
V našich spoločenských zvyklostiach si už
tradične uctíme v mesiaci október starších
občanov. Je to čas, ktorý nám dáva množstvo
príležitostí na vyjadrenie prejavov úcty, obdi-
vu a vzájomného porozumenia s ľuďmi, ktorí
sú od nás podstatne starší. Zároveň je to aj
príležitosť na rozdávanie radosti a možnosť
na posilnenie vzájomných vzťahov. 

Každý z nás raz príde do veku, v ktorom
začne bilancovať prácu prežitých rokov
a zamýšľať sa nad tým, ako by ešte mohol
byť užitočným pre iných ľudí vo svojej obci,
ako aj vo svojom okolí. Bohaté a rokmi zís-
kané poznatky  staršej generácie pritom vy-
tvárajú určitú perspektívu, ktorá napriek
úbytku energie a často i zdravia môže vy-
tvoriť trvalé hodnoty. Získané skúsenosti
môžu prispieť k správnemu vedeniu a usmer-
ňovaniu tých mladších po správnej ceste

a zároveň zlepšovať prostredie, v ktorom
žijeme a budú žiť ďalšie generácie. Tieto poz-
natky a skúsenosti sú v živote neoceniteľné.

Myslím, že väčšina z nás má takúto víziu
o živote a každý kto kráča po takejto ceste si
zaslúži úctu a porozumenie. Tí starší, ktorí
radi uplatnia svoje prežité a rokmi získané
skúsenosti vo svojom ďalšom živote, ale aj tí
mladší, ktorí tiež raz zostarnú a k starším sa
neobracajú bokom alebo chrbtom. Aj to pa-
trí k zákonom prírody a prirodzeným zme-
nám životného prostredia, ktorého je človek
súčasťou.

Napriek tomu, že naše životné tempo sa
podobá pretekom o život, je tu čas, kedy ho
môžeme spomaliť, zastaviť sa a viacej si
všimnúť vo svojom okolí starších ľudí. Nielen
tých najbližších, ale aj ďalších, ktorí sú v na-
šom okolí a patria do našich životov, alebo
aspoň do nášho širšieho okolia a prostredia. Ich
prítomnosť súčasné rýchle životné tempo upo-
kojuje a svojou múdrosťou môže opäť priviesť
náš život k harmónii a vnútornej pohode. 

Naučme sa načúvať ich rozprávaniu, lebo
sa veľa dozvieme, prejavme im úctu, ktorá
im patrí, poskytnime im ochranu, lebo si ju
pýtajú, ukážme im svoju pozornosť, lebo
o ňu stoja, venujme im svoju starostlivosť,
lebo ju potrebujú a vráťme im životný pries-
tor, v ktorom budú môcť prežiť svoj ďalší
život dôstojne, lebo si to skutočne zaslúžia.

Dovoľte mi, aby som v mene obce týmto
spôsobom zaželal našej staršej generácii, a teda
našim starším občanom v rámci Mesiaca úcty
k starším ešte mnoho elánu, fyzických a du-
ševných síl, tvorivých aktivít, vedúcich k zvý-
šenej životnej úrovne nás všetkých, ako aj ku
skvalitneniu nášho najbližšieho prostredia,
v ktorom žijeme a v ktorom sa nachádzame.
Obec Vás stále potrebuje. Ste jej prirodzenou
a nevyhnutnou súčasťou. Každý vnímavý
človek to vie, rozumie tomu a zároveň túto
skutočnosť aj akceptuje.

Mgr. Marian Kušnier
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K Mesiacu úcty k starším

Finančná situácia v našej obci nie je
v oblasti školstva ružová. Budova základ-
nej školy bola postavená v 60-tych rokoch
minulého storočia a nutne potrebuje ge-
nerálnu opravu. Preteká strecha, vymeniť
je treba okná, radiátory, podlahy, osvet-
lenie, sociálne zariadenie, budovu je tre-
ba zatepliť. Peniaze, ktoré dáva na pre-
vádzku školy štát, však sotva postačujú na
mzdy učiteľov. Do technického vybavenia
školy sa neinvestuje takmer nič a čo je
horšie - pri znižovaní počtu žiakov dôjde
k ďalšiemu zníženiu finančných dotácií.

Ešte horšia je finančná situácia v MŠ,
ŠJ a ŠKD, ktoré rozpočet postavený
obcou vyčerpali už v septembri t.r. Tak
isto prevažná väčšina finančných pro-
striedkov ide na mzdy, energie, do údrž-
by sa neinvestuje. Budova MŠ je stará
s prefukujúcimi oknami a príliš veľká pre
15 detí. A bude ich podstatne menej.

Aká by to však bola obec bez školy?
Obecné zastupiteľstvo so starostom ju
chce zo všetkých síl udržať a nedovoliť,
aby naše deti museli v mraze, daždi či
v horúčavách cestovať do iných škôl.
Ekonomika však nepustí. Musíme pristú-
piť k zlúčeniu obidvoch škôl pod jednu
strechu a pokúsiť sa ich udržať v chode.
Veď kto z nás si dnes môže dovoliť pre-
vádzkovať dva veľké domy?

Obecné zastupiteľstvo na svojom 6.
zasadnutí dňa 15. októbra 2007 rozhod-
lo, že v rozpočte urobí zmeny na úkor

iných položiek a zvýšilo rozpočet školstva
do konca roka o 511 tis. Sk. Nebudú
tak môcť byť zabezpečené plánované
zámery - zakúpenie traktora na zimnú
a letnú údržbu obce, vydanie publikácie
a filmu o obci, slnečné kolektory na ohrev
vody v bazénoch kúpaliska a i. Nemôže
pokračovať ani s druhou etapou chodní-
ka pri štátnej ceste. Musí sa to presunúť
na ďalšie roky, alebo čakať na štátne či
európske príspevky.

Treba podotknúť, že riaditeľstvo ZŠ
s MŠ robí rôzne racionalizačné opatre-
nia na zníženie prevádzkových výdavkov
školy. Musí však rešpektovať platné
mzdové a prevádzkové normy a tvrdí, že
na školstve sa šetriť nedá. No ak chce-
me naše školy a zariadenia udržať, musí
ich prevádzku zracionalizovať.

Jednou z foriem úspory je presťaho-
vanie MŠ do budovy ZŠ. V letných me-
siacoch obec zabezpečila rekonštrukciu
tried na prízemí školy. Zrekonštruované
boli sociálne priestory, umývadlá a ob-
klady v triedach, priečkou bola zateplená
budúca MŠ, podľa pokynov hygienika
boli upravené jedálenské priestory, robí
sa oprava schodišťa do jedálne. Vďaka
dobrej robote Š. Šiveca staršieho a mlad-
šieho, ako aj zamestnancov obce v rám-
ci aktivačnej činnosti boli práce vykona-
né v dobrej kvalite a úsporne. Dnes už
nič nebráni tomu, aby sa MŠ presťaho-
vala do budovy ZŠ.

Čo premiestnením MŠ získame? Pre-
dovšetkým úspory na kúrení a iných
energiách, možnosť zastupovania a do-
zoru pedagógov, deti si zvyknú na prostre-
die školy a nebudú mať stresy pri pre-
chode do ZŠ. Školská kuchyňa ostáva
na pôvodnom mieste, pokiaľ bude mať
pre koho variť. Terajšie priestory MŠ bu-
dú využité na ďalšie aktivity vo verejnom
záujme občanov - na zariadenie Klubu mla-
dých a na rozšírenie sociálnych služieb.

Mgr. Juraj Kováč
starosta

O školstve je všeobecne známe, že trpí nedostatkom finančných prostried-
kov. Ako - tak je finančne zabezpečená činnosť základnej školy, ktorá je do-
tovaná štátom v rámci prenesených kompetencií na obec. Horšie je to
s materskou školou (MŠ), školskou družinou (ŠKD) a školskou jedálňou
(ŠJ), ktoré štát začlenil medzi originálne kompetencie obce. Obec tak musí
tieto školské ustanovizne financovať z vlastného rozpočtu. Ak má peniaze,
môže si dovoliť ich prevádzku, ak nemá, môže ich zrušiť. Deti by tak museli
chodievať do inej školy.

Je chvályhodné, že naši starší občania vedia nielen pracovať, ale aj kultúrne žiť. Svedčí
o tom aj založenie speváckej skupiny JDS vo Vlachove „Dolinka“. Foto: Z. Kováčová

Materská škôlka dostane nové priestory

Viete že ...?
KRÁTKE SPRAVODAJSTVO

• výška nákladov na 1 m3 vody dodanej
do našej obce Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Koši-
ce v roku 2006 bola 41,55 Sk/m3.
Celkom bolo v minulom roku dodaných
29 tis. m3 pitnej vody. Občan platí
36,- Sk s DPH.

• „Výstup na Stromíš 2008“ sa usku-
toční v sobotu 19. 1. 2008. Prechod
Muzikantským chodníkom 2008 je na-
plánovaný na 11.  októbra 2008.

• riaditeľ Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., závod Rožňava
Ing. Stanislav Prcúch prisľúbil usku-
točniť výmenu vodovodného potrubia
na Mlynskej ulici ešte tejto jesene.
Následne bude urobené asfaltovanie
ulice.

• v našej obci sa opäť rozmohli kráde-
že. Z obecného vozidla KUKA zatiaľ
neznámy páchateľ napriek uzamknu-
tej nádrži ukradol cca 20 l nafty po
odšróbovaní výpustnej skrutky na dne
nádrže.

(pokračovanie na 2. str.)

Teta Mária Hajdúková „Na lúke“ pri svo-
jich 96-tich rokoch dokážu ešte obra-
cať otavku na dvore. K Mesiacu úcty
k starším aj im praje dobré zdravie
redakcia Vlachovských novín.

Foto: M. Kušnier
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Spravodajstvo z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove

Starosta obce informoval prítomných
o príprave remeselníckeho jarmoku
a koncertu skupiny Desmod. Svoje
výrobky budú na jarmok vystavovať reme-
selníci z našej obce, ako aj z okolia.
Celkom je prihlásených 22 vystavo-
vateľov. Inštalovať svoje výrobky môžu od
8.00 hod. Folklórny súbor bude účinko-
vať v dvoch blokoch, a to o 11.00 hod
a o 13.00 hod.

Príprava amfiteátra na vystúpenie
skupiny Desmod je naplánovaná na

16.00 hod. Na troch vstupoch: na dreve-
nom mostíku, pri hlavnej bráne a pri zad-
nej bráne zabezpečia predaj vstupeniek
poslanci OcZ. Dozor vykonajú aj všetci
aktivisti OcZ, členovia hasičského zboru
a členovia strážnej služby zo Sideritu
Nižná Slaná. Zvýšený dozor budú vyko-
návať aj príslušníci polície z Dobšinej.
Zdravotnú službu zabezpečia členovia
Záchranného systému z Rožňavy. Občer-
stvenie poskytnú dva stánky obce a je-
den stánok firmy Strešint. Obec zabezpe-
čí  aj osvetlenie parkoviska.

Správu o čerpaní rozpočtu obce Vla-
chovo k 30.6.2007 predniesla pracovníč-
ka obce Renáta Lešková. Objem rozpočtu
v roku 2007 je v čiastke 7 801 000,- Sk

v príjmovej aj výdavkovej časti. Plnenie
k 30.6.2007 je v príjmovej časti 4 078 000,-
Sk a vo výdavkovej časti 3 344 000,- Sk.
Obec vykazuje nedoplatky na dani
z nehnuteľnosti u fyzických osôb vo
výške 15 539,- Sk, dani z nehnuteľnosti
u právnických osôb vo výške 16 761,-
Sk, nedoplatky na poplatku za psa
1 600,- Sk a nedoplatky na poplatku za
dovoz TKO vo výške 17 823,- Sk. Na
účtoch obce je 1 398 741,- Sk a v pok-
ladni je zostatok 11 131,- Sk. Hospodá-
renie podnikateľskej činnosti v oblasti
nákladov je vo výške 51 000,- Sk.
Výnosy boli vo výške 13 000,- Sk. Výsle-
dok hospodárenia v podnikateľskej čin-
nosti k 30. 6. 2007 je  - 38 000,-. Zosta-
tok na účte je 49 132,63 Sk a zostatok
v pokladni 13 791,- Sk.

Správu o ekonomických výsledkoch
letnej turistickej sezóny za mesiac júl
2007 predniesla pracovníčka obce Bc.
Zuzana Kováčová. V júli 2007 bolo 22
prevádzkových dní. Tržba zo vstupného
bola 95 490,- Sk, bufet 244 710,- Sk,
ubytovanie 40 800,- Sk. Hygienická kon-

trola 4. 8. 2007 skonštatovala, že v kú-
palisku sa vyskytujú améby a prikázala
kúpalisko zavrieť. Keďže hrozí nebezpe-
čenstvo vážnych ochorení, všetci prítomní
poslanci súhlasili s uzavretím kúpaliska
dňom 6.8.2007 z hygienických dôvodov.

Starosta obce informoval o aktuálnej
úlohe samosprávy, vytvoriť oficiálny zoz-
nam pamätihodností, nachádzajúcich sa
na jej území. Navrhol zaradenie týchto
historických pamiatok do Zoznamu
pamätihodností obce Vlachovo:
1/5-2007 Kaštieľ Andrássyovcov z 2.
pol. 18. storočia
2/5-2007 Historický park s rybníkmi pri
kaštieli Andrássyovcov z 2. pol. 18. stor.
3/5-2007 Grófska ľadovňa - technická
pamiatka z 2. pol. 18. storočia
4/5-2007 Obecná radová zástavba zo
začiatku 20. storočia - Letná ulica
5/5-2007 Kamenný útes /Skavka/ s am-
fiteátrom a prameňom pitnej vody /šetie-
reň/
6/5-2007 Pamätník padlým občanom v l.
a 2. svetovej vojne
7/5-2007 Kamenný obranný múr okolo kos-
tola
8/5-2007 Kamenné studne na verejných
priestranstvách obce s drevenou nadstavbou.

Všetci prítomní poslanci s návrhom
starostu súhlasili a schválili zaradenie his-
torických nehnuteľností do Zoznamu pa-
mätihodností obce Vlachovo.

O príprave recipročnej návštevy zás-
tupcov obce a vystúpenia FS Stromíš
v obci Liptál v Českej republike v dňoch
24.-26. augusta 2007 informoval staros-
ta obce. Recipročnej návštevy sa zúčast-
nia piati poslanci OcZ vo Vlachove, ako aj
členovia tanečnej a speváckej skupiny
folklórneho súboru Stromíš, ktorí budú obec
reprezentovať na folklórnom festivale.

Recipročná návšteva bola poslancami
OcZ schválená.

Starosta obce informoval prítomných
o zmluve, ktorá garantuje poskytnutie fi-
nančnej dotácie obci Vlachovo Minister-
stvom kultúry SR vo výške 210 000,- Sk
na obnovu historického parku - ľadovňa.
Správu o vysporadúvaní obecných
pozemkov uvádzame na str. 3. Poslanci
OcZ uvedenú zmluvu medzi obcou Vla-
chovo a MK SR zobrali na vedomie.

Informatívnu správu o prestavbe lesnej
cesty Chotárna - Stromíš a o rekonštrukcii

chodníka na Ul. SNP podal starosta obce. 
Informoval tiež poslancov o možnosti

zabezpečenia úveru na rekonštrukciu
cesty na Ul. kpt. Nálepku a opravu vý-
tlkov na ostatných cestách. Podľa vypra-
covaného projektu je potrebných na re-
konštrukciu cesty na uvedenej ulici, ako
aj opravu výtlkov na ostatných miestnych
komunikáciách približne 1 300 tis. Sk.
Následne podal starosta obce návrh na
diskusiu, ako tieto finančné prostriedky
zabezpečiť. Poslanci OcZ navrhli zabez-
pečenie finančných prostriedkov z mimo-
rozpočtových zdrojov a nebrať na rekon-
štrukciu miestnych komunikácií úver.

V interpelácii a diskusii oboznámil prí-
tomných poslancov a aktivistov starosta
obce so žiadosťou o prevedenie opráv
koryta Vlachovského potoka, ako aj poto-
ka Riečica v roku 2007. Po minuloročnej
prietrži mračien voda v potoku podmyla
ochranné betónové hrádze. Koryto oboch
potokov je na viacerých miestach poško-
dené. Keďže táto situácia môže viesť
k ohrozeniu prívodu pitnej vody, je nutná
oprava ešte v priebehu tohto roka.

Aktivista OcZ Štefan Bendik upozornil
na nebezpečenstvo pri východe z obec-
nej cesty na štátnu cestu pri reštaurácii
Strešint. Navrhuje preto dopravnú situá-
cie riešiť osadením zrkadla.

Poslanec OcZ  Ing. Viliam Klobušník
navrhuje pre prístup k ľadovni vybudovať
mostík cez rieku Slaná.

Zo zápisnice OcZ spracoval
Mgr. Marian Kušnier

Grófska ľadovňa sa po oprave, vybudovaní mostíka a prístrešku stane atraktívnym
oddychovým miestom pre občanov. (Záber z kontrolného dňa).            Foto: J. Kováč
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Ondrej Ďurán

13. 9. 1937 Nová 294

Mária Mihóková
5. 9. 1937 Vlachovo-osada 1

Emília Šivecová
16. 9. 1937 Nová 278
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Ondrej Černaj

15.9.1912 Letná 109

Ing. Marek Hronec - Eva Hlaváčová
15. 9. 2007

Ing. Ján Švec - Mgr. Lenka Kováčová
29. 9. 2007

Petr Matušák - Katarína Marcišová
29. 9. 2007

Nikola Kolesárová - 22. 8. 2007
Osloboditeľov 329

Nikola Podobová - 31. 8. 2007
SNP 239

Zuzana Hroncová
16. 4. 1911 - 23. 8. 2007, SNP 241
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Zastupiteľstvo sa 6. augusta zaoberalo správou o čerpaní rozpočtu obce k 30. 6.
2007, správou o ekonomických výsledkoch letnej turistickej sezóny za mesiac júl,
prípravou piateho ročníka Vlachovského remeselníckeho jarmoku a koncertu hudob-
nej skupiny Desmod, rozhodnutím o zaradení historických nehnuteľností do Zoznamu
pamätihodností obce, prípravou recipročnej návštevy zástupcov obce a vystúpenia FS
Stromíš v obci Liptál, zmluvou o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry na obnovu
historického parku - ľadovňa, informatívnou správou o prestavbe lesnej cesty Chotárna
- Stromíš a o rekonštrukcii chodníka na Ul. SNP, informatívnou správou o stave
vysporiadania pozemkov  pre obec vo verejnom záujme a zabezpečením úveru na
rekonštrukciu cesty na Ul. kpt. Nálepku a opravu výtlkov na ostatných cestách.

Viete že ...?
KRÁTKE SPRAVODAJSTVO

(pokračovanie z 1. str.)
Bol to určite zlodej - amatér, pretože
polovica drahej nafty vytiekla na dvor.
Ukradol aj signálny maják zo zadnej
časti vozidla. Spôsobil, tým škodu
obci - teda nám všetkým za tritisíc Sk.
Po predošlej krádeži nafty v roku
2006 teraz po každej jazde bude
musieť vodič naftu opäť vyprázdniť
z nádrže. Policajti z Dobšinej sú zlode-
jovi na stope.

• Tak isto nejaký darebák ukradol liati-
novú mrežu z kanála pri šetierni. Asi ju
potreboval doma, alebo odniesol do
zberných surovín za pár korún. Keďže
nemáme náhradnú mrežu, musíme
načas nechať kanál otvorený. A to
sme sa tešili, že nemáme cigánov. Kto
bol odkázaný na túto krádež?

• Nedávno po diskotéke bol i  opäť
obtrhané dosky na farskom plote.
Tento plot je už vekom narušený -
a určite narušený je narušiteľ, pretože
normálny človek to neurobí. Tak isto
sú poškodzované a rozbí jané
betónové lavice a sedadlá na auto-
busových zastávkach.
Vyzývame občanov, aby v prípade zis-
tenia páchateľov krádeží a výtržností
oznámili ich mená na obecnom úrade.

• v ZŠ s MŠ vo Vlachove je možné využiť
internetové služby aj  mládežou
a dospelými občanmi našej obce.
V súčasnej dobe ZŠ hľadá vedúceho
internetového klubu.

• v lete spôsobil občan J. Š. v areáli
kúpaliska i mimo neho nepríjemnosti
personálu i návštevníkom kúpaliska.
V opitom stave svoj ím správaním
obťažoval všetkých, ba snažil sa aj
o fyzický útok na personál. Dvakrát sa
nedostavil na prejednávanie prípadu
v komisii OcZ pre verejný poriadok,
ktorá rozhodla, že do tretice ho dá
predviesť príslušníkmi PZ Rožňava.
Po incidente sa síce ospravedlnil
starostovi obce, komisia však rozhod-
la, že sa musí z očí do očí ospravedlniť
tým, ktorým ublížil.    Mgr. Juraj Kováč

starosta
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FS Stromíš v programe XV. ročníka Folklórneho festivalu vo Vlachove.
Foto: M. Kušnier

Vysporiadanie pozemkov obce
Jednou z dôležitých a naliehavých

úloh súčasnej samosprávy obce je vys-
poriadanie vlastníctva k pozemkom,
ktoré obec Vlachovo užíva, spravuje
a udržiava ako svoje vlastné, avšak niek-
toré z nich z viacerých príčin doteraz nie
sú skutočným vlastníctvom obce. Jedná
sa najmä o zastavané plochy a nádvoria,
napr. areál kúpaliska, futbalového
ihriska, ale najmä miestne komunikácie
a verejné priestranstvá v zastavanom
území obce / intravilán /, ktoré ako po-
zemky verejnoprospešného charakteru
obec doposiaľ bez vážnejších problé-
mov užívala a udržiavala, ba dokonca na
nich vykonala invest ičnú činnosť.
Prednedávnom prebehla tlačou správa,
že niektoré pozemky pod miestnymi
komunikáciami v našej obci sú ešte ma-
jetkom neexistujúceho českosloven-
ského štátu. Informácia sa síce, zdala
senzačnou, ale vôbec sa nejedná iba
o záležitosť našej obce, pretože takých
príkladov je v podmienkach našej re-
publiky mnoho. Na pochopenie príčin
tohto stavu je potrebné nazrieť trochu
do neďalekej histórie obce.

Legislatíva platná do roku 1976 totiž
v záujme zrýchlenia procesu budovania
technického vybavenia obcí umožňovala
začatie investičnej akcie aj vtedy, ak
investor, v tomto prípade českosloven-
ský štát, zastúpený Miestnym národným
výborom nebol vlastníkom pozemku,
/tzv. Akcie Z /. Znárodňovacie dekréty
z roku 1948 totiž zaradili do majetku
československého štátu o. i. aj pozem-
ky a budovy cirkví, veľkostatkárov
a pozemkových spoločenstiev v intrav-
iláne, s právom nakladať s nimi ako so
svojimi vlastnými. Mimo intravilánu pri-
padlo právo hospodárenia s takýmto
majetkom Jednotným roľníckym
družstvám, ktoré dával i  súhlas pri
zábere pôdy pre investičnú výstavbu,

v našej obci napr. pri výstavbe kúpaliska
či ihriska. Stavebný úrad pri vydávaní
stavebného povolenia síce ukladal
investorovi o. i. aj dodatočné vysporia-
danie vlastníctva výstavbou zabraných
pozemkov, v skutočnosti to však nebolo
také jednoduché.

Zákon o ochrane poľnohospodárske-
ho pôdneho fondu totiž za trvalé vyňatie
pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu /PPF/ predpisoval investorovi
vysoké poplatky, ktoré boli často vyššie
ako finančný investičný náklad na výs-
tavbu. Keďže rozpočty obcí boli napo-
jené na štátny rozpočet a podiel vlast-
ných príjmov bol spravidla minimálny,
finančné prostriedky na investičnú výs-
tavbu a na výkup pozemkov vrátane
odvodov za vyňatie z PPF požadovali od
štátu. Ich prideľovanie bolo zo strany
štátnych orgánov centrálne plánované
a prísne sledované, a vo všeobecnosti
sa obmedzovalo iba na sídla vyššieho
významu, t.j. mestá a tzv. strediskové
obce. Naša obec tak bola pričlenená do
obvodu strediskovej obce Nižná Slaná,
ktorá mala byť postupne vybavená
všetkou potrebnou občianskou a tech-
nickou vybavenosťou, pochopiteľne na
úkor ostatných pričlenených obcí.
Medzi zariadenia, ktoré v takej obci
museli byť boli: vodovod, kanalizácia,
Dom smútku, Zdravotné stredisko,
Lekáreň, plne organizovaná škola, /t. j.
MŠ + ZDŠ 1.-9. roč./, Matrika, Stre-
disko služieb, všestranne podporovaná
investičná a individuálna bytová výstav-
ba. V ostatných obciach bola situácia
v spomínaných oblastiach riešená iba
na základe výnimky, ktorú mohla povoliť
Rada Okresného národného výboru.
A keďže obcí s takýmto osudom bolo
veľa, výnimiek mohlo byť pochopiteľne
veľmi málo.

(pokračovanie v budúcom čísle)

Ako prísť ľahko k peniazom
Kultúru a osobitne ľudové umenie robia

zvyčajne ľudia charakterní, obetaví, s ne-
zištným cieľom. Mnohé hodiny a dni obe-
tujú na reprezentáciu obce, nacvičujú,
vystupujú, venujú svoj voľný čas v pros-
pech kolektívu. A to všetko najčastejšie za
jeden obed či večeru, mnohokrát len za
dobré slovo.

O to zarážajúcejší je počin bývalého
predsedu MO MS vo Vlachove, ktorý prav-
depodobne so svojím úzkym výborom
„sprovodil“ zo sveta 9 000,- Sk.

Ako k tomu došlo? V roku 2006 žiadal
od ústredia Matice slovenskej príspevok
na spoluorganizovanie Folklórneho festi-
valu vo Vlachove. Miestny odbor MS dostal
9 000,- Sk s tým, že musia byť použité
na pokrytie nákladov festivalu. Obec
a Občianske združenie Stromíš s touto
sumou počítali a chceli za ňu kúpiť krojo-
vé vybavenie pre deti z FS Malý Stromíš.
Márna však bola snaha dostať tieto pe-
niaze na úhradu nákladov Festivalu.

Kde peniaze išli? Bývalý predseda MO
MS vo Vlachove vlastní pečiatku neexis-

tujúceho súboru VALACH pri MO MS. Sám
sebe, teda Miestnemu odboru MS vo Vla-
chove vystavil faktúru za vystúpenie ne-
jestvujúceho súboru Valach na folklór-
nych slávnostiach. Neexistujúci súbor
pravdaže nevystúpil, peniaze, ktoré ústre-
die MS Martin poslalo na účet miestneho
odboru sa minuli nikto nevie kde. Deti
z FS Malý Stromíš kroje nemajú, zneužité
je zrejme aj meno vystaviteľa faktúry.

Obec Vlachovo v minulosti prevzala
organizáciu Folklórneho festivalu, pre-
tože nadobudol už medzinárodný charak-
ter a bolo potrebné dôstojne prezentovať
obec i región. Starý pán sa zrejme preto
ješitne urazil, bojkotoval festival a ešte sa
uchýlil aj k podvodom. Bolo ich totiž viac.

Ani nás tak nezaujíma, ako dopadne
vyšetrovanie tohto podvodu. Zarážajúce
je však to, že ten kto kričí „chyťte zlode-
ja“, sám kradne. Očividne a bezočivo.
A doplatia na to tí, ktorí pracujú v súbore
za dobré slovo. Lebo MS Martin nám už
určite príspevok nedá.           Juraj Kováč

zakladajúci člen FS Stromíš

Vyúčtovanie Vlachovského kultúrneho leta 2007
Kultúrna akcia Príjmy Výdavky

Letný festival ľud. spevu a tanca 23.600,- 97.494,40
Remeselnícky jarmok 8.460,- 14.450,-
Hudobná skupina DESMOD 271.600,- 160.342,-____________________________

303.660,- 272.286,40
z i s k 31.373,60,-

Pohľad na Kultúrne leto
Tohoročné Vlachovské kultúrne leto

nebolo stratové. Z finančného hľadiska
sa však zdá, že o ľudovú kultúru, najmä
o letný festival ľudového spevu a tanca
je malý záujem. Príjmy z neho, vrátane
nočnej diskotéky boli len 26.300,- Sk,
výdavky takmer stotisíc korún. Drahé sú
súbory, hudby, ozvučenie, strava pre
účinkujúcich, nízke je vstupné! Naša žia-
dosť o podporu z ministerstva kultúry SR
je už viac rokov zamietaná. Odkázaní
sme sami na seba. Ziskový nebol ani
Vlachovský remeselnícky jarmok. 

Zariskovali sme a do obce sme „pri-
tiahli“ Desmod. Riziko bolo veľké, ale vy-
šlo to. Vstupné z koncertu nám vykrylo
náklady na realizáciu celého kultúrneho
leta. Na rovinu povedané - ak by sme
nerobili festival a jarmok, obec by získala
z Desmodu 111.258,- Sk. Mohli by sa
investovať na vylepšenie amfiteátra, na
kroje pre súbor, alebo na iné obecné
rozvojové zámery. Čo je však našim cie-
ľom? V prvom rade prezentácia tradičnej
ľudovej kultúry, tvorivej práce našich
ľudí. Veď desiatky našich občanov venu-
jú svoje voľné chvíle zachovávaniu vla-
chovských tradícií a chcú ich aj prezen-
tovať. V neposlednom rade chceme
poskytnúť kultúrny zážitok tým, ktorí si

na svoju mladosť radi zaspomínajú. A aj
na to slúži festival a remeselnícky jar-
mok.

Nebanujeme za finančnou stratou na
kultúru. Ona totiž nikdy nebola zisková.
Prináša nám iné ako korunové hodnoty. 

Na kultúrne letá sme zatiaľ nedoplá-
cali. Straty z festivalu ľudovej kultúry vy-
kryli koncerty Senzusu, Drišľaka, No Na-
me, Desmodu a predtým iných skupín.

Treba povedať aj to, že menované
skupiny nechodia do malých obcí. Do
Vlachova prišli.

Zamyslime sa však aj nad tým, prečo
na Desmod dá občan 200,- Sk a na folk-
lórny festival, kde účinkuje 5 - 8 súborov
sa nám vidí zaveľa dať 50,- Sk. Pritom je
vstupné vlastne príspevkom na vykrytie
nákladov festivalu alebo jarmoku. Ak
bude počet návštevníkov týchto podujatí
klesať, musíme uvažovať nad zrušením
kultúrneho leta. 

Tohto roku boli počas folklórneho fes-
tivalu veľké horúčavy. Mnoho ľudí, najmä
starších to odradilo od účasti. Prípravný
výbor festivalu preto uvažuje nad tým, aby
sa toto podujatie konalo vo večerných
hodinách. Veríme, že sa nám spoločný-
mi silami podarí prezentáciu folklóru
v obci udržať. Juraj Kováč
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Posledný augustový týždeň, v dňoch
25 - 27. 8. 2007, FS Stromíš dostal po-
zvánku reprezentovať Slovenskú republiku,
ako aj obec Vlachovo na 38. Medzinárod-
nom folklórnom festivale v moravskej de-
dine Liptál.

Obec Liptál je neveľká dedina na vý-
chodnej Morave, 9 km juhozápadne od
Vsetína. Pôvodný názov obce je odvodený
z nemčiny a znamená „Milé údolie“. K do-
minantám obce patrí zámok v barokovom
slohu a evanjelický a katolícky kostol. Za
svoje aktivity bola obec Liptál v minulom
roku vyhodnotená ako „Vesnice roku 2006“
Českej republiky.

Svetoznámy je prírodný amfiteáter,
v ktorom sa každoročne organizujú medzi-
národné folklórne festivaly a slávnosti.
Tento rok to bolo 38.-krát. Za 38 ročníkov
Liptálských slávností sa zúčastnilo viac
než 390 skupín a súborov. Z toho 125
bolo zahraničných. Tento rok sa na Me-
dzinárodnom folklórnom festivale v Liptáli
predstavili súbory z Litvy, Srbska, Ruskej
federácie, Rakúska, Indonézie, Talianska,
Mexika, Číny, Českej republiky a FS Stro-
míš zo Slovenskej republiky. 

Náš folklórny súbor si svoje miesto
v konkurencii zahraničných súborov zas-

tal veľmi dobre. Predstavil sa celkom tri-
krát s piesňami a tancami z regiónu Ge-
mera. Naši členovia súboru si tu našli aj
kamarátov zo zahraničia. Vyvrcholením
Liptálských slávností bol ohňostroj a záve-
rečný galaprogram s názvom „Tancuj, tan-
cuj“, kde si naši súboristi zatancovali aj
s členmi zahraničných súborov.

Po galaprograme sme sa rozlúčili s na-
šimi hostiteľmi a vydali sa na cestu domov,
plní nezabudnuteľných dojmov.

Mgr. Milena Gálová

V decembri roku 1967 bol z podnetu
vtedajšieho Miestneho odboru Matice
Slovenskej založený Folklórny súbor
Stromíš. Sprvoti účinkoval pod menom
Matičiar, prechodom pod Osvetovú be-
sedu bol po rôznych návrhoch (Bystrina,
Haviar, Stožok a i.) pomenovaný po jed-
nom z najvyšších vrchov v chotári obce.

Počas svojej 40-ročnej činnosti účin-
kovalo v ňom vyše desať generácií našich
občanov v počte vyše tristo tanečníkov,
spevákov a muzikantov. Súbor okrem
domácich a regionálnych vystúpení účin-
koval aj vo Východnej, Detve, Košiciach,
Humennom, Klenovci a na ďalších festiva-
loch, dvakrát na Ukrajine, viackrát v Ma-
ďarsku, Poľsku, Nemecku, v Čechách,
má viacero nahrávok v Slovenskej televízii
a rozhlase, vlachovský folklór je aj na
gramoplatniach, video a CD nahrávkach.

V súčasnosti je činnosť súboru orga-
nizovaná z úrovne Občianskeho združe-
nia Stromíš v úzkej spolupráci s obcou.
Organizátori pripravujú dôstojné oslavy
40. výročia FS, ktoré stanovili na sobo-
tu 1. decembra 2007. Pozvať chcú kaž-
dého, kto v súbore dlhšie účinkoval a za-
slúžil sa o reprezentáciu obce.

Program bude zostavený premietaním
starých fotografií v štyroch blokoch po
desaťročiach s komentárom. Po každom
bloku vystúpi a zaspieva súčasný Stromíš.
Občerstvenie bude podávané v poľov-
níckom salóne a formou švédskych stolov
v sále KD, na ktoré potraviny napečie či
navarí každý kto ich môže dať ako dar
kolektívu. Iniciatíve sa medze klásť nebu-
dú. Slávnosť 40. výročia súboru Stromíš
bude zakončená ľudovou veselicou.

Juraj Kováč
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Rod Petrenkovcov patrí vo Vlachove
k najstarším. Obec na začiatku l8. storočia
bola postihnutá veľkým morom. V rokoch
l709-l710 bola ním postihnutá natoľko, že
krásnohorské panstvo muselo pozvať no-
vých osadníkov, aby sa stala životaschop-
nou. V rámci tohto dosídlovania sa medzi
inými prisťahovala roku 1720 i rodina Pe-
trenku. Petrenkove priezvisko vzniklo z krst-
ného mena Peter /z gréckeho „Petros -
skala“, pevný ako skala/. Vyjadruje prí-
buzenský, synovský vzťah k Petrovi /malý
Petrík, Petrinko, Petrenko/. Petrenkovci
boli tvrdí ako skala nielen podľa mena, ale
aj v skutočnosti, v práci, v ochrane svojich
prác a v zabezpečovaní spravodlivosti
a pravdy.

V tejto rodine sa roku 1783 narodil Ján
Petrenko. Základné vedomosti získal v cir-
kevnej škole u učiteľov Schupalu a Kluku
a farára Mateja Lanyiho. No pre život ho
najviac pripravila rodinná výchova. Pracoval
s otcom na pôde, ktorá prináležala k polo-
vičnej usadlosti vo výmere l4 jutár oráčiny
a 6 koscov lúk /rozloha, ktorú šiesti kosci
pokosili za deň/. Za polovičnú usadlosť mal
voči panstvu tieto ročné povinnosti: 26 ro-
botných dní so záprahom alebo 52 dní bez
záprahu, odovzdať l/2 zlatky činžovného,
pol siahy dreva, pol holby masla, l kohúta,
l kuru, šesť vajec a deviatok /desiatu časť/
z vlastnej úrody a statku. Desiatok z úroku
a statku odovzdával cirkvi. Za splnenie po-
vinností za celú obec bol zodpovedný rich-
tár. Na prelome l8. a l9. storočia bolo v obci
l28 domov, l77 rodín a ll72 obyvateľov.

Gróf Jozef Andráši odovzdal obec v roku
l8l6 svojmu synovi Karolovi /v rodovom
poradí III./, ktorý patril medzi najkrutejších
feudálov v Gemeri v prvej polovici l9. sto-
ročia. Odvtedy sa rapídne zhoršovali život-
né podmienky poddaných na jeho panstve.
Hneď po príchode do Vlachova začal za-
vádzať nebývalé poriadky. Bez náhrady
odňal obecný dom a premenil si ho na pan-
skú kúriu a svoje sídlo. Poddaným odobral
okolité polia, lúky a záhrady. Zvyšoval pod-
danské dávky a robotné povinnosti, za-
vádzal nové a v súvise s tým preradil svoj-
voľne chotár z tretej do druhej kvalitatívnej
skupiny. Zakázal v hore zbierať drevo na
okurovanie, stavby a opravy. Okrem ďalších
tvrdostí zaviedol najkrutejšie opatrenie -
odobral poddaným pôdu a lúky, ktoré si
sami vyklčovali a urbárskou meračkou si ich
prisvojil. Toto podstatné zhoršenie život-
ných podmienok vyvolávalo medzi Vla-
chovčanmi nebývalú veľkú nespokojnosť.
Stavali sa na odpor voči panstvu. Na čelo
tohto protipanského odboja stál richtár,
neskoršie vicerichtár Ján Petrenko.

Bol jeho prvým organizátorom. Spomína
sa v listinách a sťažnostiach od roku l822.
Pre urbariálny spor vedený súdnou cestou
proti zemepánovi a pre deputácie odchá-
dzajúce z obce do Budína alebo do Vied-
ne, bol niekoľkokrát predvedený pred vo-
jenskú komisiu, ktorá ho mala odviesť za
vojaka. Bol často väznený, trestaný a skoro
na smrť zbitý. Veril, že poddaný musia spor
o pôdu vyhrať. Preto ich povzbudzoval, aby
nerozorávali medzi a pôdu neobrábali, kým
sa spor nevyrieši v ich prospech. Nepokoje
poddaných vzrastali. Obec bola obsadená
vojskom, ktoré malo udržiavať poriadok
a prinútiť poddaných obrábať pôdu. Pans-
tvo urobilo súčasne radikálne opatrenia.

Panský súd 20. mája l824 rozhodol, aby
hlavní podnecovatelia a organizátori vzbury
Ján Petrenko, Čapčuga a Hronec a ďalší
boli do troch mesiacov aj s rodinami s obce
vysťahovaní, pretože ich zemepán pre
neposlušnosť nechce ďalej na gruntoch
trpieť. Príkaz na ich vyhnanie z gruntov vy-
dala aj Kráľovská miestodržiteľská rada.
Najhorší trest stihol vtedy už bývalého rich-
tára Jána Petrenku, želiara Jána Jánošíka
a Michala Suchého. Koncom septembra
l825 bol ich majetok ohodnotený. Z hodno-
ty majetku boli im odrátané všetky dlžoby
a zvyšok bol vyplatený ich rodinám, aby sa
z obce okamžite vysťahovali. Menovaní traja
poddaní boli medzitým uväznení. Žiadosti
o omilostenie potrestaných boli márne.
I keď v roku l827 došlo k čiastočným úpra-
vám poddanských vzťahov, nové urbárne
opatrenia a územné zmeny podľa pôvod-
ného stavu neboli vykonané.

Ján Petrenko s rodinou sa z vyhnanstva
vrátil do obce až po zrušení poddanstva
v roku l848. Túžil zveľaďovať rodičovský
grunt. No najprv si ho musel odkúpiť. Až po
rokoch tvrdej práce sa mu podarilo naplniť
svoje túžby, vrátiť sa do rodičovského
domu a gazdovať na zakúpených poliach.
U obyvateľov obce bol i naďalej obľúbený
pre jeho statočnosť, odvážnosť, spravod-
livosť a odhodlanie bojovať za ich práva.
Preto naň dlho spomínali aj po jeho smrti.

Prevzaté z knihy Jána Šlosára,
Vlachovo 1427-2002

FS Stromíš a FS z Talianska na spoločnej fotografii z Liptála Foto: Ing. Ľ. Gál

Galéria VlachovčanovStála rubrika

Ján Petrenko - richtár a bojovník za práva
poddaných vo Vlachove

Vlachovčania v Čechách

40. výročie
FS Stromíš

FS Stromíš predviedol svoje ume-
nie na Medzinárodnom folklórnom
festivale v moravskej dedine Liptál.

Začiatkom novembra dôjde k presťaho-
vanie Materskej škôlky do priestorov ZŠ.
Uvoľnené priestory poskytne obec pre zria-
denie Klubu mládeže, pre Izbu Matice
slovenskej a rozšírenie sociálnych služieb.
V prevádzke ostane kuchyňa školskej
jedálne s predpokladom, že v budúcnosti
sa v našej škole zvýši počet stravníkov.

Zriadenia Klubu mládeže sa dožadujú
naši dorastajúci mladí občania, aby sa
mali kde schádzať, rozvíjať svoje záujmy,
umelecké či technické zručnosti. Obecné
zastupiteľstvo so starostom dlhú dobu
hľadalo priestory pre Klub mládeže, no
v obci vhodné priestory neboli. Teraz sa
naskytli, takže sa môžu racionálne využiť.

Doriešiť bude potrebné prevádzku in-
štitúcií v uvoľnených priestoroch vzhľadom
na kúrenie, spotrebu vody, elektriny, upra-
tovanie, údržbu a iné technické záležitosti.

Obec má záujem o zriadenie takej in-
štitúcie, akou je Klub dôchodcov. Ten má

svoj štatút, zriaďovaciu listinu, predsedu,
výbor, prevádzkové hodiny, pečiatku,
samostatné účtovníctvo, plán práce a iné
organizačné zabezpečenie. Verme, že
mládež si nájde medzi sebou prirodzené
mladé a obetavé osobnosti, ktoré dokáže
prevádzku klubu zabezpečiť. V ústrety mla-
dým vyjde aj obec najmä pri zostavení
vyššieuvedených písomností a zabezpečení
materiálu na obnovu priestorov po MŠ.
Obecné zastupiteľstvo poverilo svojich
členov, menovite poslankyňu Dr. Vieru
Hroncovú a aktivistov JUDr. Jána Klobušní-
ka a Slavomíra Labuzíka poskytnutím všes-
trannej pomoci mladým pri zriadením klubu
a dohľadu nad jeho činnosťou.

Od našej dorastajúcej generácie očaká-
vame, že aktívne pomôže pri rekonštruk-
čných prácach v priestoroch klubu a pri
príprave žiadosti na poskytnutie dotácií na
vybavenie a činnosť tejto novej obecnej
ustanovizne. Juraj Kováč

Klub mladých je v dohľadne

Naše talenty...              Foto: M. Kušnier
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