
Vonku ubúda tepla. Listy menia svoju
farbu a potom odpadávajú. Ľudia obliekajú
teplejšie veci a túžia po každom slnečnom
lúči. Príroda sa chystá k odpočinku. Kvety
odkvitajú a všetko krásne sa pod ťažkými
mrakmi stáva akési smutné a tmavé.

Aj život človeka je ako taký list. Rastie,
rozvíja sa, až napokon nadobúda farbu je-
sene a odchádza. Po sviatku, keď si pripo-
míname „Pamiatku reformácie“ (31. októ-
ber), nasleduje ďalší deň, ľudovo nazýva-
ný „Všechsvätých“. Tento sviatok je kato-
líckym sviatkom. V ňom si katolíci pripomí-
najú životy svätcov - výnimočných Božích
ľudí v dejinách cirkvi. Tento sviatok, my
evanjelici nesvätíme. My totiž slovo „svätý“
vysvetľujeme podľa Božieho Slova. Slovami
„svätí, svätý“ označuje Biblia pojmy „kres-
ťania, kresťan“. Nejde tu teda o ničím výni-

močných ľudí s vysokými morálnymi kvali-
tami, súvisiacimi priam až s etickou doko-
nalosťou, ku ktorým by sme sa mali mod-
liť, resp. ich uctievať, ale o ľudí „oddelených“
pre Pána Boha. Uctievať máme jedine Boha:
Otca, Syna a Ducha Svätého. Nepotrebuje-
me prostredníkov, ani orodovníkov, lebo Kris-
tus, Boží Syn, nám sám otvoril cestu k Bohu.

Po tomto sviatku nasleduje iný, aj nami
evanjelikmi uznávaný sviatok: Pamiatka zo-
snulých. Je to sviatok, v ktorom viac ako ino-
kedy myslíme na svojich blízkych, ktorí nás
opustili. Spomíname na to, čo sme s nimi
prežili, čo sme od nich prijali. Názov sviat-
ku je síce odvodený od slova „smrť“, no aj
na tohto nepriateľa smieme pozerať s náde-
jou. Kvôli Kristovi máme nádej večného živo-
ta, ktorý siaha až za smrť. Ježiš nad smr-
ťou zvíťazil svojim vzkriesením. Každý člo-
vek bude po smrti vzkriesený, aj naši blízki.
Môže to byť vzkriesenie k súdu a zatrateniu,
ale aj vzkriesenie k životu. To, kam pôjdu
tí, ktorí už zomreli, my ovplyvniť nemôžeme
(vyzváňaním zvonov, modlitbami, u katolí-
kov zádušnými omšami). Môžeme však
ovplyvniť to, kde skončí naša večnosť.

Tento sviatok je teda spomienkou na
zosnulých, ale ja možnosťou zamyslieť sa
nad vlastným životom i smrťou. 

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka
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Vlachovský cintorín je na Sviatok všetkých svätých pietnym miestom spomienok na
našich blízkych ... Foto: - Jkč -

Občania Vlachova nesúhlasia so zvyšovaním ceny vody

Verejnú schôdzu otvoril a viedol starosta
obce Mgr. Juraj Kováč. Oboznámil vyše
130 prítomných občanov s tým, že z Vý-
chodoslovenských vodární a kanalizácií,
š.p. Košice vznikla akciová spoločnosť Vý-
chodoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. Košice, do ktorej patrí aj naša obec,
pod odštepný závod Revúca. 

Ing. Miroslav Klima informoval obča-
nov, že VVS, a.s. má 100 % účasť štátu
a od 1.1.2005 budú tieto akcie rozde-
lené medzi obce a mestá podľa počtu
obyvateľov. O činnosti a investičných
akciách VVS (údržba vodovodu, výstavba
vodovodu alebo kanal izácie) budú
rozhodovať starostovia obcí. Podmienky
fungovania vodárenských spoločností usta-
novuje zákon č. 442/2002 Z.z. Tento ukla-
dá vodárenskej spoločnosti do konca de-
cembra 2004 uzavrieť s každým odbera-
teľom zmluvy o dodávke vody, ktoré obdr-
žali aj občania Vlachova. Zmluva je vy-
pracovaná právnikmi na základe zákona
č. 442/2002 Z.z. Voda je majetkom štátu.
K otázke ceny vody sa vyjadril, že na zákla-
de prevádzkových nákladov je cena vypo-
čítaná na 19,- Sk, čo je vrátane DPH pre
občana 23,- Sk. Cenu vody neurčuje vo-
dárenská spoločnosť, ale Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví, preto ju vodáren-
ská spoločnosť nevie upraviť - znížiť. Aj
v týchto dňoch prebiehajú jednania, aby

sa cena vody určovala podľa jednotlivých
regiónov a skutočných prevádzkových ná-
kladov v danej lokalite. Prevádzkové nákla-
dy pozostávajú z nákladov na výrobu vody
- čerpanie, tlačenie, chlórovanie, údržba vo-
dovodu, mzdy, ovplyvňujú ich taktiež ceny
nafty a benzínu atď. Ceny všetkých energií
v štáte (voda, plyn, elektrická energia) sú re-
gulované štátom - Úradom pre reguláciu sie-
ťových odvetví. VVS prebrala vodovody v ob-
ciach vo veľmi zlom stave, pretože ich údrž-
ba v minulosti bola minimálna. Postupne sa
snažia závady na vodovodoch odstraňovať. 

Starosta obce otvoril diskusiu:
- Ján Bendík: Minulý rok si obec robila

údržbu vodovodu na vlastné náklady. Pre-
čo vodovod nemôže patriť obci?

- Ing. Klima: Vodovody boli postavené
v akcii „Z“ a na základe zákona boli odov-
zdané v minulosti do majetku štátu. Zaru-
čuje, že v budúcnosti sa nestane, aby opra-
vy vodovodu si museli obce hradiť zo svo-
jich financií. 

- Michal Labuzík: Zákon hovorí o uza-
vretí zmluvy s odberateľom. Ak ju odbera-
teľ nepodpíše, bude od dodávky vody
odstavený? Taktiež požiadal zástupcov
VVS aby porovnali náklady na vlachovský
vodovod s tržbami za vodu z našej obce. 

- Ing. Klima: VVS, OZ Revúca bude mu-
sieť takýchto odberateľov od dodávky vody
odstaviť. 

- Viliam Alexai: Aký je príjem pre vo-
dárne z Vlachova? Kriticky poukázal aj na
ďalšie nedostatky na vodovode: odkalova-
cí ventil pri mlyne nie je 10 rokov funkčný.
U neho sa končí vodovod a všetka nazbie-
raná špina sa mu dostáva do spotrebičov.
Používa nie pitnú, ale úžitkovú vodu. Čo
by sa stalo v prípade, keď si dá urobiť roz-
bor vody hygienou a tá mu potvrdí, že voda
nie je pitná? Taktiež má v dome vysoký tlak
vody, pretože v obci nie sú namontované
redukčné ventily. 

- A. Maukšová, vedúca odbytu: Nie sú
povinní podávať informácie o tržbách VVS. 

- Ing. Klima prisľúbil, že v obci sa budú
do konca roka osádzať redukčné ventily. 

- Mária Lešková: Cena vody by sa mala
rozlišovať v jednotlivých regiónoch na zákla-
de skutočných nákladov na výrobu vody. 

- Jaroslav Mihók: V obci bol roky ne-
udržiavaný vodovod, boli tu poruchy dosť
závažného charakteru, pri brigáde na údrž-
bu vodovodu sa z vodovodného potrubia
vybrali takmer 15 m dlhé korene stromov.
Pri havárii poľského kamióna v obci bola
spôsobená porucha na miestnom vodovo-
de pri štátnej ceste, ktorá nie je dodnes od-
stránená a vodovod nie je zokruhovaný.
Taktiež navrhuje spísať petíciu všetkých
občanov obcí od Rožňavy po Dobšinú za
prevzatie vodovodu do majetku obce. 

- Ing. Klima: Do plánu opráv bude za-
radené aj zokruhovanie obce a odstránenie
uvedenej poruchy. K prevzatiu vodovodu je
potrebné dodržať zákonné ustanovenia, za-
mestnať odborníka, ktorý má spôsobilosť
na takúto prácu, znášať nemalé prevádz-
kové náklady, mať zásoby materiálu na
odstraňovanie porúch, mechanizmy atď.

- Juraj Bendík: Obec si opravila vodo-
vod na vlastné náklady. 

(pokračovanie na 7. str.)

V polovici októbra 2004 dostali všetci naši občania na podpis zmluvy o odbere
pitnej vody s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, stredis-
ko Revúca (ďalej VVS, a.s.). V zmluvách bola stanovená odberná cena 19,- Sk/m3

vody, s DPH nás to vyjde na 23,- Sk/m3. Keďže občania mali veľké nejasnosti
a obavy z podpísania zmluvy, zvolal starosta obce dňa 19. 10. 2004 verejnú schô-
dzu, ktorá sa uskutočnila za účasti zástupcov VVS, a.s. Košice, stredisko Revúca
Ing. Miroslava Klimu, riaditeľa OZ Revúca a Bc. Andrey Maukšovej, vedúcej odbytu.
Pre vážnosť obsahu schôdze uvádzame celú zápisnicu z tohto celoobecného stret-
nutia občanov. 

Zber muzeálnych
predmetov

V predchádzajúcich číslach Vlachov-
ských novín sme Vás oslovili, aby ste
uchovali dobové predmety svedčiace
o histórii Vlachova od najstarších čias
s tým, že ich budeme zbierať a inštalo-
vať v novej muzeálnej expozícii Z histó-
rie obce Vlachovo. Zber sme museli pre-
sunúť na jeseň, pretože sme nemali
kde tieto predmety uložiť. V súčasnosti
sú už priestory kaštieľa pred dokonče-
ním a tieto dobové predmety môžu byť
umiestnené priamo v expozícii.

Prosíme Vás, aby ste očistili a pripra-
vili na zber všetko, čo považujete za his-
torické - staré listiny, fotografie, maľby,
náboženské i svetské knihy, náradie,
krojové časti, domové a bytové zaria-
denie (kasne, komóty, stoly, stoličky, rá-
miky a i.), predmety svedčiace o histórii
baníctva, železiarstva, pastierstva, roľ-
níctva a iných remesiel, ktoré doma
nepotrebujete.

Každý predmet bude zaevidovaný
a označený darcom. Termín zberu mu-
zeálnych predmetov z obce: sobota
13. novembra 2004 a nedeľa 14. no-
vembra 2004. Mgr. Juraj Kováč

starosta obce

Pamiatka zosnulých



17. zasadnutie OcZ dňa 15. 7. 2004
Starosta predložil správu o stave dl-

hodobo nevysporiadaného majetku obce.
Ide najmä o celý areál kúpaliska a futba-
lového štadióna, ktoré obec dodnes ne-
má na liste vlastníctva, hoci ich užíva už
vyše 30 rokov. Uložené mu bolo vyzvať
majiteľov častí pozemkov zastavaných kú-
paliskom k riešeniu zanedbaného prob-
lému vydržaním v rámci ROEP v zmysle
zákona č. 180/1995 Z.z.

Bez vysporiadania pozemkov pod kú-
paliskom a ihriskom obec nemôže dostať
finančné prostriedky z európskych fondov
na ich rekonštrukciu.

Na 17. zastupiteľstve bola zhodnote-
ná i súčasná situácia prestavby kultúrne-
ho domu, priebežná správa o Vlachov-
skom kultúrnom lete, schválené boli zme-
ny poplatkov na kúpalisku a správa o za-
bezpečení prevádzky ZŠ s MŠ v škol-
skom roku 2004/2005.

18. zasadnutie OcZ
dňa 12. 8. 2004 (mimoriadne)

Zasadnutia sa zúčastnila MUDr. Marta

Mlynárová, ktorá informovala o postupe
pri obnovení prevádzky ambulancie prak-
tického lekára pre dospelých vo Vlacho-
ve. Priestory sú v časti MŠ pripravené
a vybavené lekárskym zariadením, čaká
sa už len na povolenie prevádzky od VÚC
Košice. Predpoklad otvorenia ambulancie
je od novembra 2004.

Detská lekárka MUDr. Mária Spišáko-
vá má už povolenie vybavené. Vo Vlacho-
ve bude ordinovať 2x týždenne v utorok
a piatok, MUDr. Mlynárova 2x v týždni
v pondelok a štvrtok. Pri ordinácii lekárov
plánuje obec zriadiť aj masérsky salón
s perspektívou rozšírenia o liečbu pohybo-
vého ústrojenstva.

Starosta obce informoval poslancov, že
prvá dotácia zo SAPARDU bola obci po-
skytnutá vo výške 1 470 000,- Sk a bola
hneď uhradená firme AB Žilina za vykona-
né práce.

Opätovne bolo riešené vysporiadanie
pozemkov pod kúpaliskom, v rámci kto-
rého bol obcou objednaný geometrický
plán v hodnote 35 000,- Sk. Starostovi
bola opätovne daná úloha osloviť vlast-

níkov pozemkov pod kúpaliskom a vyspo-
riadať ich vydržaním.

19. zasadnutie OcZ
dňa 30. septembra 2004

Na zasadnutí boli prejednané správy
o polročnom hospodárení obce, verejno-
prospešných služieb, ZŠ s MŠ, priebež-
ná správa o výsledkoch Vlachovského
kultúrneho leta a letnej turistickej sezóny
2004. Tieto správy sú uvedené ako
samostatné príspevky v týchto novinách.

Schválená bola žiadosť Jednoty dô-
chodcov Slovenska o spoluorganizovanie
9. slávnostného zasadnutia dôchodcov
okresu Rožňava vo Vlachove dňa 22. ok-
tóbra t.r. v rámci Mesiaca úcty k starším.
Poslanci a stavebná komisia OcZ pre-
hodnotili a pripomienkovali štúdiu Územ-
ného plánu obce predloženú Ing. arch.
D. Genčanským, prípravu projektu na so-
lárny ohrev vody v bazénoch kúpaliska,
správu o prevode akcií Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ko-
šice na obce, o súčasnom stave prác na
rekonštrukcii kultúrneho domu a o vlast-
níctve trafostanice pri kúpalisku.

Mgr. Juraj Kováč

Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
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� � � 80 rokov � � �

Zuzana Sojáková
19. 9. 1924, Kpt. Nálepku 201

� � � 75 rokov � � �

Jozef Slivka
31. 8. 1929, Letná 66

� � � 70 rokov � � �

Mária Vargová
25. 9. 1934, Kamenná 136

Juraj Mlynár
10. 4. 1932 - 22. 9. 2004
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V lete sa poslanci a aktivisti OcÚ zúčastnili
brigády pri kosení priekop. Na obr. Mgr. Š.
Honétzy, D. Gál a D. Černaj.                - Jkč -
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Od posledného vydania Vlachovských novín č. 2/2004 sa konali tri zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Z ich programu prinášame skrátené spravodajstvo:

Prehľad hospodárenia
na kúpalisku v LTS

Kúpalisko
Tržby zo vstupného 112 698,-
Náklady spolu: 112 031,-
Kúpalisko zisk: 667,- 

Ubytovňa
Tržby za ubytovanie 71 020,-
Náklady spolu: 41 085,-
Ubytovňa zisk: 29 935,- 

Bufet a stánok
Tržby za tovar 350 524,-
Náklady spolu: 303 275,-
Bufet a stánok zisk: 47 249,-

Júl August

Počet prevádzkových dní 23 17
Priemerná teplota
vzduchu o 14.00 hod. 27°C 27°C
Priemerná teplota vody
malý bazén 22°C 20°C
veľký bazén 22,5°C 22°C
Počet návštevníkov
kúpaliska 2689 1690
Najvyššia návštevnosť
kúpaliska 350 325

Janette Labuzíková

Plnenie príjmov: Rozpočet Plnenie

Vrátky - DPH /Sapard/ - 319,0 
Dotácia na samosprávne funkcie 439,0 410,0 
Transfer - školstvo 2.935,0 1.713,0 
Transfer na ŽP 70,0 - 
Transfer od NÚP - 32,0
Transfer - VÚC 273,0 25,0
Dotácia - SAPARD 4.302,0 - 
Grant na kultúrny rozvoj 3,0 3,0 
Príjem z predaja pozemkov 3,0 3,0
Zo závisl.činn. a funkč.pôžitkov-DÚ 1.463,0 731,0
Daň z príjmov právnických osôb - DÚ 192,0 174,0
Daň z pozemkov 230,0 104,0
Daň zo stavieb 95,0 68,0
Daň z bytov 4,0 1,0 
Poplatok za psa 7,0 5,0 
Z predaja alkoholu a tab.výrob. 20,0 34,0
Daň zo vstupného 3,0 1,0 
Daň za zber a zneškodň.odpadu - 86,0
Cestná daň 140,0 77,0
Príjem z prenájmu 40,0 13,0 
Popl. za predaj výr.,tovar. a služieb 170,0 22,0 
Poplatok za MŠ s ŠKD - 49,0 
Za odpredaj prebyt.hnut.majetku 5,0 2,0 
Cintorínsky poplatok 2,0 2,0
Úroky z vkladov 10,0 7,0
Úroky z účtov fin. hospodárenia 8,0 1,0
Príjmy z prevodov peňaž.fondov obcí 693,0 693,0
Krátkodobý úver 500,0 -

Príjmy celkom 11.607,0 4.572,0 

Obec vykazuje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti u fyzic-
kých osôb vo výške 6.394,- Sk, dani z nehnuteľnosti u práv-
nických osôb vo výške 13.429,- Sk, nedoplatky na poplat-
ku za psa vo výške 3.300 ,- Sk a nedoplatky na dani za zber
a zneškodňovanie odpadu vo výške 61.380,- Sk. 

Plnenie výdavkov Rozpočet Plnenie

Výdavky verejnej správy 1.650,0 664,0 
Finančná a rozpočtová oblasť 35,0 28,0 
Transfery všeobecnej povahy 70,0 20,0 
Požiarna ochrana 80,0 12,0 
Výstavba miest a obcí 5.540,0 153,0 
SAPARD - uhradené faktúry 1.998,0
Cestná doprava 70,0 58,0
Nakladanie s odpadmi 100,0 111,0 
Rozvoj obcí 90,0 54,0 
Verejné osvetlenie 75,0 37,0 
Rekreačná a športová oblasť 202,0 72,0 
Kultúrne služby 140,0 25,0 
Knižnice 10,0 3,0
Vysielacie a vydavateľské služby 60,0 14,0
Náboženské a iné spoloč.služby 120,0 31,0
Bankové úvery 400,0 - 
Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne 25,0 3,0
Sociálne služby 5,0 

Výdavky 8.672,0 3.283,0 

Výdavky - školstvo 2.935,0 1.762,0

Výdavky spolu 11.607,0 5.045,0 

Zostatky na účtoch obce k 30.6.2004:

- ZBU - VÚB: -256.848,45 Sk
- terminovaný vklad 450.000,- Sk 
- účelový účet - školstvo: VÚB 25.758,51 Sk
- bežný účet - PKB 3.960,52 Sk
- účelový účet - PKB 1.193,70 Sk
- účelový účet - SAPARD 301.953,66 Sk
- účet sociálneho fondu 11.790,69 Sk

Spolu na účtoch obce 536.808,63 Sk
v pokladni obce 4.036,50 Sk

Obec vykazuje k 30.6.2004 záväzky voči dodávateľom
vo výške 25.112,50,- Sk a má poskytnutú pôžičku od firmy
AB, s.r.o. Žilina vo výške 400.000,- Sk.

Renáta Lešková

Správa o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30.6.2004 (v tis. Sk)
Obec Vlachovo má vypracovaný rozpočet, podľa ktorého

riadi a usmerňuje všetku činnosť v obci a v jej zariadeniach.
Objem rozpočtu v r.2004 bol v čiastke 11.607,0 Sk,

príjmy ako aj výdavky.



Príjmy z podujatí:

O.Weiter - vstupné 10.700,-
NOCADEŇ - vstupné 28.200,-
Diskotéka - vstupné 5.000,-
Folklórny festival - vstupné 16.130,-
Drišľak - vstupné 103.750,-
Remesel. jarmok -
dobrovoľ.vstup. 3.125,-
Taneč.zábava - 14.8.2004 5.300,-
Country bál - vstupné 17.750,-
Vyšívanka - vstupné 2.350,-
Taneč.zábava - 28.8.2004 7.000,- 

199.305,- 
Nájomné za stánky 1.200,-

Spolu 200.505,- 

Výdavky:

O.Weiter - vystúpenie 18.000,-
Cirkevný spevokol Agape 1.000,-
Občerstvenie (Weiter,
delegácia z partn. obce
Varbó - MR) 4.523,-
Kytica - Weiter 143,- 
Fotofilm 79,-
NOCADEŇ - občerstvenie 79,50
NOCADEŇ - kvety 128,- 
NOCADEŇ - vystúpenie 24.000,-
NOCADEŇ - ozvučenie 11.000,-
Farba - maľov.tribúny 397,-
Folkl.festival
- prepr.súborov - Dobšiná 1.052,-
Folkl.festival
- prepr.súborov - Rožňava 1.900,-
Vstupenky „Kultúrne leto“ 2.927,50
Leták - „Kultúrne leto“ 833,-
Plagáty - „Kultúrne leto“ 4.819,50
Honoráre 07/2004
(hudba súboru, ozvučenie,
príprava tribúny) 18.370,-

Honoráre 08/2004
(moderovanie osláv,
hudby - taneč.zábavy) 20.380,- 
Folklórny festival - stravné 
pre účinkujúcich 13.338,-
Folklórny festival - materiál 1.405,- 
- fotofilmy 201,- 
- kytice 891,-
Jánošík SVIT - vystúpenie 10.000,- 
Letáky - dotlač 476,-
Fotografie, fotofilm 1.474,-
Drišľak - stravné pre účink.
a usporiad. 2.707,50
Drišľak - vystúpenie 40.000,-
Remesel.jarmok
- stravné pre účink. 1.085,50
Plagáty - Vlach.muzika 200,-
Country bál - vystúpenie 29.000,-
Country bál
- stravné pre účink. 1.541,-
Vyšívanka - vystúpenie 7.000,-
Vyšívanka - kvety 484,-
Oslavy SNP - kvety 257,-

Spolu 219.691,50 

Rozdiel príjmov
a výdavkov -19.186,50

Počas „Vlachovského kultúrneho leta“
bolo predaných 2739 vstupeniek. Roz-
diel príjmov a výdavkov bude opätovne
žiadaný od MK SR ako príspevok pre
obec na organizáciu kultúrnych podujatí.
Celkove možno hodnotiť Vlachovské kul-
túrne leto aj napriek malej strate v príj-
moch pozitívne, pretože tržby v obecných
bufetoch získané od návštevníkov kultúr-
nych podujatí vysoko prekračujú stratu
na vstupnom.

Renáta Lešková

Finančné vyhodnotenie Vlachovského kultúrneho leta
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Na Vlachovskom remeselníckom jarmoku v auguste t.r. vystavovala svoje ručné práce aj
p. Vilma Černajová s vnučkou Ivanou Vysokou s manželom. Foto: J. Kováč

Správa o hospodárení Verejnoprospešných
služieb Vlachovo k 30.9.2004

Verejnoprospešné služby Vlachovo
svoju prevádzkovú činnosť v roku 2004
začínali s finančným zostatkom z roku
2003 v sume 17 000,-Sk

Príjmy:

Príjmy z prenajatých budov,
garáží a pozemkov 12 000,-
Poplatky a platby za predaj
výrobkov, tovarov a služieb
(TKO, doprava) 874 000,- 
Transfery obciam 2 000,-
Transfer z rozpočtu obce
(prev. dotácia) 20 000,-

Príjmy spolu: 908 000,-

Výdavky: (TKO, doprava, ver.zeleň)

Mzdy 127 000,-
Odvody do fondov 31 000,-
Všeobecný materiál 6 000,-
Palivo, mazivá, oleje 133 000,-
Povinné zmluvné poistenie
(Citroen) 12 000,-
Poštovné 2 000,-
Nájomné
(Garáž - Červená hlina) 8 000,-
Školenia, kurzy 1 000,-
Poplatky, dane 4 000,-
Stravovanie 13 000,-
Kolky 2 000,-

Odmeny na základe dohôd 96 000,-

Výdavky: 435 000,-

Výdavky: (kúpalisko, ubytovňa, bufet)

Odmeny na základe dohôd 58 000,-
Všeobecný materiál 54 000,-
Energia 15 000,-
Poštovné 1 000,-
Školenia, kurzy 1 000,-
Propagácia a reklama 2 000,-
Všeobecné služby 41 000,-
Prevádzkové stroje a prístroje 4 000,-
Potraviny a tovar bufet 229 000,- 
Vodne a stočné 1 000,-

Výdavky: 406 000,-

Výdavky spolu: 841 000,-

Príjmy 908 000,-
Výdavky 841 000,-

67 000,-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Celkové náklady
do 30. 9. 2004: 866 000,-

Celkové výnosy
do 30. 9. 2004: 796 000,-

Výsledok hospodárenia
do 30. 9. 2004 -70 000,- 

Janette Labuzíková

Zberateľ zvoncov Ondrej Marciš v rozho-
vore s V. Marcišom na Vlachovskom jar-
moku.                                          Foto: - Jkč -

Na jarmoku sa veľkej pozornosti dostalo
„múteniu masla“ klasickou metódou v po-
daní p. Márie Hajdúkovej.          Foto: - Jkč - 

Keď som sa pred niekoľkými rokmi
od bývalého starostu Vlachova pána
Genčanského dozvedela o existencii
tamojšej bývalej grófskej ľadovni, neveno-
vala som tejto správe mimoriadnu po-
zornosť. Poznám totiž niekoľko ľadovní,
ktoré sa zachovali v rôznych kaštieľ-
skych parkoch na Slovensku. Zvyčajne
išlo o jednoduchú drobnú kamennú stav-
bu so železnými dverami stavanú do sva-
hu na spôsob pivnice s klenbou a silný-
mi železnými hákmi osadenými v obvo-
dových stenách, na ktoré sa vešalo mä-
so z ulovených zvierat. Takúto predstavu
som mala aj o vlachovskej ľadovni a veru,
trvalo mi dosť dlho, kým som si našla čas
pozrieť si ju. Vyprovokoval ma k tomu je-
den starý obraz nachádzajúci sa v empí-
rovom salóne betliarskeho kaštieľa, kto-
rý zobrazoval podivuhodnú stavbu s py-
ramídovým zastrešením obklopenú zele-
ňou, v popredí s vodnou plochou a bo-
cianmi. Keďže som sa dozvedela, že
obraz namaľoval mladý Emanuel András-
sy, neskôr známy ako „železný gróf“, za-
čalo mi vŕtať v hlave, že to, čo zobrazuje,
mohlo stáť len vo Vlachove, kde mladý
gróf strávil svoje detské a mládežnícke
roky. Stavba na olejomaľbe mi pripadala
ako parkový altánok so sochami, až kým
som sa neopýtala ďalšieho obyvateľa Vla-
chova, či tá ich ľadovňa nemá náhodou
z dvoch strán schodiská. Akonáhle mi to

potvrdil, bolo mi všetko jasné: stavba na
obraze nemôže byť nič iné, ako ľadovňa.
Ale čo môžu byť tie štyri zvláštne sochy
primaľované na začiatok každého scho-
diska, ktoré vzdialene pripomínali egypt-
ské sfingy?

Konečne som sa v júni tohto roka vy-
brala ľadovňu pohľadať, a onedlho, po
krátkej chôdzi po železničnej trati, za že-
lezničným mostom cez rieku Slaná som
ju aj našla obklopenú bujnou vegetáciou.
Na úpätí strmého svahu, na pravom bre-
hu rieky stála dvojpodlažná kamenná
stavba s vnútornými priestormi vyhĺbený-
mi do svahu na spôsob jaskyne, prieče-
lím obrátená na sever. Na jej druhé pod-
lažie viedli z dvoch bočných strán scho-
diská, na ktorých po žiadnych sochách
nebolo už ani stopy. Ihlancovitá strecha
vežovitej stavby bola celá vymurovaná
z kameňa - ľahkého perforovaného vá-
penca, ktorý na Gemeri nesprávne nazýva-
me tufom. 

Keď som porovnávala fotografie dneš-
ného stavu ľadovne s fotografiou starého
obrazu, zistila som, že sa skoro nič ne-
zmenilo, až na tie chýbajúce sochy. Čo
zobrazovali? Na starom obraze, kde sú
miniatúrne malé, pripomínajú ležiace le-
vy, kone alebo jelene. Všetky tri alterna-
tívy prichádzali do úvahy.

(pokračovanie na str. 7)

Vlachovský unikát



Mnoho ľudí spomína na príjemné dni
letných dovoleniek a deti a mládež na pre-
žité dni v letných táboroch v rôznych kú-
toch našej vlasti.

Medzi zaujímavé lokality v rámci okresu
Rožňava, ktoré ponúkajú možnosť reali-
zovať letné tábory možno zaradiť aj našu
obec. A práve možnosť uskutočniť takéto
podujatie v našej obci využilo Centrum vý-
chovnej a psychologickej prevencie
v Rožňave, ktoré každoročne organizuje
letné tábory pre žiakov, s ktorými pracuje
počas celého školského roka.

Letné sústredenie rovesníckych reali-
zátorov primárnej prevencie žiakov sied-
mych a ôsmych ročníkov základných škôl
sme uskutočnili v prvej polovici mesiaca
júl v peknom prírodnom prostredí obce
Vlachovo. Areál letného kúpaliska nám
poskytol dostatok možností na realizáciu
širokej palety zážitkových, klubových
a voľnočasových aktivít, spojených so
spoznávaním samotnej obce a jej blízke-

ho okolia. Program letného tábora obsa-
hoval aj návštevu obecného úradu a pri-
jatie žiakov starostom obce, ktoré je
zdokumentované v obecnej kronike.

Tím odborných lektorov pripravil aj ten-
toraz zaujímavý a pestrý program. Neod-
mysliteľne k nemu patril táborák a celo-
denný výlet. Tentoraz to bol výlet na Ranč
pod ostrou skalou za účelom praktického
výcviku jazdenia na koňoch a vniknutia
do problematiky starostlivosti o tieto
zvieratá.

Letný tábor bol vyvrcholením celoročnej
práce so žiakmi základných škôl okresu
Rožňava a zároveň znamenal ukončenie
dlhodobého rovesníckeho programu,
realizovaného Centrom výchovnej a psy-
chologickej prevencie v Rožňave na zák-
lade preventívneho projektu Príprava
rovesníckych realizátorov primárnej pre-
vencie drogových závislostí, schváleného
Protidrogovým fondom v Bratislave.

Mgr. Marian Kušnier

Na dobré radi spomíname
Žiaci okresu Rožňava spoznávajú Vlachovo

Účastníci letného tábora vo Vlachove na prijatí u starostu obce. Foto: J. Labuzíková

V súlade so zákonom o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve bola
v školskom roku 2002/2003 ustanovená
deväťčlenná Rada školy pri Základnej
škole s materskou školou vo Vlachove.

Rada školy je iniciatívny a poradný samo-
správny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy rodičov, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školst-
va vo výchovno - vzdelávacom procese.

V školskom roku 2004/2005 došlo
k zmene v obsadení členov rady školy. Zás-
tupcovia rodičov Zina Hroncová a Bc. Klá-
ra Vargová ukončili svoju činnosť v rade
školy. Vyslovujeme poďakovanie za ich pô-
sobenie v rade.

Na celoškolskom rodičovskom zdru-
žení prebehli voľby rodičov do rady školy.

Predstaviteľmi rodičov sú Ing. Andrea
Hajdúková a Slavomír Labuzík. V materskej
škole voľby prebehli formou tajného hla-
sovania v priebehu mesiaca september.
Zástupkyne rodičov za materskú školu sú
Ing. Juraja Marcišová a Lucia Rybárová.

Členovia rady školy sa na svojich zasa-
daniach zaoberali najmä problematikou ne-
dostatku finančných prostriedkov v škol-
ských zariadeniach našej obce a nízkym
počtom detí, z ktorých vyplývajú personál-

ne otázky ako i nové formy riešenia pra-
covno - právnych vzťahov.

Našou snahou je udržať chod všetkých
zariadení (základnej školy, materskej
školy, školskej jedálne, školskej družiny),
v maximálnom možnom časovom období.
Napriek nedostatku finančných prostried-
kov sa nám pre školský rok 2004/2005
podarilo prevádzkovať materskú školu a škol-
skú jedáleň v jej pôvodných priestoroch.

Počty detí sa každoročne znižujú bez
perspektívy nárastu, s čím súvisia i úspor-
né opatrenia zo strany právneho subjektu.

Našou úlohou je presadzovať najmä zá-
ujmy našich detí a snažiť sa pre nich vy-
tvoriť prostredie bez stresov s kvalitnou
úrovňou vzdelania a profesionálnym prís-
tupom pedagogických pracovníkov. Ve-
rím, že všetkým rodičom záleží na vzdelaní,
zdravom fyzickom a psychickom vývine
svojich detí, preto je ich povinnosťou
spolupracovať a byť partnermi školy.

Zasadnutia rady školy sú prístupné pre
rodičov, ktorí majú právo priamo alebo
prostredníctvom členov rady presadzovať
pozitívne návrhy týkajúce sa žiakov.

Ing. Andrea Hajdúková
predsedníčka rady školy

Z činnosti rady školy
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Základná škola s materskou školou
vo Vlachove pokračuje už tretí rok pod
zriaďovateľskou pôsobnosťou obce ako
právny subjekt.  Nový školský rok
2004/2005 bol slávnostne otvorený
2. septembra. V základnej škole je teraz
49 detí (o tri viac ako v minulom škol-
skom roku), o ktoré sa v troch triedach
starajú títo pedagogickí pracovníci: 1.
ročník 17 žiakov, triedna učiteľka Mgr.
Mária Hlaváčová, 2. a 4. ročník 5 + 11
žiakov, triedna učiteľka Mgr. Mária
Hlaváčová, 3. ročník 16 žiakov, triedna

učiteľka Mgr. Janka Ferencová.
V popoludňajších hodinách sa v ŠKD

o žiakov starajú: I. oddelenie 22 žiakov,
vychovávateľka Margaréta Marošová, II.
oddelenie 25 žiakov, vychovávateľka od
1. 10. 2004 Hermína Bendíková.

O jazykové zdokonalenie našich žia-
kov v anglickom jazyku, kde spolupracuje-
me s CVČ v Dobšinej, sa stará Ivana Čer-
najová, ktorá zároveň pracuje ako eko-
nomicko - administratívna pracovníčka.

Náboženskú výchovu vyučuje miestna
farárka Mgr. Martina Gdovinová a etickú
výchovu Margaréta Marošová.

V materskej škole sme museli z dôvodu
poklesu detí znížiť počet tried a máme
už len jednu triedu. O žiakov MŠ sa sta-
rajú zástupkyňa riaditeľa J. Lešková
a učiteľka Mária Fifiková. Počet žiakov
MŠ je 20, čo je pokles o 8 žiakov oproti
minulému školskému roku.

V ŠJ sa vedúcou stala Eva Hlaváčová,
absolventka Hotelovej akadémie v Kež-
marku, hlavnou kuchárkou je Helena
Vargová, pomocnou Erika Kováčová.

Upratovanie majú na starosti Viera
Olochová v ZŠ a Emília Krivánska v MŠ.

V novom školskom roku budeme veľ-
kú pozornosť venovať environmentálnej
výchove, aby ocenenie ministra životné-
ho prostredia bolo v správnych rukách.
Sme zaradení do projektu „Zelená ško-
la“ ako pilotná škola. Pripravíme projekt
environmentálnej výchovy, koordinačnú
radu, pri ktorej chceme spolupracovať
s rodičmi, obecným úradom i všetkými
občanmi obce.

Od 1. 11. 2004 chceme otvoriť i pre
verejnosť počítačovú miestnosť s prís-
tupom na internet, aby naši občania a naj-
mä mládež mali možnosť zlepšiť si počí-
tačové zručnosti a vyhľadávať i praktické,
pre život potrebné veci na internete.

Rodičia našich žiakov dostali v sep-
tembri vzdelávacie poukazy na záujmovú
činnosť žiakov. Všetkých 49 vzdel.
poukazov sa nám vrátilo a budú použité
na prevádzku v ŠKD, kde uskutočňu-
jeme naše záujmové aktivity (anglický
jazyk, práca s počítačom a i.). Odovzda-
ním vzdel. preukazov sa rodičia neoslo-
bodzujú od platenia iných poplatkov,
teda vzdel. poukazy sú peniaze navyše,
ktorými si môžeme vylepšiť našu finanč-
nú situáciu. O tom, kde tieto peniaze pôj-
du, rozhodujú rodičia.

V závere mesiaca október sme pripra-
vili kultúrny program pre Jednotu dôchod-
cov Slovenska nášho okresu, v novem-
bri náš čaká Deň otvorených dverí, kde
chceme ukázať našim rodičom, ale i ve-
rejnosti ako sa na škole pracuje, naše
úspechy, ale i problémy.

Budeme pokračovať i v projekte Škôl
podporujúcich zdravie. Pre žiakov ZŠ
a MŠ pripravíme návštevu fínskej sauny
a žiaci, ktorí prejavia záujem dostanú
i homeopatické lieky v rámci chrípkovej
prevencie.

O tom, že výchovno - vzdelávací pro-
ces je v MŠ a v ZŠ na veľmi dobrej úrov-
ni svedčí i previerka Štátnej školskej in-
špekcie v Košiciach, ktorá dopadla veľ-
mi dobre, o čom budeme informovať ro-
dičov a zriaďovateľa po písomnom vy-
hodnotení inšpekcie.

Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vlachove

Riaditeľ školy Mgr. Ľ. Hlaváč pri oceňova-
ní detí na záver šk. roku.           Foto: - Jkč -

Základná škola s materskou školou vo Vlachove informuje

Z tvorby detí
Vlachovo
Vlachovo je moja rodná dedina,
ktorá je pod Stromíšom.
Nachádza sa v prekrásnom 
horskom prostredí.
Máme tu pekné kúpalisko.
V lete cez prázdniny
sa chodievame kúpať, aj na huby.
Večer si chodíme opekať slaninku.
Žije sa mi tu veľmi dobre.
Dedinu by som nevymenil za mesto.

Martin Šomšák

Moja dedina
Ak vieš kde je vysoký Stromíš,
potom to už iba opíš.
Krásny pohľad na dedinu
ešte krajší na dolinu.

V každom ročnom období
iným šatom sa vyzdobí.
Všetci čo ju obývajú
vo svornosti nažívajú.

Rodnú dedinu mi radi máme
Vlachovom ju nazývame.
Je nám tu krásne, veselo,
aj Vám by sa tu bývať chcelo.

Slavomír Labuzík

Vlachovo (úryvok)

Vlachovo je malá dedina
bývam v nej ja
aj moja rodina.

Máme tu aj potok
aj rieku Slanú
keď zamrzne, pôjdeme 
sa korčuľovať na ňu.

Máme tu aj školu, škôlku,
obecný úrad, ihrisko
aj dobré kúpalisko.

Silvia Gálová



Orientácia na zlepšenie výrobných podmienok v rastlinnej výrobe
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Vlachovskí turisti a poľovníci pri svojom prístrešku nad prameňom. Foto: V. Marciš ml.

Pôvodne orná pôda družstva sa nachá-
dzala väčšinou na svahoch, ktoré na niek-
torých miestach dosahovali sklon až do 60
stupňov, napr. Nad baňou a ďalšie, čo bolo
pre mechanizáciu neprístupné a jej obrobe-
nie si vyžadovalo veľké množstvo ručnej dra-
hej práce. Tej odchodom občanov do blíz-
kych priemyselných podnikov bolo málo. Pre-
to sa družstvo, po porade s okresnými pra-
covníkmi poľnohospodárskej správy a svojimi
členmi správy rozhodlo, že vykoná úpravu
rozlohy ornej pôdy tak, aby jej väčšia časť sa
dala obrábať mechanizáciou. Boli vypracova-
né projekty meliorácií zamokrených pozemkov
a rekultivácií zarastených plôch krovinami.

V Melioračnom družstve, do ktorého sme
vstúpili v roku 1960 so svojím členskými po-
dielom, sme uplatnili požiadavku realizácie
odvodnenia pozemkov nachádzajúcich sa
blízko obce v hone „Kro“. Práce aj započali
nasadením ťažkej mechanizačnej techniky,
t.j. buldozérov zn. Stalinec 100 a veľkých
melioračných pluhov naoraním odvodňova-
cích rýh, ale akonáhle sa pustili do práce me-
lioračné frézy, narazili na veľké balvany,
polámali rýhovacie zariadenia a po dôkladnej
obhliadke terénu boli ďalšie práce ukončené
ako neefektívna investícia. Veľký zdroj získa-
nia ornej pôdy sa našiel v hone Belákovo,
ktoré dovtedy slúžilo ako pasienky pre hovä-
dzí dobytok. Rekultivačné práce sa rozložili
na viac rokov. V roku 1963 sa plánovalo re-
kultivovať na 46 ha. V skutočnosti sa zrekulti-
vovalo 9 ha, ktoré sa aj osiali. Ďalšie plochy
boli zrekultivované na Šachovej a Pod Rov-
ňou vo výmere 11 ha a Nad skalou 7 ha.
V roku 1964 pokračovala rekultivácia pasien-
kov na Belákove vo výmere 45 ha. Z nich 20
ha bolo osiatych miešankami a 25 ha zostalo
len zrekultivovaných odstránením krovín
a stromov. I v nasledujúcom roku pokračovali
rekultivačné práce na Belákove vo výmere
16 ha. Pôvodný zámer, urobiť z tejto rekul-

tivovanej plochy ornú pôdu a zlepšiť štruktúru
pasienkov sa splnil len z časti, pretože neboli
vytvorené dostatočné peňažné zdroje na jej
realizáciu. Po uplynulých rokoch pasienky
znovu zarastajú krovinami, sú dobrou plan-
tážou na rast černíc a budú slúžiť aj na pro-
dukciu palivového dreva. Na rozoraných pa-
sienkoch a horských lúkách pri oseve najmä
ľanu boli získané dobré úrody jednak stoniek
i semena. Ich nevýhodou bola veľká vzdia-
lenosť od hospodárskeho dvora i problémy
spojené s ich hnojením. 

Rekapituláciou vykonaných meliorácií
a rekultivácií bol získaný ďalší fond ornej
pôdy len vo výmere 66 ha. Pri tejto rekapitu-
lácii treba mať na zreteli aj tú skutočnosť, že
plochy pôvodnej ornej pôdy pre veľkú sva-
hovitosť a obmedzenú možnosť využitia
mechanizácie boli postupne ponechané na
zatrávnenie a pastvu.

V roku 1967 sa začína uvažovať aj s pre-
menou lúk na ornú pôdu. Po dohode so Stro-
jovou a traktorovou stanicou v Rožňave ob-
jednáva družstvo ťažké buldozéry na vyťaho-
vanie vŕb po lúkách v povodí rieky Slanej. Po
zamokrených plochách vyoráva hlboké sto-
kové ryhy a tie pomáhajú odvodniť dávne
mokriny. Presušené plochy preoráva a tak
získava pôdu, ktorú osieva obilninami. Ide kon-
krétne o plochy v honoch Luh, Bracka, Pod
Hámrikom a spodný cíp Prostredného hrbu.
Prepočtom intenzity poľnohospodárskej pro-
dukcie totiž sme došli k záveru, že kým jeden
hektár ornej pôdy priniesol efekt za 3 411,- Kčs,
lúky za 1 172,- Kčs, pasienky len 796,- Kčs,
prepočítaných v stálych cenách, ktoré sme
v tom čase používali ako meradlo hodnoty.

Úprava výmery ornej ale aj poľnohospo-
dárskej pôdy pokračovala aj v ďalších rokoch
najmä odovzdaním určitej časti Štátnym le-
som, podľa platných predpisov nadriadených
orgánov a vnútrodružstevných rozhodnutí.         

Ing. Ján Gál

Stála rubrika

Veľmi dobré prírodné podmienky pre
zimnú a letnú turistiku v okolí našej obce
Vlachovo čakajú na svoju popularitu najmä
vstupom do Európskej únie. Nachádzajú
sa tu turistické a poľovnícke chodníky.
Turisticky najvyhľadávanejšia je Magis-
trála označená červenou značkou, vychá-
dzajúca z Dukly a končiaca na Devíne.

Najmä v letných mesiacoch po turis-
tických chodníkoch môžeme stretnúť
nielen Slovákov ale aj zahraničných turis-
tov, ktorí obdivujú krásy prírody našej obce. 

Občerstviť sa dúškom dobrej stude-
nej vody pri namáhavej túre padne určite
každému dobre. V okolí Stromíša je nie-
koľko prameňov dobrej, studenej, pitnej

vody. Jedným z nich je aj výdatný pra-
meň pod Prednou Gálovou, ktorý sa na-
chádza v blízkosti Magistrály. Je to zru-
bová studňa, ktorá už bola pôsobením
času a prírodných živlov značne poško-
dená a zhoršovala kvalitu vody. Preto sa
na podnet poľovníka Milana Sliven-
ského, nadšení turisti a poľovníci - Milan
Kováč st., Vladimír Marciš st., Ján Kováč
a Vladimír Marciš ml. rozhodli postaviť
novú zrubovú studňu. Základnú konštruk-
ciu postavili na dvore M. Slivenského,
ktorú dňa 24. augusta 2004 vyviezli na
Prednú Gálovú, kde urobili dokončova-
cie práce a zrub osadili.

Mgr. Zuzana Kováčová

Prameň pod Prednou Gálovou

(pokračovanie z min. čísla)
Starina spomaľuje výmenu tepla medzi

pôdou a atmosférou, oddiaľuje jarné klíčenie
a pučanie, prispieva k väčšej početnosti jar-
ných mrazov a prehriatiu rastlín v slnečných
dňoch. Starina bráni aj presakovaniu zrážok
do pôdy a premiestňovaniu imisií do nižšej
hĺbky pôdy. Zabraňuje semenám dostať sa
do kontaktu s pôdou a tak obnova a rozširo-
vanie niektorých druhov je znemožnené.
Odum v Základoch ekológie (1977) píše, že
pri úplnom nedostatku bylinožravcov mohol
by sa nahromadiť detritus v takom množstve
v akom ho už mikroorganizmy nerozložia, tým
sa môže spomaliť kolobeh minerálnych látok
a ekosystém môže byť vystavený nebez-
pečiu, že bude zničený veľkým požiarom.

Porasty osiky sú schopné zabraňovať
ďalšiemu šíreniu požiarov, alebo ich aspoň
spomaľovať. Okrem toho korene len zriedka
vyradí z funkcie. Brečtan /Hedera helix/ má
malú horľavosť, listy zaschnú, ale nevzplanú
plameňom. Vysádzajú ho k stenám domov.
Veľmi vysokú horľavosť majú machy a lišaj-
níky a hubami napadnuté drevo - práchno.
Naši dávni prapraotcovia si so sebou nosili
práchno a kremeň na rozloženie ohňa.

V bývalom ZSSR zistili, že hmota v lese
v určitom štádiu dosiahne tzv. stav „požiarnej
zrelosti“, ktorá je podmienená komplexom
horľavého materiálu, ich zásobami, vlhkosťou
a reliéfom. Ak vznikne oheň na temene kop-

ca jeho rozšírenie a intenzita nie je taká, ako
u ohňa vzniklého na úpätí južného svahu.
Aby nedošlo k požiaru je potrebná až 47
a viac % vlhkosť pozemného materiálu.
Vysoká horľavosť nastáva pri teplote vzduchu
viac ako 17°C a pri relatívnej vlhkosti menej
ako 53 %.

Vzťah ľudí k požiarom v trávnatých a les-
ných porastoch je rôznorodý; často ovplyvne-
ný deštrukčným stupňom ekosystémov.
Väčšina má preto k používaniu ohňa pre
managementu - spravovaní v chránených
územiach zamietavé stanovisko. Môj názor
na tento citlivý problém vychádza z dlhoroč-
ných skúseností a zo štúdia zahraničnej lite-
ratúry. Nasledujúce roky nebudú v prírode
jednoduché, pretože ubudlo bylinožravcov.
Zmizli stáda družstevných zvierat a na mini-
mum sa zredukoval stav divých zvierat. Nas-
toluje sa otázka, čo s masou rastlín. Existuje
priamoúmerná súvislosť medzi množstvom
organickej hmoty a intenzitou požiaru.
V zahraničí, napr. v Anglicku a Nemecku vy-
paľujú starinu plynom z malých bômb, na
ktorých je namontovaná hadica. Pri tejto čin-
nosti profesionálna požiarnícka služba robí
dozor a zdržuje sa v blízkosti ohňa s hasia-
cim zariadením. Vypaľujú trávnaté porasty
šachovite, tak aby sa niektoré živočíchy
mohli presťahovať - migrovať na štvorec ešte
nevypálený.

RNDr. Juraj Hajdúk, Častá
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Vykročili sme do storočia požiarov ?

V našej obci pracuje poľovnícke zdru-
ženie, ktoré má svoju dlhodobú tradíciu,
zachádzajúcu ešte do konca tridsiatych
rokov. Po prvej svetovej vojne v roku
1923 vznikol na Slovensku prvý Lovecký
a ochranný poľovnícky spolok, ktorý sa
v roku 1934 spojil s Českou mysliveckou
jednotou. Prvé spolky na Gemeri aj v sa-
motnom Vlachove a okolitých obciach
začínali pracovať od roku 1938.

Priekopníkom vlachovského poľovníct-
va bol veterinárny doktor Šmerkovský.
Štafetu poľovníctva po jeho odchode
prevzali ev. farár Hatvanský,
štátny cestár Maťašovský
a miestni učitelia Vo-
záry a Ličko. Poľov-
ný revír si v tých
časoch prenají-
mali od urbárnych
a pasienkových
spoločností. Títo
poľovníci mali zá-
ujem najmä o poľo-
vačky na diviaky za
jasných mesačných nocí.
Zaujímavé pre nich boli aj
poľovačky na zajace a drob-
nú pernatú zver, ktorej bolo
v tých časoch aj u nás dostatok. V týchto
revíroch mali možnosť poľovať najmä
zamestnanci štátnych lesov, pracovníci
štátnej služby a verejne činné osoby, ako
bol richtár, notár, farár a učiteľ. Bežní ob-
čania, ktorí mali záujem o poľovníctvo sa
k tejto činnosti nedostali a preto sa z nich,
a to zvlášť po druhej svetovej vojne, stá-

vali pytliaci, čo malo za následok znižo-
vanie stavov zveri v našich lokalitách.

Samotná druhá svetová vojna zapríči-
nila obrovský úbytok zveri tak na Sloven-
sku ako aj v okolitých krajinách kadiaľ
postupoval front. Starostlivosť o zver, pri-
krmovanie a predkladanie krmiva v tých
rokoch prakticky neexistovalo. Konsoli-
dácia celej spoločnosti sa po roku 1945,
teda po povojnových rokoch, prejavila
v starostlivosti štátu o lesy a zverinu. Zoštát-
nenie lesov a rozsiahla pozemková refor-
ma priaznivo ovplyvnila aj vývoj nášho

poľovníctva, ktoré sa po roku
1948 stalo skutočne ľu-

dovým a výkon práva
poľovníctva bol u-

možnený širokým
vrstvám pracujú-
cich. Začali sa
zakladať prvé po-
ľovnícke združe-

nia, ktoré podchy-
tili záujemcov o po-

ľovníctvo. Vytyčovali
sa určité práva a povin-

nosti, ktoré museli poľovníci
plniť. Výsledkom toho bola
ochrana a postupné zvyšova-

nie stavov zveri. Zároveň bol poľovníkom
povolený výkon poľovného práva vo svo-
jich revíroch a aj u nás vo Vlachove.

Ďalšiemu vývoju poľovníctva, práci
nášho poľovného združenia a životu zveri
počas roka sa budeme venovať v nasle-
dujúcich číslach.          Ing. Jozef Mlynár

predseda PZ Jasenový vrch

Z histórie poľovníctva vo Vlachove

Poľovníci na Gamploch
v r. 1952



Mesiac október je už niekoľko rokov
Mesiacom úcty k starším. Je príležitos-
ťou pre vyjadrenie prejavov úcty, lásky,
porozumenia i pomoci starším ľudom.

Na podnet Predsedníctva Okresného
výboru Jednoty dôchodcov Slovenska so
sídlom v Rožňave sa každoročne koná
okresné slávnostné stretnutie zástupcov
všetkých základných organizácií JDS
v okrese. V tomto roku to bolo už deviate
a konalo sa u nás vo Vlachove 22. októb-
ra 2004 v popoludňajších hodinách v kul-
túrnom dome. Na jeho organizovaní sa
podieľalo Predsedníctvo OV JDS v Rož-
ňave, výbor ZO JDS vo Vlachove, Obec-
ný úrad vo Vlachove a ZMOHG.

Zhromaždenie dôchodcov pozdravili
deti Materskej a Základnej školy vo Vla-
chove krásnym kultúrnym programom.
Prítomným sa prihovorili: predseda ZO
JDS Mgr. Juraj Genčanský, starosta na-
šej obce Mgr. Juraj Kováč, predseda
OV JDS v Rožňave Rudolf Dulík, primá-
tor mesta Rožňavy a predseda ZMOHG
Ing. Fratišek Kardoš, prednosta OÚ
Rožňava Ing. Ján Szölös a ďalší hostia.

K zdarnému priebehu slávnostného
podujatia pridalo vystúpenie nášho folklór-
neho súboru Stromíš krásnym spevom,
hudbou a tancom, tiež vlachovská hu-
dobná skupina, žiak Borisko Vysoký.
Hostí privítali aj slávnostne prestreté
stoly s chutnými koláčmi, zákuskami,
jedlom a iným občerstvením.

Naši hostia obdivovali našich mladých
ľudí pri ich vystúpeniach, ale aj sálu a ce-
lú obnovenú budovu nášho kultúrneho

domu a zmeny, ktoré nastali v poslednom
období v našej obci.

Táto okresná akcia dôchodcov bola
zároveň výbornou propagáciou obce Vla-
chovo. Ukázali sme, že v obci žijú veľmi
dobrí organizátori, pracovití ľudia, skvelí
muzikanti, výborní speváci a tanečníci,
dobré kuchárky a pekárky.

Všetci hostia odchádzali od nás plní
zážitkov, veselí a spokojní. Pri odchode
domov sa nenašiel nikto, kto by sa nepo-
ďakoval a nevyjadril slová obdivu. Obdi-
vovali energiu nášho pána starostu, že
si vie získať dobrých spolupracovníkov
a pomocníkov v obci.

Sľúbila som hosťom, že odovzdám po-
ďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na
organizovaní 9. slávnostného stretnutia
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Tých,
ktorí sa na ňom podieľali bolo veľa, ale
spomeniem aspoň predsedu ZO JDS
Mgr. J. Genčanského, starostu obce
Mgr. J. Kováča, podpredsedníčku ZO
JDS Annu Meliškovú, pokladníčku Zuza-
nu Elexovú, Emíliu a Juraja Klobušníka,
učiteľky MŠ a ZŠ, kuchárky ŠJ, FS
Stromíš, hudobnú skupinu Hlaváčovcov
a Gallovcov.

Za svoju aktívnu prácu pre dôchodcov
boli OV JDS v Rožňave odmenení ďa-
kovnými listami Mgr. J. Genčanský a Mgr.
J. Kováč.

Z podujatia odišli spokojní hostia a tým
aj my všetci, ktorí sme tam boli. Je to veľ-
ká odmena a úspech Vlachova.

Klára Hajdúková
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Slávnostné okresné podujatie vo Vlachove

Dištriktuálne stretnutie žien
V našej evanjelickej cirkvi existuje

SEŽ - Spoločenstvo evanjelických žien.
Úloha ženy ako kresťanky je dnes omno-
ho dôležitejšia ako pred mnohými rok-
mi. Muži v duchovnej oblasti zlyhávajú
a tak zodpovednosť leží na pleciach žien.
Aby mohli túto službu viery dobre konať
aj v práci, aj doma, musia sa navzájom
povzbudzovať a vzdelávať. Preto sa jeden-
krát do roka v našom Východnom diš-
trikte organizuje Dištriktuálny deň žien. 

V tomto roku mal na starosti tento deň
Gemerský seniorát, menovite, náš cirkev-
ný zbor Vlachovo. 9. októbra o 9.00 hod.
sa všetko začalo Službami Božími. V do-
poludňajšom programe vystúpil aj náš
vlachovský spevokol „Agapé“ a rovnako
aj skupina „Druhá šanca“ z Gočova. Za-
zneli dve prednášky. Prednášku s náz-
vom „Depresia“ predniesla psychiatrič-
ka MUDr. Albertiová z Bratislavy. Pred-
nášku „Okultizmus“ zas predniesol brat
farár Kaczmarczik zo Sliezskej evanjelic-
kej cirkvi. Mimochodom, druhá prednáš-
ka je dostupná na farskom úrade.

Tento deň s Božou pomocou dopadol
skvele. Mohli sme počuť o tom, že tento
čas je pre ľudstvo takým depresívnym
časom. Dozvedeli sme sa, čo to vlastne
je depresia, ako sa prejavuje, ako proti
nej možno účinne bojovať. Pozitívne zis-
tenie bolo, že každá depresia, smútok,
či bolesť sa dajú zvládnuť, a s vierou
v Boha omnoho skôr a účinnejšie. To
potvrdila aj hore spomínaná pani doktor-
ka. Pomôcť ľudom v depresii však môže
každý jeden z nás. Len je potrebné otvo-
riť si oči a všímať si ľudí, ktorými sme ob-

klopení, preukazovať im lásku a záujem
pomôcť im pri riešení ich problémov.

V druhej prednáške sme sa dozvedeli
to, že vo svete vládne diabol so svojimi
démonmi a ovláda ľudí cez rôzne prakti-
ky (kresťanov nevynímajúc): biela a čier-
na mágia, špiritizmus (vyvolávanie du-
chov zomretých), astrológia (predpove-
danie budúcnosti z hviezd, horoskopy),
povery (klopanie na drevo, čierne mačky
atď.) a cez ďalšie bludy. Satanovi vyho-
vuje, keď sa človek o tieto záležitosti až
príliš zaujíma, nakoniec im prepadne, je
na nich závislý, stráca zdravý úsudok
o vlastnej identite, stráca slobodu, je nie-
kým, či niečím ovládaný a často ukon-
čuje svoj život samovraždou. Vyhovuje
mu takisto aj to, keď človek v duchovný
svet absolútne neverí, verí, že to nie je
možné, že je to „tmárstvo“ a púhy ne-
zmysel. Takýto človek si však zväčša ani
neuvedomuje, že už či si to pripúšťa
alebo nie, aj on je nástrojom Satanovým.
V duchovnej sfére sa totiž nedá zostať
neutrálnym. Buď patríš Bohu, alebo dia-
blovi. Nič uprostred nie je. Kiež nám
Pán Ježiš dá slobodu od týchto nečistých
vecí a On sám sa stane našim jediným
Pánom!

Chcela by som sa týmto poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k zdarnému priebehu tohto po-
dujatia, ktoré istým spôsobom nerepre-
zentovalo iba náš cirkevný zbor, resp.
gemerský seniorát, ale aj našu obec.

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Osláv 60. výročia SNP vo Vlachove sa zúčastnili aj poslední žijúci priami účastníci protifa-
šistického odboja. Foto: D. Elexa
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Dodávam, jedinečná oslava života a lásky

v našom chráme Božom.
Už sú to tri roky, čo do nášho cirkevného zbo-

ru zavítali mladí manželia, Gdovinovci, ako kap-
lánka a kaplán, dnes pani farárka, pán farár. Pá-
či sa mi istý český, k tomu priliehavý oznam:
„Léta Páně 2001 svá univerzitní študia úspěš-
ne dokončili. Jest nyní vzdelancem, budiž
od toho dne magistrem (-ou) nazýváni.“

Potom, čo sme spoločne slávili ich študijný
úspech po vykonaní farárskej skúšky, nasle-
doval v našom cirkevnom zbore volebný kon-
vent, na ktorom sme boli svedkami farárskej
voľby. Nuž a napokon nadišiel deň dlhoočaká-
vanej inštalácie. Nezabudnuteľné - 26. sep-
tember 2004 si uchováme v pamäti. Netajíme
sa radostnými pocitmi a spokojnosťou a niet
pochýb, že si takýto, hoci krásny deň, nechce-
me len tak zas zopakovať. To preto, že onen deň
bol slávnostným vyvrcholením, ba potvrdením,
že pani farárka, laicky povedané, je naša. A že
teda v symbióze so zodpovednosťou a povin-
nosťami, ktoré ju tu čakajú, bude požívať pa-
tričnú úctu a dôležitosť. Schválne nevyslovím
minimálnu dobu. Nech je to nadlho!

Títo mladí ľudia s otvorenou mysľou, držiac
v ruke „smelú rieku“, svojou prítomnosťou ovla-
žili i oblažili život v našom cirkevnom zbore. V tom
mi mnohí iste dáte za pravdu. Záľaha kvetín,
množstvo prianí. Ja by som za všetkých citovala
jedno a síce, aby o pár rokov naša pani farár-
ka povedala:

Milujem túto zem. Vonia ako moja rodná.
V Gemeri nie je nič také krásne ako je vla-
chovsko - gočovský kraj. Hoci reč ľudí znie
aj ľúbo, aj rázne, v ich piesňach sťa by si
počúval báj. Keď vchádzaš do tejto doliny
chce sa ti plakať a srdcom zabúchať na du-
bové dvere. Nebúchaj, dvere sú otvorené
a spoza nich ťa víta ľudský hlas: Vojdi, veď
si jeden, jedna z nás. Doma, či v kostole,
chlieb a soľ ťa čaká na stole.

Krátko na to, 10. októbra sme v dobšinskom
kostole sledovali slávnostnú inštaláciu pána
farára Gdovina. Neodpustila som si poznámku
- prepáčte, milí Dobšinčania, ale veď on je svo-
jim spôsobom náš. Tešili sme sa rovnako ako
vo Vlachove, priam lahodilo ušiam počúvať de-
filé želaní. 

Medzi obidvoma cirkevnými slávnosťami sme
v krátkom časovom slede absolvovali v poradí
IX. dištriktuálne stretnutie žien, na ktorom sme
privítali hostí z blízkych i vzdialenejších cirkev-
ných zboroch.

Počas doby pôsobenia farárovcov Gdovino-
vých v našej obci sme zažili viacero slávnost-
ných udalostí, napr. dojemné slávnosti konfirmá-
cie, požehnanie insígnií obce, rozhlasové služ-
by Božie, stretnutie evanjelickej mládeže Ge-
merského seniorátu. Vidíme, cítime pestrosť
a bohatosť cirkevného života. Okrem toho sa
pravidelne vyučuje náboženstvo, konfirmácia,
stretáva sa mládež, raz týždenne bývajú stretnu-
tia na biblických hodinách, návštevy v domác-
nostiach, mládežnícka hudobná skupina. Fun-
gujú spevokoly vo Vlachove, Gočove a v Dob-
šinej. Práve tieto náboženským spevom doká-
žu rozdávať a približovať iným precítené posol-
stvo Božej lásky.

Za dobrú možno označiť aj spoluprácu s ve-
dením obce. Napokon pán starosta to s uzna-
ním vyzdvihol vo svojom príhovore počas inšta-
lácie. Nuž a aby tej chvály nebolo dosť, o svojom
pozitívnom vzťahu k Vlachovu a Vlachovčanom
nás presvedčili ako ochotnícki herci v divadel-
nom predstavení v novembri 2002.

Jedným slovom, ich úspešný začiatok dáva
predpoklad k dlhodobému úspešnému pôso-
beniu vo Vlachovsko - gočovskom, či Dobšins-
kom cirkevnom zbore. Tak teda spoločne,
s úctou a pokorou zdieľajme ten vzájomný kríž
a požehnanie, o ktorom práve v Dobšinej bola
reč. Gizela Marcišová

zborová dozorkyňa

Žiaci základnej školy na oslavách 60. výročia SNP. Foto: D. Elexa
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Občania Vlachova nesúhlasia so zvyšovaním ceny vody

Dobový pohľad na grófsku ľadoveň, fotokópia obrazu z Betliarskeho kaštieľa.      Archív PÚ

(pokračovanie z 3. str.)
Predsa v erbe Andrássyovcov sú le-

vy, kone boli pre nich každodennou sa-
mozrejmosťou - no a jelene: ich mäsom
bola ľadovňa spravidla veľmi často
naplnená. Tvar ich tiel mi však neustále
pripomínal sediace sfingy. Nevedela
som sa rozhodnúť, až kým som si ne-
všimla jeden podstatný detail: vstupný
portál do prízemnej časti ľadovne, ktorý
na starom obraze má tvar lichobežníka
(dnes už neexistuje). Vtedy mi konečne
svitlo: predsa tento portál je presnou
kópiou vstupu do egyptskej hrobky, tzv.
mastaby (tieto hrobky sa v starom Egyp-
te stavali oveľa neskôr ako pyramídy -
boli menej nákladné a teda aj rozšírene-
jšie). A čím je ukončená miestnosť na
druhom podlaží ľadovne? Predsa pyra-
mídou. Pyramída, mastaba: - čo ešte
chýba do tejto dvojice termínov označu-
júcich staroegyptskú sepulchrálnu (t.z.
pohrebnú) architektúru? Je nad slnko
jasnejšie, že je to sfinga! A už to bolo
jasné! Je nesporné, že štyri sochy pred
vstupom do ľadovne zobrazovali sfingy
a celá stavba bola postavená podľa sú-
dobého módneho trendu v parkovej ar-
chitektúre 1. polovice 19. storočia, kedy
sa Európa dozvedela o úspešných výsku-
moch anglických archeológov v Egypte.
Zámerom staviteľa vlachovskej ľadovne
teda bolo, aby vyzerala ako egyptská
hrobka. A prečo aj nie? Veď slúžila na
uchovávanie mŕtvych tiel - zvierat zastre-
lených na početných grófskych poľo-
vačkách. Aj z toho dôvodu musela byť
celokamenná vrátane strechy - kvôli
chladiacemu efektu.

Aj keď ma tento objav potešil, stále
som nemala na toto moje tvrdenie pád-
ny dôkaz. Čoskoro sa našiel, keď ma
celkom nedávno bývalý kolega upo-
zornil na ďalšiu olejomaľbu v betliars-
kom kaštieli: na obraze je mladý jazdec
na koni, v pozadí s celkom zreteľne
identifikovateľným pohľadom na vla-
chovský kaštieľ. Jazdec evidentne cvála
po pravom brehu rieky Slanej, povedľa
dvoch nádherných bielych sôch polose-
diacich-pololežiacich žien s vysokými
gréckymi účesmi, na prsiach so štylizo-
vaným brnením, držiacich v rukách
strapce hrozna a iné plody. Poloha po-
stáv - to je predsa poloha sediacich le-

vov: sú to sfingy! Moja domnienka sa po-
tvrdila.

Tieto sfingy majú síce levie telá, ale ich
hlavy už nezdobia mohutné parochne
pripomínajúce turbany z prúžkovaných
froté uterákov spustených po oboch
stranách tváre. Vlachovské sfingy sú pô-
vabné ženy so zvlnenými, vysoko vyče-
sanými vlasmi - nestrážia prísne vstup
do hrobky - ľadovne, ale lákajú na hos-
tinu po dobrej poľovačke: veď k mäsu
ponúkajú ovocie! Sú to sfingy romantiz-
mu 19. storočia, sochy, ktoré sa žiaľ,
na pôvodnom mieste nezachovali. Kam
sa podeli? Podľa rozprávania miestnych
pamätníkov si gróf Gejza Andrássy, keď
kaštieľ predal obci, odniesol odtiaľ do
Betliara nádhernú kovanú bránu a dva
stĺpy zo železnej liatiny - stoja dodnes
v betliarskom parku. Kam premiestnili
štyri sochy sfíng? Dozvieme sa to nie-
kedy?

Ak by ľadovňa raz mala byť kom-
plexne obnovená, rozhodne tu nesmie
chýbať jej pôvodná sochárska výzdoba -
aspoň v kópiách. Pátranie sa teda
neskončilo. Pokračuje ďalej.

Mgr. Edita Kušnierová
Pamiatkový ústav, Rožňava

Vlachovský unikát

Grófska ľadoveň dnes.     Foto: M. Kušnier

- Starosta obce: Z informácií riaditeľa
VVS, OZ Revúca sme sa dozvedeli, kde sa
môžeme obrátiť s námietkami k cene vody.
Navrhol petíciu občanov obce adresovať
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
V súčasnosti nie je možné zobrať vodovod
do majetku obce. Obec bude akcionárom
spoločnosti, v ktorej má 5.800 akcií s
hodnotou 5.800.000 Sk. V budúcnosti si
ich môže vybrať a vytvoriť si vlastnú
spoločnosť, alebo pričleniť sa k inej
vodárenskej spoločnosti. 

- Ing. Klima - Oboznámil prítomných so
zámerom OZ Revúca zachytiť vodu v Dob-
šinej, kde je jej prebytok a vybudovať vo-
dovod z Dobšinej do Betliara, cez všetky
obce, ktoré majú nedostatok vody. Aj obec
Vlachovo má dostatok vody, pokiaľ nie sú
suchá.

- Dušan Gál navrhol zväčšiť objem vo-
dojemu prístavbou k terajšiemu vodojemu. 

- Juraj Hronec: Zmluva je napísaná
v nesúlade s obchodným zákonníkom, sú
v nej zakotvené len povinnosti kupujúce-
ho a žiadne povinnosti predávajúceho.
Čo v prípade, keď bude nedostatok vody
a občan nebude mať vodu? Predávajúci
ju musí zmluvne zabezpečiť a vyriešiť
tento problém. 

- Ing. Klima: Zmluvy sú vypracované
právnikmi a povinnosti vodárenskej spoloč-
nosti sú citované v zákone č. 442/2002 Z.z.

- Ján Polák: Zmluvy ni sú podpísané
zo strany VVS. Spoločnosť hrozí odstave-
ním vody, ak ju nepodpíše odberateľ, akým
právom? Vo svojom rodinnom dome už
vymenil 10 regulačných ventilov, kto mu
ich nahradí, regulovať tlak vody je povinná
VVS.

- Ing. Klima: Tohto roku bude tlak vo-
dy v obci zregulovaný. 

- Milan Mlynár, starosta obce Gočovo:
Prečo ostatné obce, ktoré majú vodovod
vo vlastníctve, nemusia dodržiavať zákon
a cenu vody si určujú sami?

- Ing. Dušan Černaj: Je možné podľa
súčasnej legislatívy vytvoriť si vlastnú spo-
ločnosť a prevziať vodovod do majetku
obce? Má informácie, že vodárenské
spoločnosti sprivatizuje zahraničný inves-
tor, ktorý bude potom aj regulovať ceny
vody. Tie nebudú určite nízke, hovorí sa až
o sume 30.- Sk/m3. Európska únia po-
skytuje prostriedky na výstavbu a údržbu
vodovodov prostredníctvom svojich fon-
dov, z ktorých obec môže žiadať financie. 

- Ing. Klima: Fond národného majetku
má spracovaný privatizačný projekt a v ňom
sú zahrnuté podmienky, za akých sa mô-
že vodovod predať alebo odkúpiť. 

- Viliam Alexai, navrhol zobrať vodovod
do majetku obce, a položil otázku riadite-
ľovi OZ, či sa zaviaže, že tento rok bude
v obci Vlachovo namontovaný redukčný
ventil a opravený odkalovací ventil.

- Ing. Klima prisľúbil, že redukčný ven-
til bude namontovaný do konca roka 2004
a prostredníctvom prevádzky v Dobšinej za-
bezpečí aj opravu odkalovacieho ventilu. 

- Starosta obce sa vyjadril kladne
o práci pracovníkov VVS Revúca, zvlášť
pracovníkov prevádzky v Dobšinej, ktorí
sa starajú o vodovod. Boli nápomocní aj
v lete pri oprave vodovodu našimi občan-
mi. Občania obce urobili veľký kus práce
pri jeho opravách, za čo im poďakoval. In-
formoval občanov, že zo strany VVS Re-
vúca sa pripravuje oprava vodovodu - zo-
kruhovanie v obci (prepojenie ulíc). Navr-
hol, že napíše list adresovaný Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví, so stanoviskom

občanov obce Vlachovo. Kópie listu zašle
na VVS, a.s, Košice a VVS OZ Revúca. 

- Igor Leško: Riaditeľ OZ Revúca infor-
moval, že cena vody sa od 1.1.2005 mô-
že zmeniť, prečo zmluvy musia byť pod-
písané už v októbri 2004.

- Ing. Klima: Zákon ukladá povinnosť
uzavrieť zmluvy do konca roka 2004 a v zá-
kone nie je riešená cena vody. Zmluvu je
možné podpísať aj na dobu určitú, pokiaľ
odberateľ nesúhlasí s dobou neurčitou. 

- Jaroslav Hronec: Prečo družstevné
bytovky nemajú vodomer? Platili by na zá-
klade skutočnej spotreby, nie paušál, pre-
tože v súčasnosti je platba na paušál dosť
vysoká. 

- A. Maukšová: Potrebné je osloviť ma-
jiteľa bytoviek - PD Vlachovo, aby požia-
dalo o namontovanie hlavného vodomeru
a potom sa môžu namontovať vodomery
pre jednotlivé byty v bytovke. 

- Ján Tomko: Ľudia sú nervózni, nema-
jú prácu, ceny energií rastú. Myslí si, že
problémy ohľadne vodovodu bude musieť
riešiť ďalej starosta obce.

- Ing. Klima prehlásil, že preukázateľné
náklady spojené s údržbou vodovodu v le-
te 2003 je potrebné vyfakturovať vodá-
renskej spoločnosti, ktorá ich uhradí. 

- Jaroslav Mihók: Po opravách vodovo-
du ostávajú rozkopané cesty, ktoré sú
neopravené. Na čie náklady sa majú pre-
viesť opravy rozkopaných ciest?

- Ing. Klima: Opravy ciest po odstraňo-
vaní porúch na miestnom vodovode sa
urobia na náklady VVS.

- Starosta obce informoval, že už je
dohodnutý s VVS, OZ Revúca a firmou
SANAS Rožňava, ktorá urobí opravy miest-
nych komunikácií vzniknuté pri odstraňo-
vaní porúch na miestnom vodovode
a tieto práce zaplatí VVS.

- Emil Gál: Prečo má v zmluve uvádzať
osobné údaje, keď to zákon zakazuje
a s obsahom zmluvy nesúhlasí. 

- Ján Pollák: Koľko má VVS neplatičov
za vodu? Má informácie že niektoré obce
neplatia vôbec. Dáva návrh na hlasovanie
o cene vody. 

- Všetci prítomní občania boli proti cene
vody uvedenej v zmluve o dodávke vody,
čo prejavili hlasovaním. 

- Ing. Dušan Černaj dal návrh aby sa
dohodlo aký dátum uvedú občania obce
Vlachovo do zmluvy, pokiaľ sa bude
uzatvárať na dobu určitú. 

- Starosta obce navrhol, že zmluvy sa
uzavrú do 30.6.2004.

- Ondrej Marciš: Čo v takom prípade, ak
občania už zmluvy podpísali a odoslali VVS.

- Ing. Klima: Obec spracuje zoznam,
ktorý starosta odovzdá VVS. Ich zamest-
nanci zmluvy vyhľadajú, opravia a tak ich
vrátia odberateľom. Podpísané zmluvy
nemusia odosielať poštou, stačí ak ich
doručia na obecný úrad a ich zamestnan-
ci si ich vyzdvihnú.

Starosta obce ukončil diskusiu, vyh-
lásil verejné zhromaždenie za ukončené
a poďakoval prítomným za účasť. V tých-
to dňoch bude odoslaná žiadosť so zápis-
nicou z verejnej schôdze s podpismi ob-
čanov na Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví o zníženie platby za vodu pre
obec Vlachovo. Ak nebude našej žiadosti
vyhovené, pôjdeme cestou vystúpenia
z VVS, a.s. Košice s následným založením
združenia obcí pre správu obecných
vodovodov. 

zapísala Renáta Lešková



Rozhovor 

„Každý rok sa naša športová činnosť
začína najmladším zastúpením v DHZ
a to družstvami Plameň. V tomto roku nás
reprezentovali 2 družstvá na okresnom
kole, kde sme získali 3. a 4. miesto.

Lepší nástup sme v tomto roku dosiahli
so staršími družstvami. V okresnom
merítku sme tohto roku bodovali veľmi
úspešne. Aj napriek tomu, že naša
požiarna striekačka nespĺňa požiadavky
súčasných previerok sme „brali čo sa
dalo“. Ženy získali 1. miesto, dorastenky
tiež 1. miesto a dorastenci 1. miesto. Bol
to veľmi úspešný športový rok. Po pos-
tupe na Gemerský pohár, ktorý tento rok
organizoval náš okres, sme sa pričinili
o to, že pohár ostal v našom okrese.
Dorastenci dosiahli 1. miesto, doras-
tenky 3. miesto, a naše ženy, ktoré súťa-
žili v kategórii dorasteniek dosiahli 4.
miesto. V silnej konkurencii sme bodovali
veľmi pekne.

V tomto roku musíme uskutočniť
opravu striekačky PS-12, lebo nielen sú-
ťažná činnosť, ale hlavne ochrana našich
domácností je založená na spoľahlivosti
požiarnej techniky. Naše 30- ročné čer-
padlá už nemajú ten výtlak, ktorý je na
ochranu dnešných moderných domác-

ností požadovaný. V obecnom rozpočte
sa podľa zákona o ochrane majetku tieto
f inancie nachádzajú. Musíme ich
rozumne využiť, aby sme si boli istí, že
robíme všetko pre ochranu zdravia,
majetku ale hlavne našich životov pred
požiarmi. Všetkým našim akt ívnym
členom ďakujem za obetavú repre-
zentáciu našej obce, ale hlavne za čin-
nosť, ktorú na poli DHZ všetci obetavo
vykonávajú.

Za rozhovor ďakuje M. Kušnier

s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru vo
Vlachove Slavomírom Labuzíkom
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Chvíľa oddychu po vyhranom zápase našich futbalistov na kúpalisku. Foto: - Jkč -

V mužstve dospelých sa v jesennej časti
okresného majstrovstva vo futbale v našom
oddieli vyprofiloval solídny káder hráčov,
ktorí sa navzájom rešpektujú, sú zod-
povední, ide im o meno i o spoločnú vec.

Zostava A-mužstva:

Brankári - Viktor Hajdúk, Ján Vysoký
Obrancovia - Milan Hajdúk, Roman Skle-
nár, Dušan Ondrejčík, Róbert Zerola (hos-
ťovanie z N. Slanej, do 30. 6. 2005),
Miloš Varga
Stredopoliari - Miroslav Ondrejčík, Peter
Hricko, Ľubomír Petruš, Róbert Jakab, Mi-
chal Gunda, Ján Lipták st., Zdenko Gece-
lovský, Martin Leško
Útočníci - Tomáš Hronec, Ján Lipták ml.,
Ján Kičura, Marek Gecelovský, Peter Šimon
(hosťovanie z N. Slanej do 30. 6. 2005)
Tréner - Ján Ľubomír Hajdúk
Vedúci mužstva - Ondrej Marciš
Na hosťovaní v Dobšinej je hráč Milan
Lukáč

Potešiteľná je aj skutočnosť, že muž-
stvo Vlachova sa zobudilo aj strelecky
a svojmu súperovi po 14. kole nastrieľalo
47 gólov, čo je najviac zo všetkých muž-
stiev súťaže. Škoda, že nie je také dobré
aj v obrannej činnosti, o čom svedčí po-
čet 18 zinkasovaných gólov (6. miesto).
Najlepším strelcom mužstva je Ján Lipták
starší, ktorý opäť útočí na titul kráľa strel-
cov. Škoda, že nemohol odohrať - tak
isto ako Ľ. Petruš a T. Hronec všetky zá-
pasy, v ktorých by určite dosiahol ďalšie
úspechy.

DORAST
Po počiatočných problémoch pri štar-

te do súťaže sa mužstvo dorastu skon-
solidovalo a vytvorilo dobrý káder. Prob-
lémy spočívali v nepripravenosti regis-
tračných preukazov, nedostatkoch vo vý-

stroji hráčov i v kondičnej pripravenosti.
Nedostatky boli odstránenená za pomoci
trénera J. Pitoňáka, člena výboru Mgr.
Jána Gecelovského a predsedu FO TJ
J. Kováča, takže mužstvo začalo po kru-
tých prehrách víťaziť. Po 14. kole má už
16 bodov, čo ho radí na 8. miesto ta-
buľky. Pomohlo k tomu aj vyriešenie pos-
tu brankára, na ktorom si znamenite po-
čína Ľubo Hlaváč.

Zostava mužstva dorastu:

Ľubomír Hlaváč, Albert Leskovjanský,
Michal Gál, Peter Kolesár, Marian Mar-
ciš, Rastislav Molda, Matúš Molda, Ivan
Ďurán, Filip Šivec, Tomáš Pitoňák, Tomáš
Molda, Peter Ďuraj, Ondrej Leskovjanský,
Lukáš Gál, Tomáš Mlynár a hosťujúci
hráči z N. Slanej.

Trénerom mužstva je Ján Pitoňák, ve-
dúcim Emil Gál st.

STARŠÍ ŽIACI
V okresnom majstrovstve starších žia-

kov je osem účastníkov, medzi ktorými sa
naše nádeje po jesennom kole umiestnili
na 3. mieste s počtom 13 bodov. Nebyť
obdobných problémov s registračnými
preukazmi ako pri doraste, mohli byť naši
chlapci prví. Naposledy potešili svojich
fanúšikov v domácom zápase s Betlia-
rom, v ktorom zvíťazili vysoko 11:1.

V okresnej súťaži je povinné  mať popri
A mužstve aj mužstvo dorastu alebo žia-
kov. Je potešiteľné, že náš klub mohol
prihlásiť do súťaže až dve mládežnícke
mužstvá, čo sa určite priaznivo prejaví
v budúcnosti.

Žiacke mužstvo vedie Ing. Miloslav
Gál a Ján Pitoňák.

Zostava mužstva starších žiakov:

Ľubomír Kožár, Matúš Pitoňák, Kris-
tián Klein, Matúš Ďurán, Miloslav Gál,
Michal Leško, Dávid Klein, Lukáš Gál,
Tomáš Pitoňák, Erik Hajdúk, Marek Gar-
caz, Jozef Varga, Ján Hajdúk, Lukáš
Kováč, Matej Šivec, Martin Šivec, Tomáš
Molda, Peter Ďuraj, Ondrej Leskovjan-
ský, Filip Šivec.

Juraj Kováč
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Futbalový klub Vlachovo útočí na čelo tabuľky
Po viacerých neúrodných rokoch strádania Futbalového oddielu TJ Vlachovo sa

v jeho oddieloch presvedčivo začína "blýskať na lepšie časy". Svedčí o tom lichotivé
postavenie v súťažnej tabuľke A-mužstva, ktoré je po 14. kole na 4. mieste, ale aj
očividne zlepšujúca sa situácia v našom mládežníckom futbale. Pevne ideme za
cieľom, ktorý sme si pred tohtoročným súťažným ročníkom stanovili - dosiahnuť
minimálne stred tabuľky. Doterajšie výsledky poukazujú na to, že všetky naše muž-
stvá majú aj na viac.

Vyšná Slaná - Vlachovo 3 : 0
Vlachovo - Gemerská Poloma 3 : 1
(T. Hronec, Lipták st., M. Hajdúk)
Gem. Hôrka - Vlachovo 1 : 3
(T. Hronec, Lipták st., Lipták ml.)
Betliar - Vlachovo 0 : 7
(Petruš 3, Lipták st. 2, M. Ondrejčík, Lipták ml.)
Vlachovo - Krh. Dlhá Lúka 6 :0
(Lipták st. 3, Petruš, M. Hajdúk, Lipták ml.)
Lipovník - Vlachovo 1 : 0
Vlachovo - Dlhá Ves 5 : 1
(Lipták st. 2, Šimon, Zd. Gecelovský, T. Hronec)
Brzotín - Vlachovo (Šimon) 3 : 1
Vlachovo - voľno
Dedinky - Vlachovo (Lipták st.) 3 : 1
Vlachovo - Jablonov n/T 11 : 0
(Lipták st. 4, M. Hajdúk 2, Lipták ml.,
Jakab, Šimon, Gunda, T. Hronec)
Dobšiná - Vlachovo (M. Hajdúk) 3 : 1
Vlachovo - Rudná 6 : 0
(Jakab 2, T. Hronec 2, Lipták st., M. Ondrejčík)
Kružná - Vlachovo 1 : 3
(Šimon, Z. Gecelovský, T. Hronec)
Vlachovo - Slavošovce (31. 10. )
Vlachovo - Vyšná Slaná (7. 11. - predkolo)

Výsledky zápasov jesennej časti
súťaže ročníka 2004/2005

1. Dedinky 14 10 2 2 46:17 32
2. Vyšná Slaná 13 9 1 3 31:15 28
3. Lipovník 13 8 1 4 41:17 25
4. Vlachovo 13 8 0 5 47:18 24
5. Krh. Dlhá Lúka 13 7 2 4 20:23 23
6. Dobšiná 13 7 1 5 26:13 22
7. Rudná 13 6 1 6 17:15 19
8. Brzotín 13 5 1 7 15:27 16
9. Gem. Poloma 13 4 3 6 25:24 15
10. Dlhá Ves 13 4 3 6 21:27 15
11. Gem. Hôrka 13 3 5 5 15:21 14
12. Slavošovce 13 4 2 7 21:42 14
13. Jablonov n/T. 13 4 2 7 17:50 14
14. Kružná 13 3 2 8 23:29 11
15. Betliar 13 2 2 9 17:44 8

Slavošovciam sa po skončení súťaže
odčítajú 3 body.

Tabuľka A - mužstva po 14. kole

Nohejbalové mužstvá s kuchárom J. Hroncom na školskom dvore. Foto: - Jkč -

Požiarny zbor vo Vlachove má už takmer 80- ročnú tradíciu. Jeho činnosť v mno-
hom závisí od toho, aká silná a uvedomelá je skupina občanov združených v DHZ
a od vedenia DHZ. V súčasnosti sú tieto predpoklady pre úspešnú činnosť hasičov
naplnené, pretože dobré výsledky a aktivita našich požiarnych družstiev je známa
v celom okrese, ba i v širšom regióne. 

O tom, aké sú výsledky, úspech a problémy DHZ v roku 2004 sme hovorili so
Slavomírom Labuzíkom, veliteľom DHZ vo Vlachove.


