
Začal sa november mesiac, v ktorom
si najviac uvedomujeme, že reťaz nášho
života nie je nekonečná. Jeho prvé dni
každoročne patria pamiatke zosnulých,
spomienke na drahé bytosti. Na mies-
tach večného odpočinku, či dlhého
spánku, sa stretávajú príbuzní, pria-
telia, rodiny blízke i vzdialené. Zatiaľ
čo sa príroda takrečeno ukladá na zim-
ný spánok, cintoríny sa stávajú zá-
hradami, ktoré zakvitli lupeňmi chry-
zantém, vôňou ihličia. A tak paradoxne
s prírodou oznamujú, že tu nevládne
smrť, len sú tu uložené telesné schránky
našich blízkych.

Stovky horiacich sviečok, stovky
ľudských osudov, mnoho spomienok nad
hrobmi - to je realita týchto dní.

Sú to i dni nás živých, lebo pokrvné
zväzky nepretrhne ani smrť a spolupa-
tričnosť trvá, hoci stolička mamy, otca,
manžela, dcéry, či brata zostala pri ro-
dinnom krbe prázdna.

A tá slza vďačnosti na líci je možno
aj slzou odprosenia. Stojac v svetle
blikajúcich sviečok pri svojich najdrah-
ších aj s odstupom času venujme tomu
pietnemu miestu ticho, pokoj a vďaku,
pre obyčajnú vieru v nesmrteľnosť
človeka, ktorého sme milovali.

Tieto dni sú výnimočné nielen spolu-
patričnosťou a blízkosťou ľudí, ale aj
návratmi.

Návrat je niekedy viac ako spomien-
ka, lebo nám sprostredkuje stretnutie
s minulosťou. Ten kto sa vie vrátiť, má
domov. Miesto, kde spolu hodnotíme
zašlé časy, kde sa s pochopením a bázňou
Božou dotýkame vecí, ktoré nás obklopu-
jú, mysliac na ľudí, s ktorými sme aj po
ich smrti s onou minulosťou spojení.
Všetkým bez rozdielu sa klaňajme, lebo
vyriecť milé slovo, vzdať úctu a vďačnosť
mŕtvemu, znamená vážiť si život...

Gizela Marcišová
zborová dozorkyňa
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Dedinou roka je Vlachovo z horného Gemera

Do súťaže sa celkom prihlásilo 13 ob-
cí z celého Slovenska, ktoré prezentovali
úspechy, krásy a výnimočnosti svojej
dediny. Súťažiace obce museli prezen-
tovať rozsah obnovy dediny, ktorý za-
choval jej ráz, zvyky, no zároveň dedinu
otvoril novým príležitostiam. Ako pre
agentúru SITA uviedla tajomníčka Národ-
nej hodnotiacej komisie súťaže Dedina
roka 2005 Ivona Cimermanová, porota
ocenila Vlachovo pre jeho prístup k pa-
miatkam, tradíciám i ochrane prírody.

Obec Vlachovo (okres Rožňava),
o ktorej sa prvá písomná zmienka za-
chovala z roku 1427 leží na hornom Ge-
meri v juhovýchodnej časti Slovenského
Rudohoria. V najstaršej časti starobylej
baníckej obce sú stále pôvodné domy
z lomového kameňa. Sú tu aj pamiatky -
gotický kostol, klasicistický kaštieľ
a Karlova huta, ktorá je technickou
pamiatkou. Napriek tomu, že obec leží
ďaleko od ekonomických cent ier
a miestna ťažba nerastných surovín
upadá je medzi 930 obyvateľmi Vlacho-
va len málo nezamestnaných. Jedenásť-
percentná nezamestnanosť v obci je
podstatne nižšia ako v celom okrese
Rožňava. Miestni pracujú najmä v poľ-
nohospodárstve, cestovnom ruchu,
obecných službách. V obci sú tesári,
kováči, stolári a obnoviť chcú výrobu
drevených štiepaných šindľov. Vo Vla-
chove je folklórny súbor Stromíš, štyri
hudobné skupiny, divadelný súbor,
cirkevný spevokol,  vyše 70-ročný
hasičský zbor, spolok poľovníkov, tri fut-
balové mužstvá, stolnotenisový oddiel

a turistický klub. Obec má partnerstvo
s obcou Varbó v Maďarsku, pracuje
v Združení pre rozvoj turizmu v mikro-
regióne Dobšiná, v Združení miest a ob-
cí horného Gemera a ďalších organizá-
ciách. Vlachovo príkladne rozvíja ces-
tovný ruch, prevádzkuje letné kúpalisko
s mineralizovanou vodou a návštev-
níkom ponúka aj  návštevu salaša,
rybolov a poľovníctvo. Obec má tiež
vlastné webové stránky www.vla-
chovo.sk a www.obecvlachovo.szm.sk.
Porota ju preto považuje za „nasledova-
nia hodný príklad zachovania a rozvoja
vidieckej obce na Slovensku“.

Ceny súťaže „Dedina roka 2005“ sú
čestné a 29. novembra ich vo víťaznom
Vlachove udelí minister životného prostre-
dia. Ocenené obce získajú zároveň nárok
na dotáciou v budúcom roku pri podaní
úspešného projektu do Programu obnovy
dediny. Víťazná obec získava titul „Dedina
roka 2005“ a s ňou právo reprezentovať
Slovenskú republiku v európskej súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú
od roku 1990 vyhlasuje Európske pra-
covné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny so sídlom vo Viedni
(ARGE). Prvýkrát sa súťaž Dedina roka
uskutočnila v roku 2001.

Porota zložená zo starostov víťaz-
ných obcí z minulých ročníkov, štátnych
i neštátnych organizácii zvolila na druhé
miesto Čierny Balog (okres Brezno)
a tretie udelila Semerovu (okres Nové
Zámky). Ceny za výnimočnosť získali
v kategóriách ďalšie obce. Najlepším
hospodárom je Pruské (okres Ilava), titu-

lom Dedina ako maľovaná sa môžu hrdiť
Čečejovce (okres Košice), pospolitou
dedinou sú Príbelce (okres Veľký Krtíš),
najviac partnerskou dedinou je Poproč
(okres Košice), najlepším hostiteľom
Slovenský Grob (okres Pezinok) a za
starostlivosť o zeleň a životné prostredie
získala cenu obec Suchá nad Parnou
(okres Trnava). Mimoriadnu cenu získala
obec Žalobín (okres Vranov n. Topľou)
za jedinečný a príkladný prístup a vý-
sledky riešenia problematiky spolunaží-
vania s rómskou komunitou.
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BRATISLAVA (SITA) - Slovenskou dedinou roka 2005 je obec Vlachovo.
Rozhodla o tom porota tretieho ročníka súťaže Dedina roka, ktorú pripravila
Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou ministerstva životného
prostredia SR, v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny. 

Obec Vlachovo si zachováva tradície, rozvíja zamestnanosť i agroturistiku. Pohľad
na pôvodnú „potočnú“ zástavbu. Autorka kresby: S. Honétzyová

Voľby do samosprávnych krajov -
vyšších územných celkov (VÚC) nado-
budl i  na spoločenskom a hospo-
dárskom význame. Rozšírili sa právomo-
ci VÚC pri riešení krajských, okresných
i obecných problémov. Občania a obce
sa budú čoraz viac dostávať do kontaktu
so samosprávnym krajom či už osobne,
alebo prostredníctvom volených zástup-
cov, preto podceňovanie významu a dô-
ležitosti volieb, či neúčasť v nich môže
byť chybou každého z nás.

VÚC - pre nás Košický samospráv-
ny kraj sa svojím významom stáva roz-
hodujúcim prvkom pri zabezpečovaní
rozvoja regiónu i miestnych aktivít.
V orgánoch kraja sa budú prerozdeľo-
vať finančné prostriedky určené na
rozvoj regiónov, okresov, miest a obcí.
Košický samosprávny kraj môže zna-
menať preto pre nás viac, ako vzdia-
lené ministerstvá v Bratislave. Kraj
bude rozdeľovať peniaze určené na
rozvoj pracovných miest a príležitostí,
na budovanie a opravu obecných

ciest, na rozvoj služieb, výstavbu no-
vých prevádzok a závodov. Na úrovni
VÚC sa budú prerozdeľovať peniaze na
také zámery obcí, ktoré si sami ne-
vieme zabezpečiť. V budúcnosti sa
v tomto smere bude význam krajov
ešte zvyšovať na úkor ústrednej vlády.
Je preto naším prvoradým záujmom,
aby sme podporili takýchto kandidátov
na predsedu a poslancov VÚC, ktorí
nás poznajú a budú nám nápomocní!

Je na každom z Vás, aby ste zvážili,
komu dáte svoj hlas. Každopádne však
príďte voliť a i zvoľte tých zástupcov zo
svojho okolia, ktorí dané sľuby budú
plniť. Sú blízko v našom okrese, takže
ich kedykoľvek vieme vyzvať na spo-
luprácu s obcou a aj kontrolovať ich čin-
nosť. Nemalo by sa stať, aby nás vo
VÚC zastupovalo 5 poslancov z radov
jednej strany ako doteraz, ktorí pre hor-
ný Gemer neurobili skoro nič.

Zvoľme si takých zo svojho okolia,
ktorí budú pre nás prospešní.

Juraj Kováč

Voľby 2005
Rozhodnite sa správne - voľba je na Vás



Zastupiteľstvo sa zaoberalo správou
o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2005,
správou o hospodárení VPS
k 30.6.2005, správou o výsledkoch Vla-
chovského kultúrneho leta k 31.7.2005,
návrhom na vypracovanie žiadosti k pro-
jektovej dokumentácii Kanalizácia obce
Vlachovo a žiadosťou o odstránenie závad
na miestnych komunikáciách. Ustanovilo
zloženie povodňovej komisie obce, pre-
jednalo povinnosť obce zriadiť odberné
miesta protipožiarnej vody, výpoveď zmlu-
vy s obcou Gočovo o užívaní garáží na
Červenej hline a návrh na výstavbu garáží
pri mlyne. Starosta obce oboznámil prí-
tomných s protokolom o skúškach pitnej
vody č. 6866/05. Ďalej sa zastupiteľstvo
zaoberalo sťažnosťou občanov na pod-
nikanie súkromného podnikateľa v obci.
Starosta obce informovalo priebehu
súťaže Dedina roka 2005, o súčasnom
stave rekonštrukcie KD, o služobných
cestách v rámci dohody o partnerstve
s obcou Varbó.

Správu o čerpaní rozpočtu obce
predniesla pracovníčka OcÚ Renáta
Lešková. Príjmy obce k 30.6.2005 boli vo
výške 3 617 000.- Sk, výdavky vo výške
2 743 000.- Sk. Na účtoch obce je spolu
375 784.- Sk a zostatok v pokladni
8 432.- Sk. Obec vykazuje nedoplatky na
dani z nehnuteľnosti u fyzických osôb vo
výške 19 737.-Sk, dani z nehnuteľnosti
u právnických osôb vo výške 711.- Sk,
nedoplatky na poplatku za psa 4 300.- Sk
a nedoplatky za odvoz TKO vo výške
62 756.- Sk. Obec vykazuje k 30.6.2005
záväzky voči dodávateľom vo výške
102 299.- Sk.

Príjmy VPS k 30.6.2005 boli vo výške
202 000.- Sk, výdavky 144 000.- Sk
Výsledok hospodárenia je 58 000.- Sk.
Pohľadávky voči odberateľom 20 000.- Sk,
záväzky voči dodávateľom 66 000.- Sk.
Zostatok na účte 86 000.- Sk. Zostatok
v pokladni 6000.- Sk.

Podľa priebežnej správy o výsledkoch
Vlachovského kultúrneho leta príjmy
k 31.7.2005 boli vo výške 30 720.-Sk.
Výdavky 84 467.- Sk. rozdiel - 53 747.- Sk
Počas VKL bolo doposiaľ predaných 646
vstupeniek.

Obec má schválený povodňový plán
obce v jeho rámci je ustanovená povod-
ňová komisia obce v tomto zložení:
predseda: Mgr. J. Kováč
podpredseda: RNDr. V. Hroncová,

Slavomír Labuzík
členovia: Dušan Gál, Ing. Miloslav Gál
technický štáb obce:
vedúci: Slavomír Labuzík
zást. ved.: Renáta Lešková
členovia: Viliam Ondrejčík, Jozef Slivka,

Jozef Varga, Ján Varga,
Ondrej Marciš.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Rožňave žiada zriadiť
v obci odberné miesta napr. nadzemný
hydrant, pozemný hydrant, alebo plniace
miesto. Miesta budú zriadené zo strany
obce najneskôr do 31.12.2005.

Starosta obce informoval prítomných
poslancov o výpovedi zmluvy od obce
Gočovo o užívaní garáží. Navrhuje vybu-
dovať obecné garáže pri mlyne. Vyzval po-
slancov k súhlasu na zadanie vypracovania

projektov pre zabezpečenie finančných
prostriedkov na vybudovanie garáží.

Informoval prítomných o skúškach pit-
nej vody zo zdroja na Ústrednom pries-
transtve obce. Z protokolu vyplýva, že voda
z tohto zdroja je pitná.

Občania z ulice Družstevnej a Záhradnej
doručili na OcÚ sťažnosť na podnikanie pri
rybníkoch. V sťažnosti uvádzali neúmernú
mieru hlučnosti prevádzky a jej nepretržitú
dobu. Poslanci požiadali starostu obce, aby
vyzval uvedeného podnikateľa  k doloženiu
dokumentov, na základe ktorých je opráv-
nený podnikať v obci s takouto prevádzkou.

Informáciu o priebehu súťaže Dedina ro-
ka 2005 podal starosta obce. Súťažná 9
členná komisia bola po prehliadke obce pri-
jatá na obecnom úrade, kde ju zástupcovia
obce a občania oboznámili so životom
v obci vo všetkých súťažných kategóriách.
Súčasťou prehliadky bola aj výstavka zo ži-
vota v obci a elektronická prezentácia.

Stavebné práce na KD boli firmou JAS
AB s.r.o. ukončené, obec dokončuje úpra-
vy v parku pred kaštieľom. Je potrebné do-
riešiť vybavenie reprezentačnej miestnosti
nábytkom a expozičných miestností ex-
ponátmi.

V tomto roku sa uskutočnili dve cesty
do partnerskej obce Varbó . Zúčastnili  sa
ich dôchodcovia obce a folklórny súbor
Stromíš. Z partnerskej obce boli u nás na
návšteve v zimných mesiacoch dôchod-
covia a v rámci Kultúrneho leta futbalisti
a tanečný klub. Starosta vyjadril spokoj-
nosť s rozvojom partnerských vzťahov
s obcou Varbó.

Kontrolórka obce Mária Galová obo-
známila poslancov s výsledkami fyzickej
inventúry na kúpalisku vo Vlachove.

O úprave funkčného platu riaditeľa ZŠ
s MŠ informovala poslankyňa RNDr. Viera
Hroncová.

Poslanec Ing. Ľ.Gál informoval o zria-
dení Občianskeho združenia Stromíš so
sídlom vo Vlachove. Bol podaný návrh na
registráciu združenia. Cieľom združenia je
rozvoj ľudových a kultúrnych tradícií obce
Vlachovo a regiónu Gemer, vyhľadávanie
a obnovovanie pôvodných tradícií ľudovej
kultúry a ich aplikácia v kultúrnej činnosti.

Poslanec Dušan Elexa navrhuje dať na
Ulicu kpt. Nálepku spomaľovače a nad-
niesol požiadavku zriadiť Klub mladých
v obci. Starosta navrhol v obci objekty,
ktoré by boli vhodné na činnosť mladých.
Zastupiteľstvo sa bude touto otázkou
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo správou
o výchovno-vyučovacích a hospodár-
skych výsledkoch ZŠ s MŠ vo Vlachove
za školský rok 2004/2005 a o zabez-
pečení prevádzky a výchovno-vyučovacieho
plánu ZŠ s MŠ vo Vlachove v školskom
roku 2005/2006, návrhom na zmenu
obsadenia funkcie štatutára VPS, žia-
dosťou o uloženie telekomunikačných
káblov do zeme, informáciou o príprave KD
na otvorenie, žiadosťou o riešenie bez-
pečnosti cestnej premávky v obci.

Správu o výchovno-vyučovacích a hos-
podárskych výsledkoch ZŠ s MŠ vo Vlacho-
ve predniesol riaditeľ školy Mgr. Ľ. Hlaváč.

Z dôvodu nastúpenia štatutára VPS
Martina Leška na vysokú školu starosta

obce požiadal o zmenu obsadenia funkcie.
Do funkcie štatutára navrhuje vymenovať
Zuzanu Kováčovú, ktorá vykonávala dote-
raz na OcÚ absolventskú prax a v práci sa
osvedčila. Prítomní poslanci s návrhom sta-
rostu obce súhlasili.

Starosta obce informoval prítomných
o podaní žiadosti o uloženie telekomu-
nikačných káblov do zeme na Ulici kpt.
Nálepku dňa 28.8.2005. Telekomu-
nikačné káble majú byť uložené do zeme
aj na uliciach Novej, Osloboditeľov,
Mlynskej a Záhradnej.

Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu
vo Vlachove sa uskutoční 1. októbra
2005. V priebehu budúceho týždňa bude
ukončená výsadba v parku pred kaš-
tieľom. Je potrebné na priečelí KD umiest-
niť erb obce a ukončiť práce v časti veno-
vanej hutníctvu a baníctvu.

Podaná bola žiadosť na Slovenskú
správu ciest - Investičnú výstavbu a sprá-
vu ciest o riešenie bezpečnosti cestnej
premávky v obci.

Poslanec Dušan Elexa navrhuje zria-
diť obecné kompostovisko. Poslanec
Ing. Viliam Klobušník navrhuje vypracovať
projekt na získanie finančných prostried-
kov na nákup mechanizmov na kosenie,
rezanie a drvenie záhradného odpadu.
Prítomní poslanci s obidvoma pripomien-
kami súhlasili. Starosta obce navrhuje
preskúmať možnosť vypracovania európ-
skych projektov riešiacich túto prob-
lematiku, ale tiež navrhuje poslancom vyty-
povať miesto v katastri obce, kde by bolo
možné takéto kompostovisko založiť.

Ing. Ľubomír Gál informoval prítom-
ných o registrácii Občianskeho združenia
Stromíš.

Aktivista Ján Gallo pripomienkoval, že
na stránke obce nie sú aktualizované
informácii v oblasti školstva, futbalu,
hasičov. Zástupkyňa starostu obce
RNDr. Viera Hroncová vyzvala kompe-
tentných poslancov a aktivistov o do-
danie týchto materiálov, aby mohli byť na
stránke umiestnené.

Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Hlaváč
pripomienkoval výšku poplatku za TKO
pre ZŠ s MŠ vo Vlachove. Starosta obce
navrhol prešetriť opodstatnenosť výšky
poplatku podľa platných predpisov. Ďalej
riaditeľ školy navrhuje OcZ uvažovať
o vybudovaní čističky pre ZŠ s MŠ vo
Vlachove.

RNDr. Viera Hroncová
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove ��������	
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Mária Petrenková

20. 5. 1915, Kpt. Nálepku 208
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Mária Elexová

8. 3. 1920, Kpt. Nálepku 212
Mária Černajová

20.7.1920, Nová 294
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Zuzana Hajdúková

3. 3. 1925, Záhradná 258
Pavel Elexa

13.9.1925, SNP 248
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Pavel Šivec

20. 1. 1930, Kúpeľná 301
Zuzana Šivecová

17. 5. 1930, Kpt. Nálepku 218
Ondrej Mlynár

2. 6. 1930, Letná 114
Zuzana Polláková

13. 6. 1930, SNP 244
Ondrej Petrenko

2.7.1930, SNP 231
Júlia Kasperová

15.7.1930, SNP 233
Emília Hroncová

22.7.1930, Osloboditeľov 340
Juraj Klobušník

23.8.1930, Kamenná 173
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Júlia Marcišová

5. 2. 1935, Letná 115
Mária Gálová

11. 2. 1935, Kpt. Nálepku 217
Emília Kováčová

21. 3. 1935, SNP 245
Mária Mlynárová

23. 5. 1935, Letná 114
Zuzana Lešková

11. 7. 1935, Nová 286
Pavel Leško

26. 7. 1935, Mlynská 31

Richard Tomko
24. 3. 2005, SNP 252

Martin Kasper
1. 4. 2005, SNP 233
Dominika Fischerová

2. 4. 2005, Družstevná 267
Jaroslav Domanič

23. 9. 2005, SNP 228

Zlatica Kožárová - Marek Mišek
2. 4. 2005

Helena Repáňová - Martin Páleník
7. 5. 2005

Martina Šrenkelová - Maroš Herich
4. 6. 2005

Jana Černajová - Viktor Teplický
24. 09. 2005

Ondrej Hlaváč
3. 8. 1920 - 5. 4. 2005

Zuzana Klementová, rod. Gálová
23. 7. 1918 - 24. 7. 2005

Ondrej Elexa
6. 10. 1932 - 27. 8. 2005

Ján Elexa
26. 6. 1928 - 6. 9. 2005

25. zasadnutie Obecného zas-
tupiteľstva vo Vlachove sa konalo 12.au-
gusta 2005.

26. zasadnutie Obecného zas-
tupiteľstva vo Vlachove sa konalo
12.septembra 2005
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Mária Gallová podáva obecnému zas-
tupiteľstvu správu hlavného kontrolóra
obce.                             Foto: M. Kušnier
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Na otvorení obecného múzea tvorili rodinku členovia folklórneho súboru Stromíš.
Foto: J. Gallo

Správa o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo
k 30.6.2005 (v tis.sk)

Plnenie príjmov Rozpočet Plnenie

Vrátky - DPH (Sapard) - 3,0
DÚ - podielové dane 3.428,0 1.969,0
Daň z pozemkov 280,0 128,0
Daň zo stavieb 180,0 176,0
Daň z bytov 5,0 -
Poplatok za psa 10,0 12,0
Daň za ubytovaciu kapacitu 3,0 -
Daň za užív. ver. priestr. 1,0 -
Daň za zber a zneškod. odpadov 130,0 130,0
Z prenajatých budov, priest. a objekt. 35,0 21,0
Z predaja výr., tovarov a služieb 150,0 37,0
Z vkladov 1,0 -
Z termín. vkladov 1,0 1,0
Z prevodov peňaž. fond. obcí 474,0 57,0
ÚPSVaR - trasfer (akt. čin., abs. prax) 20,0 49,0
ÚPSVaR - hmot. núdza-strava - 3,0
ÚPSVaR - hmot. núdza-prosp. štip. - 4,0
Transfer - pren. komp. KÚ 25,0 -
Transfer - FNM (energetika) 60,0 -
Transfer - školstvo 1.674,0 842,0
Vlastné príjmy školy 130,0 132,0
Dotácia - MR - 46,0
Grant od fyzických osôb (Stromíš) - 7,0

Príjmy celkom 6.607,0 3.617,0

Obec vykazuje nedoplatky na dani z nehnuteľností u fyzických osôb vo výške
19.737,- Sk, dani z nehnuteľností u právnických osôb vo výške 711,- Sk (Bane-SNV),
nedoplatky na poplatku za psa 4.300,- Sk a nedoplatky na poplatku za odvoz TKO vo
výške 62.756,- Sk.

Plnenie výdavkov Rozpočet Plnenie

Výdavky verejnej správy 1.600,0 705,0
Finančná a rozpočtová oblasť 35,0 25,0
Transfery všeobecnej povahy 50,0 20,0
Požiarna ochrana 100,0 104,0
Výstavba miest a obcí 690,0 93,0
Cestná doprava 80,0 38,0
Nakladanie s odpadmi 330,0 133,0
Rozvoj obcí 170,0 135,0
Verejné osvetlenie 90,0 49,0
Rekreačná a šport. oblasť 148,0 55,0
Kultúrne služby 170,0 55,0
Knižnice 5,0 -
Vysielacie a vydavat. služby 65,0 22,0
Nábož. a iné spoloč. služby 60,0 34,0
Sociálne služby 5,0 8,0

Výdavky 3.598,0 1.476,0

Výdavky - školstvo 3.009,0 1.267,0
z toho orig. komp. MŠ 577,0 270,0
ŠJ 428,0 176,0
ŠKD 330,0 103,0
pred. komp. ZŠ 1.674,0 718,0

Výdavky spolu 6.607,0 2.743,0

Zostatky na účtoch obce k 30. 6. 2005:
- ZBU - VÚB: 158.493,96 Sk
- terminovaný vklad 200.000,- Sk
- účelový účet - školstvo VÚB 3.313,89 Sk
- bežný účet - PKB 2.713,60 Sk
- účelový účet - SAPARD 2.041,60 Sk
- účet sociálneho fondu 9.220,65 Sk

Spolu na účtoch obce 375.784,09 Sk

Zostatok v pokladni 8.432,50 Sk

Obec vykazuje k 30. 6. 2005 záväzky voči dodávateľom vo výške 102.299,- Sk.

Renáta Lešková

Obec Vlachovo má vypracovaný rozpočet, podľa ktorého riadi a usmerňuje
všetku činnosť v obci a v jej zariadeniach. Objem rozpočtu v r. 2005 bol
v čiastke 6.607,0 Sk, príjmy i výdavky.

Občania i hostia prítomní na slávnost-
nom otvorení KD si so záujmom vypočuli
príhovor starostu o histórii a súčasnosti
obce a vysoko ocenili vystavené exponáty.
Zaujala ich najmä národopisná expozícia,
v ktorej je inštalovaných takmer 300 do-
bových predmetov z obce. Občania, kto-
rých mená budú zverejnené v obecnom
múzeu a v obecnej kronike darovali tieto
predmety obci nezištne, aby sa navždy
uchovala pamiatka na život našich predkov.
Na mnohých pôjdoch či v komorách by
tieto predmety „zobrali skazu“, kým v obec-
nom múzeu ich po konzervácii môže obdi-
vovať každý domáci i cudzí návštevník.

Za veľmi cennú považujú odborníci
z banskej činnosti expozíciu z histórie
baníctva a hutníctva vo Vlachove. Naša
obec leží okrem „Gotickej“ aj na „Železnej
ceste“, ktorá tiahne z Poľska cez Horehro-
nie a Gemer až do Maďarska. V budúcnosti
sa aj vďaka tejto expozícii stane Vlachovo
významným ohnivkom v reťazci dokumentá-
cie dejín baníctva a spracovania železa.
Časť tejto expozície je venovaná vlachov-
skej vetve rodiny Andrássyovcov, ktorí z eu-
rópskeho pohľadu mali veľkú zásluhu na
rozvoji priemyslu v hornom Gemeri. Inou
otázkou je to, že tento rozvoj dosiahli tvr-
dým vykorisťovaním vtedajších baníkov
a pôvodných obyvateľov našej obce. Dnes
Vlachovo európska verejnosť hodnotí aj
podľa toho, že sa v nej narodil Július An-
drássy, politik európskeho formátu. Bol
ministrom zahraničných vecí bývalého Ra-
kúsko - Uhorska a po rakúsko-uhorskom
vyrovnaní sa stal predsedom uhorskej vlá-
dy. S nadsádzkou možno povedať, že na
čele tejto vlády, ktorá bola v tej dobe aj vlá-
dou Slovákov, stál Vlachovčan.

Podstatná časť bansko-hutníckej ex-
pozície je zameraná na fotodokumentáciu
zo života baníkov, na ukážky rúd z oblasti
Gemera, pracovné náradie baníkov a vý-
robky starých kováčov.

Treťou muzeálnou expozíciou je po-
ľovnícky salón, ktorý bude slúžiť aj ako re-
prezentačná sála obce. V tejto dobe je na-
ším poľovníckym združením doplňovaná
o trofeje. Okrem muzeálneho poslania

bude na požiadanie slúžiť za poplatok aj
občanom na usporiadanie podujatí.

Okrem muzeálnej expozície bola pri
rekonštrukcii kultúrneho domu obnovená aj
veľká sála s javiskom. Osadené boli nové
okná a dvere so štýlovými mrežami, nanovo
bola sála s javiskom omietnutá a vymaľova-
ná, dostala nové osvetlenie a uteplený sá-
drokartónový strop. Likvidáciou kinokabíny
bol opäť sprístupnený balkón a pod ním bola
zariadená kuchynka na bufet a výdaj stravy.

Z prostriedkov obce bola nanovo omiet-
nutá a protišmykovou dlažbou pokrytá spod-
ná kuchyňa, priestory pre šatňu folklórneho
súboru a divadla, opravená bola zadná fasá-
da prístavby KD. Do celého objektu bola
urobená nová elektroinštalácia a plynové
kúrenie. Obec zabezpečila tiež komplexnú
rekonštrukciu verejného priestranstva okolo
kaštieľa. Týka sa najmä rozšírenia prístu-
povej cesty na Záhradnej ulici, osadenia
dobových svietidiel z liatiny, úpravy vstup-
ného priestranstva zámkovou dlažbou
a štrkom sypaných chodníkov, výrubom
starých tujovitých drevín, výsadbou 200 ks
buksusu, zriadením parkoviska z pôvodnej
starej dlažby a i. V súčasnom období je
upravované zanedbané priestranstvo za
kaštieľom a vstup do historických pivníc, na
jar budú vysadené kvetinové záhony zo
žltých ruží a živý plot pri rozšírenej ceste.

Obec urobí v zimných mesiacoch „do-
zber“ starých dobových predmetov z Vla-
chova. Aj touto cestou sa obraciame na
tých občanov, ktorí takéto predmety majú
a chcú ich svojej obci venovať, aby ich
očistili a pripravili na zber.

Na záver tohoto príspevku o postupe
pri rekonštrukcii kaštieľa v majetku obce
a zriadení obecného múzea sa žiada
vysloviť myšlienku zo záveru prejavu na
slávnostnom otvorení historickej expozí-
cie: „Národ, ktorý nemá či nepozná svoju
históriu, nie je národom“. My svoju históriu
máme, poznáme ju a na jej základoch bu-
dujeme svoju svojbytnosť, svoju súčas-
nosť, svoj život i budúcnosť našich nasle-
dovníkov. Nech je teda táto cesta za obo-
hatením našej histórie šťastná a úspešná.

Juraj Kováč
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Dokumentácia dejín Vlachova

Medzinárodný deň kultúry - 1. október bol tohto roku pre Vlachovo mimoriad-
ne významný. Obec totiž v tento deň dostala do užívania nie každodenný dar -
rekonštruovaný kultúrny dom, ktorý bol opravovaný v rokoch 2004/2005.
Finančné prostriedky na túto akciu dostala od predvstupového fondu EÚ
SAPARD vo výške 4,3 mil. Sk, od maďarskej nadácie Új Kézfogás Köza-
lapítvány vo výške 600 tis. forintov a do opravy obecného majetku investovala
aj vlastné rezervné prostriedky v sume vyše milióna Sk. Zvýšila tak hodnotu
obecného majetku z necelých 2 mil. odhadom na 20 mil. Sk.
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Ako ste dospeli k rozhodnutiu pri-
hlásiť obec do súťaže o získanie titulu
Dedina roka?

K myšlienke prihlásiť sa do súťaže
som dospel v minulom roku na pracovnom
stretnutí s Ing. arch. J. Mackom zo Slov.
agentúry život. prostredia, pracovisko Ko-
šice, ktorý dobre pozná Vlachovo od roku
2003. Vysoko hodnotil prístup obce pri
rekonštrukci i  autobusovej zastávky
v predchádzajúcom volebnom období,
k prestavbe „šetierne“ s prírodným amfi-
teátrom, k vybudovaniu ekologickej stav-
by „Močiar pod Michlovom“, ale aj k re-
konštrukcii kaštieľa, k prevádzke rybní-
kov, kúpaliska, lekárskych ambulancií, ZŠ
s MŠ, ale najmä to, že obec žije bohatým
kultúrnym a spoločenským životom, že jej
obyvatelia sú hrdí na svoje tradície a ob-
novujú ich.

Toto všetko sme zhrnuli do prihlášky
a po schválení v obecnom zastupiteľstve
sme išli „s kožou na trh“.

Predpokladali  ste,  že Vlachovo
v súťaži zvíťazí?

Do každej súťaže je treba ísť s cieľom
zvíťaziť. Košický a Prešovský kraj (ako
región východ) mal však v súťaži až šesť
obcí, z ktorých dve museli v krajskom
kole vypadnúť. Obávali sme sa najmä
veľkých obcí, akými sú Poproč a Čeče-
jovce. V celoslovenskom kole to boli zasa
známe obce Čierny Balog a Slovenský
Grob. Musíme byť teda naozaj dobrí, ak
nás celoslovenská komisia vyhodnotila
ako najlepších.

Kto má okrem Vás zásluhu na tomto
nevšednom úspechu obce?

Okrem už spomínaného Ing. arch.
Macka z Košíc vysoko oceňujem zanie-
tený prístup RNDr. Viery Hroncovej, zás-
tupkyne starostu, ktorá na počítači pripra-
vila dokumentáciu a prezentovala obec,
z poslancov najmä predsedu finančnej
komisie D. Elexu.

Pred 9-člennú hodnotiacu komisiu
predstúpilo v obradnej sieni obce takmer
20 našich zástupcov, z ktorých sa všetci
vyjadrili k rozvoju obce kladne. Veľmi do-
bre argumentoval predseda PD Ing. M.
Gál, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agen-
túry Rožňava Ing. M. Boldiš, riaditeľ OÚ
životného prostredia v Rožňave Ing. P. Kli-
ment a jeho zástupca Ing. F. Szölös.
O perspektívach obce hovoril spracovateľ
územného plánu Ing. arch. D. Genčanský
z Popradu, o histórii zasa jeho otec
Mgr. J. Genčanský. Porotu zaujalo aj sta-
novisko našej ev. farárky Mgr. M. Gdo-
vinovej, starostu Gočova M. Mlynára,
predsedníčky MO JDS E. Martinkovej,
kronikárky obce K. Hajdúkovej, zástup-
kyne mikroregiónu Dobšiná J. Lenkey-
ovej, veľmi presvedčivo hovoril o hod-
notách obce podnikateľ v časti Vlachovo-
Maša Jaroslav Breznen.

Okrem nich patrí poďakovanie za pre-
zentáciu obce na paneloch J. Bardákovi
z Rožňavy a Mgr. M. Sekerkovej, kuchár-
kam v ŠJ za prípravu obedu, gazdinkám
M. Vargovej a Z. Černajovej za vlachov-

ské pirohy a zemiakové posúchy, ktoré
porote chutili najviac. Organizačne celé
podujatie zabezpečovali pracovníčky
a aktivistky obce, dokumentáciu už tra-
dične robí Ján Hlaváč.

Občania sa pýtajú, aký osoh bude
mať obec zo získania titulu Dedina roka?

Ocenenie v súťaži je čestné a má
prestížny charakter. Obec má však nárok
na udelenie dotácie z Programu obnovy
dediny v budúcom roku. Podali sme žia-
dosť na pridelenie dotácie vo výške 180
tis. Sk na projekt rekonštrukcie bývalého
vodného mlyna. Obec Gočovo nám totiž
dala výpoveď nájmu garáží na Červenej
hline, takže musíme vybudovať vlastné
priestory. Ak sa nám to podarí, nebudeme
musieť platiť Gočovu nájomné a budeme
vo svojom.

Okrem toho získala obec právo re-
prezentovať Slovensko v európskej súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny. Nebude
to ľahká úloha, myslím však, že s prispe-
ním všetkých rozumných ľudí z obce sa
nám ju podarí úspešne zvládnuť.

Ako konkrétne môžu pri tom po-
môcť občania?

Občania už aj doteraz svojej obci po-
mohli. Väčšina z nich sa stará o svoje do-
my, priedomia, záhradky, balkóny. Mnohí
sa každý rok zapájajú do organizovania
podujatí - hasičských, športových, kultúr-
nych či iných spoločenských aktivít. Po

zmene spoločenského zriadenia a strate
zamestnania nezostali sedieť so založený-
mi rukami, ale založili si vlastné firmy,
alebo vycestovali za prácou mimo obce.
Aj preto máme pomerne málo nezamest-
naných občanov, ktorí však zasa napo-
máhajú obci v rámci aktivačných prác
a zveľaďujú dedinu.

To, že sme sa stali Slovenskou dedi-
nou roka 2005 nás všetkých zaväzuje
k ešte väčšej starostlivosti o svoje okolie,
svoj ale aj obecný majetok. Obraciam sa
preto na všetkých občanov, aby si počas
tejto peknej jesene urobili upratanie pries-
transtiev pred nastávajúcou zimou. Urob-
me tak nielen kvôli delegáciám a návšte-
vám, ktoré nás chodia pozerať a hodnotiť
ako Dedinu roka, ale najmä kvôli sebe.

Za rozhovor ďakuje
Mgr. Marian Kušnier

zodp. redaktor

Účastníci „prieskumného“ turistického prechodu z Dobšinského kopca do Vlachova
„Muzikantským chodníkom“ (k článku na 8. strane). Foto: Ján Gallo

Informácia o obyvateľoch
obce Vlachovo k 30. 9. 2005
Obyvateľov spolu: 904
z toho dospelí 769
muži 362
ženy 407
deti (do 15 rokov) 135
chlapci 81
dievčatá 54

Obyvatelia podľa veku:
do 3 rokov 20
od 4 do 14 rokov 115
od 15 do 18 rokov 44
v produktívnom veku (18-60) 584
z toho muži 298
ženy 286
nezamestnaní 62
dôchodcovia 170
muži 61
ženy 109

Počet domov v obci: 319
z toho obývaných 246

Volebná komisia Košického samo-
správneho kraja, po registrácii kandidát-
nych listín, uverejňuje podľa § 21 zákona
č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov
pre voľby predsedu Košického samo-
správneho kraja:

Kandidáti na predsedu KSK:
1. Rudolf Bauer, RNDr., 48r., predseda

samosprávneho kraja, Košice - Západ
Kremnická 10, Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzervatívna strana

2. Marián Biľo, MUDr., 43r., lekár,
Michalovce Topolianska 23, Aliancia
nového občana

3. Zuzana Cingeľová, 52r., žeriavník,
Moldava nad Bodvou Tehelná 9, Strana
priateľov vína

4. Slavomír Jančok, Mgr., 26r., právnik,
Spišská Nová Ves Šarišská 29, Sloven-
ská národná jednota

5. Stanislav Lepót, Doc., Ing., CSc., 60r.,
pedagóg, Pavlovce nad Uhom 888,
ÚSVIT

6. Rozália Múdra, Ing., 59r., riaditeľka
úradu KSK, Košice - Juh Palárikova 14,
Strana maďarskej koalície - Magyar
Koalíció Pártja

7. Viliam Novotný, MUDr., 32r., poslanec
NR SR, Košice - Západ Humenská 25,
Slovenská demokratická a kresťanská
únia, Ľudová strana - Hnutie za demokra-
tické Slovensko, Demokratická strana,
Strana zelených na Slovensku

8. Dagmar Takácsová, MUDr., 58r.,
lekárka, Košice - Juh Užhorodská 15,
Slobodné fórum

9. Zdenko Trebuľa, JUDr., 50r., právnik,
Košice - Juh Kukučínova 20, SMER - so-
ciálna demokracia, Hnutie za demokraciu
V Košiciach, 26. októbra 2005

Zoznam kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva Košického samospráv-
neho kraja 26. novembra 2005

Volebný obvod číslo 8
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

Kandidáti:
1. Ján Babič, Ing., 50r., štátny úradník,

Rakovnica 222, SMER - sociálna de-
mokracia, Hnutie za demokraciu

2. František Bačo, JUDr., 54r., právnik, Br-
zotín Smreková 204, Nezávislý kandidát

3. Stanislav Blahús, Ing., 52r., technik,
Rožňava Slnečná 11, Slovenská ná-
rodná strana

7. Július Farkašovský, 57r., poľno-
hosp.technik/starosta, Betliar Cintorín-
ska 270, SMER - sociálna demokra-
cia, Hnutie za demokraciu

9. Miloš Gallo-Barnák, 56r., riaditeľ DD
a DSS Rožňava, Štítnik Teplická 265,
Slovenská demokratická a kresťanská
únia, Demokratická strana, Strana ze-
lených na Slovensku

10. Karol Gogolák, JUDr., 56r., súkrom-
ný podnikateľ, Rožňava Ružová 39,
Komunistická strana Slovenska

11. Ivan Gonos, MUDr., 43r, lekár, Rožňa-
va Garbiarska 7, Aliancia nového občana

12. Anna Hlaváčová, Ing., 58r., živnost-
níčka, Rožňava Zakarpatská 20, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Občians-
ka konzervatívna strana

14. František Kardoš, Ing. 60r., primátor
mesta Rožňava, Rožňava Rožňavská
Baňa 3, Nezávislý kandidát

15. Vladislav Laciak, MUDr., 51r., lekár,
Rožňava Zlatá 31, SMER - sociálna
demokracia, Hnutie za demokraciu

18. Valent Mokrý, Ing., 44r., poľnohospo-
dársky inžinier, Pača Hlavná 81,
Ľudová strana - Hnutie za demokratic-
ké Slovensko

19. Peter Pamula, 34r., odborný pracov-
ník, nezamestnaný, Dobšiná Turecká
48, Slovenská národná strana

20. Dušan Pavlík, Ing., 42r., strojný inži-
nier, Rožňava Mierová 21, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska kon-
zervatívna strana

21. Ján Rusnák, Ing. arch., 51r., architekt,
Rožňava Tehelná 15, Nezávislý kandidát

23. Ján Szöllös, Ing., 50r., štátny zamest-
nanec prednosta Obv. úradu, Rožňava
Nadabula 217, Strana maďarskej ko-
alície - Magyar Koálíció Pártja

30. Jozef Vozár, Mgr., 56r., stredoškolský
učiteľ, Dobšiná SNP 553, SMER - sociál-
na demokracia, Hnutie za demokraciu

31. Peter Vozár, 46r., podnikateľ, Rožňava
Nadabula 61, Aliancia nového občana
Úplný zoznam kandidátov je zverej-
nený na obecnej tabuli

Zoznam kandidátov vo voľbách do Košického samosprávneho kraja
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Vlachovo bude reprezentovať Slovensko v rámci EÚ

V súvislosti s neočakávanou, ale o to vzácnejšou udalosťou, akou je získanie
titulu Dedina roka 2005 sme požiadali o rozhovor pôvodcu myšlienky účasti
v tejto prestížnej celoštátnej súťaži obcí, starostu obce Mgr. Juraja Kováča:
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Školský klub detí mal dva oddelenia:
I. odd. malo 21 žiakov 1. a 2. ročníka, viedla
ho vychovávateľka M. Marošová, od apríla
2005 vych. Deliová, od mája vych. Halková,
II. odd. malo 27 žiakov 3. a 4. ročníka, viedla
ho vychovávateľka Eva Honétzyová a od
1. 10. 2004 Hermína Bedníková.

Povinne voliteľné a nepovinné predme-
ty: etickú výchovu vyučovala M. Marošová
a náboženskú výchovu Mgr. Martina Gdovi-
nová, miestna farárka. Anglický jazyk bol
vyučovaný ako detašované pracovisko
CVČ v Dobšinej a vyučovala ho Ivana Čer-
najová. Krúžok práce s PC vyučoval Marek
Adami a Ivana Černajová. O chod školy sa
starali dve prevádzkové pracovníčky a to
ekonómka - hospodárka I. Černajová, od
februára 2005 Mária Šimonová a uprato-
vačka Viera Olochová.

Prospech žiakov
K 30. 6. 2005 prospelo všetkých 49

žiakov. Znížená známka zo správania nebola
udelená. Počet vymeškaných hodín za celý
školský rok bol 2480 hod. s priemerom na
jedného žiaka 50,61 hod. Za dva roky došlo
k poklesu počtu týchto hodín o 1985 hodín,
čo je o 44,5 % menej ako v min. školskom
roku. Môžeme povedať, že za dva roky bol
žiak v škole dlhšie o 7 vyučovacích dní.
Ukazuje sa, že zameranie školy na zdravie
žiaka v rámci projektu Škôl podporujúcich
zdravie bolo správne a investície vložené do
výstavby sauny a preventívne liečenie home-
opatickými liekmi prinášajú svoje ovocie.

Škola ako právny subjekt v tomto škol-
skom roku pokračovala tretím rokom v plnení
úloh od prechodu na právnu subjektivitu.

„Infovek“ škole pomohol
V projekte Infovek bol dosiahnutý vý-

razný pokrok. Vďaka projektu „Počítače
pre školy“ sme v auguste dostali 6 ks no-
vých výkonných počítačov. Po namonto-
vaní v závere septembra sme od
1. 10. 2004 začali s využívaním počítačov
v rámci vyučovania, krúžkovej činnosti,
záujmovej činnosti v ŠKD. Sprístupnili sme
počítačovú učebňu i širšej verejnosti.

Spolupráca s rodičmi
Spoluprácu školy s rodičmi môžeme

hodnotiť ako veľmi dobrú. Rodičovské
združenie na čele s predsedníčkou K. Po-
lákovou pomáha škole, má vypracovaný
plán akci í  a spolupráce so školou.
Vydarená bola akcia v rámci „Dňa otvore-
ných dverí“ spojená s ochutnávkou zdra-
vých jedál a „posedenie pod jedličkou“,
ktoré nám priblížilo vianočné zvyky našej
obce. V II. polroku bol s rodičmi usporia-
daný pre žiakov karneval, Svetový deň
mlieka a juniáles, ktoré mali veľký úspech.

Prevádzka školy
Prevádzka školy ako celku je zatiaľ

bezproblémová, platíme prevádzkové ná-
klady (plyn, elektrina, voda, telefón) načas.
V spolupráci s elektrárňami z Dobšinej sme
vyčistili odkvapové rúry, ktoré boli zane-
sené konármi a lístím z okolitých stromov.

Klasifikácia žiakov
V školskom roku 2004/2005 sme po-

kračovali v hodnotení a klasifikácii žiakov

známkou, ktorá bola doplnená slovným
hodnotením. Vyučovali sme podľa schvá-
leného základného variantu. Na konci roka
prospelo všetkých 49 žiakov, jeden bol
hodnotený podľa individ. výchovno-vzdelá-
vacieho plánu.

K výborným žiakom uplynulého škol-
ského roka patrili:
- v 1. ročníku: E. Černaj, N. Hroncová,

R. Hajdúk, V. Gecelovská, T. Hajdúková,
S. Švecová, R. Labuzík, T. Mlynárová, T.
Hajdúková, D. Kováč a M. Gallo,

- v 2. ročníku: M. Gál, Ľ. Gálová a V. Po-
láková,

- v 3. ročníku: D. Černaj, B. Vysoký,
J. Bendík, M. Pakes, K. Vargová, A. Ja-
kubovská

- v 4. ročníku najlepšie výsledky dosiahli
žiaci S. Gálová, R. Gallová a S. Labuzík.

Aktivity žiakov
- účasť žiakov na okresnej súťaži „Šalian-

sky Maťko“, Kellnerova Poloma, Hviez-
doslavov Kubín,

- v októbri sme už po šiestykrát usku-
točnili v spolupráci s Ocú tradičné
podujatie pre našich starších a jubilujú-
cich občanov. Žiaci pod vedením tried-
nych učiteliek pripravili kultúrny pro-
gram pre celookresné zasadnutie Jed-
noty dôchodcov,

- v decembri sme uskutočnili tradičné
„Posedenie pod jedličkou“ v spolupráci
s rodič. združením, kde naši žiaci pred-
viedli pásmo vlachovských ľudových
zvyklostí, úspech mala výstavka vianoč-
ného stolovania,

- február - tradičný karneval žiakov,
- marec - výstavka kníh a kvíz o prečíta-

ných knihách,
- pozorovanie jarného príletu bocianov,
- výtvarné súťaže s environmentálnou

tematikou,
- apríl - okresné kolo Pytagoriády.

V rámci rozvíjania rozumových schop-
ností žiakov a spestrenia výchov. - vzdelá-
vacieho plánu boli aktivity:
- návšteva divadelného predstavenia

v Rožňave,
- od októbra 2004 sme začali s krúžko-

vou činnosťou (počítačový krúžok, angl.
jazyk),

- v novembri sme v rámci „Dňa otvo-
rených dverí“ pripravili pre rodičov

návštevu školy počas vyučovania. Výs-
tavka zdravých jedál spojená s ochut-
návkou, mala po ročnej prestávke opäť
veľký úspech,

- v máji sme pripravili program ku Dňu
matiek a Dňu víťazstva,

- veľmi úspešnou bola akcia Svetový deň
mlieka,

- zapojili sme sa i do výtvarnej súťaže
„Slovenská rozprávka“

- v júni sme v rámci MDD uskutočnili
športové súťaže na ihrisku, navštívili
divadlo ACTORES v Rožňave a hostili
sme divadielko zo Spiš. Novej Vsi
v našej škole,

- záverečný školský výlet sme zamerali
na návštevu ZOO v Košiciach -
Kavečanoch.

V rámci environmentálnej výchovy sa
žiaci zapojili do Týždňa kompostovacích
aktivít. V rámci Stromu života majú naši žia-
ci pod vedením Margaréty Marošovej vytvo-
rený krúžok „Trpaslíkov“, ktorý pracuje na
environmentálnych aktivitách. Ako pilotná
škola sme sa zapojili do medzinárodného
projektu „Zelená škola“.

Môžeme konštatovať, že sme úlohy
nultého ročníka splnili, najväčším problé-
mom bol pre nás odpad zo školy, čo by
sme chcel i  vyr iešiť  malou čist ičkou
odpadových vôd.

Zapojení sme do súťaže EKOPAKY.
V apríli sme uskutočnili podujatia ku Dňu
Zeme, v máji a júni sme nazbierali od-
padový papier v hodnote 2 500,- Sk. Bol
vypracovaný environmentálny projekt Sne-
hulienka a 9 trpaslíkov v hodnote 300 tis.
Sk. Čakáme, ako dopadne jeho schva-
ľovanie.

K rozvoju telesnej zdatnosti prispeli
„Dni športu 2004“.

Z ďalších telovýchovných akt iv í t
môžeme v tomto zimnom období spomenúť
korčuľovanie na rybníkoch a lyžiarsky
výcvik v Rejdovej. V júni sme sa zúčastnili
2. ročníka ľahkoatlet ickej olympiády
v Dobšinej. Naša škola sa v celkovom hod-
notení škôl umiestnila na 2. mieste za
Dobšinou, ale pred plneorganizovanými
školami N. Slaná, G. Poloma a Rejdová,
i keď sme počtom žiakov najmenší. V pred-
posledný deň sme uskutočnili rozlúčkový
futbalový zápas so štvrtákmi.

Školský klub
Činnosť školského klubu detí bola za-

meraná na odpočinkovo-rekreačnú čin-
nosť, prípravu na vyučovanie a záujmovú
činnosť. Odpočinkovo-rekreačná činnosť
bola organizovaná spravidla pobytom na
čerstvom vzduchu spojená s vychádzkami
do blízkeho okolia školy. Pravidelne sa
organizoval i zber tetrapakov v obci, s men-

ším prerušením v zimnom období. Po
odpočinkovo-rekreačnej činnosti sa vy-
chovávateľky venovali čítaniu mimoškolskej
literatúry, detských časopisov. V záujmovej
činnosti sa venovali výtvarnej výchove, pra-
covnému vyučovanie a najmä rozvíjaniu
počítačových zručností. Výtvarné a literárne
práce detí sme zaslali do súťaže „ŽIVLY“,
časopisu Vrabček, Vianočná pošta.

Nezabúdame ani na starost l ivosť
o vtáčiky v zimných mesiacoch. V záhrade
sme rozvešali kŕmidlá a pravidelne ich
napĺňame prosom, omrvinkami, zrnom
a makom.

Uplynulý školský rok môžeme charak-
terizovať ako veľmi úspešný. Veľmi dobré
výsledky sme dosiahli v rámci štátnej škol-
skej inšpekcie a tie nás zaradili nad sloven-
ský, ako aj krajský priemer.

Financovanie školy
Z hľadiska financovania sme rok 2004

prežili, a to čo sme ušetrili bolo rozdelené
spravodlivo každému zamestnancovi na
odmenách. Pomohli sme prežiť materskej
škole náročný rok a urobili sme opatrenia
na bezproblémový začiatok roku 2005. 

Z tvorby detí
Vlachovo

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

Máme tu domy staré i nové
obchody sú až štyri
vo Vlachove.

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

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

Vo Vlachove pekný,
veľký kostol máme
v nedeľu doň chodievame.

Keď od Stromíša
vietor zafúka,
tak nám do Vlachova
pekné pesničky prifúka.

Vo Vlachove
skupinu RELAX máme
pri jej pesničkách
tancujeme a spievame.

Máme tu aj pekné
zelené lesy,
na kúpalisku sa
v lete konajú plesy.

Veľa ľudí chová zvieratá
kozy, ovce alebo prasatá.

Aj fontánu malú
vo Vlachove máme,
niekedy sa pri nej
aj dobre zahráme.

Keď na Belákovo
pôjdem zbierať maliny,
najprv musím obísť
veľké skaliny.

Silvia Gálová

Zo správy o výsledkoch činnosti ZŠ s MŠ vo Vlachove v školskom roku 2004/2005

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK

Deti MŠ na hodine angličtiny. Foto: M. Kušnier

V školskom roku 2004/2005 navštevovalo Základnú školu vo Vlachove 49 žia-
kov, z toho 26 chlapcov a 23 dievčat. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch:
1. ročník 17 žiakov - tr. učiteľka Mgr. M. Hlaváčová, 2. ročník 5 žiakov - tr. učiteľ-
ka Mgr. Mária Hlaváčová, 3. ročník 16 žiakov - tr. učiteľka Mgr. Janka Feren-
cová, od 1.4.2005 Margaréta Marošová, 4. ročník 11 žiakov - tr. učiteľka Mgr.
M. Hlaváčová. 2. a 4. ročník sa učili v spojenej triede, 1. a 3. ročník mali
samostatnú triedu. Počet žiakov oproti minulému roku stúpol o 3 žiakov.

pokrač. na str. 8



Z najnovšej štatistiky
Základná škola s materskou školou vo

Vlachove pokračuje už štvrtý rok pod zria-
ďovateľskou pôsobnosťou obce, ako
právny subjekt.  Nový školský rok
2005/2006 sme slávnostne otvori l i
5. septembra. V základnej škole máme
teraz 49 detí /máme rovnaký počet
žiakov, ako v minulom školskom roku/
o ktoré sa v 3 triedach starajú títo peda-
gogickí zamestnanci:
I. trieda: 1. ročník 10 žiakov + 5 žiakov
3. ročníka triednou uč. je Mgr. Mária Hla-
váčová,
II. trieda: 2. ročník 17 žiakov, triednou uč.
je Mgr. Jaroslava Pamulová z Dobšinej
III. trieda: 4.ročník 17 žiakov, triednym
uč. je Mgr. Ľubomír Hlaváč. V popoludňaj-
ších hodinách sa v ŠKD o žiakov starajú:
I. odd. s 25 žiakmi je vychovávateľkou
Margaréta Marošová
II. odd. s 20 žiakmi je vychovávateľkou
Zlatica Halková z Rožňavy

O jazykové zdokonalenie našich žiakov
v anglickom jazyku, kde spolupracujeme
s CVČ v Dobšinej sa stará Ivana Černaj-
ová. Náboženskú výchovu vyučuje farárka
Mgr. Martina Gdovinová a etickú výchovu
Margaréta Marošová.

Materská škola
V materskej škole máme len jednu trie-

du. O žiakov MŠ sa starajú zástupkyňa Má-
ria Fifiková a Iveta Bukovinská z Dobšinej.

Počet žiakov v MŠ je 18, čo je pokles
o 4 žiakov oproti minulému školskému roku.

V ŠJ je vedúcou Eva Hlaváčová, absol-
ventka Hotelovej akadémie v Kežmarku,
hlavnou kuchárkou je Helena Vargová,
pomocnou Anna Krajniková z Vlachova.

Upratovanie majú na starosti Viera
Olochová v ZŠ a Iveta Šomšáková v MŠ.

Ciele učiteľov a žiakov
Do nového školského roka sme vstú-

pili s radosťou a elánom a pripravili sme si
niekoľko nových úloh, ktoré by sme
chceli realizovať v tomto, ale aj nasledujú-
cich rokoch.

Okrem toho, že chceme maximálnu
pozornosť venovať výchovno-vzdeláva-
ciemu procesu, aby naši žiaci dosiahli čo
najlepšie výsledky, snažíme sa venovať
i ďalším aktivitám.

Veľkú pozornosť budeme venovať
environmentálnej výchove, aby ocenenie
ministra ž ivotného prostredia bolo
v správnych rukách. Koordinátorka envi-
ronmentálnej výchovy Margaréta Ma-
rošová a r iaditeľ školy vypracoval i
v závere uplynulého školského roka dva
projekty a obidva boli úspešné. Získali
sme grant od MŠ SR vo výške 75.000,-
Sk na Enviroprojekt 2005. V obci vyrastie
vzdelávací environmentálny chodník,
ktorý skrášli našu obec a poučí našich
žiakov, ako aj  ostatných občanov
a prispeje k návštevnosti obce žiakmi
celého okresu. V projekte Zdravé školy
2005 sme od MŠ SR získali grant vo
výške 33.000,- Sk, ktorý využijeme pri
saunovaní našich detí, propagácii zdravej
výživy a prevenci i  pr i  predchádzaní
chorobám. V novembri pôjdeme do
Bratislavy prevziať Zelenú vlajku za
úspešné splnenie kritérií v uplynulom
školskom roku v rámci medzinárodného
projektu „Zelená škola“. Pri projektoch
environmentálnej výchovy chceme spo-
lupracovať s rodičmi, obecným úradom
i všetkými občanmi obce.

Aktivity školy
Naši žiaci sa podieľali na príprave pro-

gramu pri otvorení múzea v našej obci
a v októbri pripravujeme v rámci mesiaca
úcty k starším program a darčeky pre
našich starých otcov a staré mamy.

14. októbra sa žiaci, pedagógovia a ro-
dičia zúčastnili historického zájazdu do
Bratislavy. Prezreli sme si Bratislavský
hrad, hrad Devín, Slovenské národné mú-
zeum, ako aj naše hlavné mesto. Žiaci,
ako aj pedagógovia to využijú vo výchovno-
vzdelávacom procese, pretože učiť o našej
vlasti a nepoznať ju je veľmi ťažké.

Pre verejnosť máme stále otvorenú
počítačovú miestnosť s prístupom na
internet, aby naši občania a najmä mládež
mali možnosť zlepšiť si počítačové zruč-
nosti a vyhľadávať i praktické a pre život
potrebné veci na internete.

Rodičia našich žiakov dostali v septem-
bri vzdelávacie poukazy na záujmovú čin-
nosť žiakov. Všetkých 49 VP sa nám vrátilo
a budú použité na prevádzku v ŠKD, kde
uskutočňujeme naše záujmové aktivity
/anglický jazyk, práca s počítačom a. i./.
Odovzdaním VP sa rodičia neoslobodzujú
od platenia iných poplatkov, teda VP sú
peniaze navyše, ktorými si môžeme vylepšiť
našu finančnú situáciu. Rodičia však rozho-
dujú o tom, kde tieto peniaze pôjdu.

O tom, že výchovno-vzdelávací proces je
v MŠ a v ZŠ na veľmi dobrej úrovni svedčí
i previerka Štátnej školskej inšpekcie v Koši-
ciach v minulom školskom roku, ktorá dopad-
la veľmi dobre. Naša škola dosiahla koefi-
cient 1,48, čo je veľmi dobré (celoslovenský
priemer je 0,8 a krajský 0,5). K tomu, aby
sme mohli byť hodnotení ešte lepšie by bolo
potrebné pristaviť telocvičňu, ktorú by využí-
vali nielen žiaci, ale aj občania našej obce.

Všetci zamestnanci ZŠ s MŠ prajú žia-
kom, rodičom, ako aj občanom našej obce
zdravie a rodinnú pohodu do ďalších dní.

Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vlachove

Obvodné oddelenie PZ v Dobšinej má
pre územnú časť obvodu obce Vlachovo
vyčlenených starších inšpektorov s územ-
nou a objektovou zodpovednosťou, ktorá
spadá práp. Romanovi Alexaiovi a práp.
Milanovi Spišiakovi. Zároveň sú pre celý
služobný obvod OO-PZ v Dobšinej vyčle-
není pre úsek trestného konania traja poli-
cajti a to npor. Jaroslav Gajdoš, npor.
Jaroslav Nemčko a por. Peter Bodnár.

V roku 2004 v územnej časti obvodu
obce Vlachovo došlo k nápadu 12 trestných
vecí. Z uvedených vecí bol 3 prípady, kde
páchateľ zistený nebol, 9 prípadov bolo
objasnených a páchateľa sa podarilo odha-
liť. Objasnenosť trestných činov za rok
2004 v územnej časti Vlachovo dosiahla
úroveň 75 %. Z vykonanej analýzy trestných
činov možno konštatovať, že najväčší nápad
trestných činov bol zaznamenaný na úseku
majetkovej kriminality v celkovom počte 6
prípadov. U neobjasnených prípadov sa
v dvoch prípadoch jednalo o porušovanie
domovej slobody podľa § 238/1 TZ a to ku
škode pani Elexovej a pána Ujházyho. V jed-
nom prípade išlo o trestný čin krádež podľa
§ 247/2, písm. d/ TZ ku škode Lesov SR

B. Bystrica, správa Nižná Slaná. Na úseku
závažnej trestnej činnosti tunajšie OO-PZ
neevidovalo žiaden trestný čin.

V roku 2004 došlo v rámci obce Vla-
chovo k nápadu 23 priestupkov. Z analýzy
priestupkov možno konštatovať, že najvyšší
nápad priestupkov bol pri majetku podľa
§ 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestup-
koch v platnom znení a to 17, z ktorých
bolo 10 objasnených a v 7 prípadoch
nebol páchateľ doposiaľ zistený. Priestup-
kov proti občianskemu spolunažívaniu
podľa § 49 cit. zákona bolo 4, z ktorých
jeden bol neobjasnený. Ďalej bol jeden
priestupok proti poriadku v správe podľa
§ 46 cit. zákona a jeden priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 47 cit. záko-
na. V správnom konaní boli riešené 2 pries-
tupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky podľa § 22 cit. zákona.

Spolupráca s funkcionármi Obecného
úradu vo Vlachove je na dobrej úrovni.
Vzniknuté problémy v obci Vlachovo sa
policajti snažia vyriešiť v stanovených ter-
mínoch a požadovanej kvalite. Potrebné je
vysloviť poďakovanie pracovníčkam Obec-
ného úradu vo Vlachove za včasné vybavo-

vanie dožiadaní pre účely trestného
a priestupkového konania, kde nedo-
chádza k bezdôvodným prieťahom.

Policajti OO-PZ v Dobšinej sa podieľali
na zabezpečovaní rôznych kultúrno-spo-
ločenských a športových podujatí kona-
ných v priebehu roku 2004. Počas kona-
nia podujatí nedošlo k vážnejšiemu naruše-
niu verejného poriadku, resp. k páchaniu
trestnej činnosti. Touto cestou požiadať
poslancov a funkcionárov obce o spo-
luprácu pri výbere záujemcov o dobro-
voľných strážcov verejného poriadku
z radov občanov obce Vlachovo, ktorí majú
na to morálne a charakterové predpoklady.

Veríme, že na základe Vašej dobrej
spolupráce a spolupráce občanov obce
Vlachovo dokážeme aj v roku 2005 ús-
pešne bojovať s trestnou a inou protispo-
ločenskou činnosťou, čo je predpokladom
získania si dôveryhodnosti polície v očiach
občana o ktorej sa v súčasnosti tak často
hovorí a ktorú by sme chceli aj reálne do-
siahnuť.

Riaditeľ obvodného oddelenia PZ
mjr. Mgr. Milan Petrigáč
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Do nového školského roka sme vstúpili
s radosťou a elánom

Obvodné oddelenie Policajného zboru Dobšiná informuje

Správa o nápade trestnej činnosti, stave a úrovni verejného poriadku v služobnom obvode
obce Vlachovo za rok 2004

Havária rumunského kamióna pri št. ceste v októbri 2005. Obec žiadala riešenie
bezpečnosti cesty petíciou. Za „obeť“ padla aj obecná studňa.             Foto: J. Kováč

V našej obci je založené od 1. marca
1930 Pohrebné podporné združenie,
ktoré má v súčasnej dobe tristošestnásť
registrovaných členov.

Pravidelne máme v rámci nášho zdru-
ženia členské schôdze a vždy na začiatku
kalendárneho roka organizujeme hodno-
tiacu schôdzu. Tohto roku sme ju realizo-
vali dňa 17. marca 2005 v zasadačke
obecného úradu.

Pracujeme podľa stanov organizácie,
ako aj podľa pokynov ústredia na Sloven-
sku so sídlom v Betliari. Našou hlavnou
úlohou je pomôcť pozostalým pri úmrtí
člena rodiny a najmä poskytnúť pomoc pri
organizovaní slušného a dôstojného
pohrebu zomrelého.

Členský príspevok za celý kalendárny
rok zostal v združení naďalej vo výške
200,- Sk. Vyplatená suma pri úmrtí nášho
člena zostala vo výške 6 500,- Sk.

Na základe pokynov nášho ústredia
zostáva v platnosti aj podmienka vstupu
občanov do Pohrebného a podporného
združenia, a to je nepresiahnutie päťdesiat
rokov života.

Hodnotiaca členská schôdza prebiehala
podľa schváleného programu. Predsedníčka
Pohrebného podporného združenia vo Vla-
chove Elena Pakesová prečítala správu a čin-
nosti našej pobočky, ako aj list z ústredia,
v ktorom mimo iného bola vyslovené pochvala
za získavanie nových členov združenia.
Správu o hospodárení za rok 2004, ako aj
rozpočet na rok 2005 predložila na schvále-
nie Edita Hajdúková. V diskusii sa jednotliví
členovia vyjadrovali k udržiavaniu poriadku na
cintoríne. Keďže bola zhotovená nová zásta-
va, padol návrh na zhotovenie obalu, resp.
púzdra, ktoré by zabránilo jej opotrebovaniu.

Členovia združenia si na konci hod-
notiacej schôdze vyrovnali svoje členské
príspevky, ktoré boli takto vysporiadané už
v mesiaci marec na celý kalendárny rok
2005. Predsedníčka Pohrebného pod-
porného združenia vo Vlachove na záver
popriala všetkým zúčastneným členom
veľa zdravia, šťastia a ukončila hodnotiacu
schôdzu, po ktorej bolo podané malé ob-
čerstvenie.

Elena Pakesová
predsedníčka PPZ

Pohrebné podporné združenie
po hodnotiacej schôdzi
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Na hodnotiacej schôdzi podáva Edita Hajdúková správu o hospodárení združenia
(k článku na 6. strane).                                                                          Foto: Z. Kováčová

Výbor pozemkového spoločenstva
zvolal podľa svoj ich stanov na deň
5. marca 2005 Valné zhromaždenie, na
ktorom previedol hodnotenie svojej čin-
nosti za posledný rok, ako aj voľby nového
výboru a dozornej rady.

Prvou a hlavnou úlohou výboru bola otáz-
ka splnenia 10-ročného lesného hos-
podárskeho plánu (LHP) a to vo výsadbe
a iných činnostiach. Tieto úlohy výbor dokázal
splniť a LHP je do poslednej bodky splnený.
Zalesnené boli holiny. Za tri roky činnosti vý-
boru bolo vysadených celkom cca 40 000 ks
sadeníc. Tieto sadenice boli v priebehu rokov
ošetrené a bolo urobené aj vyžíňanie. Výbor
riešil otázku pohľadávky po pánovi Mlyn-
čekovi, ktorú v novembri 2003 Okresný súd

v Liptovskom Mikuláši aj rozhodol a nám
k dobru prisúdil 42 000,- Sk. Záležitosť bola
daná exekútorovi na vymáhanie.

V tomto roku nás navštívila kontrola
z Okresného hasičského zboru a uložila
nám na základe zákona (nad 100 ha lesa)
mať vlastného požiarneho technika a viesť
evidenciu o protipožiarnych opatreniach.
Tieto úlohy výbor splnil. Riešil tiež otázku
prevodu pozemkov Grúňa do lesa z trva-
lých trávnych porastov. K tomuto problé-
mu bola dňa 1. októbra zvolaná komisia
z okresu, ktorá konštatovala, že Grúň je už
celý zarastený a patrí do lesa. Tento prob-
lém je v riešení aj v roku 2005.

Výbor sa podľa dosiahnutých výsled-
kov v roku 2004 rozhodol, že po zaplate-
ní príslušnej dane daňovému úradu roz-
delí časť zisku pre svojich členov a to na
jeden podiel „časť Urbár“ 1 000,- Sk a zby-
tok prevedie na účet nerozdeleného zisku
z minulých rokov. To sa aj urobilo.

Okrem toho výbor mal za úlohu aj prí-
pravu na nový LHP, urobenie hraničných
kopcov a vyznačenie hraníc po celej dĺžke
majetku spoločenstva. Spoločenstvo za
túto činnosť muselo zaplatiť 300,- Sk/ha.
Aj tieto úlohy boli splnené. Na túto úlohu
sme dostali aj dotáciu v sume 39 800,- Sk,
ktorou sme zaplatili vyhotovenie LHP.

Na valnom zhromaždení PS bol zvolený
nový výbor a to: Ján Tomko, Emil Gál, Jaro-
slav Mihók, Juraj Jánošík a Jaroslav Hro-
nec. Dozorná rada bola zvolená v zložení:
Ing. Andrea Hajdúková, Ondrej Marciš
a Miloš Ďurán, ktorý na prvom zasadnutí
výboru z funkcie rezignoval a na jeho mies-
to bol kooptovaný Ján Petrenko.

V tomto zložení sa výbor pustil do no-
vej a náročnej roboty v roku 2005, kedy je
najväčší problém s odpredajom drevnej
hmoty, ktorú i pri zvýšenom úsilí a ochra-
ne napáda kôrovec.

Do novej práce poprajme novému vý-
boru veľa zdaru a úspechov, nech sa mu
ako aj celému pozemkovému spoločen-
stvu dobre darí.

Juraj Jánošík
hospodár PS

Pozemkové spoločenstvo hodnotilo

Po prvom desaťročnom jubilejnom
hodnotení existencie družstva bolo na
výročnej členskej schôdzi JRD konštato-
vané, že sa stalo pevnou výrobnou jed-
notkou so všetkými znakmi veľkopodniku,

schopného vytvárať dobré pracovné
príležitosti pre miestne obyvateľstvo a pri-
tom vyrábať aj základné zdroje potravi-
nového fondu na vyššej úrovni, než tomu
bolo pred jeho založením. Porovnávaním
dosiahnutých výsledkov s inými vyspelými
poľnohospodárskymi podnikmi sme
nachádzali množstvo nedostatkov a zdro-
jov možností nápravy, či to už v rastlinnej,
živočíšnej alebo pridruženej výrobe, ako
doplnku príjmov pre našich členov. V ras-
tlinnej výrobe išlo najmä o možnosti uplat-
ňovania mechanizácie v širšej miere, kto-
rá by nahradila drahšiu ručnú pracovnú
silu, skrátila čas sejby, ošetrovania plodín
ale aj ich náročný zber, predovšetkým
obilia, sena a okopanín (zemiakov), ale
obmedzovala ju svahovitosť terénu, ako ja
malá rozloha veľkosti pozemkov, aby sa
drahší stroj mohol dostatočne využiť
a ušetrili sa náklady. V živočíšnej výrobe
sme mali ešte nevyhovujúce ustajňovacie
priestory a nevyselektované hospodárske
zvieratá, zapojené do kontrolovaných
chovov. Ako prvé sa zapojili ovce, neskôr
dojnice a postupom času sa malo realizo-
vať aj matečné stádo prasníc.

Predpoklady sa postupne vytvárali,
pretože vo všetkých týchto chovoch bol

zavedený chozraščot a zo sledovaním
vlastných nákladov bolo zrejmé, že sú
rentabilné.

Najviac kladov sa ukázalo v zmene
vzťahov členov i pracovníkov družstva

k vykonávanej práci, jej kvalite, zodpoved-
nosti a príslušnosti ku kolektívu. Pri
Okresných konferenciách JRD, ktoré sa
konali každý rok bolo veľa našich pracov-
níkov hodnotených na popredných mies-
tach a slúžili príkladom v okresnom, ba ja
krajskom meradle (odstav prasiat na
1 prasnicu sa pohyboval počtom aj 17 ku-
sov). Dobré výsledky sa dosiahli aj pre
pestovaní stonkového ľanu na bývalých
panenských pôdach, napr. na Belákove,
Šachovej a inde.

Dobrý pocit príslušnosti ku kolektívu sa
prejavoval zvlášť u pracovníčok rastlinnej
výroby, keď ich z odľahlejších honov zvážali
traktoristi na vlečkách alebo vodiči náklad-
ných áut. Ich spev sa neraz rozliehal po
Ďuránove alebo vyššiepoložených lúkách,
kde hrabali sená, poťažne ručne trhali ľan.
Isteže prvoradým záujmom každého člena
družstva bol zárobok ale účasť na práci v ko-
lektíve bola tiež lákadlom a potešením. Ženy
sa mohli navzájom porozprávať o svojich
problémoch, poradiť sa a poučiť sa na chy-
bách iných ale často aj posmeliť, ako
k problémom pristupovať, ba riešili aj druž-
stevné nedostatky a dávali podnety na
zlepšenie práce, jej výsledkov a uľahčenie.
Najlepších pracovníkov družstvo vysielalo na

rekreácie, organizovalo im zájazdy do
popredných družstiev alebo výlety do
zahraničia, dokonca až do Bulharska na
Zlaté piesky. Týmto sa upevňovali vzťahy
v kolektíve, umožňoval sa oddych po celo-
dennej práci a naberali sa nové sily v rámci
zvyšovania kultúrnej úrovne ich života. Už pri
jubilejných 10 rokoch existencie JRD sa
začalo uvažovať o integrácii družstva, aby sa
vytvoril väčší celok a to spojením JRD Vla-
chovo a priľahlého JRD Gočovo. Na správe
družstva bola zostavená náborová skupina
členov, ktorí boli poverení, po dohode
s predstavenstvom JRD Gočovo, aby
s touto myšlienkou integrácie navštívili
správu susedného družstva a predniesli
našu požiadavku. Prvé rokovanie nebolo
ešte úspešné, pretože boli rozdielne povin-
nosti členov voči družstvám vo Vlachove
a Gočove. Dohodli sa však na riešení týchto
rozdielov s prísľubom, že otázka zlúčenia je
aktuálnou a bude predložená na schválenie
členských schôdzí oboch družstiev.

Ing. Ján Gál

Z histórie poľnohospodárskej výroby vo VlachoveStála rubrika

Prvé desaťročie existencie JRD Vlachovo

Lesná kalamita postihla aj zdroj našej pitne vody na Polianke. Žiadali sme Lesy SR
o náhradnú výsadbu lokality. Foto: J. Kováč

Opätovne sa obraciame na chova-
teľov psov, aby dôsledne dodržiavali
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vlachovo z roku 2004 o chove domá-
cich zvierat. Občan môže chovať domá-
ce zvieratá za podmienok, že neohrozu-
je alebo neznepríjemňuje tým občianske
spolunažívanie, ba aj zdravie svojich
susedov i všetkých občanov a návštev-
níkov obce.

Zo strany občanov je najviac sťaž-
ností na chovateľov psov. Mnohí z nich
zámerne púšťajú svojich psov na vere-
jné priestranstvá. Pritom je v obci nad-
merné množstvo psov, z ktorých 50 %
je túlajúcich. Psi nie sú označení ple-
chovými známkami. Ľudia sa túlajúcich
psov boja, deti nechcú samé chodievať
do školy, pretože v blízkosti školy ich
ohrozuje najmä nebezpečný vlčiak,
ktorý napadol a pohrýzol už viacerých
občanov (J. Hronec, O. Marciš, Z.
Lešková a i. ).  Tento pes musí byť
utratený.

Vážení chovatelia! Vráťte sa k preštu-
dovaniu VZN o chove domácich zvierat

a dodržiavajte ich. Zverejnené bolo vo
Vlachovských novinách, resp. Vám ho
na požiadanie vytlačíme. Sú tam uve-
dené aj sankcie za porušovanie občian-
skeho spolunažívania.

Keďže sme chovateľov psov už na
jar upozornili na zákaz púšťania psov
voľne na ulicu, berte túto výzvu vážne
a svoje zvieratá si bezpečne uzavrite vo
svojich dvoroch.

Vstúpili sme do jednania s košickou
firmou na odchyt a likvidáciu túlavých
psov, ktorá do našej obce príde do kon-
ca roka. Každého túlavého psa odchy-
tia. Ak bude mať známku, vrátia ho maji-
teľovi. Ak bude pes nepoznaný, utratia
ho. Za každého odchyteného psa je po-
platok 400,- Sk, ktorý zaplatí majiteľ
psa. Ak pes nebude poznaný, poplatok
musí uhradiť obec.

Vážení občania, je to posledná výzva
pre odchytom túlavých a zdravie ohrozu-
júcich psov.

Ďakujeme Vám za pochopenie a sna-
hu po náprave.

Juraj Kováč

Potulní psi budú likvidovaní



Od roku 1978 do roku 1982 výbor PZ
pracoval v takom zložení, aké bolo navr-
hnuté 10. januára 1978 na výročnej člen-
skej schôdzi v Gočove.

Za pôsobenia tohto výboru bola do-
končená chata Jánošíčka, v roku 1986
chata v Kobeliarove, boli postavené dva
veľké krmelce v spojení so senníkom,
5 posedov v Kobeliarove a vo Vlachove
a viacero solísk. Každý člen mal vyčistiť
zhruba 300 m chodníkov.

Po náročných prácach nasledoval aj
mierny oddych, ale starostlivosť o zver
a poľovnícke zariadenia bola veľmi dobrá.
Každoročne členovia pripravili dostatok
jadrového aj objemového krmiva. V jeseni
roku urobili políčko pod Odkaliskom (medzi
Nižnou Slanou a Gočovom) o výmere 0,9 ha.
Toto sme obsievali najmä obilninami a dávalo
pomerne dobré úrody až do roku 1991.

Z miestneho JRD aj z výkupu obilovín
z Plešivca za získaval obilný odpad, čo
značne dopomohlo vykryť spotrebu
jadrového krmiva. Nezanedbávali sa ani
horské lúky, ktoré sa kosili minimálne
jedenkrát ročne, čím sa zabezpečil dosta-
tok objemového krmiva a kvalitnej paše
v podjesennom období najmä pre vysokú
a srnčiu zver. Okrem toho sme spilovali
osiky, z ktorých kôru v zime rada ohryzuje
najmä vysoká zver a nerobí tým škody na
rastúcich stromoch. Z tohto všetkého
vyplýva, že poľovník by sa mal v prvom
rade starať o zver, pripravovať a predkladať
jej krmivo najmä keď je v núdzi. Chrániť ju
pred prirodzenými predátormi aj pred
pytliakmi, ktorí nepozerajú ani na vek
a pohlavie, ani na obdobie hájenia zveri.

V ďalších rokoch boli do nášho PZ prijí-
maní ďalší členovia: 1980 - Ján Kašai, 1984
- Ing. Jozef Mlynár, Milan Slivenský a Viktor
Teplický ml., 1985 - Ondrej Marciš ml., Šte-
fan Gecelovský ml., 1987 - Vladimír Mlynár
(Kobeliarovo), Peter Zagiba (Nižná Slaná),
Jaroslav Hajdúk. Do roku 1992 nebol prijatý
žiadny ďalší člen. Poľovnícke združenie
Baník - štyroch obcí Vlachovo, Gočovo, Ko-
beliarovo, Nižná Slaná trvalo 14 rokov.

Posledná spoločná poľovačka PZ Baník
bola v roku 1992 na území Kobeliarova.
Pohony sa robili v častiach Bučina: Za
hôrou, Zvalisko, Spúštadlo. PZ Baník pra-
covalo v tomto zložení až do roku 1992.
Členovia si vzorne plnili svoje povinnosti,
plán odstrelu sa plnil každoročne na 100
a viac % i stavy zveri boli v tých rokoch
pomerne vysoké. Aj preto boli spoločné
poľovačky úspešné. Dopomáhali k tomu
i vysoké stavy všetkej raticovej zveri.

V roku 1992 sa odlúčili obce Kobeliaro-
vo a Nižná Slaná a spojili sa obce Vlachovo
a Gočovo. 27. 8. 1993 sa na Obecnom
úrade vo Vlachove konala ustanovujúca
schôdza nového PZ s názvom „PZ Jaseno-
vý vrch“ a spojili sa obce Vlachovo (20
členov) a Gočovo (10 členov). Pôsobenie,
zloženie a fungovanie PZ Jasenový vrch si
pripomenieme v budúcom čísle.

Čo sa deje v revíri v mesiaci
október a november
Jelenia ruje sa síce skončila, no niektoré

jelene sa ešte ozývajú. Vyčerpané samce,
ktoré počas ruje stratia až 25 % svojej hmot-
nosti tvoria čriedy, ktoré vedú mladšie
samce. Niektoré jelene sa pridávajú k črie-
dam holej zveri, ktoré vedie skúsená stará
jelenica. V tomto mesiaci prebieha aj ruja

jeleňov sika a danielov. Končí sa aj prefarbo-
vanie srnčej zveri, ktorá dostala tmavosivé
zafarbenie. Začiatkom mesiaca mení letnú
srsť za zimnú aj danielia zver. V tomto
mesiaci začíname raticovej zveri do násyp-
cov sypať jadrové krmivo. V nížinných oblas-
tiach Slovenska poľovníci sypú krmivo aj
drobnej pernatej zveri a bažantom. Zaují-
mavosťou je, že sa aj u nás Pod brezím
vyskytujú bažanty, ktoré prikrmujeme
jadrovým krmivom. Podľa potreby dopĺňame
aj senníky objemovým krmivom.

Podľa vyhlášky č. 230/2001 možno
v októbri loviť jeleniu, danieliu, muflóniu

a diviačiu zver, bez ohľadu na pohlavie
a vek, zo srnčej zveri srnu a srnča. Z per-
natej zveri možno loviť morku divú, jariabka
hôrneho, holuba hrivnáka, hrdličku záhrad-
nú, sojku škriekavú, krkavca čierneho
a havrana čierneho. Po celý rok možno
loviť líšku hrdzavú, psíka medvedíkovitého,
medvedíka čistotného, tchora tmavého,
vranu túlavú a straku čiernozobú.

V novembri sú silné mrazy a trvalá sne-
hová pokrývka na horách pomaly oznamuje
príchod zimy. Sťahovanie do južnejších kra-
jov končia v tomto mesiaci líšky, divé holuby
a sluky. Jazvece s dostatočnými zásobami
podkožného tuku zaliezajú do svojich pod-
zemných brlohov na zimný odpočinok.
Ležisko v brlohu si na zimu vystieľajú lístím
a trávou. Za slnečných teplých dní zvyknú
vyjsť z brloha, aby sa vyvetrali. Začiatkom
mesiaca november končí ruja danielov
a začína ruja muflónov. Medzi muflónmi
dochádza k bojom, pričom do seba narážajú
rohami až zo vzdialenosti 20 metrov.
V rokoch úrodných na žalude a bukvice sa
koncom mesiaca začínajú páriť aj diviaky. Pri
pochôdzkach po revíri, ale aj počas poľova-
čiek sledujeme zdravotný stav zveri. Hoci je
tohtoročné jesenné počasie pomerne priaz-
nivé, nesmieme zabúdať na prikrmovanie aj
kontrolu seníkov a solísk. Niektorí členovia
nášho PZ spolu s poľovným hospodárom
a vedúcimi pracovných skupín kontrolovali
30. 10. soliská a musím s radosťou kon-
štatovať, že všetky soliská boli naplnené. Čo
sa lovu zveri týka, možno oproti mesiacu ok-
tóber loviť aj zajaca poľného, králika divého,
vlka dravého, jazveca lesného a ondatru piž-
movú. V tomto mesiaci sa začínajú aj spo-
ločné poľovačky. Naša prvá spoločná poľo-
vačka sa uskutoční 13. 11. 2005.

Na záver pridávam príbeh, ktorý sa pri-
hodil jednému z našich členov:

„Začiatkom októbra sa poľovník Ivan
vybral na podvečernú poľovačku. Namieril si

to smerom na Žliabky nad Gočovom. Po zot-
mení sa vracal domov okolo Odkaliska na
Banské. Počul, že v hrabovom lese niečo
šuchoce a mľaská. Zastal za šípkovým
kríkom, asi 20 metrov od lesa a čakal. Po
chvíli z lesa vyšlo čosi veľké, tmavé a guľaté.
Zobral veľký pozorovací ďalekohľad a sle-
doval zvera. Keďže už bola tma, nevedel ho
rozoznať, no pozdávalo sa mu to na veľkého
diviaka. Zver prišiel k nemu asi na 15 krokov
a vtedy naň posvietil baterkou. Aké to bolo
prekvapenie, keď sa pred neho postavil
medveď. Ivo hovorí, že sa nezľakol. Medveď
sa v okamihu otočil  a upaľoval do lesa, kde

narobil veľký rámus.“
Zdá sa, že ani prílišné hájenie dravej zveri

nie je prospešné, pretože sa premnožuje, po-
tom stráca plachosť a pri hľadaní potravy príde
až k naším obydliam. Aj to je jeden z dôvodov,
pre ktoré by sa ochrancovia prírody mali
zamyslieť nad svojim konaním v ochrane pre-
dátorov. Ich názor spočíva v tvrdení, že títo
predátori usmrcujú len chorľavú a starú zver.
No nie je to pravda, pretože najmä vlci v zime
pri vysokej snehovej pokrývke narobia na zveri
škody a uštvú aj toho najsilnejšieho jeleňa.

Ing. Jozef Mlynár
predseda PZ
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Členovia PZ prikrmujú zver v Riešici, r. 1987. Foto: archív O. Marciša st.

Z histórie Poľovníckeho združenia vo VlachoveStála rubrika

Poľovníci sú predovšetkým ochrancovia prírody

Diviak strelený Jánom Hajdúkom dňa
25.8.1989 o 23.00 hod. pod Kr. hôrkou.

Foto: archív O. Marciša st.
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Po muzikantskom chodníku

Starším občanom Vlachova je názov
Muzikantský chodník známy. Tento chod-
ník, teraz už lesná cesta, vedie severne
od obce popod Suchý vrch do Rakovca
v Hnileckej doline. V minulosti ním chodili
občania Vlachova na Hnileckú dolinu do
Rakovca, Havranej doliny a Mlyniek za
prácou, obchodmi a zábavou. Niektorí si
tam našli manželky, manželov a chodník
využívali na rodinné návštevy.

Názov Muzikantský chodník dostal
podľa rozprávania starších občanov pre
udalosť, ktorá sa na tomto chodníku udiala
v minulosti. Presný dátum udalosti sa neza-
choval. V jednu neskorú jeseň šli cigánski
muzikanti z Vlachova na Hnileckú dolinu
hrať na zábavu. Keď sa vracali domov, za-
stihla ich cestou silná snehová búrka. Aj
keď rozložili oheň, údajne spálili aj husle a
basu, zahynuli v lese na tomto chodníku.
Po tejto udalosti tento chodník občania Vla-
chova začali nazývať Muzikantský chodník.

Niekoľko turistov z Vlachova za účasti
starostu Mgr. Juraja Kováča, na návrh

JUDr. Vladimíra Gecelovského, uskutočnili
dňa 9. októbra 2005, „prieskumnú“ turis-
tickú túru po Muzikantskom chodníku.
Cieľom turistickej túry bolo zistiť, v akom
stave je teraz Muzikantský chodník. Vzhľa-
dom na to, že obec Vlachovo má už dlhodo-
bú tradíciu hudobných skupín vznikla my-
šlienka, založiť novú tradíciu na spomienku
neznámych vlachovských muzikantov a sú-
časne ponúknuť občanom, rodinám s deť-
mi, pobyt v jesennej prírode a spoznať vla-
chovský chotár.

Počas turistickej túry padol aj návrh
aby sa I. ročník turistického pochodu po
Muzikantskom chodníku uskutočnil na
budúci rok 7. októbra 2006.

Keďže do predpokladaného termínu je
dostatočný čas, návrhy na trasu, program
alebo aj termín pochodu môžu záujemcovia
podávať na Obecnom úrade vo Vlachove,
alebo organizačnému výboru Výstupu na
Stromíš (J. Gallo, J. Kováč, JUDr. V. Ge-
celovský, J. Gecelovský, V. Marciš).

Ján Gallo

V tomto roku sa zmenili určité pravidlá
financovania. ZŠ zostáva v prenesených
kompetenciách a zvýšili sa normatívy na
žiaka, ktoré spolu s navýšením tarifných
platov má zabezpečiť výraznejší nárast
miezd najmä pedagogických zamestnan-
cov. Tak isto sa zvýšili prevádzkové nor-
matívy. MŠ, ŠKD a ŠJ sú v originálnych
kompetenciách a budú f inancované
z podielových daní obce. Tu chýba asi
300 000,- Sk, ktoré však môžu byť vykry-
té našimi zvýšenými príjmami, ako aj
úspornými  opatreniami  (šetr íme na
mzdách upratovačky MŠ, vych. ŠKD cez
prázdniny) a preto by aj tieto súčasti
nášho právneho subjektu mali vyjsť s fi-
nančnými prostriedkami.

Za dosiahnuté výsledky vo výchovno-
vzdelávacom procese je potrebné poďa-
kovať všetkým pedagogickým a nepeda-
gogickým zamestnancom školy.

(Správa bola prednesená na zasadnutí
pedagogickej rady dňa 4. 7. 2005)

Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ školy

Úspešný školský rok
pokrač zo str. č. 5
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Význam rastlín v živote človeka je ne-
popierateľný. Rastliny pohlcujú znečisťu-
júce látky, dodávajú do ovzdušia kyslík,
zvlhčujú vzduch. Každodenná starostlivosť
o ne upokojuje a zaháňa stres. Každý, kto
ich úspešne pestuje, pozná pocit uspokoje-
nia z vypestovania zdravých a esteticky prí-
ťažlivých rastlín, ktoré ponúkajú priestor na
tvorbu rôznych efektov či už na priečelí do-
mu, v záhrade alebo na dvore.

S potešením môžeme konštatovať, že
vo Vlachove už patrí k tradícii a k dobrému
vychovaniu gazdinky, aby okná jej bytu
skrášľovali kvety. Máloktoré okno sa ne-
pýši rastlinkou. Tiež vzhľad záhrad a dvorov
našich občanov svedčí o ich snahe usilov-
ne a trpezlivo dotvárať svoje životné pros-
tredie rozkvitnutými záhonmi, upravenými
trávnikmi, vytváraním príjemných besiedok
v tieni stromov. Rastliny robia z našich
domácností vľúdny domov.

Obec je naším domovom, spoločne ju
zveľaďujeme a tak napĺňame heslo súťaže
„Za krajšiu obec“, ktorú aj tohto roku vyhlásil
starosta obce a ktorá prebiehala od 1.mája
do 30.septembra. K minuloročným a pred-
minuloročným víťazom (30 oceneným rod-
inám) pribudli tohto roku ďalší kandidáti. Ko-
misia to nemala ľahké. Hodnotila vzhľad dvo-
rov, záhradiek a domov v dvoch kolách let-
nom a jesennom. Na základe vytvorenej foto-
dokumentácie, ktorá je v elektronickej forme
prístupná na obecnom úrade rozhodla takto:

V kategórii O najkrajší dvor (hodnotil
sa poriadok, čistota, účelnosť, kvetinová
výzdoba)
A/ stará obecná zástavba:
1. miesto: rodina Gálová (Ing. Ján Gál),

kpt. Nálepku 211
2. miesto: Viera Hudecová, SNP 242
3. miesto: rodina Marcišová, Letná 115
B/ novostavby:
1. miesto: rodina Hroncová, Kamenná 148
2. miesto: rodina Gecelovská (Peter) 189
3. miesto: rodina Rybárová, Kúpeľná 306

V kategórii O najkrajšiu záhradku
(hodnotila sa kvetinová výzdoba, úprava,
estetické cítenie)
1. miesto: rodina Kováčová, Letná 117
2. miesto: rod. Gecelovská, Kpt. Nálepku 197
3. miesto: rodina Gálová, Nová 282

V kategórii O najkrajší dom (hodnoti-
lo sa podľa hesla „domček ako z cukru“
avšak „v jednoduchosti je krása“...

A/ stará obecná zástavba
1. miesto: rodina Gálová (Emil),

Kpt. Nálepku 217
2. miesto: rodina Černajová (Zuzana),

Letná 116
3. miesto: rodina Gálová (Ing. Ondrej Gál),

Letná 94
B/ novostavby
1. miesto: rod. Tomková, Kpt. Nálepku 188
2. miesto: rodina Hajdúková, (Mgr. On-

drej Hajdúk), Osloboditeľov 185
3. miesto: rodina Labuzíková, Mlynská 20

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Chceme sa tiež poďakovať všetkým

občanom, ktorým záleží na peknom vzhľa-
de obce a ktorí aj týmto spôsobom vý-
znamne prispeli k oceneniu Vlachova ako
Dediny roka 2005.

Ďakujeme!
RNDr. Viera Hroncová

Súťaž „ Za krajšiu obec“ prispela k získaniu titulu
„Dedina roka 2005“

V dňoch od 18. do 22. júla sme sa spolu
s konfirmandmi druhého ročníka zúčastnili
výletu v podtatranskej obci Gánovce, ktorá sa
nachádza neďaleko Popradu. V pondelok
ráno sme sa všetci stretli na zastávke vo Vla-
chove a vydali sme sa na cestu. Jedni auto-
busom, iní zas autom. Cesta prebiehala fajn
a tak už v doobedňajších hodinách sme boli
na mieste. Samotná obec Gánovce je veľmi
útulná. Najmä v minulosti bola známa svojimi
liečebnými prameňmi, ktoré ľudia využívali
hlavne na liečbu pohybového ústrojenstva
a reumy. Dnes už kúpele žiaľ nie sú v pre-
vádzke, no pramene existujú dodnes a miest-
ni ich využívajú na ochladenie v letných
horúčavách. Apropo, ubytovaní sme boli na
miestnej fare, kde sme mali dostatok súkro-
mia. Napriek tomu, že je v súčasnosti neobý-
vaná, je udržiavaná v dobrom stave, a tak
nám nič k „šťastiu“ nechýbalo. Sami sme si
varili v provizórnej kuchynke, kde najmä cha-
lani dokázali, že nie sú až takí „ľaví“, a keď
chcú, dokážu sa aj prekonať. Zmyslom
celého tohto výletu bolo v prvom rade byť
spolu, prežiť príjemne strávený čas a mať
spoločenstvo. Samozrejme nielen medzi
sebou navzájom, ale aj s Pánom Bohom.

Nakoľko mnohí nevedia, čo sa na takých-
to stretnutiach zvykne robiť, alebo sú aspoň
presvedčení, že sa tam len modlí a nič iné,
chcel by som všetkých vyviesť z omylu.
Jasné, že sa tam aj modlí. Veď modlitba je

jedným zo základných prejavov viery. Ako raz
ktosi povedal: Modlitba je dýchaním duše.
Kresťan, ktorý sa nemodlí, nie je skutočným
a pravým veriacim. Jasné, že sa tam aj
spievali mládežnícke kresťanské piesne.
Okrem toho sme každý deň mali aj tzv. tému.
Na tomto výlete sme každý deň rozoberali
postavu jedného z Ježišových učeníkov.
Hovorili sme o Petrovi, Jánovi, Ondrejovi, Ju-
dášovi - a o ich vzťahu s Pánom Ježišom.
A nakoniec hovoril každý sám o sebe a o tom
svojom vzťahu s Kristom.

Počas celého výletu sme zberali aj tzv.
„bobríkov“. Takéhoto bobríka mohli mladí
získať napríklad v zručnosti, mlčaní, špor-
tových výkonoch, v službe a pomoci druhé-
mu, v biblických znalostiach a ešte aj v iných
disciplínach. Účastník výletu s najväčším
počtom získaných bobríkov na konci získal
nejakú hodnotnú cenu za mohutného aplau-
zu ostatných. V našom prípade to boli Mišo
Leško a Dávid Klein. Každý deň sme hrali aj
hru, ktorú voláme „anjelíci“. Táto hra  spočíva
v tom, že večer jedného dňa si tajným žrebo-
vaním, „samozrejme pod dozorom notára“,
vytiahnem lístok s menom jedného človeka,
ktorý je so mnou na výlete. Toto meno niko-
mu neprezradím. A počas ďalšieho dňa sa
tomu konkrétnemu človeku snažím pomáhať,
posluhovať mu a tak podobne, pričom musím
byť maximálne nenápadný, aby som nebol
odhalený. Zdá sa to jednoduché, ale treba

na to aj štipku fantázie, aj šikovnosti, aj
vynaliezavosti. A pritom som pre niekoho
takým anjelom strážnym. Dozerám na neho
a starám sa o neho.

Keďže sme boli pod Tatrami, nepresedeli
sme celý výlet len na fare. V jeden deň sme
navštívili Aqua City, kde sme sa kvalitne
vybláznili a na druhý deň sme sa vydali na
túru. Najprv to mal byť len nenáročný výstup
na Hrebienok, keďže dievčatá sa akosi ne-
cítili na dlhšiu trasu. No napokon chytili druhý
dych a všetci sme mali čo robiť, aby sme s ni-
mi držali krok. Fakt je, že niektorí sme ho ani
nedržali. Tak sme skončili ešte aj na Sliez-
skom dome, z ktorého sme zostúpili už ne-
viem kde presne a potom sme sa vrátili do
Popradu. Žiaľ, túry sa nemohol zúčastniť Pe-
ťo Vanyo, ktorý si hneď v pondelok stihol rozbiť
koleno, čo ho stálo tuším 5 štichov a urýchlený
presun na pohotovosť. Držal sa však statočne.
Aspoň v čakárni som ho nepočul kričať.

Verím, že to bol pekne strávený necelý
týždeň počas prázdnin, na ktorý budeme
ešte dlho spomínať. Môžete sa na to opýtať
týchto mladých ľudí: Mirka Hroncová, Do-
minika Krajecová, Stanka Tökölyová, Mišo
Leško, Dávid Klein, Janko Šivec, Peter
Vanyo a vedúci: Anička Garanová (Dobšiná),
Zuzka Vrbiarová (Gočovo), Peter Kirner
(Gočovo), Rado a Maťa Gdovinovci.

Mgr. Radovan Gdovin
zborový farár
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Mládežníci pod Tatrami

Upozornenie občanov
na dodržiavanie všeobecne

záväzných nariadení obci pri
likvidácii domového odpadu

V poslednom období dochádza
u niektorých občanov k nedodržiava-
niu VZN obce o zbere a likvidácii
domového odpadu (TKO). Vyskytujú
sa najmä nasledovné nedostatky:

- popolnice (kuka nádoby) musí
občan v deň zberu TKO (pondelok ráno
o 7.00 hod.) vyložiť pred bránu svojho
domu. Do dvorov majú zamestnanci ob-
ce zakázané vstupovať. Môžu byť totiž
napadnutí psom, resp. osočení z kráde-
že. Okrem toho sa neúmerne predlžuje
čas zberu domového odpadu a tým aj
finančné náklady na prevádzku. Ak nevy-
ložíte svoju nádobu s TKO v deň zberu
pre bránu, nebude vám vyprázdnená,

- do popolníc sypú občania zeminu,
kamene zo záhradiek. Nerobte to, pre-
tože za tonu odpadu platíme na sklád-
ku do Štítnika 900,- Sk. Každý týždeň
vyvážame takmer 3 tony (2 700,- Sk
x 52 vývozov je 140 400,- Sk). Občan
pritom platí len 183,- Sk/osoba/rok,
mnohí majú zľavy, pretože v obci dlho-
dobo nebývajú, takže zvyšnú čiastku
nákladov na vývoz a skládku platí obec
zo svojho rozpočtu,

- do popolníc tiež sypete suchú trá-
vu a zbytky kvetov. Taktiež to nerobte,
pretože tento odpad nemôžu naši za-
mestnanci dostať z kuky vonku, musia
to robiť ručne a myslia si o Vás svoje.

V miestnom rozhlase bude oznáme-
ný termín vývozu záhradného odpadu,
ktorý vyvezú zamestnanci obce na ná-
kladnom aute.

Spoločne pracujme na tom, aby
sme žili v zdravom a peknom obecnom
prostredí. Zuzana Kováčová

štatutárka VPS
Staršiu zástavbu si zhodnocuje rodina Milana Kováča.

Foto: V. Hronec

Rodinný dom Michala Tomka bol ocenený v kategórii novostavieb.
Foto: V. Hronec



Stalo sa peknou tradíciou, že Oblastný
výbor Slovenského zväzu telesnej kultúry
a Oblastný futbalový zväz v Rožňave vyhla-
suje najúspešnejších športovcov a kolek-
tívy za uplynulý rok.

Aj v našom okrese má dominantné po-
stavenie futbal. Verejnosť vie o súťažiach
stolného tenisu, či v zime o hokeji. Základňa
športu je v našom okrese je ale širšia. Zá-
kladné a najmä stredné školy úspešne real-
izujú školský šport. Máme úspešný klub
silového trojboja, Taekwondo Hakimi klub
s prvkami starých bojových umení, Judo
klub Elán, kolky, basketbal žien a nemôžme
opomenúť bežecké lyžovanie. týmto špor-
tom sa až taká publicita v tlači nedostáva.

Aby sa však aj o týchto športovcoch ve-
rejnosť dozvedela viac, Oblastný výbor Slo-
venského zväzu telesnej kultúry zaviedol
zaujímavý spôsob tohto celoročného bilan-
covania, a to nie iba v okresnom meste, ale
aj po strediskových obciach s bohatou fun-
gujúcou telovýchovnou činnosťou v okrese.

Najúspešnejších športovcov, ako aj
športové kolektívy za rok 2004 privítala rá-
zovitá, na históriu, tradície, kultúru, ale aj
šport bohatá obec Vlachovo. Dňa 11. mar-
ca o 17.00 hod. v obradnej sieni Obecného
úradu vo Vlachove sa uskutočnilo slávnost-
né vyhlásenie najúspešnejších športovcov
a kolektívov okresu Rožňava za rok 2004.

Vďaka obetavej práci organizačného
tímu na čele so starostom obce Mgr. Jura-
jom Kováčom sa odmenení športovci cítili
vo Vlachove veľmi príjemne. Prítomných

zaujala nielen história obce, ktorú pútavo
vylíčil starosta, ale aj kultúrne vystúpenie
súboru Stromíš, jeho speváckej a tanečnej
zložky za doprovodu kapely. Mnohí mali
možnosť takto podrobnejšie sa zoznámiť
s Vlachovom prvýkrát. Pobyt športovcov vo
Vlachove vyvrcholil spoločným posedením
a pohostením z bohatých „švédskych“
stolov, kde nechýbali aj typické gemerské
jedlá - halušky a pirohy.

Bolo to veľmi vydarené podujatie. Chce-
me sa preto za všetkých zúčastnených
športovcov poďakovať občanom Vlachova,
že nám uvedené slávnostné podujatie
umožnili zrealizovať práve v ich obci.

Mgr. Ján Šmelko
moderátor podujatia

V okrese Rožňava je vo futbalovej verej-
nosti všeobecne známe, že FK Vlachovo
má v I. triede okresného majstrovstva
jeden z najkvalitnejších kádrov. Do jesen-
ného kola nastúpil tento kolektív s cieľom
umiestniť sa do 3. miesta v tabuľke, čo sa
mu aj v plnej miere podarilo. Z 13 zápasov
naše mužstvo 9 vyhralo: Brzotín (6:0),
Plešivec (4:0), Gem. Hôrka (0:3 kont.),
Krh. Dlhá Lúka (5:1), Honce (1:3), Vyšná
Slaná (3:0), Lipovník (6:1), Betliar (2:0),
Rudná (1:4), 3 prehralo: Gemerská Polo-
ma (2:3), Dobšiná (3:1), Jablonov n/T.
(2:1) a 1 remizovalo: Dlhá Ves (3:3). Vý-
sledok umiestnenia mohol byť podstatne
lepší, nebyť prehry doma v prvom zápase
s Gem. Polomou. Nastúpili sme však ne-
kompletní, čo sa nám pre tú istú príčinu
takmer vypomstilo i v ďalších kolách. Po
prehre v Dobšinej sme sa skonsolidovali až
v 3. kole po domácej výhre s Brzotínom.
Potom nasledovala 6 - kolová šnúra ví-
ťazstiev až po remízu v Dlhej Vsi. Po nej
šesť gólov inkasoval u nás Lipovník, ná-
sledne sme však v oklieštenej zostave
prehrali v Jablonove n/T. 2:1. Posledné
dva zápasy s Betliarom a s Rudnou naši
hráči s prehľadom vyhrali, pričom sa cenia
najmä 3 body v Rudnej.

Výsledky jesene mohli byť lepšie, no
mužstvo postihla rozsiahla maródka.
Dlhšie sa liečil zranený Ľ. Petruš, M. Haj-
dúk, M. Ondrejčík, R. Jakab, M. Ge-
celovský, M. Leško, R. Sklenár i Ján Lip-
ták, v závere sa dlhodobo zranil T. Hro-
nec. Bez týchto opôr sa mužstvu hralo
veľmi ťažko. V zahraničí bol M. Gunda, na
hosťovaní v Dobšinej je J. Kičura a D.
Ondrejčík, študijné povinnosti mal J. Lipták
ml., takže častejšie museli nastúpiť i starší
hráči J. Pitoňák, P. Pakes a tréner J. Haj-
dúk. Najmenej zápasov vynechal P. Hricko,
M. Mlynár, Z. Gecelovský a brankár V. Haj-
dúk. Z dorastu dobre „zapadli“ do kolektívu
A-mužstva M. Marciš a E. Gál. Zásluhy za
dobré výsledky mužstva pripisujeme aj tré-
nerovi Jánovi Hajdúkovi.

Strelecky sa najvýraznejšie presadil
Tomáš Hronec s 11-timi gólmi, čím dosia-
hol druhý post naj lepšieho strelca
v okrese. V jeseni bol dobre „rozbeh-
nutý“, no pre zranenie ruky musel zá-
verečné tri zápasy vynechať. Škoda, lebo
určite by bol predstihol jesenného „kráľa
strelcov“ A. Pulena z Plešivca (15 gólov).
Druhým najlepším strelcom mužstva je
Ján Lipták (8 gólov), ďalšími sú M. Mlynár
(6), Ľ. Petruš (5), M. Hajdúk (4), R. Jakab
(3), Z. Gecelovský (2). Veríme, že ak na-
šich hráčov obídu zranenia, dosiahne
niektorý z nich titul najlepšieho kanoniera
futbalovej sezóny 2005/2006.

Mužstvo dorastu sa borí s problémom
nedostatku hráčov. Viaceré bývalé opory
mužstva „odrástli“ a niektorí hráči zo súčas-
ného kádra často na zápasy pre zranenia
alebo z osobných príčin nenastupujú.
Kolektív sa dostal do vnútorných rozporov,

no na spoločnej schôdzi s výborom FO TJ
sa rozhodol v súťaži pokračovať. Bolo by
hanbou klubu, keby náš nádejný mladý do-
rast zo súťaže odstúpil. Aj keď sa mu mo-
mentálne v súťaži nedarí, má svoju vnú-
tornú silu a budúcnosť. Dobrú prácu
s mužstvom odviedol tréner Ján Pitoňák
i nový tréner Dušan Ondrejčík.

Starší žiaci nám robia svojou hrou
i umiestnením na 1. mieste v súťaži veľkú
radosť. Sú dobrým kolektívom so zdravou
rivalitou a túžbou po víťazstve. Mnohí z nich
postúpia do mužstva dorastu a určite ich
v budúcnosti uvidíme aj v mužstve dospe-
lých. O streleckej i obrannej schopnosti
našich chlapcov svedčí počet 43 strele-
ných a len 5 inkasovaných gólov. Úspeš-
ným trénerom st. žiakov je Ján Pitoňák.

Futbaloví fanúšikovia, ktorým treba
zložiť poklonu za to, že neopúšťajú svoju
mužstvo v dobrom ani zlom, sa v mnohom
zlepšili. Na zápasy chodievajú v hojnom
počte a správnym povzbudzovaním „hecu-
jú“ našich chlapcov k lepším výkonom.
Hráči sa však sťažujú na určitých „fanú-
šikov“, ktorí ich z prílišnej horlivosti „po-
vzbudzujú“ vulgárnymi nadávkami, ktoré
nepatria do slovníka slušných ľudí. Kvôli
takýmto „tiežtrénerom“ z tribúny alebo
spoza čiary už viacerí hráči uvažujú so
skončením aktívnej činnosti. Veď kto sa
dá vulgárnymi urážkami, ktoré by v normál-
nom občianskom živote splnili podmienky
na súdne konanie, donekonečna urážať?
V budúcom období sa výbor FO zameria
na spoluprácu s týmito znalcami futbalu
a zainteresuje ich do prípravy mužstva.
Nech svoje názory a kritické pripomienky
vyslovia na tréningoch, nie formou hru-
bých urážok do vlastných radov na verej-
nosti. Na margo tejto poznámky: Už dáv-
no, veľmi dávno nezaznel na vlachovskej
tribúne povzbudzujúci pokrik „Vlachovo,
do toho!“. Ktovie prečo ?

Osobitné poďakovanie za podporu
nášho futbalového klubu patrí okrem zria-
ďovateľa obce Vlachovo aj dvom spon-
zorom z Košíc a Vlachova, vďaka ktorým
mužstvo dostalo na jeseň 20 párov ko-
pačiek a sadu nových dresov. Obec za-
kúpila podľa rozpočtu FK ďalšiu sadu
dresov, takže náš klub by mal byť mate-
riálne dobre vybavený na prípadný post-
up do vyššej súťaže. V tomto prípade sa
však musí FK poobzerať po silnejšom
sponzorovi, pretože obec financovanie
účasti FK v V. lige sama neutiahne.

Jesenné počasie futbalu praje a tak
Oblastný futbalový zväz v Rožňave roz-
hodol, že sa 6. 11. 2005 predohrá prvé
jarné kolo. Naše mužstvo vycestovalo na
zápas do Gem. Polomy, ktorej chcelo
oplatiť jesennú domácu prehru. Zápas sme
jednoznačne vyhrali rozdielom triedy 0:4
(0:3) po góloch M. Hajdúka 2, Gundu
a Petruša, čo nám aj po prvom jarnom kole
vynieslo druhú priečku v súťažnej tabuľke.

Juraj Kováč

Úspešná jeseň
Futbalového klubu Vlachovo
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Účastníci nohejbalového turnaja na školskom ihrisku Foto: M. Kušnier
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Futbalový klub Vlachovo má v ročníku 2005/2006 do okresného majstrovstva
prihlásené tri mužstvá. Najúspešnejšie si počínajú starší žiaci, ktorí sú po jesen-
nom kole súťaže suverénne na prvom mieste v tabuľke. Dobre je - až na neočaká-
vané zaváhanie v prvých dvoch kolách jesene na tom mužstvo dospelých. Po
ukončení prvej časti súťaže prezimuje na druhom mieste súťažnej tabuľky a do
jarného kola môže vyštartovať s cieľom postúpiť do vyššej súťaže. Dorastenci sú
po jesení na deviatom mieste, čo sami považujú za nedostatočné a cez zimu sa
pripravia na získanie čestnejšieho umiestnenia.

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov a kolektívov okresu Rožňava za rok 2004 vo Vlachove

Hostili sme najlepších športovcov
a kolektívy okresu za rok 2004

Dospelí
1. Plešivec 13 10 2 1 44:11 32
2. Vlachovo 13 9 1 3 43:15 28
3. Dobšiná 13 9 1 3 32:21 28
4. Vyš. Slaná 13 6 1 6 20:21 19
5. Gem. Poloma 13 5 3 5 21:26 18
6. Krh. Dlhá Lúka 13 6 0 7 28:36 18
7. Honce 13 5 2 6 23:28 17
8. Dlhá Ves 13 5 1 7 29:30 16
9. Jablonov n/T. 13 5 1 7 21:22 16
10. Gem. Hôrka 13 5 1 7 18:23 16
11. Lipovník 13 5 1 7 23:31 16
12. Brzotín 13 5 0 8 22:34 15
13. Betliar 13 3 3 7 23:27 12
14. Rudná 13 3 3 7 13:35 12

Dorast
1. Krh. Podhradie 11 9 0 2 61:15 27
2. Lipovník 11 8 2 1 50:19 26
3. Vyš. Slaná 11 8 0 3 51:31 24
4. Gem. Poloma 11 7 2 2 43:25 23
5. Slavošovce 11 6 3 2 40.20 21
6. Štítnik 11 6 0 5 56:38 18
7. Drnava 11 5 1 5 29:29 16
8. Dobšiná 11 5 0 6 37:24 15
9. Vlachovo 11 3 0 8 20:36 9
10. Gem. Hôrka 11 3 0 8 20:42 9
11. Dedinky 11 1 0 10 19:71 3
12. Dlhá Ves 11 1 0 10 20:95 3

(Tabuľku starších žiakov zverejníme v decembri)

Tabuľky po jesennej časti OFM


