
Ukážkou toho, že ešte aj dnes sa
v dedinách na Gemeri zachovávajú
tradície, je Vlachovská gubajka. Každý
rok v prvý vianočný sviatok sa dedi-
nou ozýva spev gubajkárov, ktorí
v sprievode obchádzajú dedinu. Hoci
to valasi, odetí do gubajok - kožúškov
a nejeden dedinčan ponímajú humor-
ne, Vlachovská gubajka má svoju myš-
lienkovú podstatu v narodení Krista.
„Sú to bethelemské vianočné koledy,
ktoré sa vo Vlachove tradujú už vyše
sto rokov,“ hovorí starosta obce Mgr.
Juraj Kováč a dodáva, že túto sku-
točnosť dosvedčil ešte žijúci Ondrej
Černaj, ktorý má 96 rokov. „Vraj on
ako mládenec chodieval s gubajkou

nielen po Vlachove, ale aj v Gočove
a dokonca v Hnilci.“

Väčšia časť zvykov sa pri Vlachov-
skej gubajke zachovala. Spev valachov
vyláka pred domy dedinčanov s fľaša-
mi „ohnivého moku“ a s pečivom v ru-
kách. Každý si želá šťastné sviatky
a sprievod pokračuje ďalej, pričom ob-
chádza aj malebné zákutia dedinky.
„Je to čisto mužská záležitosť, ale me-
dzi valachmi zvyknú byť aj dvaja
chlapci, preoblečení za paničky s be-
tlehemskou hviezdou. Spievajú tak-
zvanú „glóriu“. K hviezde valasi po-
kľaknú a dávajú symbolické darčeky
Ježiškovi. Fujarku, valašku, oštiepok,
kožuštek, teda každý čo má ...“.

Obchádzkou po dedine gubajka ne-
končí. Keď sa už zotmie, prichádza sprie-
vod do stredu dediny. Na malom amfi-
teátri sa zvykne zísť aj päťsto ľudí.
Nielen z Vlachova, ale aj z okolitých de-
dín a miest si prídu pozrieť nevšedné
divadlo. Vystupujú malí koledníci zo škôl-
ky a školy, spieva cirkevný spevokol,
znejú pastierske melódie a oslava
končí spoločným spevom Tichej noci.

Vlachovská gubajka si prosto zaslú-
ži pozornosť každého, kto chce „na-
sať“ atmosféru starých čias a zároveň
si spestriť vianočné sviatky. Ako
kedysi ľudia, pre ktorých to bola uda-
losť číslo jeden.            Stela Krausová

Gemerský Korzár
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Začiatkom roka sme z Programu ob-
novy dediny získali 89 000,- Sk na obno-
vu verejných studní. Z toho sme dokázali
svojpomocne i dodávateľsky rekonštruo-
vať štyri studne - dve na Kamennej ulici,
jednu na vyšnom konci Letnej ulice, jed-
nu pri kaštieli. Tieto malé stavby sa stali
ďalšou ozdobou Vlachova a v prípade po-
treby budú slúžiť ako zdroje pitnej vody.
Na jar ich naši hasiči vyčistia, osadíme
vedrá s novými retiazkami a dáme urobiť
hygienický rozbor vody.

Z ministerstva kultúry SR sme žiadali
vyše jeden milión korún na dokončenie
chodníkov, úpravu trávnatých plôch, ze-
lene, osvetlenia, parkoviska a grófskej ľa-
dovne v historickom parku kaštieľa. Pri-
znaných nám bolo 210 tis. Sk s účelo-
vým určením na rekonštrukciu ľadovne.
Práce vykonala špecializovaná stavebná
firma Pamiatkostav Rožňava. Pre budúc-
nosť nás čaká úloha vybudovať k ľadovni
prístupovú cestu, mostík cez rieku Slanú
a prístrešok na oddych turistov či náv-
števníkov tejto technickej historickej pa-
mätihodnosti Vlachova.

Počas uplynulého leta obec venovala
značnú pozornosť vytvoreniu podmienok
pre umiestnenie materskej škôlky v bu-
dove základnej školy. Po schvaľovacích
procesoch na Regionálnom úrade verej-
ného zdravotníctva v Rožňave a v OcZ
bola v letných mesiacoch urobená rekon-
štrukcia dolných priestorov ZŠ a MŠ bola
presťahovaná. Práce boli urobené väčši-
nou brigádnicky aktivačnými zamestnan-

cami, čím došlo oproti predpokladaným
nákladom k úspore cca 80 tis. Sk. Na jar
bude potrebné dokončiť omietky a dlaž-
by na vstupe do žiackej jedálne.

Našu obec najviac „trápi“ absencia ve-
rejnej kanalizácie a zlý stav obecných
ciest. Protestujeme proti vládnemu roz-
hodnutiu, že do roku 2015 majú nárok
na kanalizáciu len obce nad 2000 obyva-
teľov. Dali sme aktualizovať projekt kanali-
zácie a ČOV z roku 2003 a podali sme
žiadosť na Environmentálny fond SR.
Hodnota kanalizácie v našej obci je vyše
40 mil. Sk. Ak aj projekt nebude schvá-
lený, pustíme sa do rekonštrukcie aspoň
jednej cesty - na Ulici kpt. Nálepku, ktorá
je najviac poškodená. Mlynská ulica bu-
de opravená po výmene vodovodného
potrubia, ďalšie ulice prídu na rad po-
stupne. Projekty sú pripravené na rekon-
štrukciu ulíc kpt. Nálepku, Oslobodite-
ľov, Kúpeľnej a Mlynskej.

Občania si pochvaľujú nový chodník
popri štátnej ceste. Obec za jeho obnovu
zaplatila vyše 300 tis. Sk. V budúcom ro-
ku sa pustíme do ďalších etáp opravy
chodníka smerom k ZŠ a na poľnohos-
podárske družstvo. Čaká nás aj vybudo-
vanie novej autobusovej čakárne na
hornej zastávke.

Od armády SR sme z jej prebytočných
zásob vybavili pre obec bezplatne doda-
nie troch strojných zariadení a to cister-
nového automobilu na podvozku V3S,
ktorý dáme prerobiť na „vyklápač“, ďalej
malé vozidlo „multikár“ a traktorovú vleč-

ku. Počítame s kúpou traktora na zimnú
a letnú údržbu ciest, odvoz domového
odpadu a tráv.

Počas leta obec venovala veľa úsilia
údržbe a prevádzke kúpaliska. Hoci táto
prevádzka nie je zárobkovou činnosťou,
o čom svedčí len neveľký zisk obce z čin-
nosti na kúpalisku (cca. 40 tis. Sk), kúpa-
lisko chceme udržať a zmodernizovať.
V príprave je projektová dokumentácia na
komplexnú rekonštrukciu areálu kúpalis-
ka a amfiteátra.

Pozornosť bola naďalej venovaná roz-
voju kultúry. Na tomto úseku sa vydarila
organizácia Vlachovského kultúrneho
leta, z ktorého bol divácky i finančne
najúspešnejší koncert hudobnej skupiny
Desmod. Aj keď boli na neho výdavky
vysoké, skončili sme so ziskom, ktorý
vykryl všetky straty z organizovania Let-
ného festivalu ľudového spevu a tanca,
ako aj Remeselníckeho jarmoku. Podari-
lo sa nám získať vyše 31 tis. Sk, ktoré
boli použité na školstvo.

Za vydarené možno považovať aj
oslavy 40. výročia založenia FS Stromíš,
ktorého sa 1. decembra 2007 zúčastnilo
takmer 200 bývalých i súčasných členov
tohto reprezentačného kolektívu obce.
Vďaka sponzorom - našim bývalým čle-
nom a priaznivcom mala obec a OZ Stro-
míš len malé výdavky na uskutočnenie
osláv. Poďakovanie za finančnú pomoc
vyslovujeme darcom: Dušan Ferenčík -
Píla Dobšiná, Zuzana Renková - Hotel
Toliar Štrbské Pleso, Kovostroj Dobšiná,
STAF Automation s.r.o. Košice, Siderit
Nižná Slaná a veľkoobchod ALEX RV
s.r.o. Rožňava.

V budúcom roku očakávame v rámci
SR veľké možnosti na získanie finanč-
ných prostriedkov pre obec z Európ-
skych fondov.

(pokračovanie na 2. str.)

Od začiatku prvého roka volebného obdobia 2007 - 2010 sa v našej obci
darí postupne napĺňať rozvojové zámery stanovené perspektívne do roku
2015. Obec so školou získala nad rámec ročného rozpočtu vyše 400 tis. Sk
na zveľaďovacie práce, pripravené boli projekty na opravu obecných ciest,
chodníkov, vodovodu, strediska obecných služieb, ľadovne a budovy ZŠ. Zo
šiestich podaných žiadostí na vyššie inštitúcie boli kladne vybavené tri.

Plnenie rozvojových zámerov obce

Pozývame Vás na
„Vianoce vo

Vlachove 2007“
Program:

14.00
• pochôdzka gubajkárov obcou
• vianočné koledy v miestnom

rozhlase

15.30
• reprodukovaná vianočná hudba

na priestranstve „Pri šetierni“

16.30
Ústredné priestranstvo obce
„Pri šetierni“
• vianočná hudba v podaní

dychového tria
• otvorenie vianočných osláv

príhovorom starostu
• spevokol Agapé
• vinše pastiera, cigánov, detí,

susedov
• Vlachovská gubajka
• Tichá noc, svätá noc - dychové trio
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Spravodajstvo zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove

Starosta obce predložil program
rokovania, ktorý navrhol doplniť o ďal-
šie body: Informačná správa o zasad-
nutí finančnej komisie, schválenie
vstupu obce do občianskeho združe-
nia Dobšinského kraj, cenovú ponuku
na úpravu chodníka na ulici SNP,
správu o hospodárení Spoločného
obecného úradu v Dobšinej na úseku
stavebnom a školskom, žiadosť On-
dreja Pakesa o odpredaj obecného
pozemku, žiadosť Ing. Jána Galla
o príspevok na publikáciu knihy Príbe-
hy gemerských poľovníkov a stanovis-
ko obce k projektu pokusného overo-
vania osemročného štúdia Strednej
školy pre žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia v Nižnej Slanej.

V situačnej správe o financovaní
a zmene prevádzkových podmienok
na úseku školstva obce Vlachove
riaditeľka školy Mgr. Mária Hlaváčová
oboznámila prítomných poslancov
a aktivistov s výškou poskytnutých
dotácií na prenesené aj originálne
kompetencie. Aj napriek úsporným
opatreniam je potrebné zo strany ob-
ce zvýšiť dotáciu na originálne kom-
petencie o 511 000,- Sk. Od 1. no-
vembra 2007 sa MŠ presťahuje do
budovy ZŠ. Nevyhnutná je aj rekon-
štrukcia sociálnych zariadení na hor-
nej chodbe základnej školy.

Pri úprave rozpočtu obce Vlachovo
pre rok 2007 finančná komisia navr-
huje upraviť v časti príjmy položky
územný plán, ÚPSVaR aktivačná čin-
nosť, dotácia Ministerstva kultúry na
rekonštrukciu ľadovne, daň z pozem-
ku, poplatky za predaj služieb a v čas-
ti výdavky položky výstavba miest
a obcí, cestná doprava, rozvoj obcí,
verejné osvetlenie, rekreačné a špor-
tové služby, kultúrne služby, vysiela-
cie a vydavateľské služby a originálne
kompetencie v školstve. Po diskusii
predložený návrh finančnej komisie
schválili všetci prítomní poslanci.

V informatívnej správe o stave
ROEP a vysporiadaní pozemkov pre
obec vo verejnom záujme aktivista
Štefan Bendík informoval o dočas-
nom zastavení zámeny pozemkov
medzi Pozemkovým spoločenstvom
vo Vlachove a obcou. Pozemkové
spoločenstvo nie je vlastníkom po-
zemkov, preto nemôže vykonávať
žiadne úkony s pozemkami svojich
členov. Na vysporiadanie pozemkov
je potrebné počkať do skončenia
ROEP v prvej polovici roku 2008.
Tiež miestne komunikácie môže vyh-
lásiť za majetok obce len komisia
ROEP. Podobne je to aj v prípade
vodných tokov. Podmienkou uznania

vlastníctva je dokázané vlastníctvo
obce alebo zrieknutie sa pozemkov
štátom v prospech obce.

Správu o vyúčtovaní podujatí Vla-
chovského kultúrneho leta 2007 pred-
niesla Renáta Lešková. Na Letnom
festivale ľudového spevu a tanca boli
príjmy vo výške 23 600,- Sk a výdav-
ky 97 494,- Sk. Na remeselníckom
jarmoku boli príjmy vo výške 8 460,- Sk
a výdavky vo výške 14 450,- Sk. Na
vystúpení hudobnej skupiny Desmod

boli príjmy vo výške 271 600,- Sk a vý-
davky 160 342,- Sk. Celkovo boli
príjmy vo výške 303 660,- Sk a vý-
davky 272 286,- Sk. Celkový zisk
z podujatí Vlachovského kultúrneho
leta bol 31 374,- Sk.

Schválený bol návrh na vstup obce
Vlachovo za člena Občianskeho
združenia „Dobšinského kraj“, so síd-
lom na obecnom úrade v Gočove. 

Starosta obce oboznámil prítom-
ných s cenovou ponukou firmy Agro-
stav Rožňava na úpravu chodníka na
Ulici SNP v jeho druhej etape od
Ulice kpt. Nálepku po rybník. Prítom-
ní poslanci s predloženým návrhom
súhlasili s tým, že práce sa uskutoč-
nia v roku 2008.

Starosta oboznámil prítomných so
správou o hospodárení Spoločného

úradu v Dobšinej na úseku školskom
a stavebnom a so žiadosťou Ondreja
Pakesa o odpredaj obecného pozem-
ku, parcelné číslo 1909/6 k.ú. obce
Vlachovo o výmere 169 m2 vedeného
na liste vlastníctva č. 631. Odpredaj bol
schválený za hodnotu 20,- Sk/m2.

V interpelácii a diskusii bolo rie-
šené vybavenie Domu smútku, plas-
tovanie bazénov na kúpalisku, výsad-
ba porastov okolo obecných vodných
zdrojov a v okolí Ľadovne, informatív-
na správa o účinkovaní FS Stromíš
v obci Liptál (ČR) a o využití bývalých
priestorov MŠ na účely klubu mla-
dých a Izby Matice slovenskej.

Zo zápisnice OcZ spracoval
Mgr. Marian Kušnier 

Prezident SR prijal dňa 12.12.2007 v Prezidentskom paláci aj predstaviteľov našej
obce. Prejavil týn poctu celej našej obci. Na obr. zľava poslanec OcÚ Dušan Elexa,
prezident SR Ivan Gašparovič a starosta obce Juraj Kováč.              Foto: F. Ďurčenka
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Informácia o obyvateľoch obce
Vlachovo k 15.12. 2007

Obyvateľov spolu 893
z toho: dospelí 782

muži 377
ženy 405 
deti (do 15 rokov) 111
chlapci 64 
dievčatá 47

Obyvatelia podľa veku:
do 3 rokov 12
od 4 do 14 rokov 98
od 15 do 18 rokov 47
v produktívnom veku 595 
(od 19 do 62)
z toho: muži 304

ženy 291
z toho: nezamestnaní 42

v poproduktívnom veku
(62 a viac) 141

z toho: muži 46
ženy 95

Renáta Lešková

Zastupiteľstvo sa zaoberalo situačnou správou o financovaní a zmene pre-
vádzkových podmienok na úseku školstva, úpravou rozpočtu obce pre rok
2007, informatívnou správou o stavebných prácach v obci za prvý polrok
2007, informatívnou správou o stave ROEP a vysporiadaní pozemkov pre
obec vo verejnom záujme a správou o vyúčtovaní podujatí Vlachovského
kultúrneho leta 2007.

Víťazom súťaže Dedina roka 2007
sa stala obec Liptovská Teplička.
Celoslovenskej pocty sa dostalo
i doterajším Dedinám roka: Soblahov
(2001), Hrušov (2003) a Vlachovo
(2005). 

Slovenský prezident v príhovore
k prítomným starostom vyjadril radosť
zo stretnutia s ľuďmi, ktorí vedia ako
zveľaďovať svoju obec, skrášľovať
životné prostredie pre svojich oby-
vateľov. Všetkým predstaviteľom obcí
sa poďakoval za zanietenosť a sta-
rostlivosť s akou pristupujú k pomoci
svojim občanom, napriek tomu, že
ich práca nebýva často dostatočne
ohodnotená. Ako povedal, rád by
navštívil aj obce, ktoré ešte nepozná,
aby spoznal ich obyvateľov a ocenil
ich tvorivé súťaženie a zdravú rivalitu,

ktorá ich inšpiruje k ďalšiemu skval-
itňovaniu svojho životného prostredia. 

Prítomní starostovia vysoko ocenia
záujem hlavy štátu o dianie na sloven-
skom vidieku, ktorý je podstatnou
a nezanedbateľnou súčasťou Sloven-
ska. Dôležité je pri zveľaďovaní obce
využiť každú príležitosť, ktorá poskyt-
ne nové skúsenosti a možností pre jej
ďalší rozvoj. „Len ak si budeme vážiť
svoju históriu, miestne hodnoty, pes-
tovať a zveľaďovať svoju kultúru, folk-
lór i tradície, chrániť okolitú krajinu,
upevňovať medziľudské vzťahy, mô-
žeme naše bohatstvo ponúknuť
i ostatným, vrátane národov v európ-
skom spoločenstve.“, povedal staros-
ta Liptovskej Tepličky, ktorý bol ho-
vorcom starostov. 

Prezident SR Ivan Gašparovič za-
želal všetkým predstaviteľom ocene-
ných obcí a ich spoluobčanom veľa
zdravia, tvorivých síl a veľa dobrých
myšlienok pre rozvoj ich obce.

Tlačové oddelenie
Kancelárie prezidenta SR

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal starostov
ocenených obcí v súťaži Dedina roka

(pokračovanie z 1. str.)
Zatiaľ neboli vyhlásené granty a pod-

mienky získania týchto financií. Našou
úlohou, ktorú sa usilujeme splniť je
príprava projektovej dokumentácie
nevyhnutne potrebnej k podaniu žiados-
tí. Súvisí s tým aj vysporiadanie pozem-
kov pod kúpaliskom, futbalovým ihris-
kom, pod obecnými cestami a ďalšími
verejnými budovami a priestranstvom,
pretože bez toho obec finančné pro-
striedky nedostane. Aj táto úloha je už
pred ukončením s posledným termínom
pre ROEP do 30.6.2008.

Mgr. Juraj Kováč
starosta

Plnenie rozvojových
zámerov obce

Prezident SR Ivan Gašparovič
privítal v stredu 12. decembra
v Prezidentskom paláci starostov
ocenených obcí v súťaži Dedina
roka. 



Pri dani z nehnuteľností poskytuje obec
Vlachovo oslobodenie od dane a zníže-
nie dane nasledovne:
1. Správca dane ustanovuje, že poskytu-
je oslobodenie od dane z pozemkov na :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, ko-
lumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytu-
je zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na
bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.
Dokladom preukazujúcim dôvody pre po-
skytnutie daňovej úľavy predloží daňovník
správcovi dane najneskôr do 31. januára
bežného roka.
Daňová úľava sa poskytuje výlučne až po
predložení nasledovných pokladov: -
vyjadrenie príslušného orgánu štátnej
správy, - posúdenie zdravotného stavu
občanov - ZŤP.
Starosta obce je oprávnený požadovať
predloženie ďalších podkladov, na zák-
lade ktorých bude možno nepochybne
a jednoznačne posudzovať žiadosti
a rozhodovať vo veci.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytu-
je daňovú úľavu do výšky 50 % vlast-
níkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa
v historickej časti obce (Mlynská ul.,
Letná ul., Kamenná ul.), ktorí vykonajú na
svojej nehnuteľnosti obnovu, maľbu,
rekonštrukciu. Táto úľava sa poskytne na

návrh stavebnej komisie, ktorá posúdi
stav nehnuteľnosti.
Pri miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa
zvyšuje sadzba poplatku nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt: 0,60 Sk za
osobu a kalendárny deň t.j. 219,- Sk
/osoba, rok
b) fyzická osoba, ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, neby-
tový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť: 0,30 Sk na osobu a kalendárny
deň t.j. 109,- Sk / rok
c) podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorí sú podnikateľmi mimo ubytovacích
služieb s prevádzkou na území obce bez
zamestnancov: 3,30 Sk na kalendárny
deň t.j. 1 204,- Sk / rok
so zamestnancami: 3,30 Sk za zamestnan-
ca a kalendárny deň t.j. 1 204,- Sk / rok
d) podnikateľ a právnická osoba so za-
mestnancami, alebo bez zamestnancov,
ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnu-
teľnosť alebo byt na poskytovanie ubyto-
vacích alebo rekreačných služieb: 3,30 Sk
na kalendárny deň t.j. 1 204,- Sk / rok
3,30 Sk za zamestnanca a kalendárny
deň t.j. 1 204,- Sk / rok 
1,- Sk za osobu a kalendárny deň podľa
predloženého hlásenia o obsadenosti
lôžok za predchádzajúci kalendárny rok
e) poľnohospodársky subjekt s prevádz-
kou na území obce 1,- Sk za zamestnan-
ca a kalendárny deň t.j. 365,- Sk / rok
Obec Vlachovo poskytuje nasledovné

úľavy:
a) občanom vo veku nad 80 rokov sa
poskytuje úľava vo výške 50 % z miestne-
ho poplatku,
b) občanom - držiteľom preukazu ZŤP sa
poskytuje úľava vo výške 50 % z miestne-
ho poplatku po predložení nasledovných
pokladov: -  vyjadrenie pr ís lušného
orgánu štátnej správy, -  posúdenie
zdravotného stavu občanov - ZŤP
c) študentom vysokých škôl, stredných
škôl, ktorí sú ubytovaní v školských
internátoch a dochádzajúci do miesta
trvalého bydliska, pracujúcim a zároveň

ubytovaným mimo miesta trvalého pobytu
sa poskytuje úľava vo výške 50 %
z miestneho poplatku po predložení
nasledovných dokladov: - potvrdenie
o návšteve školy, doklad z ubytovacieho
zariadenia, potvrdenie zamestnávateľa
o mieste výkonu práce s dokladom
o ubytovaní.
d) doklady preukazujúce nárok na
oslobodenie alebo úľavu je potrebné
predkladať každý kalendárny rok
v lehote do 31. januára kalendárneho
roka. Po tomto termíne úľava nemôže
byť v kalendárnom roku priznaná.

TURISTICKA UBYTOVŇA

Náklady 
Spotreba materiálu 3 253,-
Ostatné služby 1 990,-
Mzdové náklady 5 830,-
Spolu 11 073,-

Výnosy 
Tržba 46 950,-

ZISK 35 877,-

KÚPALISKO

Náklady
Spotreba materiálu 85 052,- 
Spotreba energie 25 300,-
Ostatné služby 8 104,-
Mzdové náklady 43 064,-
Spolu 161 520,-

Výnosy
Tržba 100 840,-

STRATA - 60 680,-

BUFET 

Náklady
Spotreba materiálu 34 185,- 
Tovar bufet 189 922,- 
Ostatné služby 1 841,-
Mzdové náklady 31 754,-
Spolu 322 430,-

Výnosy
Tržba 322 291,-
Úroky 139,-
Spolu 257 702,-

ZISK 64 728,-

Hospodársky výsledok 39 925,-
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Zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachovo o miestnych dania a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2008

Rozpočet obce Vlachovo pre rok 2008 
PRÍJMY

Položka Názov položky Rozpočet v tis. Sk
312001 Bež.transf..zo ŠR 1577,0 

školstvo 1380,0 
vzdelávacie poukazy 28,0 
cestovné 6,0 
územný plán 143,0 
UPSVaR - aktiv.činnosť 20,0 

111003 Výnos dane z príjmov 5259,0 
121001 Daň z pozemkov 423,0 
121002 Daň zo stavieb 193,0 
121003 Daň z bytov 4,0 
133001 Daň za psa 18,0 
133003 Daň za hracie prístroje 45,0 
133006 Daň za ubytovanie 1,0 
211003 Dividendy 29,0 
133013 Daň za komun.odpady 150,0 
212003 Príjmy z prenájmu 40,0 
221004 Ostatné poplatky 20,0 
223001 Poplatky za predaj služieb 60,0 
223003 Poplatky za stravné 25,0 
242 Úroky z vkladov 1,0 
244 Úroky z term.vkl. 2,0 
311 Tuzemské bežné granty 2,0 
322001 POD - dotácia 150,0 

Vlastné príjmy školy 200,0

Spolu 8199,0 
VÝDAVKY

Položka Názov položky Rozpočet v tis. Sk
01116 Výdavky verejnej správy (mzdy, odvody, cestovné,

stravné, materiál, plyn, elektr. energia, voda, telefón,
poštovné, čist. potreby, tlačivá, knihy, časopisy,
reprezentačné, údržba budovy, reklama, poistné,
údržba softweru, odmeny poslancov OZ 2643,0

0112 Finančná a rozpočtová oblasť (audítor, poplatky banky) 50,0
0320 Požiarna ochrana (materiál, palivo, služby, súťaže,

náhr.diely, poistenie) 50,0
0443 Výstavba miest a obcí (územný plán, projetk. dokument.) 663,0
0451 Cestná doprava (materiál, údržba ciest - aj zimná, poistenie vozidiel 30,0
0510 Nakladanie s odpadmi (popl.za ulož. odpadu, mzdy, odvody,

palivo, materiál) 350,0
0620 Rozvoj obcí (VZ) (palivo-kosačky, náhr.diely, kosenie VP,

ochran.pr.pom. 250,0
0640 Verejné osvetlenie (elektr. energia, materiál, údržba) 140,0
0810 Rekreačné a športové služby (výdavky Stromíš,

príspevok pre TJ, údržba ubyt. zar., materiál) 270,0
0820 Kultúrne služby (prevádzka KD, kultúrne leto) 227,0
08203 Klubové zariadenia (klub dôchodcov, klub mládeže) 100,0
08205 Knižnice (nákup kníh, odmena) 10,0
0830 Vysielacie a vydavateľské služby (materiál,

údržba MR, tlač. služby - noviny) 70,0
0840 Náboženské a iné spoločenské služby (materiál, údržba DS

a cintorína, člen. príspevky ZMOS, ZMOHG, RVC, Mikroregion) 150,0
10202 Sociálne služby (jednoráz.dávky soc.pomoci, opatrov. služba) 5,0

Školstvo 3191,0
Pren. komp. ZŠ 1414,0
Origin. komp. MŠ 623,0
ŠJ 617,0
ŠKD 537,0

Spolu 8199,0

Predbežná správa o finančnom hospodárení
podnikateľskej činnosti obce Vlachovo za rok 2007

Do lesa Pod Michlovom neustále ktosi vozí domový a stavebný odpad. Je to trestné a obec
stojí likvidovanie čiernej skládky veľa síl a peňazí. Zabráňme tomu!               Foto: –Jkč–



Vysporiadanie pozemkov obce
(pokračovanie z minulého čísla VN)
Vysporiadanie vlastníctva pozemkov

sa takto z praktického dôvodu dostávalo
na vedľajšiu koľaj, pretože budovanie
objektov občianskej a technickej vybave-
nosti spolu s údržbou a plnením opráv-
nených požiadaviek a potrieb občanov
bolo na vtedajšie pomery nesmierne
časovo i finančne náročné.

Situácia sa ešte viac skomplikovala
po Novembri 1989 prijatím zákonov o reš-
titučných nárokoch, keď sa časť majetku
a teda i pozemkov vrátila pôvodným
vlastníkom, ak títo boli známi. Pozemky
neznámych vlastníkov, alebo vlastníkov,
ktorí z nejakého dôvodu nespĺňali pod-
mienky pre navrátenie majetku, zostali
vo vlastníctve čsl. štátu, pozdejšie Sloven-
skej republiky v zastúpení Okresného
úradu. Po jeho zrušení niektoré pripadli
najbližším obvodným úradom, napr.
Obvodnému úradu Dobšiná, prípadne
nedávno zrušenému Krajskému úradu
v Košiciach. V súčasnosti práve prebieha
delimitácia majetku na obvodné úrady.
Tak sa mohlo stať, že pri toľkých admin-
istratívnych presunoch s prípadnými chy-
bami alebo nepresnosťami niektoré
pozemky v intraviláne našej obce sú
majetkom neexistujúceho čsl. štátu.

Súčasná legislatíva umožňuje investo-
vanie finančných prostriedkov len vtedy,
ak je pozemok, prípadne iný majetok vo
vlastníctve investora, prípadne ak je
vlastníctvo v zmysle zákona nahradené
napr. nájomnou zmluvou. Táto situácia
vlastne viedla miestne samosprávy, aby
v záujme plnenia úloh v rozvoji obcí riešili
vlastníctvo pozemkov. Je potrebné
uviesť, že aj keď v tejto oblasti už v našej
obci predchádzajúci starostovia i súčas-
ný starosta obce vykonali veľa práce,
najmä na úseku identifikácie vlastníkov
dotknutých pozemkov, predsa sa situá-
ciu ešte stále nepodarilo dotiahnuť do
úspešného konca. Treba vyzdvihnúť aj
ochotu miestnych občanov, ako vlastníkov
niektorých pozemkov, ktoré boli v minu-
losti zastavané verejnoprospešnými stav-
bami, že takmer bez výnimky pochopili
situáciu, a súhlasili s riešením vlastníctva
týchto pozemkov tzv. vydržaním za
úhradu, v prospech Obce Vlachovo.

Štátne správne orgány si taktiež
v poslednej dobe uvedomujú neúnos-
nosť takejto situácie a vyvíjajú značnú ini-
ciatívu na jej vyriešenie. Jednou z foriem
k dosiahnutiu potrebného prehľadu
o vlastníctve pozemkov je tzv. Register
obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/,
rozbehnutý už pred niekoľkými rokmi.
Pracovná komisia menovaná pre túto
oblasť pravidelne zasadá aj v našej obci.
Bezpochyby aj v tejto oblasti sa už urobil
veľký kus práce, avšak najväčší diel
práce stále zostáva na miestnu samo-
správu. V tejto súvislosti Obecné zas-
tupiteľstvo v našej obci, vedomé si
náročnosti tejto úlohy, rozhodlo, aby sa
vysporiadaním pozemkov, do ktorých
obec v minulosti investovala určité
prostriedky, prípadne pozemkov ktoré
sú dôležité z hľadiska zámerov rozvoja
obce v budúcnosti, zaoberala osobitne
poverená osoba. Jedná sa pre-
dovšetkým o zhromaždenie základných
údajov a dokumentov o vlastníkoch
dotknutých pozemkov, na základe
ktorých komisia ROEP vykoná potrebné

úkony na zápis vlastníctva k pozemkom
do katastra. Touto úlohou som bol pove-
rený ja, pisateľ tohto článku. Za necelé
4 mesiace, počas ktorých sa sporadicky
touto záležitosťou zaoberám, už bolo
v mene obce Vlachovo podniknuté
viacero dielčích krokov, o ktorých
pravidelne informujem na zasadnutiach
Obecného zastupiteľstva. V súčasnosti,
v spolupráci s Katastrálnym úradom
v Rožňave sa dokončujú práce na identi-
f ikácii pozemkov, ktoré by mali byť
prevedené do vlastníctva obce od
bývalého Krajského úradu v Košiciach,
prebiehajú jednania s ďalšími vlastníkmi
dotknutých pozemkov, napr. Slovenský
vodohospodársky podnik, Slovenský
pozemkový fond, a ďalšími, kde už sú
veci v štádiu vysokej rozpracovanosti,
t. j. tesne pred záverečným aktom, ktorým
je prevod vlastníctva na obec Vlachovo.

Osobitnou kapitolou je vysporiadanie
pozemku, zabratého výstavbou fut-
balového ihriska, ktorý je vo vlastníctve
Pozemkového spoločenstva vo Vlachove
. Vzhľadom na to, že súčasná legislatíva
neumožňuje odpredaj, bola uzavretá
Zámenná zmluva medzi Obcou Vlachovo
a Pozemkovým spoločenstvom Vlacho-
vo, ktorou sa pozemok pod futbalovým
ihriskom vymení za iné pozemky, ktoré
sú z hľadiska ekonomického využitia
v budúcnosti pre Pozemkové spoločen-
stvo výhodnejšie. Aj táto zmluva však
musí byť doložená súhlasom všetkých
vlastníkov majetkových podielov
spoločenstva, čo bude bezpochyby ďal-
šou náročnou úlohou, a bude vyžadovať
ústretovosť občanov našej obce.

Ďalšou, veľmi dôležitou úlohou v tejto
oblastí je riešenie vlastníctva pozemkov
pod niektorými miestnymi komunikácia-
mi, napr. časti ul. Mlynskej, časti ul. Ka-
mennej, časti ul. Kúpeľnej, časti ul. Druž-
stevnej a časti ul. Letnej, nakoľko na nie-
ktorých z nich sa pripravuje povrchová
úprava. Potrebné je však aj riešenie ďal-
ších pozemkov, ktoré sú dôležité pre pl-
nenie zámerov Obecného zastupiteľstva
v najbližšom období i s výhľadom do bu-
dúcnosti, napr. v súvislosti s plánovanou
výstavbou obecnej kanalizácie, s rekon-
štrukciou objektu bývalej grófskej ľadov-
ne, či iných oddychových zón v obci.

Z časového hľadiska sú to úlohy
veľmi náročné, ale dôležitý je cieľ, kvôli
ktorému sme sa pre tento tzv. beh na
dlhú trať rozhodli, a tým je všeobecný
záujem ďalšieho úspešného rozvoja
našej obce, ktorá je naším domovom.

Štefan Bendík
Aktivista a člen Komisie pre výstavbu

pri Obecnom zastupiteľstve

Vlachovskú gubajku môžete vidieť aj po stáročiach
Valasi prišli do Vlachova - vtedajšej

baníckej osady Lampertdorf - za tzv. va-
lašskej kolonizácie začiatkom 15. sto-
ročia. Osídlili pahorkatiny okolo Vla-
chovského potoka, zaviedli nový spô-
sob hospodárenia v podhorskej oblasti
ako aj svoje valašské zvyky a obyčaje. 

Obradovým zvykom valachov, ktorý
siaha až do obdobia narodenia Ježiša
Krista je Vlachovská gubajka - vianočné
koledy, spevy a tance pastierov oviec
ospevujúce narodenie malého Ježiška.

Gubajkári - valasi oblečení v gubách,
chološniach a krpcoch, na hlavách s vy-
sokými stužkami a pozlátkom zdobený-
mi klobúkmi, v rukách s pastierskymi ky-
jakmi, od dávnych dôb chodievali počas

prvého dňa vianočného dedinou a za-
hrali malé vianočné divadielko u všet-
kých gazdov, ktorí si to priali. Odmenou
za to im boli domáce výrobky či „trúnok
valašský“, ba u zámožnejších aj niekoľ-
ko grošov.

Starodávny zvyk „vlachovskej gubaj-
ky“ sa udržal dodnes. Gubajkári však už
nechodievajú „z domu do domu“, ale
popoludní o 14.00 hod. dňa 25. decem-
bra, na prvý sviatok vianočný, prejdú
obcou, ako „zváči“ na večerné vystúpe-
nie „pri šetierni pod Strosom“, na ústred-
nom priestranstve obce. Tu v peknej
prírodnej scenérii, zvlášť keď je pod
snehom, odohrajú takmer hodinové vys-
túpenie detskí i mládežnícki gubajkári,
vinšovníci a spevácky zbor Agapé, ob-
ľúbené ľudové divadielko „Vlachovskú
gubajku.“ Proti mrazu bojujú návštevníci
päťdesiatlitrovým kotlom vareného vína. 

Mgr. Juraj Kováč
starosta
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Dňa 1. decembra 2007 oslávil Folklórny súbor Stromíš 40. výročie svojho vzniku.
Reportáž o tomto jubileu prinesieme v ďalšom čísle našich novín. Foto: J. Gallo

ZMYSEL MAGICKÝCH VIANOC
(ÚVAHA)

KÚZLO VIANOC SA SKRÝVA V KAŽDOM
RODINNOM KRUHU. KAŽDÁ RODINA SA
ZVÍTA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE.
V NIEKTORÝCH DOMOCH NAD DVERAMI VISÍ
PRAVÉ IMELO.
NA ULICI V DEDINE SI ĽUDIA SPIEVAJÚ
VIANOČNÉ KOLEDY. POČAS VIANOC AKOBY
SA ZASTAVIL ČAS - ZBRANE MLČIA.
KEBY TAK AJ ĽUDIA NA BOJISKÁCH MOHLI
ZABUDNÚŤ NA NENÁVISŤ.
KAŽDÝ Z NÁS CÍTI POČAS VIANOC MAGICKÚ
SILU.
VIANOCE SYMBOLIZUJÚ V KRESŤANSKOM
SVETE MIER NA ZEMI.
POČAS VIANOC SÚ ĽUDIA K SEBE MILŠÍ,
ROZDÁVAJÚ ÚSMEV.
POČAS VIANOC ĽUDIA OČAKÁVAJÚ PRÍCHOD
SPASITEĽA NA SVET.

RÓBERT KLEMENT
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Dobrie ráno a ščästlivie sviatky
Vám prajemo!
My smo malí žiaci, smelí ak vojaci.
Idemo s taškami, hore dedinami,
pod tie strechy, hlädat orechy.
Hodne ich majte, aj nám z nich
dajte,
koláš i beräc, malý pletenec.
To se nám páči, tak Vám Boh ráči,
dat nám dobrieho, všeho hojnieho.
Lem nás obdarte, zdraví zostante 
a tomu zadniemu, kus slaniny
dajte.

Vinšujem Vám vinšujem, na tie
slávnie svätky
Aby se Vám chovali všeliakie statky.
Kone hrivatie, voly rohatie,
Ovečky krutorožečky, kozičky
vyskočnožičky.
Husi chocholatie, kury järabatie,
kačky rapotačky v komore pšeničky.
Kelo máte na ráme džbánkov, 
aby Vám Pán Boh požehnáv telo
baranškov.
Kelo máte za rámom ložišky, 
aby Vám Pán Boh požehnáv telo
jähnišky.

To Vám vinšujem a prajem !

V uvoľnených priestoroch starej ma-
terskej školy popri doterajšom využití na
Klub dôchodcov a na lekárske ambulan-
cie ostáva v činnosti školská kuchyňa.
Bude mať samostatné meranie plynu
a elektriny.

Ďalšie priestory MŠ dostala mládež
na Klub mladých. Svojpomocne si klub
vymaľujú a za pomoci obce aj zariadia
nábytkom. Pripravený majú výbor klubu,
zostavujú štatút a organizačný poriadok
s otváracími hodinami a podmienkami
prevádzky klubu.

V jednej z miestností bývalej MŠ je
umiestnený Miestny odbor Matice slo-
venskej vo Vlachove. Nový výbor Matice
už v Izbe MS inštaloval historické obrazy
slovenských dejateľov a postupne, po
údržbe historických predmetov a doku-
mentácie umiestni v nej všetky zbierkové
predmety, ktoré zhromaždili predchá-
dzajúci členovia výboru MO MS. Verme,
že v nových priestoroch sa bude obid-
vom organizáciám dariť k spokojnosti
svojich členov.

Mgr. Juraj Kováč

Klub mladých a Izba Matice slovenskej



Ak ste si v programe nevybrali
Týmito slovami sa prihovárajú vyda-

vatelia novín, v ktorých inzerujú televíz-
ne programy a nasleduje ponuka knihy.
Požičala som si túto vedu, aby som
Vám, milí čitatelia, ponúkla možnosť
vypožičať si knihy z obecnej knižnice
a spríjemniť si dlhé jesenné a zimné ve-
čery, ak ste si nevybrali z televíznych
programov.

Pripomínam Vám aj výzvu napísať
alebo vyrozprávať dajakú príhodu vese-
lú či vážnu, pripoviedku, legendu, zaují-
mavosti, spomienky na rodákov či vlast-
nú tvorbu. Obohatíte tým iste aj iných
spoluobčanov.

Chcem Vás tiež informovať, že kon-
com novembra poslal obecný úrad žia-
dosť na MK SR o grant z podprogramu
na elektronizáciu knižníc. Napísali sme
projekt na modernizáciu našej knižnice.
Ide o získanie financií na kúpu počítača

a multifunkčného zariadenia. Tým by sa
informačné služby knižnice istotne
zlepšili.

Možno práca s počítačom pôjde ľah-
šie mladým aj tým najmenším žiakom,
ktorí sa zapísali za čitateľov ešte v marci
pri návšteve knižnice pri príležitosti Me-
siaca knihy, no nemusia sa obávať ani
starší. Určite si časom zvyknú aj oni na
tento moderný zdroj informácií.

Som rada, že knihy, ktoré si vážite
a nemáte ich už doma kde odkladať,
neodhadzujete, ale darujete do našej
obecnej knižnice. Takýmto trojnásob-
ným darcom je aj pán Róbert Klement.
Touto cestou mu ďakujem za knižný
dar v mene všetkých čitateľov.

Mgr. Mária Gallová
Obecná knižnica Vlachovo
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Tichá noc, svätá noc
Táto pieseň po prvý raz zaznela

v roku 1818. Vznikla v salzburskom
mestečku Obendorf. Autorom piesne
bol kňaz Joseph Mohr, ktorý požiadal
učiteľa Franza Xavera Grubera z Arns-
dorfu, ktorý v kostole zastupoval orga-
nistu, aby k jeho vianočnej básni skom-
ponoval melódiu s dvomi sólovými hlas-
mi. Keďže organ mal poruchu, bolo to
v sprievode gitary. Dnes je táto pieseň,
preložená do 200 jazykov, neodmys-
liteľnou súčasťou Vianoc.

Vianočný stromček
Stromčeky pôvodne zdobili hlavne

kostoly. Do domácností sa dostali naj-
prv v Nemecku, odkiaľ sa rozšírili do
celej Európy. Mnohí kňazi však tento
zvyk ako pozostatok pohanských zvy-
kov zakazovali. Vo veľkom sa v Európe
rozšírili v 18. a 19. storočí. Podľa jed-
ného názoru korene tejto tradície sia-
hajú až do Indie, kde v pútnickom mes-
te Divali, neďaleko Kalkaty, miestni
obyvatelia každoročne 25. decembra
vešajú nádobky so sviečkami na stromy
pri jazere. Stromčeky môžu mať pôvod
aj keltsko-germánskych oslavách
slnovratu, pri ktorých sa používali vetvy
ihličnatých stromov a imelo pre ich
trvalú zeleň ako symbol stálosti života.
Imelom a vetvičkami zdobili domy aj
starí Rimania. –R–

V dňoch od 1. - 4. augusta 2007 sa
osemnásť mladých ľudí a štyria dospelí
zúčastnili dorastového výletu, ktorý sa
konal na osvedčenom mieste v Poprade
- Veľkej. Počas tohto výletu sme sa zao-
berali tromi hlavnými témami: „Krásne te-
lo či duša?“ - „Moc slova“ - „Priatelia“,
Všetci účastníci boli rozdelení do štyroch
skupín, pričom sa každá skupinka mohla
realizovať pri príprave jedla na daný deň.
Počas výletu bolo možné získať body
v rôznych disciplínach, napríklad v mú-
drosti, usilovnosti, šikovnosti, obratnosti
jazyka a priateľstva. Voľný čas vypĺňali
hry, filmy a rozhovory. V jeden deň sme
skúšali vytrvalosť mladých priateľov po-
čas túry na Hincovo pleso a na druhý deň
zas na plavárni. 

Cieľom tohto výletu bolo v prvom rade
spoločenstvo k Pánu Bohu a v druhom
rade to, aby sa mladí priatelia priblížili
k Pánu Bohu a zistili, že viera sa netýka
iba jednej hodiny konfirmácie či kostola. 

Sme Pánu Bohu veľmi vďační a ne-
smierne prekvapení, že sme naplnili
kapacitu ubytovne a zároveň dúfame, že
na budúci rok budeme musieť pre záu-
jem nájsť väčšiu ubytovňu, aby sme sa
tam všetci pomestili.

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Životný príbeh pána Vojtecha Vrab-
licu sa začal ďaleko od gemerskej de-
diny Vlachovo, ale bol zaujímavo spätý
so slovenskou históriou.

V štyridsiatych rokoch 19. storočia
pôsobil v západoslovenskom meste
Myjava mladý učiteľ Vrablica. Bol ešte
slobodný, a preto býval so svojou mat-
kou, vdovou po učiteľovi. V revolučnom
roku 1848 bojoval s Hurbanovými do-
brovoľníkmi. Po skončení bojov sa vrátil
domov, ale to už účastníkov povstania
prenasledovali. Ktosi jeho matke ozná-
mil, že pána učiteľa hľadajú uhorskí
žandári. Matka syna skryla do veľkej
pece na pečenie chleba. V rodine sa
s hrdosťou spomínalo, že žandári ju za
vlasy ťahajúc vláčili po dvore, ale milujú-
ca matka zachránila svoje dieťa. Na
druhý deň ušiel do Juhoslávie, kde sa
opäť stal učiteľom, a to v Bajši. Tu sa aj
oženil. 

Jeho syn neskôr pracoval ako miest-
ny lekár. Ten mal dvoch synov. Dezider
ostal v rodnom kraji. Mladší syn Vojtech
Vrablica /narodil sa 27. 9. 1882/ odi-
šiel študovať teológiu na Evanjelické lý-
ceum do Prešova. Po absolvovaní školy
dostal miesto na Gemeri, v dedine Ko-
beliarovo.

O veľkodušnosti mladého farára ho-
vorí nasledujúci príbeh. Spolužiakovi
z lýcea a najlepšiemu priateľovi nepride-
lili farnosť. Vojtech Vrablica ho pozval
do Kobeliarova a ponúkol mu, aby sa
pri službách božích a iných povinnos-
tiach po týždni striedali. Delili sa aj
o zárobok. Neskôr sa priateľ stal evan-
jelickým farárom v Polome, kde pôsobil
veľmi dlho. Polomský pán farár sa volal
Ľudovít Lincény.

Vojtech Vrablica slúžil služby božie aj
vo Vyšnej Slanej. Práve tu si našiel bu-
dúcu manželku, dcéru miestneho učite-
ľa Vongu a sesternicu detí pána Samue-
la Pačenovského. S Margitou Vongo-
vou, ktorá sa narodila vo Vyšnej Slanej
23. 9. 1890 sa oženil už ako farár vo
Vlachove v roku 1907. Spolu mali jede-
násť detí. Prežili z nich však len dve,
a to druhé a tretie dieťa - Zlatica /nar.

v roku 1914 a Vojtech ml. /nar. v roku
1915/. Najväčšou tragédiou pre man-
želov bola smrť ich najstaršej dcérky
cez prvú svetovú vojnu. Kým otec slúžil
ako vojenský farár, španielska chrípka
v roku 1918 im zobrala deväťročnú
dcérku Margitu.

Pán farár sa okrem duchovnej služby
staral aj o hmotné zabezpečenie svojich
farníkov. V roku 1930 založil vo Vlacho-
ve „Potravné družstvo“. Členovia si kú-
pili po jednej účastine a obyčajne na
konci roka pred Vianocami dostali úroky
z vkladu, alebo si ich mohli vybrať v na-
turáliách vo forme potravín, čo bolo pre
vtedy mnohodetné Vlachovské rodiny
veľkým prínosom. 

V miestnej dvojtriednej ľudovej škole
pravidelne vyučoval náboženstvo, odba-
voval služby božie, svadby, krsty a po-
hreby. Veľmi dobre poznal dve generá-
cie svojich farníkov. V rodine sa traduje,
že bol veľmi zhovorčivý a priateľský.

Jeho dcéra Zlatica sa vydala za Vla-
chovského učiteľa Júliusa Štrbu, po-
chádzajúceho z Turca, ktorý neskôr
pätnásť rokov učil v Rejdovej. Syn Voj-
tech ml. ostal verný Gemeru. Učil
v Dobšinej, a potom bol riaditeľom školy
v obci Rejdová.

Vojtech Vrablica zomrel vo svojom
52. roku života a po 26 ročnom požeh-
nanom manželstve dňa 17. augusta
1934. Na jeho poslednej ceste po 28
ročnom pôsobení vo Vlachove ho vy-
prevádzala celá dedina. Podľa zachova-
nej fotografie dievčatá vo sviatočných
krojoch niesli kvety a vence. Cirkevný
zbor sa v ten deň dôstojne lúčil so svo-
jím farárom.

Dnes je na veľmi pekne upravenom
Vlachovskom cintoríne pri kríži hrob pá-
na farára Vojtecha Vrablicu a jeho man-
želky Margity, ktorá ho prežila len o tri
roky. Pochovaný je tu aj ich syn Vojtech
Vrablica ml. Pre ich potomkov aj keby
ich osud zavial kdekoľvek, ostane Ge-
mer a samotná obec Vlachovo vždy
milovaným a rodným krajom.

Mgr. Viera Harkabusová
Žilina-Bytčica

Galéria VlachovčanovStála rubrika

Vojtech Vrablica - evanjelický farár

Čelo pohrebného sprievodu Vojtecha Vrablicu pred cintorínom pri bývalej „šmitni“.
Foto: Archív VH

Narodil sa 27. 10. 1882 v Bajši /Juhoslávia/ • Zomrel 17. 9. 1934 vo Vlachove

Pán farár Vrablica (v strede) v kruhu svojich mladých zverencov.         Foto: Archív VH

Dorastový výlet Poprad - Veľká
Z činnosti cirkevného zboru Viete že ...?



Tohtoročná zima je zatiaľ pre voľne
žijúcu zver pomerne priaznivá. Počasie je
však vrtkavé a môže sa zmeniť zo dňa na
deň, čo sme spozoroval i  už koncom
novembra a začiatkom mesiaca december.

Aj túto zimu sme pre zver pripravili
dostatok objemového krmiva, ktoré je
uložené v zásobníkoch a krmelcoch. Časť
jadrového krmiva sme už odvozili do kŕm-
nych zariadení a časť je uložená v zásob-
níku. Tieto zariadenia navštevuje jelenia,
diviačia a srnčia zver. Je to aj z toho dôvo-
du, že zásobníky sú orientované na záve-
terných stráňach, kde cez deň zasvieti
slniečko.

Začiatkom mesiaca december končí
ruja muflónov. Celý mesiac ešte prebieha
ruja kamzíkov a párenie diviačej zveri. Už aj
medvede opozdilce sa uložili na zimný

spánok do svojich brlohov, ktoré si bohato
vystlali lístím, machom a suchou trávou.

Koncom roka sa organizujú spoločné
poľovačky, kde sa loví diviačia zver a tzv.
škodná zver /vlk, líška/. Prvú spoločnú
poľovačku sme mali v nedeľu 18. novem-
bra 2007 a druhú, tzv. hosťovskú v sobotu
1. decembra 2007, na ktorú si členovia
poľovníckeho združenia pozvali rôznych
hostí. Je to aj forma spoločných aktivít
členov poľovníckeho združenia a pria-
teľských posedení.  Pr i  organizovaní
spoločných poľovačiek by sme sa mali
správať discipl inovane, zachovávať
poľovnícku etiku a morálku. Na spoločnej
poľovačke sa zvykne zúčastniť viac ako
tridsať strelcov a hostí. Pri tomto počte
a pomerne hmlistom počasí treba ozaj
dbať na bezpečné zaobchádzanie so
zbraňami, najmä pri streľbe.

V mesiaci december vrcholí poľovná
sezóna. Podľa vyhlášky možno loviť jele-
niu, danieliu, muflóniu a diviačiu zver, bez
ohľadu na pohlavie a vek, podľa schvá-
leného plánu lovu. Ďalej možno loviť vlka
dravého, líšku hrdzavú, zajaca poľného,
králika divého, kunu lesnú a skalnú. Z per-
natej zveri bažanta, hrdličku, hus divú, ka-
čicu divú, krkavca čierneho, havrana čier-
neho, sojku škriekavú, vranu túlavú a stra-
ku čiernozobú.

Mesiacom január sa začína nový poľov-
nícky rok. Hlavná poľovnícka sezóna sa
skonči la a nastáva obdobie akt ívnej
starostlivosti o zver.

Koniec roka je obdobím, kedy bilancu-
jeme našu celoročnú činnosť. Dňa 9. de-
cembra 2007 na členskej schôdzi sme aj
my hodnotil i  výsledky našej práce za
uplynulý rok 2007. Keďže traja naši člen-
ovia spĺňajú kritériá na udelenie striebornej
a bronzovej medaily v diskusi i  podal
predseda poľovníckeho združenia návrh na
ich vyznamenanie, ktoré udeľuje Sloven-
ský poľovnícky zväz svoj im akt ívnym
členom.                          Ing. Jozef Mlynár

predseda PZ
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S príchodom chladnejších dní a nocí
sa začala vykurovacia sezóna. Vykuro-
vanie domov, bytov a rôznych iných
objektov je značne špecifická činnosť.
Špecifická v tom, že na výrobu tepla sa
používajú rôzne technické zariadenia
a suroviny. Využívajú sa najmodernejšie
bezobslužné plynové kotolne, ale aj
úplne jednoduché lokálne vykurovacie
telesá. Špecifická je aj v tom, že z cha-
rakteru tejto činnosti pri nedodržaní tech-
nologických postupov vždy hrozí priame
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Vykonáva sa v priebehu dlhšieho časo-
vého obdobia a z toho dôvodu môže dôjsť
u obsluhovateľov k zníženiu pozornosti
a bezpečnosti práce. A to ani nehovorím
o tom, že osoba, ktorá obsluhuje, nemá
niekedy ani najmenšie vedomosti o tech-
nických požiadavkách pri používaní
palivových spotrebičov a o rizikách spo-
jených s ich používaním. Týka sa to
hlavne fyzických osôb pri vykurovaní
rodinných domov, chát a garáží. U práv-
nických osôb a fyzických osôb podnika-
teľov je táto činnosť pod neustálym dohľa-
dom vedúcich pracovníkov, ako aj pod
kontrolou štátneho požiarneho dozoru.

Začala sa vykurovacia sezóna, ktorá
je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
trochu odlišná. Kým v predchádzajúcom
období mali občania snahu o čo naj-
jednoduchší a čo najčistejší spôsob
vykurovania plynom a elektrinou, dnešné
ceny energií ich nútia vracať sa ku kla-
sickým zdrojom tepla. Na vykurovanie
využívajú rôzne druhy tuhých palív, hlav-
ne drevo a uhlie, pričom na ich spaľova-
nie okrem kotlov na ústredné kúrenie
používajú rôzne lokálne spotrebiče, ako
kozuby, kachľové pece, murované pe-
ce, sporáky, ale aj všelijaké po domácky
vyrobené vykurovacie telesá. Opätovne
sa začínajú používať spotrebiče, ktoré už
boli vyradené a často aj z dôvodu zlého
technického stavu. Tieto telesá sa inšta-
lujú svojpomocne, a to väčšinou na dy-
movody a komíny, ktoré neboli dlhší čas
používané a teda ani skontrolované
a čistené. Pri takto inštalovaných vykuro-
vacích telesách hrozí nebezpečenstvo
nielen vzniku požiaru alebo výbuchu, ale
aj úniku splodín horenia. Tieto môžu svo-
jou koncentráciou pôsobiť priotrávenie,
alebo aj smrť osôb nachádzajúcich sa
v danom priestore.

Každoročne sme svedkami tragických
udalostí v súvislosti s využívaním vyku-
rovacích telies. Najčastejšie príčiny tých-
to tragédií je zlá inštalácia palivových
spotrebičov a ešte horší stav dymovodov
a komínového telesa. Problém je aj
v tom, že tento stav je najmä u najslab-
ších sociálnych vrstiev, ktoré na lepšie
vybavenie nemajú financie a nezriedka aj
ich odborné vedomie v tejto oblasti nie
je na dostatočnej úrovni.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Rožňave Vám chce
pripomenúť a upozorniť na nebezpečen-
stvo vyplývajúce z používania palivových
a iných spotrebičov používaných na
vykurovanie.

Pred uvedením do prevádzky a ná-
sledne v priebehu používania je potreb-
né splniť základné požiadavky pro-
tipožiarnej bezpečnosti podľa Vyhlášky
MV SR č. 79/2004 Z. z. Medzi t ie
najzákladnejšie patria:

- spotrebič pripojiť len na dymovod

a komín, ktorý bol skontrolovaný, pre-
skúšaný a vyčistený, ktorý spoľahlivo
odvádza splodiny horenia,

- palivový spotrebič inštalovať tak, aby
sa vo vymedzenom priestore nenachá-
dzali konštrukcie, obklady a iné predme-
ty z horľavých materiálov,

- spotrebič možno používať len vtedy,
ak je v dobrom technickom stave a za
podmienok určených výrobcom,

- pri používaní spotrebiča je potrebné
vykonávať dozor nad jeho prevádzkou.
Bez dozoru možno prevádzkovať len ta-
ký spotrebič, ktorého konštrukčné vyho-
tovenie to dovoľuje,a ak je to uvedené
v jeho dokumentácii.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Rožňave verí, že
zodpovedným prístupom k zabezpečova-
niu vykurovacej sezóny sa podarí predísť
požiarom a iným nepríjemným udalosti-
am, ktoré z tejto činnosti hrozia.

por. Ing. Peter Piater
OR HaZZ Rožňava

Požiarna bezpečnosť počas vykurovacej sezóny

Vlachovskí poľovníci v zimnej prírode Nad koľajou počas spoločnej poľovačky v de-
cembri 2005. Foto: archív PZ

Znížením množstva odpadov šetríte pe-
niaze, šetríte neobnoviteľné zdroje (uhlie,
ropa a pod.) a energie, chránite vlastné
životné prostredie.
Separované komodity:
Sklo:
Áno: fľaše bez uzáverov, prázdne fľaše,
črepy a úlomky z tabuľového skla
Nie: porcelán, zrkadlá, kameninu, auto-
sklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky,
sklo kombinované s iným materiálom,
alebo iný odpad
Papier a Tetrapak:
Áno: noviny, časopisy, zošity, katalógy,
knihy bez tvrdých obalov, poskladané
krabice vyrobené z tvrdého kartónu, ale-
bo z vlnitej lepenky
- škatuľové obaly od nápojov ako džúsy,
mlieko, víno, atď...,
Nie: papier špinavý a mastný, pauzáky,
celofán, vnútorný obal z cigariet, obaly
z čokolády a žuvačiek
Elektronický šrot:
odpad elektronického charakteru napr.
biela a čierna technika, spínače, počí-
tače, televízory, hi-fi technika
Pneumatiky:
pneumatiky z osobných automobilov, do
vonkajšieho priemeru 1 m, ktoré je po-

trebné zbaviť hrubých nečistôt
PET fľaše:
Áno: plastové fľaše od rôznych prírod-
ných minerálnych vôd a iných nápojov.
PET fľaše zlisujte pristúpením nohou.
Nie: umelé hmoty, plastové fľaše od ole-
jov, fólie, celofán a rôzne iné obaly.
Zmesové plasty:
Áno: fólie, sáčky, tašky, kelímky od jogur-
tov, misky, prepravky, plastové stoličky,
rôzne plastové obaly
Nie: plastové fľaše od olejov, podlahové
krytiny, znečistené plasty, laminát
Šesť zásad zberu komunálneho
odpadu a druhotných surovín
1. Zbierané komodity vykladajte pred
bránu svojho domu v čase od 7.00 hod.
v deň vývozu
2. V deň vývozu sa zber môže uskutočniť
aj vo večerných hodinách
3. Zbieraná komodita môže byť umiest-
nená aj v iných ako plastových vreciach
4. Komodity pri separovanom zbere
neukladajte do čiernych vriec
5. V deň zberu vykladajte pred svoju
bránu rodinného domu len tie komodity,
ktoré sa v určený deň zbierajú
6. Vrecia nezaväzujte

Zuzana Kováčová

Prečo je dobré odpad separovať?

Čo sa deje v revíri v zime
Z histórie poľnohospodárskej výroby vo VlachoveStála rubrika

V snahe zabrániť vývozu veľkoobje-
mového odpadu (starý nábytok, chladničky,
umelé hmoty a i. )  na čierne skládky
zabezpečila obec v roku 2007 veľkoobje-
mový kontajner, ktorý býva umiestnený na
priestranstve pri cintoríne. Táto služba obyva-
teľom bude poskytnutá aj v roku 2008 a to
v jarných mesiacoch marec - apríl a v jesen-
ných mesiacoch september - október.

Žiadame občanov, aby využívali túto
možnosť zbaviť sa nepotrebného odpadu
legálnym spôsobom. Zároveň upozorňu-
jeme, že za prepožičanie kontajnera obec
platí 357,- Sk a za jeden vývoz s uložením
na skládku 3 870,- Sk. Do kontajnera preto
nedávajte odpad, ktorý je možné separovať,
kompostovať, posekať (konáre), resp.
inakšie spracovať. Separovaný odpad nám
vyvezú z obce špecializované firmy na zber
pneumatík, akumulátorov, elektroniky, han-
dier, papiera, skla, plastových fliaš, tetrapa-
kových obalov od mlieka, džúsov a pod. 

Tonáž domového odpadu sa každým ro-
kom zvyšuje, preto musela obec pristúpiť
k miernemu zvýšeniu poplatku za zber, vývoz
a uloženie TKO. Separujme, znižujme množ-
stvo odpadu ušetríme pre seba i pre obec.

Zuzana Kováčová

Využívajte veľkokapacitné
kontajnery
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V cieli 2. ročníka výstupu na Stromíš v roku 1978. Zľava: Ondrej Rusnák, Milan
Kováč, Karol Samseli s malým Dušankom Kováčom, Ondrej Klement, Dušan Elexa,
Vladimír Hajdúk. Druhý sprava Ondrej Kováč - Kalman.                       Foto: archív D. E.

V sedemdesiatych rokoch minulého
storočia sa v našej krajine organizovali
zimné turistické lyžiarske prechody.
Známe boli Biela stopa SNP, Po sto-
pách prvého Československého ar-
mádneho zboru a v našom regióne
prechod z Dobšinského kopca na
Čuntavu. Tieto turistické akcie inšpiro-
vali v decembri 1976 aj vtedajší výbor
Telovýchovnej jednoty Družstevník Vla-
chovo na zorganizovanie tradície zim-
ného turistického lyžiarskeho precho-
du na Stromíš na počesť výročia oslo-
bodenia našej obce.

Výbor TJ Družstevník Vlachovo na
svojom zasadnutí v 19. decembra
1976 v priestoroch MNV /terajšia bu-
dova pošty/ pod vedením predsedu
Jaroslava Ondrejčíka a členmi výboru
Vladimírom Gecelovským, Pavlom Haj-
dúkom, Dušanom Elexom a Jánom
Gecelovským pripravili prvý ročník
Zimného výstupu na Stromíš v mesiaci
január 1977. Ihneď sa začala príprava
navrhnutého prechodu. 

Štart bol určený na nedeľu 20.
januára 1977 pred budovou miestne-
ho národného výboru a hasičskej
zbrojnice. Trasu prechodu organiza-
čný výbor stanovil: Pod brezim, Ždiar,
Biela skala, chata na Stromíši, kde bol
pripravený čaj. Po krátkom pobudnutí
pri chate bol naplánovaný návrat do
cieľa prechodu na miestnom kúpalis-
ku. Počas absolvovania trasy precho-
du skupina pod vedením šéfkuchára
Ondreja Hajdúka pripravovala kotlíkový
guláš v priestoroch kúpaliska. Prvého
ročníka sa zúčastnilo 36 účastníkov,
ktorí úspešne absolvovali celý pre-
chod. Na tomto prvom turistickom pre-
chode na Stromíš sa podieľali aj naši
požiarnici pod vedením Michala Labu-
zíka a Emila Pakesa, bývalý Zväzarm,
zastúpený Ondrejom Pakesom a On-
drejom Klementom a Slovenský zväz
mládeže, zastúpený Zuzanou Klemen-
tovou. Podiel na organizácii mali aj
zanietení turisti, vedení Jánom Gallom.
Nemôžeme nespomenúť ani Karola
Samseliho, bývalého riaditeľa školy,
ktorý absolvoval všetky doterajšie pre-
chody a z každého podujatia doniesol
zo Stromíša vetvičku smreka.

Druhý ročník zimného turistického

výstupu sa konal 22. januára 2007,
ako Memoriál našich padlých občanov
Štefana Klementa a Jána Elexu. Návrh
na konanie memoriálu padlých podal
Zväz protifašistických bojovníkov vo
Vlachove výboru telovýchovnej jedno-
ty, ktorý to následne akceptoval. Spo-
luorganizátorom sa tak stala aj miestna
organizácia Zväzu protifašistických
bojovníkov. 

Trasa druhého ročníka sa rozšírila
a viedla zo Stromíša na Hireškolu, po-
za Suchý vrch, Predné lúky, Nad lesy
s cieľom na kúpalisku. Účasť na dru-
hom ročníku bola podstatne vyššia
a zúčastnili sa ho okrem našich obča-
nov aj turisti z Dobšinej. Celá trasa bo-
la veľmi náročná, keďže tesne pred
prechodom napadlo veľa snehu
a v čase konania prechodu bol od-
mäk. Z tohto dôvodu rozšírenú trasu
absolvovalo iba niekoľko účastníkov.
Ostatní išli skrátenou trasou. 

Jedným z účastníkov tohto druhého
ročníka bol aj Ondrej Kováč - Kalman.
Keďže mal staré drevené lyže, celý
prechod ho stál veľa síl. Pri zjazde na
kúpalisko sa mu však rozbehli a vletel
do otvorenej brány kúpaliska. Preletel
pomedzi kotle s gulášom, ktoré stáli
oproti bráne. Všetko nakoniec dopad-
lo dobre. Kotle zostali na mieste a gu-
láš mu veľmi chutil. Po vyhodnotení
výsledkov prechodu odovzdal Karol
Samseli tradičnú smrekovú vetvičku zo
Stromíša predsedovi Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Ondrejovi Kováčovi.

Ďalšie ročníky prebiehali z roka na
rok na vyššej úrovni. Účastníci pre-
chodu dostávali účastnícke listy a odz-
naky, ktoré vyrábal Jaroslav Ondrejčík.

V deväťdesiatych rokoch prešlo
organizovanie zimného výstupu na
Stromíš na obec pod vedením Ing. Mi-
loslava Gála. Väčšina prechodov bola
absolvovaná peši z dôvodu zlých sne-
hových podmienok.

V posledných ročníkoch rapídne
narástol počet účastníkov na približne
štyristo a zúčastňujú sa ho aj turisti zo
širokého okolia, ba až z Košíc. Veríme,
že táto tradícia, ktorá má za sebou už
30. ročníkov, bude naďalej zachovaná
a ešte viacej zviditeľní našu obec.

Dušan Elexa

Z histórie výstupu na Stromíš

Stromíš
Stromíš nad Vlachovom hrdo sa vypína,
právom je naň pyšná celučká dedina.

On dedinu stráži, ľudia ho vnímajú, 
dlho pod Stromíšom veru nažívajú.

Boli časy slávne i obdobia skazy,
či svietilo slnko a či boli mrazy.

Bol zdrojom obživy, teplo im dodáva,
ako prejav vďaky vždy úctu dostáva.

Je miestom oddychu, symbolom víťazstva,
na počesť hrdinov je SNP cesta.

K hrdinom odboja veľkú úctu máme,
výstupmi na Stromíš na nich spomíname.

Ing. Ján Franko, Košice

Vyrubovanie vianočných
stromčekov

Prvé snehové vločky nám signalizu-
jú, že pomaly, ale isto prichádza zima
a s ňou aj kolotoč príjemných, ale aj
menej príjemných starostí. Veď kto
s radosťou odpratáva sneh, nosí drevo
alebo vyháňa mráz spoza nechtov?
Jednou zo starostí je aj zabezpečenie
vianočného stromčeka, bez ktorého si
ťažko predstaviť ozajstné Vianoce.
Tým šikovnejším ho stačí vybaliť zo
silonového sáčka a ozdobiť. Niektorí
si ho už v lete vyhliadli v lese a chytajú
sa ho vyrúbať, a to aj napriek riziku, že
môžu byť za výrub trestne stíhaní, lebo
ho v tom lepšom prípade niekoľkoná-
sobne preplatia niekde na úrade.

Výrub stromov z pozemku, ktorý
patrí do lesného pôdneho fondu,
môže byť kvalifikovaný aj ako trestný
čin v zmysle § 212 ods. 2, písm. d)
Trestného zákona. Najčastejšie sa
jedná o priestupok, a to buď proti
majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch, za
ktorý možno uložiť pokutu až do výšky
10 000,- Sk alebo o priestupok podľa
§ 19 ods. 1 písm. j )  zákona č.
100/1997 o hospodárení v lesoch ...
v znení neskorších zmien a doplnkov
/zákon č. 265/1995, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 100/1997/, podľa
ktorého sa dopustí priestupku na
úseku lesného hospodárstva ten, kto
v lesoch bez povolenej výnimky
vyrubuje stromy a kry. V tomto prípade
môže obvodný lesný úrad uložiť za
priestupok pokutu až do výšky 20
000,- Sk. Oplatí sa riskovať?

Verím, že ako každoročne, tak aj
teraz nám lesníci ponúknu stromčeky
za primeranú cenu a naše Vianoce
budú šťastné a veselé.

Mgr. Ivan Bronďoš

Systém verejnej správy
v Slovenskej republike

Slovenská republika má duálny sys-
tém verejnej správy, t.j. oddelenú sústa-
vu orgánov a kompetencií štátnej sprá-
vy a oddelenú sústavu orgánov a kom-
petencií územnej samosprávy. Duálny
model bol zavedený po roku 1989 a po
zrušení sústavy národných výborov.

Všeobecne platí, že orgány štátnej
správy vykonávajú to, čo im zákon
ukladá a orgány územnej samosprávy
môžu vykonávať všetko to, čo im
zákon nezakazuje.

Orgány štátnej správy sa rozdeľujú
na všeobecné a špecial izované.
V rámci všeobecnej štátnej správy sú
pre jej výkon zriadené obvodné úrady.
Pojem špecializovaná štátna správa
znamená, že ide o štátne orgány
v rámci trinástich jednotlivých rezor-
tov, napr. školské rady, úrady život-
ného prostredia, úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny, pozemkové úrady,
stavebné úrady, úrady pre cestnú do-
pravu a pozemné komunikácie, lesné
úrady, katastrálne úrady, a pod.

Územná samospráva má dve úrovne:
miestnu a regionálnu. Miestnu úroveň
tvorí 2 930 miest, obcí a mestských
častí Bratislavy a Košíc. Regionálnu
úroveň tvorí osem vyšších územných
celkov, ktoré poznáme pod skratkou
VÚC alebo samosprávnych krajov.

Obe úrovne samosprávy sú výra-
zom práva a spôsobilosti obyvateľov
miest a obcí prostredníctvom miest-
nych orgánov v medziach zákona spra-
vovať a riadiť podstatnú časť verejných
záležitostí v rámci ich kompetencií.

Územná samospráva je reprezento-
vaná volenými orgánmi. Na miestnej
úrovni sú to primátori, starostovia a po-
slanci obecných, mestských a miest-
nych zastupiteľstiev. Na regionálnej
úrovni sú to predsedovia a poslanci
VÚC. Všetkých reprezentantov územ-
nej samosprávy volia občania v priamych
a demokratických voľbách. Volebné
obdobie je štvorročné, ale na miestnej
a regionálnej úrovni sa nekryje.

Všetky mestá a obce majú rovnaké
kompetencie, s výnimkou dvoch naj-
väčších miest Bratislavy a Košíc. Niek-
toré kompetencie vykonávajú mestá
a obce od roku 1990, niektoré na ne
prešli v rámci reformy verejnej správy
od roku 2002 a niektoré aj neskôr.

Mgr. Marian Kušnier

KST Volovec Rožňava, mesto Rožňava
a obec Čučma
Vás pozývajú na

30. ročník novoročného
výstupu na Volovec

5. januára 2008

Prezentácia: Od 7.30 hod. do 8.15 hod. na
autobusovej stanici v Rožňave
Miesto štartu: Gulyapalag
Cieľ: Kultúrny dom v Čučme, kde bude
občerstvenie
Trasa výstupu: Gulyapalag - Doboška - Nad
Solnou - Malá skala - Skalisko (1923 m) -
chata Volovec - Čučma, kultúrny dom
Doprava: Účastníci výstupu budú prepravení
na štart (Gylyapalag) mimoriadnymi auto-
busmi z autobusovej stanice v Rožňave
s odchodom o 8.15 hod.
Dovoz účastníkov z Čučmy do Rožňavy
bude v čase od 13.30 hod. do 16.00 hod.
kyvadlovou dopravou.
Účastnícky poplatok: 50,- Sk (zakúpenie pri
prezentácii), zahrňuje účastnícky list, odznak
a prepravu autobusom. Možnosť prezentácie
aj na chate Volovec.

Právne okienko

Samosprávne okienko
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Futbal vo Vlachove má vyše sedemde-
siatročnú históriu. Prví aktéri tejto krásnej
hry už nežijú, ale ich následníci si pamä-
tajú na futbalové začiatky v našej obci. My
starší si pamätáme na futbalové účinko-
vanie Juraja Hronca, Juraja Hajdúka, On-
dreja Ďurána, ale aj ďalších, žijúcich i ne-
žijúcich.

Osobitne chceme priblížiť čitateľom
a priaznivcom futbalu roky 1970 až
1990. V roku 1970 sa futbal dostal do
funkcionárskej a hráčskej krízy, čo malo
za následok rozpad futbalu. Táto stagná-
cia trvala do roku 1972, keď nadšenci fut-
balu Juraj Varga (z Vierbiny), Anton Vadel,
Štefan Plačko aj ďalší, sa pokúsili o oži-
venie a tradície futbalu. Mužstvo dospe-
lých bolo prihlásené do štvrtej triedy
okresnej súťaže. Hneď pri svojom prvom
účinkovaní postúpilo do tretej triedy. Od
roku 1973 až do roku 1979 sa hrala vo
Vlachove tretia trieda. Od roku 1972 do
roku 1977 sa vystriedalo pri mužstve nie-
koľko trénerov ako Anton Vadel, Ing. Ján
Klement, Juraj Hajdúk. V roku 1977 pre-
vzal mužstvo Ján Gecelovský.

Nastupujúca mladá generácia futbalis-
tov ročníky 1951 až 1956 vytvorila dobrý
kolektív, ktorý futbalovo rástol a svoj
vrchol dosiahol v rokoch 1979 - 1987.

Veľmi úspešná bola sezóna 1978 -
1979, kedy prvýkrát v histórii futbalu
naše mužstvo postúpilo do druhej triedy
okresného majstrovstva, ktorú až na malé
zaváhanie hrá aj v súčasnosti.

Nemalú zásluhu na týchto úspechoch
mali novozvolení funkcionári a hráči. Na
prelome rokov 1974 - 1975 bol zvolený
výbor. Predsedom TJ sa stal Jaroslav On-
drejčík, podpredsedom Vladimír Gece-
lovský, tajomník Dušan Elexa, pokladní-
kom Ondrej Varga a členovia výboru An-
ton Vadel, Ján Gecelovský, Pavel Haj-
dúk, Zuzana Klementová a neskôr Milo-
slav Gál neskorší predseda TJ a Mária
Poláková.

Paradoxom je, že zodpovednosť za
futbal zobrali vtedy len 22 - 25 roční mla-
díci. Ako sa neskôr ukázalo, bola to
správna voľba. Mladé vedenie prejavilo
svoje ambície aj na zveľadenie špor-

tového areálu. V roku 1975 sa započalo
s výstavbou tribúny, upravovala sa a roz-
širovala hracia plocha, robilo sa oplotenie
areálu, po zakúpení autobusu sa začalo
s prístavbou k tribúne tak, ako ju pozná-
me v súčasnosti. Všetko to sa dialo pod pa-
tronátom vtedajších funkcionárov MNV.

V roku 1977 pri príležitosti osláv 550.
výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci bola slávnostne otvorená tribúna. Pri
tejto príležitosti odohralo naše mužstvo
priateľský futbalový zápas s prvoligovým
mužstvo vtedajšej federálnej ligy Tatra-
nom Prešov. Bolo to presne pred tridsia-
timi rokmi. Aj keď konečný výsledok 1:12
bol pre naše mužstvo nepriaznivý, naši
chlapci sa statočne držali až do 30 min.
zápasu a udržiavali nerozhodný výsledok
0:0, ubúdalo síl a prejavila sa aj herná
kvalita súpera. Toto nás povzbudilo
a v nasledujúcich obdobiach sme pozý-
vali na priateľské zápasy mužstvá z vyš-
ších súťaží.

Vo Vlachove hrali: ZŤS Košice - prvá
liga, mužstvá druhej a tretej ligy Vagónka
Poprad, Magnezit Jelšava, Baník Lube-
ník, Baník Rožňava, Šafárikovo a mužstvo
Karvinej z Českej republiky, ako aj
družstvo vietnamských vysokoškolákov
v Československu.

V roku 1975 bolo do okresnej súťaže
prihlásené družstvo dorastencov. Sklada-
lo sa z chlapcov narodených v roku 1958
až 1962. Vedúcim družstva bol Anton
Vadel a trénerom Ján Gecelovský. Odvte-
dy sa pravidelne hrá aj dorastenecká
súťaž.

Za zmienku stojí aj nadviazaná družba
medzi Vlachovom a maďarským mužst-
vom Ózd-Somsaly, ktorá trvala plných
desať rokov.

V roku 1986 sa funkcie hrajúceho tré-
nera ujal Ľubomír Hlaváč. Vyvrcholením
tohto obdobia bol postup v roku 1987 do
prvej B triedy Košicko-gemerskej (pozn.
terajšia piata liga). Naše účinkovanie
v tejto súťaži trvalo dve sezóny. V roku
1989 sme sa vrátili do okresnej súťaže.
Po vypadnutí z tejto súťaže nastala pre
nás zložitá situácia, keď niektorí hráči aj
funkcionári ukončili svoju kariéru. Zo sta-
bilného funkcionárskeho kádra zostali len
traja - Pavel Hajdúk, Dušan Elexa a Ján
Gecelovský. Predsedom sa stal Pavel
Hajdúk, ktorý zároveň vykonával aj dovte-
dajšiu funkciu hospodára.

Bolo to plodné a úspešné obdobie
v histórii vlachovského futbalu, keď naše
mužstvo za toto obdobie trikrát postupo-
valo do vyšších súťaží, vybudoval sa areál
ihriska, boli sme zakladateľmi zimného
pochodu na Stromíš a mnoho ďalších
nemenovaných aktivít. Z našej „liahne“
okúsil vyššiu súťaž Ondrej Marciš, ktorý
hral druhú ligu v Jelšave, Milan Hajdúk -
druhú ligu v Rožňave, z mladších Tomáš
Hronec. Všetci menovaní aj v súčasnosti
aktívne pôsobia v našom futbale.

Uznanie patrí všetkým hráčom, funk-
cionárom a fanúšikom nášho klubu, ktorí
sa pričinili o úspešnú reprezentáciu našej
obce. Uznanie chceme vysloviť aj súčas-
nému vedeniu na čele so starostom Mgr.
Jurajom Kováčom, predsedom klubu,
ktoré je úspešným pokračovateľom tradí-
cie futbalu v našej obci.

Športu zdar a futbalu zvlášť!
Mgr. Ján Gecelovský

Oživenie klubu v rokoch 1970 - 1990
Z histórie futbalu vo VlachoveStála rubrika

Zostava mužstva FO Družstevník Vlachovo z roku 1979. Toto mužstvo vybojovalo
postup do súčasnej I. triedy OFM. Prvý rad: Jar. Jánošík, P. Hajdúk, V. Marciš, J. Ko-
váč st., M. Černaj, M. Hajdúk, J. Leško, P. Ďurán, D. Sekerka. Druhý rad: E. Klement,
M. Leško, V. Elexa, tréner J. Gecelovský, O. Adamík, J. Kováč, D. Sopkovič. Na foto
chýbajú: O. Gál, M. Šivec, M. Šmíro, V. Šmíro, D. Elexa. Foto: archív FO

Výber turistických podujatí z turistického kalendára Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
v Rožňave a celoslovenských podujatí Klubu Slovenských turistov.

Termín Podujatie Organizátor

5. január 2008 30. ročník Novoročného výstupu na Volovec KST Volovec
12. január 2008 37. ročník Zimný prechod Slovenským rudohorím

- Čuntava KST Dobšiná
19. január 2008 31. ročník Výstupu na Stromíš OÚ Vlachovo
24.-27. január 2008 42. Slovenský zimný zraz turistov

a TOM Kremnica - Skalka MÚ Kremnica, KST Žiar n/H
9. február 2008 3. ročník lyžiarskeho prechodu cez Havranie skaly Eurobus DZ Rožňava
16. február 2008 Zimný prechod Slovenským rajom KST Elán Rožňava
1. marec 2008 30. ročník Gemerskej stopy Pača-Volovec OÚ Pača
22. marec 2008 41. ročník Jarný prechod Silickou planinou RRa KST Elán 
29. marec 2008 Výstup na Zeme OÚ R. Bystré
26. apríl 2008 Po novej značke do Dlhej Vsi OÚ Dlhá Ves
10. máj 2008 Po stopách P.J. Šafárika - 6. ročník výstupu na Ždiarik OÚ Kobeliarovo
24. máj 2008 45. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

na Volovci RR KST Rožňava
24. máj 2008 Obecný výstup na Volovec - Memoriál D. Fabínyho OÚ Betliar
7. jún 2008 8. ročník Výstupu na Prieslop OÚ Slavošovce
7. jún 2008 Výstup na Ždiar OÚ N. Slaná
14. jún 2008 Výstup na Košariská OÚ G. Poloma
14. jún 2008 6. ročník prechodu Slovenským rajom - Memoriál OÚ Dedinky

M. Černického
21. - 22. jún 2008 Mestský zraz turistov na Čuntave KST Dobšiná
21. jún 2008 9. ročník výstupu na Radzim OÚ V. Slaná
26.-29. jún 2008 41. vysokohorský zraz turistov v Tatranskej Štrbe Vht KST
30. jún - 6. júl 2008 39. stretnutie Turistických oddielov mládeže

TOM Svidník KST Svidník
3.-6. júl 2008 55. Slovenský zraz turistov vo Svidníku KST Svidník
12. júl 2008 11. ročník Hviezdicový výstup na Stolicu OÚ Rejdová
16. august 2008 Národný výstup na Kriváň KST Liptov, Matica slov.
28. - 31. aug. 2008 30. Slovenský zraz cykloturistov v Komárne KST Komárno
30. august 2008 14. ročník výstupu na Tureckú OÚ Rudná
30. august 2008 7. ročník výstupu na Trostie OÚ Gočovo
27. sept. 2008 Po stopách starej banskej činnosti OÚ N. Slaná
11. október 2008 3. ročník pochodu Muzikantským chodníkom OÚ Vlachovo

Ján Gallo
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Reg. č. WR-18/1999

Pozvánka na 31. ročník

výstupu
na Stromíš
Obecný úrad a občianske združenie

turistov vo Vlachove pozýva
všetkých záujemcov na 31. ročník

výstupu na Stromíš,
ktorý sa uskutoční

v sobotu dňa
19. januára 2008.

Štart bude tradične pred budovou
Obecného úradu o 8.00 hod. Presný
program turistického výstupu bude

zverejnený prostredníctvom
plagátov a miestneho rozhlasu.

Organizačný výbor výstupu

Futbalový oddiel TJ Vlachovo
Vás pozýva na

Vianočnú
tanečnú zábavu

v Kultúrnom dome vo Vlachove
dňa 25. 12. 2008 o 19.00 hod.

Hrá: „Trend“ z Vlachova
Vstupné: 120,- Sk
Tombola: 20,- Sk

Predpredaj vstupeniek:
Ocú Vlachovo, tel. 058/788 32 70 


