
Neviem ako vhodnejšie by som naz-
vala nasledujúce slová, vážne sa za-
mýšľam nad poslaním Veľkej noci.
Mám pocit, že tak Vianoce, ako aj Veľ-
ká noc sa menia na extrémne nakupo-
vanie, upratovanie, možno následné
leňošenie a napokon vzlykanie nad nad-
bytočnými kilami. Hoci sú to veľké ná-
boženské symboly - na jednej strane
predstavujú vznešené duchovné my-
šlienky, na druhej protichodné postoje.
Pomýlený, ba začarovaný kruh, kedy sa
bezhlavo vrháme do práce, zabúdame
na chvíľu pribrzdiť a kráčať s pokorou
v srdci. Sú to sviatočné chvíle, kedy sa
tešíme zo života a mali by sme ich obeto-
vať predovšetkým pokoju v nás. Na-

pokon, ľudia, ktorí prežili zdvihnutý va-
rovný prst osudu by povedali, že pokoj
a modlitba vie byť špičkovým lekárom.
Spomínané sviatky sú časom, keď sa
v širšom spektre zamýšľame nad zmys-
lom života i utrpenia a húfnejšie pre-
kračujeme prah kostola v očakávaní
pozitívneho účinku na našu dušu,
v očakávaní nie iskry, ale silného du-
chovného náboja.

Veľká noc. Skôr, ako som si vzala
pero do ruky, prijala som pozvanie na
kávu a pozorne som počúvala rozprá-
vanie dvoch starších žien, ktorým už
osud čo-to nadelil. Pochopila som, že my
už nikdy nemôžeme zažiť tento sviatok
v takej podobe, ako to bolo voľakedy.
Napriek ťažkej lopote si ho vedeli pri
skromnosti vychutnať, napriek mnohej
robote dokázali vo Veľký piatok zas-
taviť a rozjímať. Deň ukrižovania
a smrti - veľký sviatok a smútok zá-
roveň. Deň, keď okrem maľovania či
písania vajíčok a pečenia koláčov sa nes-
melo nič robiť. Po ňom sobota, pomeno-
vaná bielou podľa rúcha, v ktorom bolo
Ježišovo telo uložené do hrobu. S prí-
pravami na Veľkonočné sviatky ľudia
spájali rôzne starodávne zvyklosti,
napríklad na Zelený štvrtok, ktorý nám
pripomína Ježišovo zatknutie a oslavuje
ustanovenie Eucharistie - oltárnej svia-
tosti, gazdovia vyháňali dobytok zo staj-
ní. Dedinou prešiel ovenčený, vypará-
dený obecný bujak, ktorým sa pastier
chcel popýšiť, ako dobre ho prezimoval.

Samozrejme nedeľa už znamenala
radosť a oslavu zmŕtvychvstania. Pre
ľudí začínala zábava a príprava na
pondelňajšiu polievačku, či šibačku.
Ráno tlačenica v kostole, vraj dievok
bolo toľko, že sa nevošli za oltár, pritom
zachovávali hierarchiu, akúsi postup-
nosť podľa ktorej tá, ktorá chcela získať
status dievky musela nejakú dobu chodiť
na priadky, až potom bola prijatá a mo-
hla maž aj lepšie miesto za oltárom.
Večer zas tlačenica na tancovačke, kde
sa už „parobci“ zoradili do partií a sko-
ro ráno vyrazili na kúpačku. Tetka
povedali: „Neboli parfíny, a keď, tak
drahé. Dievky sa poskrývali, ale keď ich
našli, alebo ročka vody, alebo šup do
potoka. A ktorá mala frajera, ten ju
pred potokom ochránil. Dievky kúpačov
pohostili a obdarili maľovaným vajíč-
kom.“ Veľmi sa mi páčil zvyk, že keď
mala rodina mladého a slobodného
kmotra, ten im doniesol vyzdobený kôš
maľovaných vajíčok, za čo potom dostal
preňho pripravené dary.

(pokračovanie na 2. str.)
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Obec Vlachovo v zrkadle uplynulého roku

Po novoročných nejasnostiach so
schválením štátneho rozpočtu, z ktorého
plynú pre každú obec podielové dane,
muselo obecné zastupiteľstvo hospodáriť
podľa rozpočtového provizória. Rozpočet
bol schválený vo februári 2004 a v druhej
polovici roka bol upravovaný. Obec hos-
podárila s rozpočtom 11 mil. 607 tis.
Sk, z toho 2 935 000,- Sk obdržalo
obecné školstvo. Oproti iným rokom bol
tento rozpočet vyšší o finančné prostried-
ky vo výške 4,3 mil. Sk z fondu SAPARD
na rekonštrukciu kultúrneho domu. Plne-
nie rozpočtu a hospodárenie kontrolovala
kontrolórka obce a nezávislá audítorka
z Rožňavy. Obidve finančné kontroly
konštatovali dodržanie finančných pred-
pisov a nezistili závažnejšie nedostatky.

Menej sa darí obecnej firme Verej-
noprospešné služby, ktorej náplňou je
likvidácia tuhého komunálneho odpadu
(TKO), prevádzka kúpaliska a cestná
doprava. Z likvidácie TKO pre iné obce
nás vytlačili veľké mimookresné firmy,
ktoré dokážu zvážať odpad z niekoľkých
obcí v jeden deň a sú lacnejšie. Kúpa-
lisko by potrebovalo veľkú rekonštruk-
ciu, teplejšiu vodu a zvýšenie úrovne
ubytovania. V tom prípade by bolo zis-
kové, zatiaľ hospodári s nepatrným zis-
kom aj to len vďaka podujatiam Vlachov-
ského kultúrneho leta. Cestnú dopravu
už VPS nevykonávajú, pretože mecha-
nizmy sú zastaralé. Vozidlo V3S nepreš-
lo výmenou ŠPZ, HON potrebuje ná-
ročnú opravu. V dôsledku uvedených
skutočností sú VPS v strate, čo na zá-

klade pokynov Daňového úradu v Rož-
ňave budeme musieť riešiť zrušením
tejto obecnej firmy, alebo jej transformá-
ciou na s. r. o.

Priaznivou zmenou, ktorá výrazne
prispela k zhodnoteniu majetku obce
a k jej skrášleniu je zrekonštruovaná
budova kultúrneho domu. Stala sa
dominujúcou stavbou aj napriek tomu,
že na objekte a areáli je treba vykonať
ešte 15-20 % prác. V týchto dňoch bu-
de montované signalizačné zabezpe-
čenie, robiť sa budú terénne a sadové
úpravy, inštalovať je potrebné historické
dokumenty expozície. Práce by už boli
urobené, meškajú však finančné toky
zo SAPARDU, ktorý nám zo zmluvne
prisľúbených 4,3 mil. Sk poukázal ešte
len 1,4 mil. Sk. Ostatné financie sme
dali z vlastného rezervného fondu s tým,
že sa nám vrát ia po zúčtovaní zo
SAPARDOM. Plánujeme aj výmenu vnú-
torného zariadenia sály KD, na ktoré
sme od ministerstva kultúry SR žiadali
vyše milióna Sk. Ak nám budú peniaze
pridelené v KD zriadime aj digitálne
videokino. Na jar budú zamestnanci
obce robiť vonkajšie i vnútorné úpravy
častí KD, ktoré neboli predmetom pro-
jektu (šatne, chodby a WC v prístavbe).
Ďalšie finančné prostriedky žiadame na
rekonštrukciu pivničných priestorov KD
na klub pre mládež.

Prínosom pre obec, ktorý vysoko
oceňujú najmä starší občania a rodiny
s deťmi je zriadenie lekárskych am-
bulancií .  Lekárka pre dospelých

MUDr. M. Mlynárová ordinuje v ponde-
lok a vo štvrtok popoludní, detská le-
kárka MUDr. Mária Spišáková v utorok
a v piatok. Tohto roku uvažujeme aj so
zriadením výdajne najbežnejších liekov
pre občanov.

Po minuloročnej nervóznej finančnej
situácii v školstve, kedy sa uvažovalo
so zrušením školskej jedálne a obme-
dzeniami v činnosti materskej školy
a školského klubu sa hladina čiastočne
ustálila. Rok vďaka úsporným opatre-
niam prežili všetky štyri školské zariade-
nia (ZŠ, MŠ, JŠ, ŠK) a prežijú aj toh-
toročné problémy. Najväčšou hrozbou
pre existenciu našej školy ostáva stále
sa znižujúci počet detí. Podľa počtu
žiakov sú totiž prideľované aj prostried-
ky zo štátneho či obecného rozpočtu.
Na prenesené školské kompetencie zo
štátu (ZŠ) dáva financie štát, na origi-
nálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠK) pri-
spieva obec z podielových daní. Obec,
ktorá nebude mať dosť financií na pre-
vádzku MŠ, ŠJ, ŠK, nebude môcť tieto
zariadenia udržať. Naša obec tieto služ-
by občanom zabezpečuje na hranici
svojich rozpočtových možností. Na
úseku školstva máme projekčne pri-
pravenú komplexnú výmenu strechy
budovy ZŠ, zateplenie, výmenu okien,
podláh, radiátorov a využitie podkrovia.
Druhý projekt je pripravený na prístavbu
telocvične. Projekty budú podané po
vyhlásení grantového programu.

Veľkým prínosom pre naše det i
a mládež bolo zriadenie počítačovej
učebne s prístupom na internet, ktorú
môže využívať aj verejnosť.

Uplynulý rok bol pre našu obec zaují-
mavý aj na úseku kultúry.

(pokr. na 6. strane)
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Rok 2004, ktorý bol druhým rokom volebného obdobia súčasného vede-
nia obce priniesol pre obyvateľov viacero pozitívnych zmien, no aj nie-
koľko nenaplnených zámerov.



Zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom na
rozpočet obce na rok 2005. Starosta obce
podal informačnú správu o vykonaných prá-
cach v obci od 20. zasadnutia OZ. Vodármi
boli vykonané vysprávky výtlkov ciest po
opravách vodovodu. Pokračujú práce pri
čistení potoka. Na miestnom vodovode boli
namontované regulačné ventily. Pri mlyne
bol namontovaný odkalovací ventil. O stave
vody informoval poslanec Gál. Vody je
dostatok. Poslanec Gál vyslovil spokojnosť
s prácou vodárov. Informoval prítomných
o oprave vodojemu. V súčasnosti je možné
vyradiť ho zo systému pri oprave tak, že nie
je nutné narušiť prívod vody do obecného
vodovodu. Ďalej starosta obce informoval
o regulácii verejného osvetlenia. Zároveň
podal informáciu o zhotovenom súpise
hrobových miest, podľa ktorých je cintorín
rozdelený na štyri sekcie. Starosta obce
oboznámil prítomných so zmenou teplovod-
ného kúrenia v KD na teplovzdušné. Kúrenie
bude dokončené tak, aby 25.12. bola sála
kultúrneho domu pripravená na Štefanskú
zábavu. Počítačová učebňa s prístupom na
Internet je verejnosti prístupná v utorok, štvr-
tok a piatok v čase od 17.00-21.00 hod.
Poplatok za využite učebne je 10.-Sk/hod.
O rozpracovanie projektov drobných obec-
ných stavieb požiadal starosta obce
Ing.arch. Dušana Genčanského. Na tomto
zasadnutí prebehlo aj vyhodnotenie súťaže
„Za krajšiu obec“, o tejto súťaži sme infor-
movali v decembrovom vydaní našich novín.

1. Záverečný účet obce Vlachovo
k 31.12.2004

2. Rozpočet obce pre rok 2005
3. Reprezentačné obce pre rok 2005 vo

výške 80 000.-
4. Použitie finančných prostriedkov z FNM

vo výške 189 725.- Sk na realizáciu roz-
vojového programu obce „Rekonštrukcia
bývalého kaštieľa Andrássyovcov na
expozíciu Z histórie obce Vlachovo“ -

splatenie úveru poskytnutého obci na
základe zmluvy o úvere č. 28/2004 na
dofinancovanie uvedenej akcie. 

5. Používanie súkromného motorového
vozidla starostu obce na služobné účely
vo výške 50 000.- Sk. 

6. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Základná infra-
štruktúra, opatrenie 3.4 Renovácia a roz-
voj obcí, aktivita A - Tvorba dokumentov
na podporu rozvoja obce. Názov projek-
tu: Územný plán obce Vlachovo. Zároveň
schvaľuje spolufinancovanie uvedeného
projektu vo výške 5 % nákladov z vlast-
ných prostriedkov obce. 
Z FNM bol i  obci vrátené f inančné

prostriedky vo výške 189 725.- Sk. Tieto
prostriedky môžu obce okrem iného využiť
aj na úhradu faktúr po lehote splatnosti.
Starosta obce navrhol prítomným poslan-
com, aby obec tieto prostriedky využila na
úhradu faktúr z rekonštrukcie KD. Prítomní
poslanci návrh schválili.

Starosta obce oboznámil prítomných
s podmienkami členstva v združení samo-
správ NEOS na výkon zberu separovaného
odpadu. Požiadal prítomných o súhlas
s členstvom v tomto združení. Všetci prítom-
ní poslanci s členstvom v združení NEOS
súhlasili.

O finančnej podpore z Maďarska in-
formoval prítomných starosta obce Mgr.
Juraj Kováč. Zo zdrojov regionálnej agentúry
boli obci pridelené finančné prostriedky vo
výške 100 000.-Sk na financovanie rekon-
štrukcie kultúrneho domu.

O projektových zámeroch obce informo-
val starosta obce. Projekty vyžadujú 5%
finančnú účasť obce a týkajú sa rozvoja
obcí. V našej obci je potrebná rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov, úprava
verejných priestranstiev, výstavba detských
ihrísk, osvetlenie parku pred kaštieľom,
oprava amfiteátra, oprava oplotenia okolo
kostola, úprava hornej autobusovej
zastávky, oprava turist ickej ubytovne,
kúpaliska, zabezpečenie solárneho ohrevu
vody a pod. Na všetky tieto aktivity sa spomí-
nané projekty vzťahujú.

V interpelácii a diskusii poslanec Gál
žiada vyriešiť bezbariérový vstup do kultúr-
neho domu. Poslanci súhlasili s jeho vy-
budovaním. Zástupkyňa starostu obce

navrhuje doriešiť poslancom problém inter-
netovej stránky obce. Poslanci súhlasili
s finančnou odmenou pre autora stránky vo
výške 7 000.-Sk. Starosta obce informoval
prítomných o dohode s autorom stránky.
Stránka bude dokončená do konca februára
a zavesená na serveri firmy SEN. Autor
stránky sa zaviazal v priebehu 1 roka každý
týždeň stránku aktualizovať. Poslanec
Klobušník navrhuje v rámci úsporných opa-
trení vymeniť vysokovýkonné svietidlá za ús-
porné. Aktivista Kušnier navrhuje osvetliť
priestor autobusovej zastávky. 

Starosta oboznámil poslancov a aktivistov
s potrebou riešenia personálnej otázky na
miesto vedúceho administratívneho pracov-
níka VPS formou výberového konania. Na
návrh poslancov bola zároveň zvolená
výberová komisia.

spracovala RNDr. Viera Hroncová
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove

Starosta obce Mgr. J. Kováč pri prejave
k účastníkom okresného podujatia -
Slávnostné vyhlásenie najlepších špor-
tovcov okresu Rožňava za rok 2004,
ktoré sa konalo dňa 11.3.2005 vo Vla-
chove.                      Foto: K. Hajdúková

21. zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva vo Vlachove sa konalo 18. de-
cembra 2004.

22. zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva vo Vlachove sa konalo 31. janu-
ára 2005. Zastupiteľstvo schválilo:

ROZPIS PRÍJMOV:
Príjmy z prenajatých budov,
garáží a pozemkov 16 000,-
Poplatky a platby za predaj
výrobkov, tovarov a služieb 957 000,- 
(TKO, Doprava)
Transfer z úradu práce 5 000,-
Transfer z rozpočtu obce
(prev. dotácia) 20 000,-

Príjmy spolu: 998 000,-

ROZPIS VÝDAVKOV:
(TKO, Doprava, Ver. zeleň)
Mzdy 154 000,-
Odvody do fondov
a zdrav. poistenie 38 000,-
Všeobecný materiál 11 000,-
Palivo, mazivá, oleje 167 000,-
Povinné zmluvné poistenie
(Citroen) 14 000,-
Poštovné 2 000,-
Nájomné
(Garáž - Červená hlina) 8 000,-
Školenia, kurzy 1 000,-
Poplatky, dane 5 000,-
Stravovanie 15 000,-
Kolky 2 000,-
Odmeny na základe dohôd 118 000,-
Servis, údržba a opravy 8 000,-

Spolu: 543 000,-

ROZPIS VÝDAVKOV:
(kúpalisko, ubytovňa, bufet)
Odmeny na základe dohôd 63 000,-
Všeobecný materiál 57 000,-
Energia 20 000,-
Potraviny 230 000,-
Školenia 1 000,-
Reklama 2 000,-
Všeobecné služby 52 000,- 
Vodné a stočné 1 000,- 
Prevádzkové stroje, prístroje 4 000,-
Poštovné 2 000,-
Spolu: 432 000,-

Výdavky spolu: 975 000,-

Príjmy 998 000,-
Výdavky 975 000,-
Výsledok hospodárenia: 23 000,-
Náklady kúpalisko: 114 773,-

Výnosy kúpalisko: 112 698,-
Strata: 2 075,-
Náklady ubytovňa: 52 262,-
Výnosy ubytovňa: 75 670,-
Zisk: 23 408,-
Náklady bufet: 293 317,-
Výnosy bufet: 353 469,-
Zisk: 60 152,-
Ostatné náklady: 541 648,-
Ostatné výnosy: 343 163,- 
Strata: 198 485,-
Náklady: 1 002 000,-
Výnosy: 885 000,-
Strata: 117 000,-

Zisk, ktorý bol vytvorený z ubytovne
a bufetu nepokryl vysokú stratu, ktorá
vznikla nákladmi na vývoz a likvidáciu
domového odpadu.

Renáta Lešková 

Správa o hospodárení Verejnoprospešných
služieb Vlachovo k 31.12.2004

Verejnoprospešné služby Vlachovo svoju prevádzkovú činnosť v roku 2004
začínali s finančným zostatkom z roku 2003 v sume 17 000,-Sk.
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Nina Liptáková
10.12.2004, Osloboditeľov 336

Monika Černajová
27.2.2005, Kúpeľná 314

Helena Gálová
20.3.1946 - 16.1.2005

Emília Vargová
27.3.1933 - 2.2.2005

Juraj Mertan
24.11.1947 - 6.3.2005

Ondrej Klement
16.9.1942 - 13.3.2005

Štefan Klobušník
15.3.1925 - 16.3.2005
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(pokračovanie z 1. str.)
Rozhovorila som sa o dvoch podobách

Veľkonočných sviatkov a keďže je na to čas,
chcem sa zamyslieť nad tou duchovnou; nad
vierou, že kľúč od brány na účinkovanie na
tomto svete nám dáva Boh, že človek je jeho
dychom a vôňou. Človek, čo sa narodil do
zákonitostí, ktoré sám nestanovil a mal by teda
pripustiť, že je niekto vyšší, kto ich určil a kto je
pánom nášho života a smrti. Vždy je dôležitá
ochota cibriť vlastnú vnímavosť a obra-
zotvornosť, aby sme pochopili a našli odpoveď
na otázku viery. Príliš veľa otázok a málo
odpovedí. Tak, či tak, súhlasím so starou
múdrosťou, že viera je oáza v srdci, kam nikdy
nedôjde karavána myslenia. Ja si tú oázu
v srdci s pokorou opatrujem, no často zápasím
s protichodnými myšlienkami. Cítim sa nate-
raz, možno viac ako ostatní, súčasťou
cirkevného spoločenstva, ale môj pohľad na
cirkev vo všeobecnosti býva občas aj kritický.
Nepripadá mi to choré, práve naopak, je to
o živote, so všetkými jeho kladmi i zápormi. Ak

totiž verím v Boha, nemám dôvod domnievať
sa, že by ma mal radšej ako niekoho iného, tre-
bárs neveriaceho. Mali by sme mu totiž ukázať
tú spásonosnú cestu, nech nestojí na chodníku,
nech pocíti hĺbku nadpozemskej lásky vtedy,
keď sa mu to žiada. Chceme či nechceme,
každý z nás má v sebe Boha, aj ukrytého diabla
a musíme sa usilovať, aby obaja v nás nažívali
minimálne v zhode. Sú to totiž naši neomylní
svedkovia, ktorí pozorujú dobré i zlé a tvoria
naše vlastné svedomie.

Na záver posúďte dôležitosť toho, čo už dáv-
no povedal istý nemecký mysliteľ: „Dve veci ma
fascinujú - tajuplné hviezdne nebo nado mnou
a mravný zákon vo mne.“ Nuž a mravný
zákon vpísal Boh do duše každého človeka,
bezúhonného i hriešneho. A ja verím (možno
som naivná, možno nevedomá), že všetci
nejakou mierou zainteresovanosti dokážeme
zachovať úroveň zdravej duchovnej dediny.

Želám Vám radostiplné Veľkonočné sviatky.
Gizela Marcišová

zborová dozorkyňa
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Rozpočet príjmov:

111001 Zo závisl.činn. a funkč.pôžitkov 3.428,0 
121001 Daň z pozemkov 280,0
121002 Daň zo stavieb 180,0 
121003 Daň z bytov 5,0 
133001 Poplatok za psa 10,0
133006 Daň za ubytov.kapacitu 3,0
133012 Daň za užív.ver.priestr. 1,0 
133 013 Daň za zber a znešk.odpadov 130,0 
212003 Z prenajatých budov, priest., objekt. 35,0 
223001 Za predaj výrob.,tovarov a služieb 150,0
242 Z vkladov 1,0 
243 Z účtov finančného hospodárenia 1,0
292 004 Z prevodov peňaž.fondov obcí 474,0 
313 001 Transfer - NÚP 20,0
313 001 Transfer - pren.komp.KÚ 25,0
313 001 Transfer - FNM /energetika/ 60,0 
313 001 Transfer - školstvo 1.674,0 

Vlastné príjmy školy 130,0

Spolu príjmy 6.607,0

Rozpočet výdavkov:

01.1.1 Výdavky verejnej správy 1.600,0
/mzdy, odvody, cestovné, stravné, materiál, plyn, elek-
tr.energia, voda, telefón, poštovné, papier, čist.potr.,
tlačivá, knihy a časopisy, kancel.potreby, palivo,
reprezentačné, údržba budovy, poistné, právne služby,
údržba softveru, odmeny poslancom OZ/

01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť 35,0 
/kontrolór, popl.bankám, splátky úveru /

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy 50,0
/príspevok pre VPS/

03.2.0 Požiarna ochrana 100,0 
/materiál,  náhr.diely, pal ivo, súťaže, poistenie,
náhr.miezd, hydranty/

04.4.3 Výstavba 690,0
/projekt.dokument. - kanal.,ČOV/

04.5.1 Cestná doprava 80,0
/materiál, údržba ciest - aj zimná,poistenie nákl.vozidiel/

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 330,0 
/popl.za ulož.odpadu/

06.2.0 Rozvoj obcí 170,0
/verejná zeleň, palivo-kosačky, prac.nár., ochr.p.p./

06.4.0 Verejné osvetlenie 90,0
/elektr.energia, materiál, údržba/

08.1.0 Rekreačné a športové služby 148,0
/výdavky Stromíš, príspevok TJ, údržba ubytov. zaria-
dení, materiál/

08.2.0 Kultúrne služby 170,0 
/príspevok pre OZ Stromíš, kultúrne leto, prevádzka KD/

08.2.0.5 Knižnice 5,0
/Nákup kníh, odmena kníhovn./

08.3.0 Vysiel.a vydavat.služby 65,0 
/materiál, údržba MR, tlač.služby-noviny/ 

08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby 60,0 
/materiál, údržba DS, členské príspevky ZMOS,
ZMOHG, RVC, Mikroregión Dobšiná/

10.2.0.2 Sociálne služby 5,0
/jednor.dávky soc.pom.,opatrov.služba/

Školstvo 3.009,0
z toho origin.komp. MŠ 577,0

ŠJ 428,0
ŠKD 330,0

prenes.komp. ZŠ 1.674,0 

Výdavky 6.607,0

Záverečný účet obce Vlachovo

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE VLACHOVO
K 31.12.2004 /v tis. Sk/

Obec Vlachovo má vypracovaný rozpočet, podľa
ktorého riadi a usmerňuje všetku činnosť v obci a v jej za-
riadeniach.

Objem rozpočtu v r.2004 bol v čiastke 11.820,0 Sk,
príjmy ako aj výdavky.

Plnenie príjmov Rozpočet Plnenie

111001 Zo závisl.činn. a funkč.pôžitkov 1.463,0 1.463,0 
112001 Daň z príjmov práv.osôb 192,0 283,0
121001 Daň z pozemkov 230,0 231,0
121002 Daň zo stavieb 95,0 98,0
121003 Daň z bytov 4,0 4,0
133001 Poplatok za psa 7,0 5,0
133002 Z predaja alkohl.a tabak.výrobkov 30,0 35,0 
133008 Daň zo vstupného 3,0 1,0
133013 Daň za zber a zneškodň. odpadu 120,0 141,0
134002 Cestná daň 140,0 113,0
212003 Z prenajatých budov, priest., objekt. 40,0 26,0 
223001 Za predaj výrob.,tovarov a služieb 230,0 236,0
223004 Za prebyt.hnut.majetok 5,0 2,0
229003 Cintorínsky poplatok 2,0 2,0 
233 Príjem z predaja pozemkov 3,0 -
242 Z vkladov 10,0 11,0 
243 Z účtov finančného hospodárenia 8,0 1,0 
292004 Z prevodov peňaž.fond. obcí 693,0 1.302,0
313001 Transfer na samospráv. funkcie 410,0 410,0 
311001 Grant na kultúrny rozvoj 3,0 6,0
312008 Transfer - VÚC, KÚ 273,0 27,0
313007 Transfer na život.prostredie 70,0 -

Transfer - SAPARD 4.302,0 1.480,0
Krátkodobý úver 500,0 -
Vrátky - DPH SAPARD 600,0
Transfer - NUP 108,0
Transfer - FNM /energetika/ 190,0 

313 009 Transfer na školstvo 2.987,0 3.014,0
Vlastné príjmy školy 132,0

Spolu príjmy 11.820,0 9.921,0

Obec vykazuje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti
u fyzic. osôb vo výške 5.123,- Sk, dani z nehnuteľnosti
u právnických osôb vo výške 28.427,- Sk, nedoplatky
na poplatku za psa 2.400,- Sk a nedoplatky na poplatku
za zber a zneškodňovanie odpadov 17.460,- Sk. 

Plnenie výdavkov Rozpočet Plnenie

Výdavky verejnej správy 1.650,0 1.525,0 
Finančná a rozpočtová oblasť 445,0 43,0 
Transfery všeobecnej povahy 70,0 20,0 
Požiarna ochrana 80,0 33,0 
Výstavba miest a obcí 5.401,0 4.046,0 
Cestná doprava 70,0 91,0
Nakladanie s odpadmi 220,0 240,0 
Rozvoj obcí 150,0 173,0
Verejné osvetlenie 85,0 82,0 
Rekreačné a športové služby 202,0 132,0 
Kultúrne služby 240,0 236,0 
Knižnice 10,0 8,0
Vysielacie a vydavateľské služby 60,0 46,0
Náboženské a iné spoloč.služby 120,0 38,0 
Vzdeláv.nedefin.podľaúrovne 25,0 4,0
Sociálne služby 5,0 -
Výdavky 8.833,0 6.717,0 
Výdavky - školstvo 2.987,0 3.146,0
z toho MŠ 864,0 

ZŠ 1.605,0
ŠJ 414,0 
ŠKD 263,0 

Výdavky spolu 11.820,0 9.863,0

Zostatky na účtoch obce k 31.12.2004

- ZBU - VÚB: /kontokor. úver/ - 332.129,17 Sk
- terminovaný vklad 200.000,- Sk 

- účelový účet - školstvo: VÚB 4.059,50 Sk
- účet sociálneho fondu 6.418,15 Sk
- bežný účet - PKB 3.342,95 Sk
- účelový účet - PKB /energetika/ 189.725,00 Sk
- účelový účet - SAPARD 1.461,76 Sk

Spolu - na účtoch obce 72.878,19 Sk

Obec vykazuje k 31.12.2004 záväzky voči dodá-
vateľom vo výške 775.336,10 Sk a pohľadávky voči
odberateľom vo výške 110,- Sk.

Rozbor stavu, správy a ochrany
obecného majetku

Inventarizácia obecného majetku bola prevedená na
všetkých úsekoch, /Obecný úrad, Verejnoprospešné
služby, Požiarna ochrana a MKS/, podľa vopred vypra-
covaného plánu inventarizačných prác. 

2. Výsledky inventarizácie:

Invent.rozdiely
Majetok Inv.zist. Stav podľa  Manká

fyz.stav (Sk) OTE a účtov. (Sk)

Dlhod.hmot.maj. 19.331.685,50 19.331.685,50 - 
Stavby 14.337.897,50 14.337.897,50 - 
Stroje,prístr. 920.205,- 920.205,- - 
Dopr.prostr. 957.719,- 957.719,- - 
Drob.dlh.maj. 414.285,- 414.285,- - 
Ostat.dlh.maj. 40.862,- 40.862,- - 
Pozemky 2.660.717,- 2.660.717,- - 
Drobný majetok 1.184.613,82 1.184.613,82 -
Knižné zbierky 133.019,80 133.019,80 - 

Spolu 20.649.319,12 20.649.319,12 - 

Majetok v školstve:

Dlhod.hmot.majetok
Stroje,prístr. 635.933,- 635.933,- - 
Drobný majetok 886.436,56 886.436,56 - -

Iný hmotný majetok:

Zásoba potravín 9.613,64 9.613,64 - 
S p o l u 1.531.983,20 1.531.983,20

S p o l u 22.181.302,32 22.181.302,32 - 

3. Inventarizačné rozdiely neboli zistené

4. Škody na obecnom majetku nevznikli.

5. V priebehu roka 2004 bol likvidovaný neupotrebiteľný
majetok v celkovej hodnote 212.673,60 Sk. Pred-
mety vyradené ako nepoužívateľné, zastaralé boli
vyraďované na úseku Obecného úradu v celkovej
hodnote 173.098,- Sk - a to dopravné prostriedky
v hodnote 154.855,-Sk/kuka voz/, stroje, prístroje
a zariadenia v hodnote 12.672,- Sk a drobný majetok
v celkovej hodnote 5.571,- Sk.
Na úseku MKS bol vyradený majetok v hodnote
32.786,- Sk a to stroje, prístroje a zariadenia v hod-
note 20.500,- Sk /kúrenie/ a drobný majetok v hod-
note 12.286,- Sk.
Na úseku Požiarnej ochrany bol vyradený drobný
majetok v celkovej hodnote 6.789,60 Sk.

6. Všetci pracovníci majú podpísanú hmotnú zodpoved-
nosť - zmluvy o hmotnej zodpovednosti.
Údržba obecného majetku v roku 2004 sa prevádzala
podľa schváleného rozpočtu - prísunu finančných
prostriedkov schválených na údržbu. 
Obecný úrad dodržuje dispozičné oprávnenia pre
nakladanie s obecným majetkom.
Všetky písomné doklady sú založené v obaloch.
Prírastky a úbytky v nadobúdaní obecného majetku sa
vedú prehľadne.

Renáta Lešková

Rozpočet obce Vlachovo pre rok 2005
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Fiškálna decentralizácia dala samo-
správe nové právomoci v oblasti príjmov
od 1.1.2005. Reforma prináša obciam
presne určený príjem z výnosu z dane za
vlastníctvo bytu, domu či záhrady, popla-
tok za psa, parkovanie motorových vozi-
diel. Obce už nemôžu požadovať dotácie
zo štátneho rozpočtu.

Ďalším zdrojom príjmov obcí je osem
druhov miestnych daní a poplatkov za
komunálny a drobný stavebný odpad.
Tieto nahradili doterajších dvanásť miest-
nych poplatkov. Daň z nehnuteľností
zostáva zachovaná. Úplne sa ruší naprík-
lad poplatok zo vstupného, z predaja alko-
holických nápojov a tabakových výrobkov.

V našej obci sú tieto zmeny zapracova-
né vo Všeobecných záväzných nariadeniach
(VZN) obce Vlachovo schválených obec-
ným zastupiteľstvom dňa 10.12.2004.
Tieto boli začiatkom roka v priebehu me-
siaca január doručené do každej domác-
nosti. Ich dodržiavanie je záväzné pre
všetkých občanov obce.

VZN o preprave, zbere a zneškodňo-
vaní komunálneho odpadu chráni pred

vytváraním nepovolených skládok. Každý
občan vytvára odpad a preto je jeho povin-
nosťou za l ikv idáciu odpadu plat i ť
stanovené poplatky.

VZN o dani z nehnuteľnosti stanovuje
kto a za akých podmienok je povinný platiť
daň z nehnuteľnosti t.j. daň z pozemkov,
zo stavieb, daň z bytov a nebytových
priestorov. Všetky t ieto dane plat í
daňovník na základe predloženého
daňového priznania.

VZN o miestnych daniach určujú povin-
nosti daňovníkov v súvislosti s platením
miestnych daní na území našej obce.

Všetky platné VZN sú vypracované
a schválené podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch.

V našej obci sa miestne dane nezvyšo-
vali tak, ako to bolo v ostatných obciach
a mestách, preto je na daňovníkoch, aby
ich včas a v plnej výške uhradili na obec-
nom úrade. Od ich výberu závisí funkcia
samosprávy obce a jej rozvoj.

Dušan Elexa - predseda finančnej
komisie a pre správu obecného majetku

Dane v samospráve po novom

Čo hovorí zákon,
ak niekto neprizná daň

Zo zákona o správe daní a poplatkov
vyplýva, že ak daňovník priznanie podá
po 28. februári, obec (mesto) mu uloží
pokutu. Ak priznanie nepodá ani v leho-
te, ktorú mu obec určila výzvou, môže
mu uložiť ďalšiu pokutu.

Ak ani pokuty daňovníka neprinútia
k tomu, aby priznanie podal, zákon ho-
vorí, že obec môže určiť daň „podľa po-
môcok“. Tými môžu byť nielen listiny či
znalecké posudky, ale aj „výpovede
svedkov v iných daňových veciach“ či
„vlastné poznatky správcu dane zo zda-
ňovania dotknutého daňového subjektu,
ako aj jemu podobných, teda to, čo
obec o previnilcovi zistila, keď ho nieke-
dy zdanila a podobne. Obec tak môže ur-
čiť daň aj „bez súčinnosti“ s daňovníkom.

redakcia

Z tvorby detí
Jar

Končí sa zima, jar prichádza,
príroda sa prebúdza.
Vtáčiky už štebotajú,
veselú jar privítajú.
Stromy pučia, včielky bzučia,
kvietočky sa rozvíjajú,
záhradku nám rozvoňajú.
Marienka a Janíčko
von sa - vítať slniečko!

Kristián Klein, 4. roč.

Jarné kvietky
Prešla zima, nie je mráz
zavítal k nám jarný čas.
Slnko teplom zažiarilo,
jarné kvety prebudilo.

Ako prvá snežienka
objaví sa náhle,
nemrzne jej sukienka,
v tej slnečnej žiare.

Pozriem sa hneď
trošku ďalej
tam pri našej hruške malej,
kvitne žltý podbeľ.

Rozhliadam sa vôkol seba,
hľadám ďalšie kvety,
pri potôčku ako slnko
prvosienka svieti.

Silvia Gálová, 4. roč.

Spracovanie daní po novom „dalo zabrať“ pracovníčke OcÚ R. Leškovej a jej pomocníčke
na absolventskej praxi Z. Kováčovej. Pri vyplňovaní tlačív pomohli každému, kto to po-
treboval     Foto: M. Kušnier

Takmer jeden celý rok sa v našej
obci pravidelne organizujú kluby Quo
Vadis (Kam kráčaš?). Zakaždým so
sebou prinášajú zaujímavých ľudí, ktorí
majú túžbu podeliť sa s nami o svoje
životné rozhodnutia, pravdy, skúsenos-
ti, omyly a východiská, jednoducho
o samých seba. Nie je tomu inak ani
v tomto roku.

Hneď v januári k nám zavítal počí-
tačový expert Ivan Kramárek, človek,
ktorý žil v zajatí alkoholu a automatov.
Hľadal seba v rôznych filozofiách a na-
ozaj prišiel v živote o veľa. Nedošiel
k nám však, ako zruinovaná ľudská
troska, hodná poľutovania. Naopak!
Z celého toho bludného kruhu, alko-
holu, závislosti, častého striedania ži-
votných partneriek a podvádzania vlast-
nej ženy našiel cestu von. Našiel ju
v Ježišovi, ktorý sa mu dal spoznať.
Podľa ľudských kritérií by sme pove-
dali, že to bolo za päť minút dvanásť.
Podľa Božích merítok - v pravý čas.
Ivan musel padnúť poriadne hlboko,
aby si uvedomil, že cesta po ktorej krá-
ča nemá budúcnosť, ani perspektívu.

Druhým hosťom v mesiaci február
bol Janko Mažáry, bývalý bubeník he-
avy metalových skupín. On zas hľadal
pravdu a zmysel života v satanizme, v o-
dovzdaní svojho života satanovi a v služ-
be pre neho. V mladosti s ním dokonca
uzavrel zmluvu, podpísanú vlastnou kr-
vou. Neskôr zas „presedlal“ na saha-
dža jógu a aj tejto východnej filozofii sa
vedel celý odovzdať. Cesta ku Kristovi
v jeho prípade tiež nebola jednoduchá.
Satan sa tých svojich totiž len nerád
vzdáva. Boli to rôzne depresie, stavy
úzkosti, výbuchy agresivity, niekedy aj
žiarlivostné scény, ktoré musel preko-
nať a prebojovať, aby nakoniec mohol
spoznať, že pravda je niekde inde
a v niekom inom.

A do tretice v mesiaci marec k nám
prišiel Andrej Moravský. Mladý muž,
ktorého delil iba krok od medzinárod-
nej profesionálnej kolkárskej kariéry.
On sa však rozhodol vykročiť iným
smerom. Na križovatke životných ciest
sa rozhodol slúžiť viac Bohu. Andrej
nečakal, že Boh jeho „áno“ zoberie tak
vážne. Ale zobral. Vyznal, že keby bol
zostal pri športe, možno by bol zožínal
úspechy a slávu, väčšiu či menšiu pub-
licitu. Uvedomil si to najmä pri sledova-
ní „Superstar“. Toto všetko, možno nie
až v takom veľkom merítku, mohol mať
aj on. No dnes vie, že aj keď nie je slo-
venskou superstar, je nebeskou super-
star, a to, ako sám vyznal, ho robí šťast-
ným človekom. Bolo to na ňom aj
vidieť.

Je však na škodu veci, že občania
Vlachova o takýto druh „kultúry“ nejavia
enormný záujem. Klubových stretnutí
s rôznymi zaujímavými hosťami sa pre-
važne zúčastňujú najmä mladí ľudia
z okolitých obcí. Neuvedomujete si milí
priatelia, že o niečo prichádzate, lebo
každý človek nás môže niečím obo-
hatiť. Na životných príbehoch iných ľudí
sa totiž môžeme v mnohom poučiť,
zamyslieť sa, konfrontovať svoje životné
skúsenosti, názory a postoje a zároveň
si odpovedať na otázky, na ktoré sme
doteraz nevedeli nájsť odpoveď.

Mgr. Radovan Gdovin
zborový farár

Kluby Quo Vadis

Vel’ká noc
Veľká noc už ide
všetci sa radujú
dievčatá šikovne
vajíčka maľujú.
Chlapci si už z prútia 
korbáčiky krútia.

Matúš Belák, 4. roč.

Na Vel’kú noc
Na Veľkú noc dievčatá
skrývajú sa za vráta.
Chlapci vedrá napĺňajú
korbáče si nachystajú.
Dievčatá si oblejú
dostanú aj odmenu.

Zuzka Sklenárová, 4. roč.

Financovanie regionálneho školstva
prechádza v posledných troch-štyroch
rokoch neustálymi zmenami. Po financovaní
škôl na triedu (podľa počtu tried), sa od roku
2004 prešlo na financovanie podľa počtu
žiakov, tzv. normatívne financovanie na
žiaka. V roku 2005 pokračuje toto nor-
matívne financovanie s niektorými zmenami,
čo sa dotýka aj našej Základnej školy
s materskou školou vo Vlachove.

Základná škola je v tzv. prenesených
kompetenciách a financie na ňu putujú
z ministerstva školstva, cez krajský školský
úrad na obec a odtiaľ na účet školy. Pretože
je povinná 10- ročná školská dochádzka,
štát tieto financie garantuje a v plnej miere
(podľa počtu žiakov), ich aj vykrýva. V roku
2005 je rozpočet základnej školy 1,674 mil.
Sk, čo v prepočte na 1 žiaka je približne 34
tisíc Sk. S týmto rozpočtom sú na 100%
vykryté mzdy a prevádzka základnej školy
v tomto roku.

Materská škola, školské stravovanie
a školský klub detí (družina) sú v tzv. originál-
nych kompetenciách a financie na nich
prichádzajú na obec v podobe podielových
daní a odtiaľ na účet právneho subjektu ZŠ
s MŠ. Štát tieto kompetencie považuje za
služby (nie sú zákonom povinné) a preto ich
v plnej miere nevykrýva. Na ich dofinanco-
vaní sa môže podieľať obec, rodičia, sponzori
resp. ich môže získať škola z iných zdrojov
(v našom prostredí to nie je veľmi reálne). Tu
by som do pozornost i  našich rodičov

uviedol, že od jesene 2004 platia nové vyh-
lášky pre materskú školu a školský klub detí,
kde sa poplatky v MŠ pohybujú v rozpätí od
100 - do 350 SK mesačne a v školskom
klube od 50 - do 350 Sk mesačne. Z uve-
deného vyplýva, že tieto poplatky sú v súčas-
nosti u nás na spodnej hranici. (MŠ 100 Sk
a ŠKD 50 Sk mesačne). Po dohode
s Radou školy pri ZŠ s MŠ a Obecným
úradom vo Vlachove nebudeme zatiaľ tieto
poplatky zvyšovať, hoci na originálne kompe-
tencie chýba v rozpočte 200 - 300 tis. Sk,
a celkový rozpočet vo výške 1,205 mil. Sk
nepokrýva originálne kompetencie v plnej
miere. Najhoršie z originálnych kompetencií
je na tom školské stravovanie, o niečo lepšie
ŠKD (vďaka tomu, že je pod jednou stre-
chou so ZŠ) a materská škola. V prípade, že
by sme pristúpili na zvyšovanie poplatkov
v MŠ a ŠKD, chceme o tom diskutovať
s rodičmi v rámci rodičovských združení, aby
sme sa dohodl i  na pr i jateľnej miere
poplatkov a to tak, aby priveľmi nezaťažili
peňaženky rodičov a na druhej strane
pomohli tým subjektom školy, ktoré to potre-
bujú. Vedenie ZŠ s MŠ ako aj Obec Vlacho-
vo majú záujem na tom, aby sme udržali ZŠ
s MŠ so všetkými štyrmi subjektami tak ako
je tomu doteraz.

Všetkým rodičom, žiakom ako aj zamest-
nancom ZŠ s MŠ prajeme príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny.

Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ ZŠ s MŠ

Financovanie regionálneho školstva
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Z histórie poľnohospodárskeho družstva

Členovia PZ pri dostavbe chaty JÁNOŠÍCKA v roku 1980 Foto: Archív PZ

Celá hospodárska a riadiaca činnosť
družstva sa uskutočňovala na základe
všeobecne platných vzorových Stanov.
Neskôr si každé družstvo, teda aj vo Vla-
chove, vypracovalo Vlastné stanovy a tými-
to sa riadilo. V nich nešlo len o správu
a riadenie, ale aj o podstatu činnosti, kde
boli rozpracované zásady povinností
a práv každého člena. Napríklad počet
mimo družstva chovaných hospodárskych
zvierat, normy sústreďovania investičného
majetku, prínosy osív a sadív, záhumien-
kového hospodárenia a pod.

Najvyšším orgánom družstva bola člen-
ská schôdza, ktorá mala právomoc roz-
hodovania v medziach Stanov. Medzi zasa-
daniami členských schôdzí, ktoré sa mali
konať raz za mesiac, riadila činnosť družst-
va Správa, pozostávajúca obyčajne z 9 -
tich až 11 - tich členov a táto mala zasadať
dvakrát do mesiaca a v začiatkoch družstva
aj častejšie, podľa potreby. Na čele družst-
va bol predseda volený členskou schô-
dzou na obdobie dvoch rokov. Pre kontro-
lu dodržiavania základných pravidiel druž-
stevnej činnosti a demokracie sa volila

Revízna komisia, na to isté časové obdobie.
Prevádzkovú činnosť družstva riadili tech-
nicko-hospodárski pracovníci a to v zložení:
- agronóm pre rastlinnú výrobu s vedú-

cim rastlinnej výroby,
- zootechnik pre živočíšnu výrobu s ve-

dúcim živočíšnej výroby,
- stavebný technik pre investičnú vý-

stavbu a údržbu budov,
- mechanizátor mal na starosti mecha-

nizáciu všetkých druhov činností.
Na ekonomickom úseku:

- účtovník, neskôr ekonóm družstva
s pomocným účtovníkom, skladníkom
a pokladníkom.
Uvedené funkcie boli doplňované z ra-

dov členov, ale v prípade, že na tieto funk-
cie svojimi odbornými vedomosťami nes-
tačili členovia družstva, káder týchto pra-
covníkov bol doplňovaný aj z nečlenov.

Po skončení každého hospodárskeho
roka sa zvolala správou družstva s dopo-
ručeným programom rokovania výročná
členská schôdza, kde bola predkladaná
zodpovednými funkcionármi:
- správa o činnosti uplynulého obdobia,
- ekonomický rozvoj hospodárenia,
- správa revíznej komisie o dodržiavaní

Stanov v oblasti riadenia i hospodárenia,
- bilancia hospodárskych výsledkov

a návrh na rozdelenie kladného hos-
podárskeho výsledku,

- celoročno-výrobno-finančný plán na
nový hospodársky rok s návrhom na
opatrenia pre odstránenie nedo-
statkov, zistených z rozboru i diskusie
prítomných členov na výročnej člen-
skej schôdzi. Diskusie na výročných
členských schôdzach bol i  veľmi
bohaté, často jednostranne zamerané
na subjektívnu nespravodlivosť a bez
návrhov na odstránenie nedostatkov.
Pritom všetkom, z pohľadu nestranne
zaujatého účastníka, boli zaujímavé,
spestrené kultúrnym programom, pri-
praveným niekedy deťmi z tunajších
škôl alebo samotnými členkami a pra-
covníčkami družstva, ktoré si pripravo-
vali rôzne satirické scénky a častušky
zo svojho pracovného prostredia.
Končili sa pohostením a zábavami, nie

vždy so šťastným pocitom spokojnosti
ale veru aj šarvátkami a bitkami.

Na každej výročnej členskej schôdzi sa
buď volil nový alebo potvrdil doterajší pred-
seda, správne a revízne orgány družstva.

Ing. Ján Gál

Stála rubrika

V poslednom vydaní sme v rubrike po-
ľovníctvo prešli roky 1948 - 1973. V roku
1963 sa naše poľovnícke združenie
rozdelilo na Nižnú Slanú a Kobeliarovo,
Vlachovo a Gočovo. Tieto dve združenia
hospodárili a vykonávali právo poľovníctva
na lesnom a poľovníckom revíri do roku
1973. 15. apríla 1973 sa konala členská
schôdza prípravného výrobu pre znovuza-
loženie PZ Nižná Slaná s PZ Vlachovo.
Prípravný výbor prejednal prihlášky 26
členov z obidvoch PZ a ich členstvo schvá-
lili. 12. mája 1973 sa konala v Kultúrnom
dome v Gočove zlučovacia schôdza PZ
Nižná Slaná a PZ Vlachovo. Zlúčené PZ
štyroch obcí Vlachovo, Gočovo, Nižná
Slaná, Kobeliarovo prijalo pomenovanie PZ
Bučina so sídlom v Nižnej Slanej. Poľovný
revír mal výmeru 4696 ha a 26 členov.

V novozvolenom výbore pracovali: O.
Hlaváč, J. Vandrák, O. Cangár, K. Kole-
sár, Š. Klementík, V. Teplický st., M. Can-
gár a M. Polák.

23. februára 1974 sa konala výročná
členská schôdza, na ktorej bol schválený
veľmi bohatý celoročný plán práce. Prá-
cu poľovníci zamerali najmä na výstavbu
nových krmelcov a solísk. Za nových
členov boli prijatí: Š. Ďuraj, J. Gecelov-
ský a v roku 1975 D. Vandrák a J. Haj-
dúk. V roku 1976 a 1977 sa začalo s vý-
stavbou dvoch poľovníckych chát, a to
na Jánošíckej a v poľovnom revíri Ko-
beliarovo. Poľovnícke združenie to znač-
ne pracovne a finančne zaťažilo. Rozvi-
nula sa kultúrno-osvetová činnosť. PZ
usporiadalo poľovnícku zábavu v Kultúr-
nom dome vo Vlachove spojenú s výstav-
kou poľovníckych trofejí, čo malo úspech
medzi poľovníkmi aj občanmi. Manželky
poľovníkov pripravili pre účastníkov zá-
bavy výborný lovecký guláš. PZ v týchto
rokoch udelilo čestné uznanie za dlho-
ročnú prácu v SPZ týmto členom: K.
Kolesárovi, J. Hudákovi, O. Marcišovi
a Š. Gecelovskému. V tomto roku bol
usporiadaný zájazd do Poľovníckeho mú-

zea v Antole, na ktorý všetci účastníci
zájazdu veľmi radi spomínajú. 

V roku 1978 sa konala výročná člen-
ská schôdza v Gočove. Stav členov bol
39. V tomto roku sa členovia PZ aktívne
podieľali na výstavbe lyžiarskeho vleku na
Bukovskej. Tiež sa organizovali brigády,
najmä pri kosení sena JRD Vlachovo. Na
strelnici sa konali strelecké preteky čle-
nov PZ. Medzi najúspešnejších strelcov
v tomto období nielen na strelnici, ale aj
pri love zveri patrili: O. Marciš, V. Tep-
lický st., O. Hlaváč, M. Kováč. V tomto
roku bol schválený pomerne vysoký
odstrel raticovej zveri, a to tri kusy jelene,
štyri kusy jelenice, osemnásť diviakov,
šesť kusov sŕn a päť kusov srncov. Od-
strel bol splnený na 100 % a váha diviny
dodaná na dodávku presahovala 115 %.
V roku 1980 bola dokončená výstavba
chaty na Jánošíckej s patričnou oslavou
a pohostením všetkých členov, ktorí sa
na náročnej práci zúčastňovali.

Revír v mesiaci február
Zima sa ešte nevzdala, aj keď sa už po-

maly blížil jej koniec, naše poľovnícke zdru-
ženie, zvlášť v tomto roku, muselo veľmi
aktívne prikrmovať zver, pretože bol nedo-
statok prírodného krmiva - žaluďov a buk-
víc. Rovnaký význam pre dobré trávenie
zveri mala v tomto období aj soľ. Soľníky
sme dopĺňali kusovou soľou a nabíjali s ílo-
vitou hlinou v pomere 2:10. Zver zoslab-
nutá zimným hladovaním sa zdržiavala
v blízkosti kŕmidiel alebo násypcov, prí-
padne v blízkych húštinách. Naďalej sme
strieľali nechránenú škodlivú zver, pytliačia-
ce psy a túlavé mačky, ktoré mohli na
zoslabnutej zveri narobiť veľa škody. Kon-
com mesiaca sme mohli už v blízkosti kŕmi-
diel nájsť aj prvé zhody, najmä silných
starých jeleňov. Dokonca mesiaca trvalo
ešte párenie vlkov a líšok, potom začínalo
párenie rysa a mačky divej.

(pokrač. v budúcom čísle)
Ing. Jozef Mlynár
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Riadenie družstva

Takmer všetci občania Vlachova sú
nejakým spôsobom spätí s poľnohos-
podárskym družstvom ako jeho členovia,
oprávnené osoby, členovia s pracovnou
účasťou v družstve, alebo ako jeho za-
mestnanci.

Výročná členská schôdza družstva na
návrh predstavenstva bude po uzávierke
týchto novín, preto vás chcem niekoľkými
vetami informovať o doterajšom hospo-
dárení. Nebudem však zachádzať do
podrobností, pretože oficiálna správa
musí byť schválená členskou schôdzou
družstva. Zameriam sa preto na najaktu-
álnejšie informácie.

Minulý hospodársky rok bol pre
všetkých poľnohospodárov veľmi ťažký
a zvlášť pre tých, ktorí hospodária v zne-
výhodnených oblastiach, do ktorých pa-
tríme aj my. Stali sme sa členmi Európ-
skej únie. Z tohto členstva nám vyplývajú
určité podmienky plnenia noriem Spo-
ločenstva v oblasti poľnohospodárstva,
ktoré sme museli prijať a prispôsobiť sa
poľnohospodárskej politike EÚ.

Vstup Slovenska do EÚ priniesol poľ-
nohospodárom nemalé problémy, s kto-

rými sa museli vyrovnať. O tom, že sa
nám to podarilo svedčí skutočnosť, že
minulý rok sme uzavreli s kladným hos-
podárskym výsledkom.

Rok 2004 bol pomerne priaznivý v ob-
lasti výroby poľnohospodárskych produk-
tov. Vyrobili sme dostatok objemových
krmovín, sena, konzervovaných krmovín,
senáže a siláže. Nepodarilo sa nám podľa
našich zámerov dopestovať niektoré dru-
hy obilovín, najmä jačmeňa. Napriek to-
mu, súčasná krmovinová základňa bude
postačujúca pre úspešné prezimovanie
dobytka a dobrý štart do roku 2005.
Priaznivé výsledky sme dosiahli aj v úžit-
kovosti hospodárskych zvierat, najmä vo
výrobe mlieka, mäsa, prírastkov u teliat
a chove oviec.

V súčasnom období družstvo na zák-
lade zákona č. 3/2005 Z.z., ktorý sa
dopĺňa zákon č. 42/1992 o úprave
majetkových vzťahov a vysporiadaní
majetkových nárokov v družstvách čaká
povinnosť zrealizovať vydanie cenných
papierov, tzv. Družstevných podielnic-
kých listov všetkým oprávneným osobám,
ktorým bol vypočítaný majetkový podiel.

Na základe výzvy, ktorú družstvo doručilo
týmto oprávneným osobám ich žiada
o oznámenie (najlepšie fotokópiu) identi-
fikačných údajov z vytvoreného účtu
majiteľa cenných papierov u jedného
z členov Centrálneho depozitára CP SR
s termínom do 31. marca 2005.

Až po predložení týchto údajov, resp.
fotokópie zriadeného účtu, bude môcť
družstvo zrealizovať vydanie cenných
papierov Družstevných podielnických lis-
tov v termíne do 31. mája 2005, tak ako
mu to ukladá zákon. Tu treba zvlášť zdô-
razniť, že ide o poslednú možnosť pre-
meniť svoje majetkové podiely v družstve
na cenné papiere, ktoré budú obcho-
dovateľné.

Písomnou výzvou oprávneným oso-
bám, oznámení na informačnej tabuli
obecných úradov, ako aj výzvou v den-
níku Sme, dňa 26. februára 2005 si
družstvo splnilo oznamovaciu povinnosť
a je len na oprávnených osobách, ako so
svojim majetkovým podielom naložia.

Ing. Miloslav Gál
predseda PD

Poľnohospodárske družstvo v európskych podmienkach



S príležitosťou dožitia sa krásneho
životného jubilea sa k dlhému radu gratu-
lantov pripája slovami Gizely Marcišovej
aj redakcia Vlachovských novín.

„Keď čaša zazvoní veselo, či clivo,
buďme si nablízku všetci dobrí z ľudí,
lebo len vtedy má zmysel tento život,
ak sme pre priateľov vedeli byť múdri.
Ak sme sa do spevu, do piesne dokázali vložiť
a cez ňu v ústrety človeku vynášať radosť,
lásku, žiaľ, či smútok.
Nech s onou piesňou ešte dlho môžeme si požiť,
nech nám nikdy nie je za prežitým ľúto.“

Vážený a milý oslávenec,
v uplynulých dňoch si prijal množstvo

blahoprianí, veľa stiskov rúk, no zaslúžiš si
vinš za všetkých tých, ktorí nemali
možnosť potriasť Ti pravicou. Zaslúžiš si
prekročiť štvrťročný rámec rubriky
„Jubilanti“ vo Vlachovských novinách,
ktoré sa zrodili z Tvojho podnetu. 

Hľadám tie najvýstižnejšie slová, ako sa
Ti prihovoriť. Či rečou básnika, či slovom
prozaika. Najlepšie bude prihovoriť sa Ti
jednoduchým, teplým, ľudským slovom,
z ktorého pocítiš úctu a poďakovanie.
Okrem iného aj za to, že hoci prežitý čas
vpísal do Tvojej tváre pečať poznania
a skúseností, v Tvojom srdci nezanechal
vrásku trpkosti a vždy je v ňom miesto pre
človeka. Človeka, ktorý tak ako bol,
nepochybne aj naďalej bude stredobodom
Tvojho snaženia.

Nebudem menovať, všetko dobré,
pekné a prospešné, čo si pre ľudí a pre
Vlachovo v doterajšej životnej púti vyko-
nal. Všetci to vieme, preto by to bolo len
opakovanie slov. Ľudia Ťa hodnotia ako
charizmatického, obetavého a neúnavného
človeka a Ty svojou prácou dokazuješ, že
si zasluhuješ postavenie, ktorého sa Ti
dostalo a tým aj pocty, úctu a náklonnosť,
ktorú Ti Vlachovčania preukazujú. 

Vedz, že si vážime a obdivujeme Tvoju
srdečnosť, ochotu pomôcť, Tvoj nevyčer-
pateľný optimizmus, elán a angažovanosť
v spoločenskom živote. Tvoja práca, tá
predtým, ale aj tá dnešná, vždy bola pre
Teba výzvou. Výzvou voči času, štruktú-
ram, zvyklostiam a mentalite, ktoré mož-
no vylepšiť, či zmeniť len ústretovosťou
a úctou k tradíciám.

Rodina, práca, kultúra, to všetko Ťa
zaiste napĺňa šťastím, ale prežiť šesťdesiat
rokov vôbec nemusela byť vec ľahká. Život
sa veru s Tebou nemaznal, do cesty skúšky
strojil, no ten kto radosť a lásku rozdáva

v tých skúškach vždy obstojí.
Želáme Ti z úprimných sŕdc pevné

zdravie, nech v Tebe nevyhasne nadšenie
pre všetko dobré a pekné o čo si sa v živote
pričinil. Nedopusti, aby Ti v srdci vyhasla
láska k ľuďom. Zabudni na to, čo bolelo,
zahoď čriepky toho, čo sa rozbilo.
Jednoducho rozhrň suché lístie čo opadlo
a nájdeš pod nim živý kvet lásky k nám -
ľuďom, Tvojim spoluobčanom.

Želáme Ti, aby si aj naďalej žil
s radosťou a miloval, bol obklopený láskou
najbližších a s chuťou pracoval.

Gizela Marcišová
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(pokračovanie z 1. str.)
Je na škodu, že sa nečiní v decembri

2003 založené Občianske združenie
Stromíš. Napriek silným rečiam a odhod-
laniu k prudkému rozvoju kultúry a finanč-
ných tokov z mimovládnych zdrojov sa
nezišlo ani raz a nevieme, či došlo k jeho
registrácii na ministerstve vnútra SR.
Nemôžeme tak zabezpečiť 2 % z dane
mnohých našich občanov, ktorí chcú tak-
to svojej obci pomôcť. Kultúra dnes zo-
stáva na pleciach obce, najmä jej kultúr-
nej a školskej komisie a starostu.

Za úspešné kultúrne podujatia možno
považovať obnovenú tradíciu Jozefovské
jarné spevy, stavanie májov, Vlachovské
kultúrne leto a Vlachovskú gubajku. Vy-
darilo sa najmä vystúpenie skupiny Driš-
ľak a remeselnícky jarmok, ktorý tohto
roku zorganizujeme opäť. Vydarené bolo
aj slávnostné zasadnutie okresnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v sále KD dňa 22.10.2004. Počas
celého roka úspešne pôsobil FS Stromíš
a hudobné skupiny Relax, Trend, Sako
a Fáza. Dobre si počína kronikárka obec,
ktorá celoročne dokumentuje obecné
podujatia a akcie.

Pri vstupe do EÚ navštívila delegácia
obce a FS Stromíš našich nových zahra-
ničných partnerov z obce Varbó v MR.
Podpísali sme zmluvu o partnerstve
a spolupráci. V súčasnosti vypracúvame
projekt s finančnou požiadavkou na
vzájomný výmenný pobyt žiakov partner-
ských škôl, na recipročnú návštevu dô-
chodcov, športovcov a postupne aj neor-
ganizovaných občanov. Perspektívne bu-

de možné získať európske prostriedky aj
na investičné akcie pre partnerské obce.

Dobrú minuloročnú činnosť vykazuje
obecný hasičský zbor, ktorý bol úspešný
na viacerých okresných, ba aj krajských
súťažiach. Pripravenosti zboru na ochra-
nu pred požiarmi určite napomôže aj ge-
nerálna oprava motorovej striekačky, kto-
rá bude ukončená tohto roku. Hasiči sa
vzorne starajú o obecnú hasičskú tech-
niku.

Zo športových činností má najširšiu
základňu a tradíciu futbalový oddiel,
ktorého mužstvá dospelých, dorastu
a starších žiakov vzorne reprezentujú
obec v okresnej súťaži. Pravidelne trénu-
jú aj stolní tenisti, ktorí sa v budúcom
ročníku opäť zapoja do okresnej súťaže.
Poďakovať je treba dobrovoľným orga-
nizátorom zimného výstupu na Stromíš,
ktorý bol úspešný aj tohto roku.

Naši občania si začínajú vysoko vážiť
svoje životné prostredie. Takmer každá
domácnosť sa zapojila do separovaného
zberu druhotných surovín, v okolí obce
už málokde vidieť staré pneumatiky, aku-
mulátory, či elektrické spotrebiče. Tento
odpad zhromažďujeme v starom mlyne
a podľa potreby bude z obce vyvezený.

Hodne občanov sa zapojilo do súťaže
o najkrajší dom, dvor, predzáhradku.
V tejto súťaži budeme pokračovať aj
tohto roku a najlepších odmeníme vec-
ným alebo finančným darom.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Mgr. Juraj Kováč
starosta
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Obec Vlachovo v zrkadle uplynulého roku

V dnešnej dobe je nevyhnutnosťou
ovládať aspoň jeden svetový jazyk. Člo-
veku totiž znalosť cudzieho jazyka umož-
ňuje lepšie komunikovať, dorozumieť sa
s inými ľuďmi, ale zároveň aj presadiť sa
na trhu práce a nájsť si primerané za-
mestnanie.

Angličtina je svetovým jazykom, a keď
sa ju deti začnú učiť v rannom veku, skôr
získajú jazykové zručnosti, ktoré môžu
ďalej rozvíjať.

S týmito zaujímavými myšlienkami priš-
la pani učiteľka Jarmila Lešková, ktorá
dala podnet na vyučovanie angličtiny
v našej materskej škole.

Už druhý rok sa v našej škôlke hravou
formou vyučuje angličtina. Kurz navštevu-
je jedenásť detí, ktoré sú rozdelené do
dvoch skupín: pokročilí a začiatočníci.

Medzi pokročilých patria Alexandra
Vargová, Bianka Gecelovská a Romanko
Hajdúk. Títo žiaci sa pripravujú do školy
a ich slovná zásoba obsahuje slovíčka
z rôznych oblastí, ako sú: zvieratá, doprav-
né prostriedky, ovocie, jedlo, rodina, hrač-
ky, pozdravy, farby, čísla, ľudské telo a zá-
roveň jednoduché vety pri zoznámení.

Začiatočníkov je viac a z našich škôl-
karov sú to: Kristínka Černajová, Domini-
ka Hajdúková, Mirka Tomková, Marek
Rybár, Dominik Pakes, Miloško Varga,
Tiborko Forgáč a Paťko Hajdúk.

Žiaci sa zoznamujú s nezvyčajnými
a pre nich veľmi zaujímavými slovami.
Spievajú anglické pesničky, recitujú bás-
ničky, počítajú, učia sa farby a rôzne
slovíčka.

Vyučovanie angličtiny prebieha každý

pondelok a štvrtok v čase od 14.30 do
15.30 hod. V priebehu hodiny si zopaku-
jeme všetky slovíčka, naučíme sa nové,
hráme rôzne hry, kreslíme si a spievame.
Na precvičovanie slovnej zásoby použí-
vame rôzne obrázky naučených slovíčok.
Využívame aj audiotechniku na hlasový
odposluch, za účelom porozumenia textu
v angl ičt ine a zdokonaľovania sa
v správnej výslovnosti.

S našimi škôlkarmi sa pracuje veľmi
dobre. Sú zvedaví, všetko ich zaujíma,
stále sa pýtajú a vždy chcú vedieť niečo
nové.

Verím, že takéto včasné podchytenie
detí už v predškolskom veku im pomôže
v nasledujúcich rokoch ľahšie sa učiť
cudzie jazyky, ktoré sú v dnešnej dobe
naozaj nevyhnutnosťou a zároveň otvára-
jú bránu do sveta a do sŕdc ľudí, žijúcich
mimo Slovenska.

Máloktoré predškolské zariadenie
zabezpečuje pre deti vyučovanie cud-
zieho jazyka už v rannom veku. Naša
materská škola však zachytila súčasný
trend v oblasti jazykového vzdelávania
a výučbou angličtiny pootvorila dvere tým
najmenším, na ich dlhej ceste poznáva-
nia.

Jana Černajová
učiteľka anglického jazyka

'
� ����
��$�������

S veľkým záujmom sa stretlo vystúpenie malej súborovej skupiny Stromíš na vyhlásení naj-
lepších športovcov okresu za r. 2004 dňa 11.3.2005 vo Vlachove.          Foto: K. Hajdúková

One, two, three,
look at me.
Four, five, six,
pick up sticks.
Seven, eight, nine,
life is fine.

Jeden, dva, tri,
pozri sa na mňa.
Štyri, päť, šesť,
pozbieraj paličky.
Sedem, osem, deväť,
život je fajn.

Január
• (22. I. - výročie oslobodenia obce) 
• Zimný turistický výstup na Stromíš (1192

m n.m.) - 28. ročník
• stolnotenisový turnaj

Marec
• (najbližšia nedeľa k 19. III.) - „Na Jozefa“ - ľu-

dové slávnosti na ústrednom priestranstve
obce (ÚPO)

• exkurzie žiakov k Močiaru pod Michlovom -
najvýznamnejšiemu l iahnisku skokana
hnedého 

• „Veľkonočná nedeľa „- ľudové slávnosti na ÚPO

Máj
• druhá nedeľa - „Hasičský deň“ (4. máj - Svätý

Florián, patrón hasičov)

Jún
• „Stavanie májov“ - ľudové zvyky a obyčaje

na ÚPO
• Jánsky turistický výstup „ Na Janovskú“

Júl - August 
• „Vlachovské leto“- cyklus kultúrnych a zábav-

ných víkendových podujatí v letnom amfiteátri
na kúpalisku. Ich súčasťou je aj Letný festival
ľudového spevu a tanca s remeselníckym trhom
- v r. 2004 XII. ročník (tretia júlová nedeľa)

• ROVEN CUP - futbalový turnaj
• Plavecké preteky na kúpalisku

November
• „Vlachovská hostina“ - divadelné predstave-

nie, ľudová veselica, zvyky a obyčaje

December
• Vianočné betlehemské hry „Vlachovská gu-

bajka“- koledy, zvyky a obyčaje z obdobia
Vianoc a Nového roka - originálne ľudové vys-
túpenie na ÚPO 25. XII

• Karneval na ľade - prázdninové aktivity

Kalendár spoločensko-kultúrnych
a športových podujatí na rok 2005
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Účastníci stolnotenisového turnaja v r. 2005 Foto: M. Kušnier

Tretí víkend v novom roku, bolo možné vo
Vlachove smelo označiť za športový. Turistickí
nadšenci sa realizovali počas sobotňajšieho
výstupu na Stromíš a stolnotenisoví, počas ne-
deľňajšieho športového podujatia v našej obci. 

Hneď na druhý deň, 23. januára 2005 sa
totiž v našej obci konal stolnotenisový turnaj,
ktorý sa tešil pomerne veľkej pozornosti na-
šich občanov.

Športové podujatie si zorganizovali v prie-
storoch materskej školy členovia stolnoteni-
sového oddielu za účasti pätnástich súťa-
žiacich.

Vo finálovej skupine, ktorá sa hrala sys-
témom každý s každým za účasti šiestich
postupujúcich hráčov zo základnej skupiny
sa odohrali kvalitné zápasy. 

Paralelne však prebiehali aj ďalšie, a to
v druhej nefinálovej skupine, ktorú tvorili ne-
postupujúci hráči zo základných skupín.

V rámci turnaja sa hralo súťažne o deväť
cien, ktoré si účastníci sami zakúpili zo štar-
tovného. Ďalšie ceny vložili domáci sponzori
turnaja: Ján Klobušník, Jozef Varga, Igor Leš-
ko a Miroslav Hronec. Ceny neboli určené
poradím, ale hráči si ich vyberali podľa vlast-
ného výberu a zároveň podľa umiestnenia vo
svojej kategórii. O chutný guláš sa postarali
Jozef Varga a Maroš Puškáš. 

Zo strany obce vyjadrujeme ocenenie or-
ganizátorom stolnotenisového turnaja za prí-

jemné spestrenie dňa s možnosťou efektívne
tráviť voľný čas, hráčom za skutočnosť, že
celý turnaj prebiehal v duchu fair play, ale aj
divákom, ktorí vytvorili príjemnú, ba až ro-
dinnú atmosféru tohto športového podujatia. 

Mgr. Marian Kušnier

Evanjelický a. v. kostol vo Vlachove
Pôvodne sa na území obce Vlachovo

nachádzal katolícky kostol, zasvätený
pravdepodobne Panne Márii. Je tu teda
možnosť, aj keď málo pravdepodobná, že
sa na stenách pod súčasnými omietkami
nachádzajú ešte stredoveké fresky. Aj
v súpise kostolov a fár ostrihomského ar-
cibiskupstva z rokov 1733 - 1737 sa uvá-
dzajú stredoveké nástenné maľby.

Evanjelický cirkevný zbor vo Vlachove
vznikol hneď po reformácii. V polovici
16. storočia sa tu na Gemeri reformácia
šírila veľmi rýchlo, a to nielen medzi
šľachtou, ale aj medzi chudobným
ľudom. Celé dediny aj s farármi sa menili
z katolíckych na evanjelické. Prvým ka-
zateľom bol Stanislavs (1594 - 1600),
ktorý bol pochovaný v kostole.

V roku 1594 tu bol už prvý kostolík,
zachovaný pravdepodobne po husitoch.
V tomto kostolíku neboli prevedené
žiadne zmeny, až v roku 1767 bol obno-
vený oltár a niektoré časti kostola.

V roku 1870 bol tento chrám už v zlom
stave, hrozilo jeho zrútenie, a tak za po-
moci seniorátu i dištriktu a s finančným

príspevkom grófa Emanuela Andrássyho
postavili naši predkovia nový - jasný
a priestranný chrám. Zvony v kostolnej
veži boli z rokov 1831, 1857 a malý zvon
z roku 1712.

Terajší kostol je z roku 1871. V roku
1904 postihlo celú obec nešťastie -
vypukol požiar. Vtedy bol zničený aj kos-
tol, preto musel byť po tomto požiari
opravený. V roku 1949 bola vynovená
vnútorná časť kostola, v roku 1950
opravili vonkajšiu časť a múrik okolo kos-
tola. Vtedy boli zakúpené aj vežové
hodiny.

Ďalšie opravy a zakúpenie zvona boli
prevedené za pôsobenia farára Milana
Demku (1963 - 1985). Okolo kostola sa
zachoval obranný múr zo 17. storočia.
Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovala
veža a pod ňou valená klenba, ako aj
obvodové múry lode s lomenými oknami.
Pod vežou sú železné kované dvere
z prvej polovice 16. storočia.

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Kresba: E. Honétzyová

Športové podujatie v duchu fair play

Stolnotenisový turnaj v zime

Zimný výstup na Stromíš

5. 2. 2005 za chladného, ale slneč-
ného počasia skupina nadšencov turistiky
uskutočnila zimný výstup na Babinú,
vysokú 1277 m n.m.

Osem lyžiarov na bežkách sa ráno o 8.00
hod. vydalo na trasu dlhú asi  25 km
z Dobšinského kopca cez Gugel, Iberpark,
nad Rakovec, Mraznicu. Na chvíľu sme sa
zastavili pri poľovníckej chate v Banodole
a o 11.00 hod. sme sa už na lúkach pod Ba-
binou pozerali na krásne a zasnežené vr-
choly Nízkych a Vysokých Tatier, Sloven-
ského raja a Rudohoria. Nasledoval strmý
výstup v hlbokom snehu a pred obedom sme
sa už na lúke na Babinej vyhrievali na slnku.
Občerstvili sme sa, odmerali hrúbku snehu -
už vtedy ho tam bolo 70 cm. Cesta domov
viedla už len Vlachovským chotárom popod
Lacovú a Zadnú Gálovú. Na Prednej Gálovej
sme si z novopostavenej zrubovej studienky
nabrali vodu, ktorá je najlepšia vo Vla-
chovskom chotári. O 13.00 hod. sme sa
zastavili pri chate na Rovni - pod Stromíšom
a o 13.30 hod. sme už všetci zdraví a šťastní
stáli pred Obecným úradom vo Vlachove.

Vladimír Marciš, st.

Výstup na Babinú

Dňa 22. januára 2005 sa už po 28.
krát zišli turisti z Vlachova, z okresu Rožňa-
va a niektorí až z Košíc na tradičnom zim-
nom výstupe na Stromíš. Je to najvyšší
vrch nad obcou Vlachovo, ležiaci vo výške
1192 m n.m. Organizuje sa ako spomien-
ka na oslobodenie našej obce od fašis-

tickej nemeckej armády sovietskymi a ru-
munskými vojskami dňa 24. 1. 1945.
V tomto roku sme si pripomenuli 60.
výročie od tejto udalosti a vzdali hold ob-
čanom, odbojárom a vojakom oslobo-
deneckých armád položením venca na
pamätník pred obecným úradom.

Tento výstup sa organizuje aj na počesť
našich mladých občanov a zároveň špor-
tovcov Štefana Klementa a Jána Elexu,
ktorí zahynuli v protifašistickom odboji.
Turistické podujatie je pomenované práve
podľa nich: „Memoriál Štefana Klementa
a Jána Elexu.“

Na úvod pre štartom výstupu privítal
starosta obce Mgr. Juraj Kováč všetkých
účastníkov, ktorí sa zhromaždili pred
obecným úradom. Osobitne privítal naj-

starších účastníkov protifašistického
odboja, delegáciu z družobnej obce
Varbó z Maďarskej republiky, ako aj
starostov z okolitých obcí. V úvodnom
slove spomenul históriu oslobodzovacích
bojov, ako aj históriu zimných výstupov
na vrch Stromíš.

Pred štartom výstupu sa dlhoročný
účastník tohto podujatia Vladimír Uhrín
z Rožňavského Bystrého postaral o „otu-
žovacie divadlo“, keďže je členom
známeho slovenského klubu otužilcov
„Ľadové medveďe“. Nechal sa v plav-
kách zasypať kopou snehu, čo pri mínus
päť stupňovej teplote bol úctyhodný
výkon.

Výstup bol odštartovaný výstrelom
svetlice. Účastníci postupovali na Stromíš
po trase hore Závozom na Furmanec,
ponad Ďuránov na Bielu skalu až na
Roven. Na chate Slovenských lesov sa
turisti prezliekli a zohriali. Niektorí sa
zúčastnili športových súťaží a ďalší si
zaspievali s folkovou skupinou. Na záver
pobytu pred chatou sa uskutočnilo loso-
vanie tomboly.

Záver výstupu bol v obnovenom kul-
túrnom dome, kde si účastníci podujatia
pri dobrom guláši a občerstvení poroz-
právali svoje zážitky z pobytu v zimnej
prírode. Súčasťou záveru bol aj tanec za
sprievodu folkovej skupiny.

Niekoľko „štatistických“ údajov o vý-
stupe na Stromíš:

Dĺžka trasy - cca 12 km, Prevýšenie
trasy - 610 m, Časové trvanie výstupu aj
s pobytom pri chate - od 8.15 hod. do
12.15 hod., Časové trvanie výstupu aj
s pobytom pri guláši v kultúrnom dome -
od 8.15 do 16.30 hod., Počet účast-
níkov - 370, Veková kategória - 6 až 85
rokov, Spotreba čaju s rumom - 200 lit-
rov, Rozpočet podujatia: Príjmy 9 693,-
Sk, Výdavky 9 158,- Sk.

Organizátori turistického výstupu na
Stromíš oznamujú verejnosti, že na budú-
ci rok sa v mesiaci január 2006 plánuje
už v poradí 29. ročník. Kto má nové ná-
vrhy a nápady na spestrenie tohto podu-
jatia, môže ich oznámiť na Obecnom
úrade vo Vlachove alebo členom organi-
začného výboru.

Ján Gallo

„Ľadový medveď“ V. Uhrin pod snehom Foto: Juraj Kováč ml.

Súťaže detí pri chate Foto: O. Hajdúk



Družstvo dospelých do jarnej časti
súťažného ročníka 2003/2004 nastúpilo
z posledného miesta v tabuľke, no s nový-
mi posilami: Milanom Hajdúkom, Róber-
tom Jakabom, Tomášom Hroncom,
Dušanom Návojom a Ondrejom
Romokom. V jarnej časti družstvo podáva-
lo dobré výkony a skončilo súťaž na 10.
mieste. Po skončení súťaže a dvoj-
týždňovej dovolenke začalo družstvo
s prípravou na nový súťažný ročník
2004/2005. Absolvovali sme turnaje
v Betliari a Roven Cup vo Vlachove. Súťaž
bola rozšírená na 16 mužstiev, preto sa
začala už 8. augusta 2004. Do tohto
súťažného ročníka sme vstúpili s odhod-
laním vybojovať čo najlepšie umiestnenie
a jesennú časť sme skončili na 4. mieste.
Pred nami je príprava na jarnú časť,
v ktorej si družstvo stanovilo cieľ umiestniť
sa do 3. miesta.

Účinkovanie mládežníckych družstiev je
príjemným prekvapením pre fanúšikov,
funkcionárov, ako aj samotných mladých
futbalistov. 

Družstvo dorastencov po rozpačitom
začiatku súťaže stabilizovalo svoje výkony.
Po jesennej časti súťaže skončilo na de-
siatom mieste a nebyť zranení kľúčových
hráčov, umiestnilo by sa ešte lepšie.
Najlepšie výkony podávajú Peter Kolesár
a po vyliečení aj Marián Marciš, ktorý oživil
hru. Dobré výkony podáva Michal Gál, ale
pochvalu si zaslúžia všetci hráči aj zo
žiackeho družstva, ktorí môžu už štartovať
aj za dorast. Ich cieľom je skončiť do
ôsmeho miesta. Trénerom je Ján Pitoňák,
vedúci družstva Emil Gál st.

Najväčší pokrok urobilo družstvo starších
žiakov. Minuloročnú súťaž skončilo na po-
slednom mieste bez bodu, no po získaní
skúseností a neustálom zlepšovaní sa sta-
lo lídrom súťaže: Na svojom konte má po
jesennej časti 13 bodov a skóre 26 : 10.
Najlepšími strelcami družstva boli Tomáš
Pitoňák a Matúš Ďurán, no pochvalu si
zaslúžia všetci hráči pod vedením Ing.
Miloslava Gála ml. - trénera družstva
a Jozefa Vargu - vedúceho družstva.

Je potešujúce, keď z vlastných radov
vyrastajú futbalisti, ktorí teraz v žiackom
družstve reprezentujú našu obec, ako sú
Miloslav Gál, Ondrej Leskovjanský, Peter
Ďuraj, ako aj celé družstvo, z ktorých
vyrastajú kvalitní futbalisti. Na súpiske
starších žiakov je celkove 19 hráčov, čo
je pomerne dobrá futbalová základňa pre

ďalší rozvoj futbalu v našej obci. Výbor fut-
balového oddielu preto vytvorí maximálne
úsilie pre ďalší rast mládežníckeho futbalu
v našej obci.

Správu o hospodárení predniesol pok-
ladník futbalového oddielu Peter Hricko.

Návrh rozpočtu na rok 2005 predložil
tajomník FO Dušan Elexa.

Prí jmy má oddiel zabezpečené vo
výške 120 tis. Sk. Výdavky predstavujú
hodnotu 185 tis. Sk.
- materiálne zabezpečenie (výstroj,

pranie, príprava ihriska) - 62 tis. Sk
- dopravné náklady - 55 tis. Sk
- rozhodcovia - 30 tis. Sk
- organizačné výdaje (štartovné, poplatky,

prestupy, voda, elektrina) - 25 tis. Sk
- tréningová činnosť - 12 tis. Sk

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
chce výbor zabezpečiť brigádnickou čin-
nosťou, od sponzorov a z kultúrnych akcií.

V diskusii vystúpilo celkove päť členov
futbalového oddielu. Hovorilo sa hlavne
o činnosti a skvalitnení futbalových druž-
stiev.

Na záver predseda FO Mgr. Juraj Kováč
poďakoval všetkým za úspešnú reprezen-
táciu našej obce a do ďalšieho účinkova-
nia poprial veľa úspechov. Vyjadril nádej,
že so zlepšenými výsledkami našich fut-
balových družstiev, bude aj väčší záujem
občanov obce - futbalových fanúšikov
o vlachovský futbal.

Dušan Elexa
tajomník FO

Futbalisti bilancovali
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Účastníci novoročného výstupu ma Volovec. Foto: archív turistov
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Na výročnej členskej schôdzi 30. januára 2005 sa zišli futbalisti, funkcionári a fanú-
šikovia vlachovského futbalu. Predseda futbalového oddielu Mgr. Juraj Kováč privítal
prítomných a predniesol správu o činnosti futbalových družstiev dospelých, dorastu
a starších žiakov. Náš futbalový oddiel je jeden z mála v okresnej súťaži, ktorý má zapoje-
né tri družstvá v pravidelnej súťaži. Všetky tieto družstvá úspešne reprezentujú našu obec.

27. ročníka zimného turistického výs-
tupu na Volovec, ktorý sa uskutočnil 8.
januára 2005 sa zúčastnili aj vlachovskí
turisti. Prialo im nádherné počasie, ktoré
im umožnilo po príchode na Skalisko, le-
žiace vo výške 1 293 m n.m. pozerať sa
z diaľky na krásnu panorámu Vysokých
Tatier a zasneženú Kráľovu hoľu.

Cestu z Volovca však merali ďalej a po
červenej turistickej značke si to nas-
merovali rovno do Vlachova. Ich trasa
prechádzala cez Čertovu hoľu, ležiacu vo
výške 1 245 m n.m., ďalej cez Krátke
sedlo, Vyšný Tisov, Peklisko a Panskú
lúku až na Súľovú, ktorá leží vo výške 910

m n.m. Dostali sa takto na vlachovský
chotár a po krátkej prestávke, potrebnej
na načerpanie síl a energie, pokračovali
po trase Zadná a Predná Doršiška,
Žlébky, Biela skala, Ždiar, Furmanec, Pod
brezím, priamo do Vlachova.

Od Ždiaru nasadili rýchlejšie tempo,
lebo ich zastihlo pološero a do dediny
prišli v čase o 17.30 hod. za úplnej tmy.
Zaujímavý pohľad sa im naskytol v lokalite
Pod brezím, odkiaľ bolo vidno celú obec,
zahalenú do hustej hmly.

Cestou po namáhavej trase videli aj
jelene, stojace od nich na pár metrov, čo
bol jeden z tých najkrajších zážitkov,
počas turistického pochodu.

Turistická trasa, ktorú si zvolili bola dlhá
a náročná a dokonale preverila kondičku
vlachovských turistov. Stála však za to
a na budúci rok si ju zopakujeme znova.

Mgr. Marian Kušnier

Turistický kalendár v okrese Rožňava
každoročne otvára novoročný výstup na
Volovec. Tradične ho organizuje prvý
týždeň nového roka Klub slovenských
turistov.

Výstup na Volovec

17. kolo dňa 27.3.2005 o 15.30 hod.
Gem. Hôrka – Betliar

Gem. Poloma – Vlachovo
Vyšná Slaná – Kr. Dlhá lúka 
Slavošovce – Lipovník 

Kružná – Dlhá Ves 
Rudná – Brzotín 

Dobšiná – Nižná Slaná
Jablonov – Dedinky

18. kolo dňa 3.4.2005 o 15.30 hod.
Betliar – Jablonov 

Dedinky – Dobšiná 
Nižná Slaná – Rudná 

Brzotín – Kružná 
Dlhá Ves – Slavošovce 
Lipovník – Vyš. Slaná 

Kr. Dlhá Lúka – Gem. Poloma 
Vlachovo – Gem. Hôrka 

19. kolo dňa 10.4.2005 o 16.00 hod.
Vlachovo – Betliar

Gem. Hôrka – Kr. Dlhá Lúka 
Gem. Poloma – Lipovník 

Vyš. Slaná – Dlhá Ves
Slavošovce – Brzotín

Kružná – Nižná Slaná 
Rudná – Dedinky 

Dobšiná – Jablonov 

20. kolo dňa 17.4.2005 o 16.00 hod.
Betliar – Dobšiná 

Jablonov – Rudná 
Dedinky – Kružná 

Nižná Slaná – Slavošovce 

Brzotín – Vyš. Slaná 
Dlhá Ves – Gem. Poloma 
Lipovník – Gem. Hôrka 

Kr. Dlhá Lúka – Vlachovo 

21. kolo dňa 24.4.2005 o 16.30 hod.
Kr. Dlhá Lúka – Betliar 

Vlachovo – Lipovník 
Gem. Hôrka – Dlhá Ves 

Gem. Poloma – Brzotín 
Vyš. Slaná – Nižná Slaná 

Slavošovce – Dedinky 
Kružná – Jablonov 
Rudná – Dobšiná 

22. kolo dňa 1.5.2005 o 16.30 hod.
Betliar – Rudná 

Dobšiná – Kružná 
Jablonov – Slavošovce 
Dedinky – Vyš. Slaná

Nižná Slaná – Gem. Poloma 
Brzotín – Gem. Hôrka 

Dlhá Ves – Vlachovo 
Lipovník – Kr. Dlhá Lúka  

23. kolo dňa 8.5.2005 o 16.30 hod.
Lipovník – Betliar 

Kr. Dlhá Lúka – Dlhá Ves 
Vlachovo – Brzotín  

Gem. Hôrka – Nižná Slaná 
Gem. Poloma – Dedinky 

Vyš. Slaná – Jablonov 
Slavošovce – Dobšiná 

Kružná – Rudná  

24. kolo dňa 15.5.2005 o 17.00 hod.
Betliar – Kružná  
Rudná – Slavošovce 

Dobšiná – Vyš. Slaná 
Jablonov – Gem. Poloma 
Dedinky – Gem. Hôrka 

Nižná Slaná – Vlachovo 
Brzotín – Kr. Dlhá Lúka 

Dlhá Ves – Lipovník 

25. kolo dňa 22.5.2005 o 17.00 hod.
Dlhá Ves – Betliar 
Lipovník – Brzotín 

Kr. Dlhá Lúka – Nižná Slaná 
Vlachovo – Dedinky 

Gem. Hôrka – Jablonov 
Gem. Poloma – Dobšiná 

Vyš. Slaná – Rudná 
Slavošovc – Kružná

26. kolo dňa 29.5.2005 o 17.00 hod.
Betliar – Slavošovce
Kružná – Vyš. Slaná
Rudná – Gem. Poloma

Dobšiná – Gem. Hôrka
Jablonov – Vlachovo
Dedinky – Kr. Dlhá Lúka

Nižná Slaná – Lipovník
Brzotín – Dlhá Ves

27. kolo dňa 5.6.2005 o 17.00 hod.
Brzotín – Betliar

Dlhá Ves – Nižná Slaná
Lipovník – Dedinky

Kr. Dlhá Lúka – Jablonov

Vlachovo – Dobšiná
Gem. Hôrka – Rudná

Gem. Poloma – Kružná
Slavošovce – Vyš. Slaná

28. kolo dňa 12.6.2005 o 17.00 hod.
Betliar – Vyš. Slaná

Slavošovce – Gem. Poloma
Kružná – Gem. Hôrka
Rudná – Vlachovo

Dobšiná – Kr. Dlhá Lúka
Jablonov – Lipovník
Dedinky – Dlhá Ves

Nižná Slaná – Brzotín

29. kolo dňa 19.6.2005 o 17.00 hod.
Nižná Slaná – Betliar

Brzotín – Dedinky
Dlhá Ves – Jablonov
Lipovník – Dobšiná

Kr. Dlhá Lúka – Rudná
Vlachovo – Kružná

Gem. Hôrka – Slavošovce
Gem. Poloma – Vyš. Slaná

30. kolo dňa 26.6.2005 o 17.00 hod.
Betliar – Gem. Poloma

Vyš. Slaná – Gem. Hôrka
Slavošovce – Vlachovo

Kružná – Kr. Dlhá Lúka
Rudná – Lipovník

Dobšiná – Dlhá Ves
Jablonov – Brzotín
Dedinky – Nižná Slaná
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