlohy na
úseku základného školstva, životné pro-
stredie - výrub stromov, organizovanie
volieb a referenda, niektoré úlohy pro-
tipožiarnej a protipovodňovej ochrany.

Charakteristické pre kompetencie
preneseného výkonu štátnej správy je
skutočnosť, že samospráva sa pri ich
výkone riadi okrem zákonov aj právnymi
predpismi nižšej právnej sily, teda naria-
deniami a vyhláškami. Financované sú
v zmysle Ústavy SR z prostriedkov štát-
neho rozpočtu. Odvolacím orgánom je
spravidla orgán štátnej správy. Štan-
dardy preneseného výkonu štátnej
správy na obce a mestá sú jednotné na
celom území našej republiky.

Mgr. Marian Kušnier

Samosprávne okienko

Kompetencie samosprávy

Pracovníci obce pri zveľaďovaní životného prostredia. foto: jkč

Husle
Asi to ide vekom alebo životnými zmenami, keď sa v posled-

nom čase zaoberám spomienkami z detstva, pracovnou kariérou
a akosi sám sebou. Možno je to aj tým, že som v poslednom čase
preberal životné fotografie a na počudovanie aj zbytky kroniky
„Jánošík“ z roku 1960, ktorú sme si ako chlapci písali a ktorá
dokazuje, že medzi nimi som mal funkciu „šerif“.

Listujúc v kronike, niektoré spomienky sa vynoria presne na
deň, mesiac a rok. Čo však neviem presne povedať, kedy som
dostal od brata Jozefa husle. Viem však naisto, že husle som
dostal od brata v roku 1958, keď ako mladý letecký mechanik
prišiel domov s tým, že husle našiel v tzv. Kadetke v Košiciach po
odsťahovaní sa príslušníkov Čsl. Armády do iných priestorov.

No a tak to u mňa začalo. Skúšal som na husliach vydávať tóny
a ani sám neviem, ako som sa stal partnerom cigána Hicára aj
s Janom Gallom /vyčítajúc z kroniky „Jánošík“ zv. Couboj/ pri
vyhrávaní na Vianočné sviatky a iné príležitosti známe melódie
„Doma ste doma“, a pod. 

Naša iniciatíva aj s Janom Gallom /u Mlynárky/ pokračovala

v hraní na husliach aj na ZDŠ v Nižnej Slanej, kde
nás ako predník viedol už nebohý Karol Matajzík
z Gočova. Mali sme tam hudobný krúžok a chodili
sme s pánom učiteľom Blanárom na rôzne záuj-
movo umelecké činnosti ,  ako hudobný
doporovod účinkujúcich spolužiakov. Skúšali
sme hodne u nás doma /u Jusky/, ako aj u Jana
Galla /u Mlynárky/. Všetci traja sme najprv hrali
husle, ale pozdejšie Jano Gallo začal hrať na
gombikovej harmonike. S Karolom Matajzíkom z Gočo-
va sme hrali viac pre potreby školy.

Vo Vlachove sa však začal viac hudobne prejavovať môj roves-
ník Juraj Kováč, ktorý túžil hrať na harmoniku. Z kroniky „Jánošík“
som vyčítal, že mal krycie meno „komisár“. Tak sa stalo, že ja a Ju-
raj Kováč sme šli kúpiť do Rožňavy harmoniku. Kúpili sme gombi-
kovú harmoniku čiernej farby a Jano Gallo ho postupne v základoch
pripravil k hraniu na harmonike. Začali hrať dvaja harmonikári.
Jeden na červenej a druhý na čiernej gombikovej harmonike. 

Kľudne môžem tvrdiť, že spoločný záujem o hudbu vlastne spo-
jil chlapcov z dediny, ktorí sa predtým delili na chlapcov z nižného
konca a z vyšného konca. Vládla medzi nami rivalita. 

(Pokračovanie na 8. str.)

Príbeh z mladosti:



(Pokračovanie z 1. str.)
Keďže do roku 2015 štát dá financie

len na kanalizáciu do obcí nad 2000
obyvateľov, my budeme postupovať cez
Environmentálny fond SR budovaním
čistiarne odpadových vôd a postupne
napojením uličnej kanalizácie. Je to
však úloha dlhodobá. Úplne nie je ešte
stratený ani zámer budovania skupino-
vej kanalizácie v projekte Za čistú rieku
Slaná.

Z menších prevádzkových úloh sme
v obci zrekonštruovali ozvučenie areálu
cintorína, vymaľovaný bol dom smútku
i lekárske ambulancie, pripravujeme
vonkajšiu maľbu budovy pošty, oprave-
ná bola južná fasáda školy so schodiš-
ťom do jedálne pre deti. Zakúpené bolo
malé dodávkové vozidlo pre obec so
zľavou takmer 150 tis. Sk, v dražbe sme
vstupom do 2. kola znížili dražobnú
cenu pozemkov z 1,7 mil. Sk na 800 tis.
Sk. Zrekonštruované boli i pracovné prie-
story obecného úradu. S brigádnikmi
i s aktívnymi občanmi a PD Vlachovo dbá-

me o likvidáciu tráv a burín z celej obce. 
Aj v tomto roku budeme v rámci sú-

ťaže Za krajšiu obec hodnotiť estetický
vzhľad domov a dvorov v obci s tým, že
najlepší budú odmenení podľa kritérií,
ktoré sú Vám dlhodobo známe.

Mgr. Juraj Kováč
starosta
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Slabšia bola čo sa týka bodového
zisku jar. Aj keď sme predpokladali vyšší
bodový zisk, nestalo sa tak. Zimnú prí-
pravu na jarnú časť sme začali v januári.
Príprava bola zameraná na zvýšenie
kondície a zdokonalenie jednotlivých
herných činností. Prípravné stretnutia aj
úvod súťaže nasvedčoval tomu, že
mužstvo je po kondičnej stránke dobre
pripravené. V treťom jarnom kole na do-
mácom ihrisku sme zdolali Betliar 2:0.
Od tohto zápasu nastal v mužstve útlm,
ktorý sa odzrkadľoval v nestabilných
výkonoch mužstva. Svoje zohral aj ten
faktor, že sme od tohto zápasu nehrali
v optimálnej zostave a prenasledovali nás
aj zranenia niektorých kľúčových hráčov.
Časté menenie zostavy sa podpísalo na
výkonoch mužstva. Najviac sa to odzr-
kadlilo v domácom zápase s Brzotínom,
keď nám chýbalo 5 hráčov základnej zo-
stavy a nebyť toho, že mužstvo má reno-
movaného strelca Tomáša Hronca, ktorý
nielen v tomto zápase preukázal svoje
strelecké kvality, bol by výsledok podľa
hry nepriaznivý. Veľmi dobrý zápas sme
odohrali v Lipovníku, kde po dlhom čase
mužstvo nastúpilo v plnej sile a dokázalo

na súperovom ihrisku remizovať 2:2. Bol
to najlepší zápas sezóny. Plní optimizmu
z dobrej hry sme čakali na dobrý výkon
s mužstvom Gemerskej Polomy. V tomto
zápase sme herne zlyhali a to nielen
z dôvodu, že nám chýbali traja hráči, ale
zvlášť z nezodpovedného prístupu niek-
torých hráčov k zápasu. Po veľmi slabej
hre sme utŕžili ponižujúcu prehru 1:4.

Podobná situácia sa opakovala aj
v poslednom zápase v Plešivci, kde naše
mužstvo vycestovalo s 10 hráčmi a bez
brankára. Zápas sa skončil katastrofál-
nym výsledkom 8:1.

Výbor futbalového oddielu sa zaoberal
slabšími výkonmi počas jarnej časti
okresnej súťaže a konštatoval, že v budú-
com ročníku sa podobné situácie nemô-
žu opakovať.

Stojíme na prahu nového ročníka okres-
nej futbalovej súťaže a tomu bude pred-
chádzať príprava zameraná na zohranie
kolektívu a jeho stabilizáciu a zároveň po-
silniť mužstvo o nových hráčov. Chceme
dotiahnuť prestup Bohuslava Ruppa z Dob-
šinej a Tomáša Fecka zo Slavošoviec. Aj
napriek tomu, že niektorí starší hráči avi-
zovali ukončenie futbalovej kariery, bude-
me sa snažiť presvedčiť ich, aby mužstvu
pomohli v jesennej časti súťaže.

Do nového ročníka naše mužstvo pove-
die dvojica trénerov Milan Hajdúk a Ing.
Roman Sklenár. Vedúci mužstva zostáva
Ondrej Marciš.

V letnej príprave odohrá naše mužstvo
tieto prípravné zápasy. 11.-13. júla 2008
začne mužstvo sústredením v Štrbe.
V rámci sústredenia zohrá 2-3 zápasy.
20. júla 2008 sa zúčastníme na turnaji
v Rožňavskom Bystrom za účasti muž-
stiev Vlachova, Rudnej, Rožňavského
Bystrého, a Rakovnice. 26. júla 2008
sme pozvaní na turnaj do Dobšinej.
2. augusta 2008 sa uskutoční vo Vla-
chove ROVEN CUP za účasti mužstiev zo
Štrby a Dobšinej.

Nový súťažný ročník začína 10. au-
gusta 2008 . Na prvý zápas naše muž-
stvo vycestuje do Dlhej Vsi, potom hráme
doma s Jablonovom a nasledujúci zápas
odohráme v Betliari.

Veríme, že naše mužstvo v novom roč-
níku svojou hrou bude prinášať radosť fut-
balovým fanúšikom v našej obci aj na ihris-
kách súperov.    

Mgr. Ján Gecelovský
Člen výboru FO

Futbalový oddiel TJ Vlachovo na sústredení v Štrbe - júl 2008. Zľava: J. Kováč -predse-
da FO, P. Hajdúk - hospodár, J. Gecelovský - podpr., B. Rupp, T. Fecko T. Mlynár, M. Mar-
ciš, P. Hricko, P. Šimon, Z. Gecelovský, T. Hronec, M. Hajdúk - tréner. V drepe: Mi. Leško,
T. Pitoňák, T. Molda. Ma. Leško, J. Sklenár, F. Šivec, J. Lipták,  J. Hajdúk - tréner dorastu
a Ľ. Hlaváč - brankár. (Chýbajú J. Lipták st., V. Organ a M. Gunda).

P. Hricko pri preberaní pohára za účasť
vo futbalovom turnaji v Štrbe 2008. jkč
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Vyhodnotenie futbalového ročníka 2007-2008
Futbalový ročník 2007-2008 môže-

me hodnotiť ako ročník vcelku úspešný,
keď mužstvo dospelých obsadilo koneč-
né tretie miesto so ziskom 42 bodov.

Aj keď si myslíme, že toto mužstvo
malo na viac, striedalo dobré výsledky
so slabšími.

Mladý pretekár
Pri množstve informácií a podnetov

pri písaní Vlachovských novín sme sa
dozvedeli o zaujímavých úspechoch mla-
dého autokrosového pretekára, ktoré
stoja za zverejnenie v našich obecných
novinách. Mnoho našich občanov ani len
netuší, aký zanietený športovec rastie
v našej obci a rozvíja svoj talent a uplat-
nenie vo svete motorov, už od detstva.

Túto sezónu začal Marcel Labuzík
úspešne a v dňoch 26. a 27. apríla
2008 zvíťazil na Majstrovstvách SR
a strednej zóny v autokrose v maďar-
skom meste Nyirád. Dňa 4. mája 2008
znova zvíťazil v tejto triede v českom
meste Přerov. Následne na to sa
v dňoch 16. - 18. mája 2008 umiestnil
v Lučenci na druhom mieste. Na Maj-

strovstvách SR vo Veľkých Uherciach
v dňoch 14. - 16. júna 2008 obsadil
tak isto druhé miesto. Ako predjazdec
sa zúčastnil pretekov automobilov do
vrchu na známom Dobšinskom kopci
dňa 21. - 22. júna 2008, kde úspešne
odjazdil sedem jázd.

V súčasnej dobe je náš mladý prete-
kár na prvom mieste v SR v kategórii Ju-
nior Bugy 3 so 74 bodmi a v strednej zó-
ne, ktorá zahŕňa krajiny Slovensko, Čes-
ko a Maďarsko na celkovom 12. mieste. 

Marcel, k úspechom Ti blahoželáme
a tešíme sa spolu s Tebou. Zároveň
prajeme veľa elánu a odhodlania do
ďalších pretekov a súťažných podujatí,
ako aj pevnej vôle pri zdolávaní všet-
kých prekážok, ktoré Ťa vo svete rých-
lych kolies postretnú.

Mgr. Marian Kušnier 
redaktor Vlachovských novín

Obec je bohatšia o pozemky na Maši

Husle
(Pokračovanie zo 7. str.)
Potom sa vytvorila spoločná družina,

ktorá je zaznamenaná v kronike „Já-
nošík“, a to Ján Klobušník, Juraj Kováč,
Ján Gallo, Milan Labuzík, Dušan Kle-
mentík, Emil Klobušník, Milan Martinko
a Štefan Klement.

Okrem iných aktivít niektorí z nás
ostali pri hudbe. Väčší zlom nastal vo
vývoji hudby po tom, keď sme u rodiny
Nemcovej objavili fúkacie nástroje pre
dychovku, ktoré boli majetkom požiar-
nikov z miestneho zboru požiarnej
ochrany a keď vznikla myšlienka zalo-
žiť mládežnícku dychovku. Išlo to už
spontánne. Nacvičovať sme začali pod
vedením starého dychovkára z Dobši-
nej pána Kiršnera v priestoroch starej
ZŠ na ulici Letnej. Mne a J. Kováčovi
pridelili S-trubku a Jano Gallo dostal
krídlovku. Myslím si, že bo boli pre nás
pekné časy. Po nacvičení niekoľkých
skladieb sme hrávali po obci z domu
do domu na rôzne mená, ako napr. na
Juraja, Ondreja, Jozefa a pod.

Medzi nástrojmi sme objavili aj saxa-
fón S-alt, ktorý mal Štefan Blaško a ten
tiež patril do výbavy dychových nástro-
jov. Saxafón učaril Janovi Gallovi a Ju-
rajovi Kováčovi, ktorí začali na ňom hrať.
Ja som z S-trubky prešiel na B-trubku
a naša nová kapela mala inú podobu.
Mládežnícka dychovka postupne gene-
račne zanikala pre nedostatok hráčov.

Postupne tvoriaca sa hudobná sku-
pina „Mladosť“ menila časom svoje
zloženie hráčov, ako aj názvy. Z nás za-
čínajúcich sme ostali pri hudbe až do-
teraz Juraj Kováč, Ján Gallo, Juraj Gallo,
Štefan Bendik a ja. Ostal som verný
hudobnému nástroju trubke a husle
upadli časom do zabudnutia aj keď me-
dzitým sme mali pokus o založenie ľudo-
vej hudby pod vedením Jožka Endreka
a cimbalistu pána Ďuraja z Gočova. 

Ďalší vývoj doniesol sám život. Dnes
ma však teší, že aj ja patrím medzi tých
generačných amatérskych muzikantov,
ktorých stretávam a poznám vo Vlacho-
ve a hreje ma pri srdci, že pri začiat-
koch vzniku Vlachovských muzík pred
45 rokmi som bol aj ja a moje husle.

JUDr. Ján Klobušník
podpredseda MO MS vo Vlachove

Príbeh z mladosti:


