
Obdobie otázok: „čo chceš pod strom-
ček?“ – sa skončilo. Darček, ktorý sme si 
našli pod stromčekom, možno vyvolal 
úsmev a spokojnosť. Niektoré dary boli 
iba akceptované a nad niektorými sa až 
pozastavil rozum. Ktovie či tohtoročné 
Vianoce splnili svoj cieľ... Aj keď sme si 
pod stromčekom našli dary, po ktorých 
sme túžili, nemusíme byť šťastní. A aj 
keď sa naše predstavy o hmotných da-
roch nesplnili, predsa môžu byť Vianoce 
nezabudnuteľné. Rozdielom je láska. 
Lebo malý dar prinesený s láskou je viac 
ako obrovský dar bez nej. To, čo Vianoce 
robí Vianocami je totiž láska. Teda Via-
noce sú vždy, keď milujeme a sme milo-
vaní. Nielen v tomto období roka. Preto 
odpoveďou na otázku: „čo chceš pod 

stromček?“ by malo byť: „LÁSKU“. V Ježi-
šovi Kristovi nám ju Boh dal. Má mnoho 
podôb, ale stále je to tá obyčajná a záro-
veň nevšedná hodnota. 

Prajem vám, či už ste dostali malý 
alebo veľký dar, aby ste každý deň nové-
ho roku prežívali Lásku. Všetko sa pomi-
nie, no ona zostáva naveky.

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Na konci roka 2015 boli podané dve 
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok z Programu rozvoja vidieka na re-
konštrukciu chodníka na ulici SNP od 
družstva a na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie pred OD Jednota. V januári 
tohto roku bola podaná žiadosť o dotá-
ciu na vybudovanie kamerového systé-
mu v obci. V polovici februára finišovali 
práce na rekonštrukcii nízkonapäťového 
elektrického rozvodu v dedine, čo sme sa 
snažili využiť na rekonštrukciu rozvodu 
verejného osvetlenia, ale aj miestneho 
rozhlasu. Verejné osvetlenie má nové 
káblovanie a čo je dôležité, zapína sa na 
jednom odbernom mieste v strede obce. 
Je to výhoda nielen pre jednoduchšiu 
manipuláciu a jeho ďalšiu modernizáciu 
(ovládanie počítačom), ale aj z hľadiska 
zníženia nákladov pre zrušenie jedného 
elektromeru v lokalite Medzi hrobami. 
V tejto súvislosti sa nám tiež podarilo 
vybaviť s Východoslovenskou distribuč-
nou spoločnosťou káblovanie takmer 
celej obce na verejný rozhlas. Zrušili sa 
vysielačkové rozhlasy a dve ústredne, 
pretože jedna časť obce bola ozvučená 
ampliónmi na kábli a druhá ampliónmi 
na vysielačky, čo znižovalo kvalitu vysie-
laných oznamov. Teraz je miestny roz-
hlas rozložený na stĺpoch VDS s novými 
reproduktormi a ich sieť sa dá kdekoľvek 
rozširovať.

Podľa stratégie Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce sme 
reagovali na ďalšie výzvy, v ktorých bolo 

možné žiadať finančné prostriedky na re-
konštrukciu bazénov kúpaliska. Koncom 
februára bol vypracovaný projekt a poda-
ná žiadosť na Ministerstvo pôdohospo-
dárstva. Začiatkom marca bol vypraco-
vaný a podaný projekt na telocvičňu pri 
základne škole, ale ten nebol úspešný. 

Pätnásteho marca sme odovzdali ďal-
ší projekt a žiadosť na zníženie energetic-
kej náročnosti budovy obecného úradu. 
Poskytovateľom týchto finančných pros-
triedkov je Slovenská inovačná agentúra 
v skratke štrukturálne fondy. Ďalej sme 
podali projekt k Programu rozvoja vi-
dieka na výstavbu expozície tradičného 
remesla a roľníctva, ktorá by sa mala vy-
budovať pri kultúrnom dome. Posledný 
marcový týždeň bola zrealizovaná stavba 
prístrešku na cintoríne pri dome smútku, 
ktorá bola naplánovaná ešte v roku 2009.

V júli sa začala rekonštrukcia budo-
vy školy a to výmenou okien na naj-
nutnejších miestach, ktorými sú triedy  
a zborovňa. Žiadosť na získanie týchto fi-
nančných prostriedkov bola podaná ešte 
začiatkom roku 2015 a schválená len na 
jar tohto roku. Napriek tomu sme radi, že 
sme už konečne mohli investovať aj do 
tejto budovy a vytvoriť pre našich žiakov 
kultivovanejšie prostredie. Samozrejme 
pokračovať chceme ďalej rekonštruk-
ciou tejto budovy a to strechy, kúrenia  
a výmenou všetkých okien. V polovici leta 
prebiehalo aj maľovanie interiéru kultúr-
neho domu. Naposledy boli tieto priesto-
ry maľované po rekonštrukcii objektu  

v roku 2004, preto po modernizácii za-
riadenia stolov a stoličiek to bol nutný  
a logický krok. Nasledovať by mala re-
konštrukcia zadnej prístavby KD. 

V druhej polovici augusta bol do obce 
dovezený nový traktor s čelným naklada-
čom s vlečkou a kvalitným štiepkovačom 
drevín. Tieto stroje sme získali vďaka 
podanému projektu v jeseni 2015 na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. Projekt bol schválený, vďaka 
čomu máme v obci nový traktor, ku kto-
rému sme koncom novembra zakúpili aj 
snehovú radlicu, aby sme stroj dokonale 
využili a už nemali problém pri nádiel-
kach snehu. 

Pred záverom leta sme podali žiadosť  
v rámci výzvy na sanáciu nelegálnej sklád- 
ky nad kúpaliskom už druhýkrát, avšak 
ani v tomto kole sme neboli úspešní, pre-
to si tohto „strašiaka“ v doline musíme 
zlikvidovať vo vlastnej réžii. Na vyhláse-
nie ďalšej výzvy už čakať nebudeme.

V septembri nám vláda na svojom vý-
jazdovom zasadnutí v Rožňave schválila 
svojím uznesením z Akčného plánu okre-
su Rožňava sumu cca 200 tis. € na rekon-
štrukciu kúpaliska. Ja len verím, že tie 
schválené peniaze k nám na budúci rok 
skutočne aj prídu. 

(pokračovanie na 2. strane)
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Príhovor starostu obce

Najväčší dar je láska

Milí spoluobčania.
Tak a už sa aj rok 2016 krčí do kolien a my mu pomaly kývame na rozlúčku. Blí-

žia sa čarovné vianočné sviatky a s nimi koniec roka. Aj keď dni a týždne ubiehajú 
čoraz rýchlejšie a my si povieme „ ...akoby to bolo včera“ a mnohé veci, čo sa udia-
li na začiatku roka si ešte teraz živo pamätáme, aj napriek tomu by som si dovolil 
zhrnúť najmä hospodárske a investičné pomery v obci za rok 2016.

Obecný úrad vo Vlachove
spolu s organizátormi pozýva všetkých 

záujemcov na 40. ročník

Výstupu na 
Stromíš,

ktorý sa uskutoční v sobotu

21. januára 2017
Štart bude pred budovou Obecného

úradu vo Vlachove o 8.00 hod.
Presný program turistického výstupu

bude zverejnený prostredníctvom
plagátov a miestneho rozhlasu.

Organizačný výbor výstupu

Telovýchovná jednota
Futbalový oddiel Vlachovo

Vás srdečne pozýva na

Štefanskú
zábavu

dňa 25. 12. 2016 o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Vlachove.

Do tanca hrá hudobná skupina Trend.
Vstupné: 7,- €, Tombola: 0,50 €

Vlachovské
Vianoce 2016

22. 12. 2016 (streda) 
14.00 • Vianočná akadémia
  v kultúrnom dome

24. 12. 2016 (sobota, Štedrý deň)
16.00 • Služby Božie
  v evanjelickom kostole 
00.00 • Polnočný spev na túrni
  (FS Stromíš)

25. 12. 2016 (nedeľa, prvý Sviatok
                vianočný) 
09.30 • Služby Božie v evanjelickom
  kostole
13.00 • Pochôdzka gubajkárov obcou

Na ústrednom priestranstve obce
(pri Šetierni pod strosom) 

16.00 • Spevokol Agapé 
 • Príhovor starostu obce 
 • Prezentácia knihy:
  Spevy spod Stromíša
 • Vinše detí z FS Malý Stromíš
 • Čas radosti, veselosti
  (FS Stromíš)
 • Vlachovská gubajka (FS Stromíš)
 • Tichá noc – spoločná pieseň 
  účinkujúcich a divákov
19.00 • Štefanská zábava v kultúrnom 
  dome (TJ FO Vlachovo)

31. 12. 2016 (sobota, Silvester) 
00.00 • Silvestrovský ohňostroj
  na ústrednom priestranstve obce

Stromíš z pohľadu od turistickej rozhľadne „ Na prielohu“ - Belákovo, ktorú dala postaviť 
Urbárna spoločnosť Gočovo v roku 2016                              Foto: D. Černaj, 3. decembra 2016



8. zasadnutie OcZ - 8. 6. 2016 

A. Berie na vedomie:
1. Odborný komentár hlavnej kontrolór-

ky k Záverečnému účtu obce Vlachovo za 
rok 2015.

2. Správu audítora k účtovnej závierke 
za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej zá-
vierke 2015.

3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2015.

4. Správy z vykonaných následných fi-
nančných kontrol č. 1, 2, 3/2016.

B. Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 1 za rok 2016 na 

základe predloženého návrhu.
2. Záverečný účet obce Vlachovo za rok 

2015 a celoročného hospodárenia bez vý-
hrad.

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky obce na 2. polrok 2016.

4. Zriadenie Dobrovoľného hasičské-
ho zboru obce Vlachovo v zmysle zákona  
č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

C. Žiada:
1. Starostu obce o doplnenie projektu 

asfaltovania ul. Osloboditeľov o zachytá-
vanie a odvedenie dažďovej vody pozdĺž 
komunikácie.

2. Starostu obce jednať s geodetom  
a vlastníkmi o zhotovení geometrického 
plánu vysporiadania pozemkov areálu 
cintorína.

D. Súhlasí:
1. S odkúpením pozemku p. č. KN-C 

3166/4 od ŽSR.
2. S odkúpením časti pozemkov p. č. 

KN-C 2625/3 a 2625/2 od ich vlastníkov, na-
chádzajúcich sa v areáli cintorína.

E. Nesúhlasí:
1. So zasielaním SMS hlásení obecného 

rozhlasu.

9. zasadnutie OcZ - 4. 10. 2016 

A. Berie na vedomie:
1. Vyúčtovanie Dní obce Vlachovo 2016.

B. Schvaľuje:
1. Vedúceho výdajne odberných opráv-

není Ing. Mareka Hronca a členov výdajne 
odberných oprávnení Ing. Renátu Leškovú 
a Ing. Zuzanu Štefánikovú.

2. Žiadosť Jozefa Vargu z „Ulici“ o so-
ciálnu pomoc vo výške 200 € na nákup pa-
livového dreva na zimu.

3. Konsolidovanú výročnú správu obce 
za rok 2015.

4. Úpravu rozpočtu č. 3/2016.
5. Účasť na Programe spolupráce Inter-

reg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
6. Nákup snehovej radlice na traktor na 

základe verejného obstarávania.
7. Poplatok do obecného múzea vo výš-

ke 1 €, deti do 6 rokov - zdarma.

C. Žiada:
1. Starostu obce jednať s predsedom PD 

o znečisťovaní miestnych komunikácií.
2. Starostu obce o podrobnú analýzu 

fungovania spoločného obecného úradu  
a stanovenie výšky príspevku.

D. Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plá-

novania a životného prostredia preveriť 
funkčnosť odvodňovacích systémov v obci 
a navrhnúť riešenia.

10. zasadnutie OcZ – 26. 10. 2016

A. Berie na vedomie:
1. Cenový výmer č. 8/2016 pre prevádz-

ku cintorínov a krematórií.

B. Schvaľuje:
1. Zabezpečenie finančných prostried-

kov na realizáciu projektu s názvom „In-
creasing of attractiveness of the border 
area by promotion of partners natural he-
ritage“ v rámci výzvy Programu spolupráce 
V-A Slovenská republika – Maďarsko (kód 
výzvy SKHU/1601) vo výške 30 968 EUR  

z celkových oprávnených výdavkov 619 
360 EUR. 

2. Zásady odmeňovania poslancov  
a volených členov komisií v obci Vlachovo  
s účinnosťou od 01. 01. 2017.

C. Žiada:
1. Starostu obce uplatniť reklamáciu na 

štiepkovač LS 150 u dodávateľa.

D. Nesúhlasí:
1. S dodatkom poistnej zmluvy s po-

istiteľom Uniqa v druhu poistenia: lomu 
strojov.

11. zasadnutie OcZ – 06. 12. 2016

A. Berie na vedomie:
1. Odborný komentár hlavnej kontrolór-

ky k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019.
2. Informačnú správu hlavnej kontrolór-

ky o prijatých žiadostiach na rok 2017.
3. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2019.

B. Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Vlachovo na rok 2017 

na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie 
na základe predloženého návrhu. 

2. VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľností.
3. Kalendár kultúrno-spoločenských  

a športových podujatí obce Vlachovo na 
rok 2017.

4. Výšku dotácie na rok 2017 pre TJ FO 
Vlachovo vo výške 3000 €, FS Stromíš vo 
výške 3000 €, Motosport team vo výške 
1000 € a Motocross team vo výške 500 €.

5. Cenník poplatkov za masérske služby 
(Masáž pre občanov Vlachova – 3 €, cu-
dzích – 6 €, Seragem – občania Vlachova 
– 2 €, cudzí – 3 €).

6. Plán hlavnej činnosti kontrolórky na 
I. polrok 2017.

7. Dodatok č. 3/2016 k zmluve o zriadení 
Spoločného obecného úradu.

C. Súhlasí:
1. S poukázaním dotácie na rok 2017 

pre jednotlivé občianske združenia až po 
vyúčtovaní použitia finančných prostried-
kov na rok 2016 a jeho kontrole hlavnou 
kontrolórkou.

2. So zriadením stránky obce Vlachovo 
na Facebooku.

D. Poveruje:
1. Pracovníčku obecného úradu Ing. Ive-

tu Geletkovú, bytom Rakovec 14, Mlynky 
overovaním úradných písomností a podpi-
sov občanov.

Zasadnutie viedol Ing. Miloslav Gál, 
podpredseda družstva, ktorý v prvom 
rade privítal prítomných hostí – Ing. Pet-
ra Pakesa, starostu obce Vlachovo, Jaro-
slava Nemčka, starostu obce Kobeliarovo  
a Jaroslava Hajdúka, predsedu Pozem-
kového spoločenstva vo Vlachove. Sprá-
vu o činnosti a hospodárení družstva za 
rok 2015 a taktiež Podnikateľský zámer 
na rok 2016 predložil predseda predsta-
venstva a družstva Jaroslav Polák.

Poľnohospodárska výroba na hektár 
pôdy sa na Slovensku, v dôsledku veľ-
kého úbytku poľnohospodárskej pôdy, 
znížila o takmer 30 %. Aj kvôli tomu sa  
v dnešnej dobe musia poľnohospodári na 
Slovensku obracať oveľa viac, ako napr.  
v okolitých krajinách. Je chvályhodné, že 
družstvo vo Vlachove je jedným z mála 
na Slovensku, ktoré má takmer 60 rokov.

V roku 2015 družstvo posialo obilo-
viny na výmere 150,59 ha. Išlo o obilo-
viny, ktoré sú typické pre hospodárenie  
v ekologickom systéme, do ktorého 
spadá aj družstvo vo Vlachove. Nosný-
mi plodinami bola pšenica, raž, tritikále  
a ovos, z krmovín ďatelina, strukovinové 
miešanky a trávy.

V živočíšnej výrobe sa oproti minulým 
rokom finančná situácia na tomto úseku 
zlepšuje. PD Vlachovo sa zameralo na 
chov hovädzieho dobytka a oviec. Kvôli 
zvýšeniu produkcie mlieka PD nakúpilo 
plemenné barany, a taktiež pre dosiah-
nutie vyššej pripustenosti kráv boli za-
kúpené dva plemenné býky. V roku 2015 
družstvo zainvestovalo nielen do živočíš-
nej a rastlinnej výroby, ale aj do oblasti 
mechanizácie a rekonštrukcií budov na 
hospodárskych dvoroch vo Vlachove,  
v Gočove a v Kobeliarove. Bola zakúpe-
ná fixačná klietka, prenosné ohrady pre 
hovädzí dobytok, teleskopický manipu-
látor MANITOU spolu s príslušenstvom, 
traktorová vlečka, diskový žací stroj  
a rozmetadlo maštaľného hnoja. Taktiež 
sa investovalo napr. do oplotenia hos-
podárskeho dvora vo Vlachove, opra-
vy niektorých striech, či výmeny okien  
a vchodových dverí na administratívnej 

budove.
Stále ostáva „živá“ otázka ochrany 

pôdneho fondu. Družstvo eviduje 15 vý-
povedí nájomných zmlúv na pôdu, u kto-
rých, podľa zákona 504/2003 Z. z. plynie 
5-ročná výpovedná lehota. Každý člen 
družstva by si mal uvedomiť, že výpo-
veď nájomnej zmluvy na pôdu znamená 
pre družstvo oslabenie jeho ekonomiky.  
V roku 2015 sme uzavreli Dodatky k zmlu-
vám o nájme, s už známymi vlastníkmi 
pôdy v KÚ Vlachovo, Gočovo, Kobeliaro-
vo, Dobšiná a Stratená. Taktiež sme sa 
zamerali aj na novoobjavených vlastní-
kov pôdy po ukončení ROEP. Hlavným 
dôvodom úpravy zmlúv bolo zvýšenie 
ceny nájmu pôdy o 50 % oproti pôvod-
nému nájmu. Celkovo sme vyhotovili cca 
1000 zmlúv a dodatkov, z čoho sa nám 
vrátilo približne 90 %. Prioritou družstva 
je udržiavať korektné vzťahy s vlastníkmi 
pôdy. Čoraz viac majiteľov pôdy prichá-
dza s ponukou predaja pôdy, na ktorej 
PD hospodári. Ide najmä o majiteľov, 
ktorí pôdu zdedili a bývajú mimo svojho 
rodiska. 

Za účtovné obdobie 2015 Poľnohos-
podárske družstvo vo Vlachove vykázalo 
zisk vo výške 15 783 €, ktorý bude pride-
lený do nedeliteľného fondu.

Podnikateľským zámerom PD Vlacho-
vo pre rok 2016 naďalej zostáva prvový-
roba rastlinná a živočíšna a na ne nadvä-
zujúce pomocné činnosti.

Jedným z hlavných bodov VČS boli 
voľby do orgánov predstavenstva. Do 
nových orgánov družstva boli zvolení: 
predseda predstavenstva a predseda 
družstva – Jaroslav Polák, členovia pred-
stavenstva – Emil Gál, Jarmila Sojáková, 
Viera Klementová, Vlasta Genčanská, 
Alena Nemčková a Marián Kolesár. Za 
predsedu kontrolnej komisie – Zuzana 
Slováková, členovia kontrolnej komisie – 
Igor Leško a Mária Lešková.

Na svojom prvom zasadnutí si nové 
predstavenstvo volilo podpredsedu for-
mou tajného hlasovania. Za podpredse-
du bol zvolený Emil Gál.

Eva Šipulová

Z výročnej členskej schôdze PD Vlachovo

Hodnotenie výsledkov družstva a voľby

Čo je obsahom a cieľom novej knihy 
o Vlachove?

Cieľ je jednoznačný – zdokumentovať 
a natrvalo uchovať tradičnú ľudovú kul-
túru obyvateľov Vlachova pre súčasné 
i budúce generácie. V širšom meradle 
ide tiež o zviditeľnenie bohatých ľudo-
vých tradícii Vlachovčanov pre širokú 
odbornú i laickú verejnosť. Poznatky  
z dlhoročného výskumu piesňovej tvor-
by, osobitosti nárečia i historického ľu-
dového odevu vo Vlachove považujem 
za potrebné poskytnúť najmä študujú-
cej mládeži, ktorá – vynímajúc členov 
Folklórnej skupiny Stromíš – stráca 
stáročiami vžité zvykoslovné, piesňo-
vé, hudobné i nárečové návyky. Spevy 
spod Stromíša – 1. diel sú návodom, pr-
vou učebnicou vlachovských ľudových 
piesní, vlachovského nárečia a ľudové-
ho odevu. Druhý diel Spevov s ďalšími 
takmer dvesto piesňami pripravujeme 
na vydanie v ro ku 2017. 

Obsahovo je publikácia zameraná na 
časti:
- Stručný pohľad do histórie Gemera – 

obce Vlachovo a FSk Stromíš
- Notový a textový záznam piesní
- Popis vlachovského nárečia a nárečo-

vý slovník
- Dobový ľudový odev vo Vlachove s ob-

razovou prílohou

Z akého obdobia sú zdokumentova-
né piesne?

Výskum piesňovej tvorby v obci som 
robil od roku 1973. V tej dobe chodievalo 
do kultúrneho domu na nahrávky spevu 
vyše dvadsať starších žien, z ktorých, 
žiaľbohu, už nežije ani jedna. Najviac 
piesní zapísala a naspievala Júlia Ben-
díková U Turzáka, Mária Gallová U mly-

nárky, Anna Melišková, Mária Sekerková  
a ďalšie. Z mužov najviac piesní naspie-
val Ondrej Kováč z Malého Vlachova, 
Juraj Kováč st. U Lipuša a Ondrej Marciš  
U Ocelníka. 

Ako sú piesne zaznamenané?
Každá pieseň má svoju notáciu, ktorú 

vyhotovila popredná slovenská etnomu-
zikologička Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. 
z Banskej Bystrice. Texty piesní som zo-
stavil ja, zapísala ich Ing. Zuzana Štefáni-
ková. Zvláštnosťou knihy je priložený CD 
nosič so zvukovým záznamom piesní. Sú 
na ňom naspievané prvé slohy každej 
piesne, aby mohol čitateľ – poslucháč 
precítiť melodiku i dynamiku piesne. 
Väčšina zvukových záznamov je spred 
štyridsiatich rokov. Podliehajú vtedaj-
ším možnostiam nahrávacej techniky, 
preto sú menej kvalitné, no dobre poslú-
žia pre násluch piesní. 

V publikácii má odborný charakter 
aj stať o vlachovskom nárečí...

Je to pomerne široké, napriek tomu 
len stručné a zatiaľ neúplné vymeno-
vanie rozdielností nášho nárečia oproti 
spisovnému jazyku. Spoluprácu mi pri 
tom poskytol jazykovedec Doc. PhDr. La-
dislav Bartko, CsC. z Prešova.

Do zhromažďovania vlachovských 
výrazov v Stručnom nárečovom slovníku 
významnou mierou prispeli aj naši obča-
nia Ján Gallo, Emil Gál, Zuzana Štefáni-
ková a Marta Lešková. Podarilo sa nám 
zapísať len časť vlachovských výrazov.  
V druhom diely Spevov chceme vydať 
ďalšie „vlachovizmy“, preto už teraz 
vyzývam občanov k spolupráci. Je totiž 
ešte veľa nezaznamenaných originál-
nych slov, ktoré je treba zaznamenať 
(napr. vituchnút, stuchnútié, verklík, šó-

gór a stovky ďalších). 

Kto sa ešte podieľal 
na vydaní knihy?

Poďakovanie patrí Fon-
du na podporu umenia 
Bratislava, ktorý prispel 
sumou 1500 eur. Ostatné 
náklady som musel hra-
diť z vlastných zdrojov. 
Významnou mierou boli 
nápomocní aj pracovníci 
Gemerského osvetového 
strediska v Rožňave a tla-
čiarne Roven. 

Kedy bude kniha uve-
dená do života?

Uvedenie knihy do ži-
vota plánujeme urobiť  
v rámci Vlachovských Via-
noc 2016. Knihu si môžete 
zakúpiť na  „Gubajke“, ale-
bo u Juraja Kováča. 

Za rozhovor ďakuje
Mgr. Marián Kušnier

Spevy spod Stromíša
Vlachovčania sú hrdí na svoju históriu a ľudové tradície siahajúce až do 15. 

storočia. Vtedy totiž – konkrétne v roku 1427 - bola zaznamenaná prvá písomná 
zmienka o osade Lampertsdorf – Olahpathaka.

O histórii i o súčasnom dianí v kultúrnej činnosti Vlachovčanov sme sa rozprávali 
s Mgr. Jurajom Kováčom, ktorý v týchto dňoch vydal vo vydavateľstve Roven Rož-
ňava národopisnú publikáciu s názvom Spevy spod Stromíša. 

Členovia Poľnohospodárskeho družstva Vlachovo sa 27. mája 2016 zišli na vý-
ročnej členskej schôdzi v kultúrnom dome vo Vlachove, aby zhodnotili dosiahnuté 
výsledky za rok 2015. Dôležitosť rokovania schôdze umocňovala skutočnosť, že 
skončilo volebné a funkčné obdobie volených orgánov družstva a bolo potrebné 
zvoliť nových funkcionárov na funkčné obdobie 2016 – 2020.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove 

Životné jubileá
70 rokov

Dušan Černaj, 16.04.1946
Júlia Hajdúková, 03.07.1946
Viliam Ondrejčík, 17.09.1946
Mária Kušnierová, 13.11.1946
Zuzana Slivenská, 30.11.1946 

Milan Hajdúk, 15.12.1946
Mgr. Viera Kováčová, 23.12.1946

75 rokov

Viktor Merčák, 23.08.1941
Júlia Ďurajová, 17.11.1941

Mária Kouteková, 13.12.1941

80 rokov

Michal Tomko, 23.07.1936
Zuzana Klementová, 11.11.1936

85 rokov

Štefan Klementík, 06.03.1931
Mária Ďuránová, 09.06.1931
Zuzana Elexová, 14.08.1931
Mária Elexová, 19.11.1931

95 rokov

Mária Hajdúková, 09.12.1921

Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Michaela Adamiová, 05.07.2016

Hugo Černaj, 07.08.2016
Sebastian Fabian, 20.10.2016

Alžbeta Hlaváčová, 25.10.2016
Terézia Klementová, 06.11.2016

Vítame ich medzi nami!

Uzavreli manželstvo
Peter Zahoranský – Veronika Jacková

09.04.2016 
Ing. Ján Hreško – Miroslava Hroncová

13.05.2016
Robert Klaus Schwaben – Lenka Hajdúková

01.07.2016 
Jozef Haniščák – Janka Tökölyová

30.07.2016
Marek Labuzík – Ing. Zuzana Balážová

19.08.2016
Ivan Dovec – Ing. Ľudmila Hajdúková

10.09.2016
Mgr. Štefan Hronec – Ing. Zuzana Lešková

17.09.2016
Radko Šipula – Eva Černajová

24.09.2016
Ing. Ivan Ďurán – Bc. Edita Pardonová

08.10.2016
Ing. Marián Marciš – Ivana Cirbusová

28.10.2016

Novomanželom blahoželáme!

Opustili nás
Zuzana Olochová, rod. Kováčová

15.01.1928-24.04.2016
Dušan Herich

27.01.1949-01.05.2016
Michal Krajnik

02.03.1959-15.07.2016
Ján Varga

17.03.1962-14.08.2016
Mariana Vandráková
15.10.1976-13.09.2016

Elena Ondrejčíková, rod. Sojáková
05.05.1921-26.09.2016

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť!

Spoločenská kronika
k 31. 12. 2016

Nová kniha o Vlachove

Pohľad na Stromíš z nového Ranča pod Furmancom chovateľa Ing. Maroša Klobušníka. 
Sused Jaroslav Mihók pri kŕmení koní                                                       Foto: J. Kováč

(pokračovanie z 1. strany)
Na konci októbra sme využili ďalšiu vý-

zvu na podávanie projektov a to v rámci 
cezhraničnej spolupráce HU-SK znova na 
rekonštrukciu kúpaliska v celkovej hod-
note 580tis. €. Pre mnohých občanov je 
otvorenie nášho kúpaliska prioritou, pre-
to sa snažíme využívať každú možnosť na 
získanie financií na jeho modernizáciu.

V mesiaci november prebehla aj 
menšia rekonštrukcia športovej tribúny 
na ihrisku. Získali sme na ňu peniaze  
z podanej žiadosti v marci z Ministerstva 
financií. Vymenili sa okná vynovili sa 
sanitárne priestory a vymenili schody 
v zadnej časti. Na jar by sme ešte chceli 
v rekonštrukcii pokračovať, pretože aj  
s touto budovou sa v obci počíta a po jej 
rekonštrukcii môže byť využitá na rôzne 
účely.

V minulom čísle novín som písal o roku 
2016, ako o roku investícií do rozvoja 
obce. Zatiaľ sme v prevažnej miere inves-
tovali len do projektov na jej rozvoj, ale 
bohužiaľ bez dobrého projektu sa dnes 
nedá investovať do konkrétnych stavieb. 
Nedovolí to ani zákon o verejnom obsta-
rávaní. Potreba veľkého množstva peňazí 
sa neustále podpisuje buď na rýchlosti, 
alebo aj nemožnosti realizácie našich 

plánov - hlavne tých veľkých. 
Voľby do NR SR v marci tohto roku 

nám znovu zabrzdili vyhodnocovanie 
projektov a žiadostí. Verím však, že celý 
ten kolotoč so schvaľovaním sa už roz-
behne a na jar budúceho roku budeme 
mať schválených čo najviac dotácií. 

Napriek týmto skutočnostiam možno 
konštatovať, že obec Vlachovo si v roku 
2016 udržala kredit prosperujúcej obce, 
kde samospráva vyvážene vo všetkých 
oblastiach napĺňa očakávania svojich 
občanov o čom svedčí aj vyhodnotenie 
ekonomického inštitútu INEKO, ktorý 
našu obec vyhodnotil na stupnici od 0 do 
6 indexom 5,6 ako obec výborne finanč-
ne zdravá.

Na záver chcem poďakovať poslan-
com obecného zastupiteľstva, hlavnej 
kontrolórke a pracovníčkam na obecnom 
úrade za ich nezištnú prácu v prospech 
obce a jej obyvateľov. Oceňujem vyso-
kú angažovanosť občanov a poslancov  
a zodpovedný prístup k plneniu ich po-
slania a vytváraniu priaznivého prostre-
dia pre prácu a chod celej obce. Všetkým 
obyvateľom obce želám krásne, pokojné 
prežitie vianočných sviatkov.

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Počet a členenie obyvateľov 
obce Vlachovo 
                                                    k 31.12.2015   k 31.12.2016
Počet obyvateľov celkom: 829 824
- z toho dospelí 752 724
 muži 387 388
 ženy 365 361
- deti (do 15 rokov) 77 75
 chlapci 42 39
 dievčatá 35 36

Obyvatelia podľa veku:
- do 3 rokov 20 17
- od 4 do 14 rokov 61 58
- od 15 do 18 rokov 37 38
- v produktívnom veku
 (od 19 do 62) 542 522
 z toho muži 295 282
 z toho ženy 247 240
- v poproduktívnom veku
 (dôchodcovia) 187 189
 z toho muži 80 83 
 z toho ženy 107 106

Príhovor starostu obce



Vďaka bohatému programu, ktorý pre 
deti pripravila miestna pani farárka Gdo-
vinová so svojimi vedúcimi: Karin Pušká-
šovou, Katarínou Polákovou, Nikoletou 
Hroncovou, Michaelou Polákovou a Pet-
rom Kirnerom sa deti nenudili, naučili sa 
veľa nových vecí a spolu sme zažili mno-
ho zaujímavých okamihov. V priemere 28 
detí a 6 vedúcich sme sa počas piatich dní 
stretávali na fare vo Vlachove a vo vla-
chovskom kostole. 

Deti sa naučili mnohé zručnosti, jed-
nou z nich bolo ako správne podať prvú 
pomoc, tiež sme si pozreli video o práci 
polície s odborným výkladom pána JUDr. 
Klobušníka, ktorý deťom odpovedal na 
ich zvedavé otázky, a tiež si pre nich pri-
pravil taký malý vedomostný kvíz s otáz-
kami, za ktoré každé dieťa dostalo sladkú 
odmenu. V jeden deň poobede sme sa  
s deťmi vybrali na exkurziu na Poľnohos-
podárske družstvo, ktorá bola pre všetky 
deti najväčším zážitkom, deti sa mohli po-
voziť na traktore za čo ďakujeme pánovi 
Polákovi, pozreli sme si miestne zvieratká 
a na záver nasledoval vedomostný kvíz, 
za ktorý deti dostali pexeso a sladkú od-
menu (veľká vďaka patrí Eve Černajovej-
-Šipulovej). V ďalší deň sme si pre deti 
pripravili program, kedy si mohli zajazdiť 
na koňoch, deťom sa to neskutočne veľ-

mi páčilo, každý sa povozil minimálne 
dvakrát (tie šikovnejšie a priebojnejšie 
aspoň päťkrát). Na koni si taktiež zajaz-
dila aj pani farárka, ktorá si to tiež veľmi 
užila. Spravili sme si menší výlet auto-
busom do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, 
kde sme s deťmi absolvovali menšiu tu-
ristiku a potom sme navštívili Dobšinskú 
ľadovú jaskyňu s nádhernou ľadovou 
výzdobou. V posledný deň tábora sme si 
pre deti pripravili Veľkú hru – Hľadanie 
pokladu, na ktorú sa deti najviac tešili, 
sladkú odmenu si zaslúžili všetci. Desiatu 
a olovrant nám počas celého tábora za-
bezpečovali už ako tradične dobrovoľníci  
z cirkevného zboru a obed bol zabezpe-
čený ako po minulé roky v reštaurácii 
Strešint. 

Za všetky deti a mamičky by sme sa 
chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali na zorganizo-
vaní tohto tábora. V hlavnom a neposled-
nom rade pani farárke Gdovinovej, bez 
ktorej by sa tento už každoročný tábor 
neuskutočnil a za celý tábor vďačíme 
predovšetkým Pánu Bohu. Každoročne sa 
fara zmení na centrum detského tábora, 
na triedu, herňu plnú hračiek a súčasne 
na jedáleň. Už sa tešíme na ďalší rok.

Michaela Poláková

Denné stretávanie detí na fare

Mládež v Banskej Štiavnici

Koncert Pavla Helana vo Vlachove

V dňoch 11. 7-14. 7. 2016 sa usku-
točnil už po tretíkrát výlet - tábor mlá-
deže. Tentoraz sme navštívili krásnu 
Banskú Štiavnicu a jej okolie. Ubyto-
vali sme sa v nádhernom prostredí 
dedinky Kráľovce-Krnišov v útulnej 
chate, kde sa nám veľmi páčilo. 

Ešte cestou sme sa zastavili v mú-
zeu bábok a hračiek v Modrom Kameni  
a trocha sme sa vrátili do detských čias. 
Samozrejme sme si nemohli nechať ujsť 
Bystriansku jaskyňu. No najzaujímavejší 
bol výlet do štôlne Bartolomej, kde sme 
mali strach, teda poniektorí, a dali to 
patrične najavo krikom, ale bol to neza-
budnuteľný zážitok. 

Neskôr sme navštívili jednu veľmi prí-
jemnú kaviareň v Leviciach-Kontaktkafé, 
v ktorej sme si pochutili na fantastických 
koláčikoch, káve, limonáde a kde sme 

stretli a zoznámili sa s veľmi priateľský-
mi ľuďmi. Taktiež sme v tejto kaviarni vy-
skúšali aj horolezeckú stenu (niektorým 
v tom bránila manikúra) a otestovali svo-
je fyzické schopnosti. A najlepšie nako-
niec ...navštívili sme samotnú Banskú 
Štiavnicu, mesto, ktoré dýcha históriou 
a nám sa tam veľmi páčilo. Pozreli sme si 
viaceré pamiatky a vychutnali úžasnú at-
mosféru. No a samozrejme nesmela chý-
bať téma, o ktorej nám každý deň veľmi 
zaujímavo rozprávala pani farárka... 
Téma bola: Podobenstvo o rozsievačovi 
a pôde a otázka: aké je tvoje srdce? Ako 
počúvaš božie slovo? A k tomu sme mali 
rôzne aktivity napríklad anjelov (každý 
si vytiahol lístoček s menom niekoho, 
komu bol tajne počas dňa anjelom), 
napísať, čo máme radi na druhých a asi 
najťažšia a zároveň najvtipnejšia bola 
úloha-deň bez sťažovania.

Náš výlet trval len pár dní, no zažili 
sme veľa nezabudnuteľných a vtipných 
zážitkov, ktoré sme si odniesli. A za to 
ďakujeme Pánu Bohu, že sme nielen 
veľa videli, veľa sa dozvedeli, ale že sme 
znovu mohli upevniť vzájomné vzťahy. 
Je dobré mať vedľa seba ľudí, ktorí majú 
rovnaké hodnoty a hoci sú rozdielni, 
predsa ich veľa spája. Bolo nám tam su-
per a veľmi ťažko sa odtiaľ odchádzalo, 
no odchádzali sme s pocitom, že na rok 
opäť vymyslíme niečo zaujímavé a už te-
raz sa na to veľmi tešíme.

Katarína Poláková

Božie cesty sú nevyspytateľné. On 
spája rôznych ľudí na rôznych miestach 
v čase, ktorý nikto nečakal. Tak sa dostal 
Pavel Helan aj k nám do Vlachova. Mi-
nulý rok mal komorný koncert v našom 
kostole a tohto roku sme boli zaradení 
do jeho adventného turné po Slovensku. 

Že ho nepoznáte? V krátkosti vám ho 
predstavím: Pavel Helan je človek vy-
žarujúci radosť, spokojnosť a nadšenie  
z maličkostí. Je to hudobník, textár, 
skladateľ a milovník peknej hudby rôz-
nych štýlov. Stal sa najznámejší vďaka 
relácii Československo má talent 2013  
a aj vďaka spolupráci s mnohými známy-
mi hudobníkmi. V poslednom období je 
možné ho – popri sólových koncertoch 
– stretnúť aj na vystúpeniach Honzu Ne-
dvěda. 

V sobotu pred začiatkom adventného 
obdobia zavítal aj do nášho kultúrneho 
domu. Koncert trvajúci takmer hodinu 

a pol ako „predkapela“ otvoril folklórny 
súbor Stromíš (hudba a ženská skupina) 
krásnymi piesňami, ktoré predzname-
nali celkovú atmosféru koncertu. Pavel 
si svojím pozitivizmom, šarmom, profe-
sionalitou a spontánnosťou hneď získal 
publikum. Jeho vlastné i prevzaté pies-
ne pohladili dušu a priniesli radosť do 
našich sŕdc. 

Veríme, že sa Pavlovi u nás páčilo a že 
sa medzi nás vráti. Aj touto cestou mu 
želáme veľa inšpirácie Zhora, veľa dob-
rých nápadov, správnych slov a tónov  
a aby mu Pán Boh dal, po čom jeho srd-
ce piští. Veľké ďakujem patrí Obecnému 
úradu vo Vlachove, folklórnemu súboru 
Stromíš, Pavlovi Helanovi a samozrejme 
Pánu Bohu, lebo On prináša do nášho 
života nečakané, ale požehnané stret-
nutia. 

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Poďakovanie
za dar kníh 

V mene čitateľov našej knižnice 
ďakujem pani Zuzane Tomkovej, Mgr. 
Lenke Švecovej, Mgr. Martine Gálovej, 
pani Ružene Sklenárovej, Ing. Renáte 
Leškovej, pani Márii Kleinovej, pánom 
Róbertovi Klementovi, Vojtechovi 
Šmí rovi, Jozefovi Slivkovi a jeho ses-
tre Marte Slivkovej, už nebohej, za dar 
zaujímavých kníh s rôznou tematikou.

Mgr. Mária Gallová
Obecná knižnica Vlachovo

Viera v Pána Boha a cirkev, ako spolo-
čenstvo veriacich, tu vo Vlachove bola od 
vzniku obce. Ľudia sa v ťažkých i dobrých 
časoch spoliehali na Pána Boha a najmä 
baníci, ktorí tu pôsobili, boli nositeľmi 
týchto hodnôt. Niektoré pramene uvá-
dzajú, že sa na území obce nachádzal 
husitský, drevený kostol z roku 1594, kto-
rý používali do roku 1767. Iné pramene 
zase potvrdzujú, že v obci stál katolícky 
kostol zasvätený Panne Márii, pričom  
z maďarských prameňov je dosvedčené, 
že v ňom boli objavené fresky. Po prícho-
de reformačného hnutia po roku 1517 na 
územie Slovenska celá obec prestúpila 
na evanjelickú vieru a odvtedy tu boli iba 
evanjelické kostoly. Murovaný kostol je 
z roku 1871, ktorý sa však vplyvom času 
stal nepoužívateľným. A tak za podpory 
seniorátu, dištriktu a za finančného za-
bezpečenia grófa Emanuela Andrássyho 
si veriaci postavili kostol. Tento kostol 
zachvátil v roku 1904 oheň, preto bol ob-
novený do terajšej podoby. Súčasný stav 
vnútorných častí je zo 70. rokov. Oltár 
pochádza pravdepodobne z roku 1880. 
V roku 1767 bol pôvodný oltár obnove-
ný a bol na ňom latinský nápis. Kostol je  
obohnaný obranným múrikom so strieľ-
ňami zo 17. storočia. Pod vežou je vale-
ná klenba a železné dvere do podvežia 
sú zo 16. storočia. Vo veži sú 3 zvony  
z rokov 1904 a 1922, ktoré venovali rodáci  
z Ameriky. Prvým známym evanjelickým 
farárom bol Albert, ktorý tu pôsobil od 
roku 1564. 

Hostina, teda Pamiatka posvätenia 
chrámu Božieho, bola príležitosťou rado-
vať sa zo všetkých darov, ktoré Pán Boh 
dal svojmu ľudu. V prvom rade je potreb-
né poďakovať našim predkom, ktorí – zo 
svojej úprimnej a hlbokej viery – vybu-
dovali Boží chrám. Mnohého sa vzdali, 
mnoho obetovali, veľa sa napracovali  
a darovali aj to posledné, len aby sa mali 
kde stretávať ako Boží ľud medzi sebou 
navzájom aj s Pánom Bohom. 

Náš vlachovský kostol je dominantou 
obce. Treba sa nám o neho starať ako  
o vzácnu pamiatku, ale aj ako o priestor 
stretávania sa s Pánom Bohom. V tieto 
dni teda patrí vďaka a chvála predovšet-
kým Pánu Bohu, že nám zachováva mi-

losť a požehnáva nás mnohým dobrým, 
čo potrebujeme k životu i darmi navyše. 

V dňoch 19. a 20. novembra 2016 
sme si pripomenuli Vlachovskú hostinu, 
ktorá začala v sobotu skoro ráno pravou 
dedinskou zabíjačkou. Na túto zodpo-
vednú úlohu sa podujali muži z mužskej 
speváckej skupiny Stromíš a podľa všet-
kého sa jej zhostili na výbornú. Návštev-
níci si mohli pochutnať na pečených 
klobáskach, jaterniciach, paprikovej 
slaninke, škvarkách, pečenom mäsku  
a pravej zabíjačkovej kapustnici. O zába-
vu v sprievodnom programe sa postarali 
deti zo základnej školy country tancom  
a piesňou o Janke a Danke, detský fol-
klórny súbor Malý Stromíš pásmom hier, 
ženská spevácka skupina AGAPÉ - sku-
pina pod vedením Mgr. Martiny Gdovi-
novej, FS Stromíš so ženskou speváckou 
zložkou, mužskou speváckou zložkou 
a tanečnou zložkou a do spevu a tanca 
hrala Hornogemerská muzika pod vede-
ním Petra Gecelovského. A veruže bolo sa 
na čo pozerať.... Programom sprevádzal 
a dušu podujatiu vdýchol Mgr. Juraj Ko-
váč, ktorý naštudoval aj krátke divadelné 
predstavenie „ako to v rodine na Hostinu 
bulo“. 

Ale keby ste si mysleli, že to bolo všet-
ko, tak sa mýlite a keď ste neboli, môžete 
ľutovať a závidieť. Nechýbalo dobré vín-
ko, starosta pozval aj na „pravie“ buchty 
s makom a veselie pokračovalo až do 
rána bieleho pri taktoch hudobnej skupi-
ny Sako. Tancovalo sa, veselilo, spievalo 
tak, ako sa na pravú oslavu patrí. 

Nedeľné ráno patrilo slávnostným 
službám Božím a úprimnému poďako-
vaniu, v prvom rade našim predkom za 
vybudovanie kostola, ktorý je nádhernou 
dominantou celej obce, ale aj tým, pre 
ktorých je to miestom stíšenia či útechy.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
akokoľvek prispeli k realizácii Vlachov-
skej hostiny a hlavne Mgr. Martine Gdo-
vinovej, ktorá vynakladá obrovské úsilie 
pri rekonštrukcii, oprave a skrášľovaní 
nášho kostola. Robí malé zázraky, keď 
aj z mála dokazuje, že keď je vôľa, viera  
a chuť, tak sa všetko dá. 

Mgr. Martina Gdovinová
Bc. Jana Teplická

Hostina, teda pamiatka
posvätenia chrámu Božieho

Zaujímavosti z tradičnej ľudovej kultúry

Hudobná skupina pod vedením Mgr. M. Gdovinovej v kostole na Vlachovskú hostinu 
2016                             Foto: Š. Majerčák

Spoločná fotografia účinkujúcich na Vlachovskej hostine 2016                Foto: Š. Majerčák

Víkend v znamení 
folklóru

Krásny letný víkend sa FS Stromíš zú-
častnil dvoch akcií. V piatok 22. 7. 2016 sme 
sa predstavili v Rejdovej pred Kollárovca-
mi s trištvrť hodinovým programom. Náš 
program otvorila Hornogemerská ľudová 
muzika, ktorá nás hudobne doprevádzala. 
Tanečná zložka zatancovala tri gemerské 
tance a ženská spevácka skupina zaspie-
vala vlachovské piesne v troch vstupoch. 
Program obohatil aj spev dievčat Bianky 
Gecelovskej, Nikolky Hroncovej a Barborky 
Krasnovskej. 

V sobotu 23. 7. 2016 nás Gemersko-ma-
lohontské osvetové stredisko Rimavská 
Sobota pozvalo do Drienčan. Uskutočnil 
sa tam trinásty ročník folklórnych slávností  
s názvom Dedina ožíva. V popoludňajšom 
programe sa pred nami predstavili heligon-
kár F. Poprovský a M. Kučerková z Teplého 
Vrchu. Náš polhodinový program piesní  
a tancov z Gemera zaujal všetkých divákov.

Mgr. Martina Gálová

Gemerský folklórny 
festival 2016 

V dňoch 19.-20. 8. 2016 sa v obci Rejdová 
konal už 43. ročník Gemerského folklórne-
ho festivalu - Rejdová 2016.

V piatkovom programe na pódiu pri kos-
tole vystúpila aj naša tanečná zložka s tan-
com Voliarečka.

Sobotňajší program začal predpoludním 
otvorením rejdovských dvorov. V sobotu 
v detskom programovom bloku pri kosto-
le vystúpil aj detský folklórný súbor Malý 
Stromíš z Vlachova a v hlavnom programe 
aj FSk Stromíš.                 Mgr. Martina Gálová

Podoby tanca
Začiatkom septembra sa choreografi, 

vedúci a členovia folklórnych kolektívov 
z okresu Rožňava zišli v kultúrnom dome 
vo Vlachove, kde sa v rámci metodického 
stretnutia s názvom Podoby tanca zdoko-
naľovali v tanci. 

Podujatie zorganizovalo Gemerské 
osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci 
s obcou Vlachovo a OZ Stromíš. Zúčastnilo 
sa na ňom takmer 40 členov z desiatich fol-
klórnych kolektívov z okresu. 

Lektorom školenia bol Ladislav Bačin-
ský, ktorý pozná gemerský folklór. Pozor-
nosť upriamil k úlohe odevu a jeho úprave 
pri prezentácii folklórnych programov. Dô-
raz kládol na výber hudobného materiálu, 
priestorovú kresbu, členenie scény, využitie 
rekvizít. Výklad spestril aj príhodami zo svo-
jej dlhoročnej práce. 

V praktickej časti lektor účastníkom pri-
blížil možnosti ako viesť tanečné nácviky. 
Poukázal na rozdiely z rôznych tanečných 
oblastí a zdôraznil charakteristické znaky 
gemerských tancov. V závere si folkloristi 
vyskúšali tance z Vlachova. Do tanca im 
hrala hudba FS Stromíš. 

Metodické stretnutie folkloristov a školu 
tanca z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

Mgr. Martina Gálová

Vlachovská „zavíjänka“ 
Priaznivci folklórnych stretnutí pod ná-

zvom „U nás taká obyčaj ...“ v stredu 19. 
októbra 2016 mohli v Gemerskom osveto-
vom stredisku v Rožňave uvidieť svadob-
nú zavíjankovú atmosféru.

Zavíjanka odjakživa patrila k vrcho-
lom svadobnej hostiny. V minulosti bola 
spojená s rôznymi obradnými zvykmi  
a úkonmi, ktoré mladomanželom za-
bezpečovali lásku, vernosť, bohatstvo  
a najmä veľa potomkov. Aj v súčasnosti 
svadobná polnoc symbolizuje nielen zrod 
nového dňa, ale aj zrod novej životnej 
cesty svadobného páru.

„Folklórna skupina Stromíš z Vlachova 
vstúpila so svojím programom do Domu 
tradičnej kultúry Gemera, ako do príbytku 

svadobnej rodiny, mladú nevestu uviedla 
do ženského stavu a tak, ako mladú ženu 
ju potom odovzdala ženíchovi“, povedala 
Dana Lacková z Gemerského osvetové-
ho strediska. Prítomní hostia prípitkom  
a zjedením obradného zavíjankového 
koláča spečatili zrod nového manželstva 
a mladý pár tak prijali do dedinského spo-
ločenstva. 

„Hostia, vlastne prítomné ženy sa za-
pojili k folkloristom do sviečkového tanca, 
čím podporili pravú svadobnú atmosféru. 
Na záver si všetci spoločne zaspievali tak, 
ako keď odchádzajú svadobčania zo sku-
točnej svadby,“ dodala Dana Lacková.

Sychravosť jesenného večera zmenili 
zavíjankové piesne, tance a „rečňovanie“ 
na príjemný kultúrny zážitok, z ktorého 
mali radosť diváci, folkloristi i organizátori.                                              

Mária Ferenczová  (zverejnené na ocelnik.sk)

V dňoch 01. 08.–05. 08. 2016 sa ako každoročne aj tento rok vo Vlachove uskutočnil 
detský denný náboženský tábor, na ktorý sa ako každý rok veľmi tešili nielen deti, ale 
aj my vedúci. Vždy sa tam s deťmi zabavíme a niekedy sa dokonca dozvieme zaují-
mavosti, ktoré sme ani my dospelí nevedeli a zistili sme, že máme nedostatky. Tento 
tábor sa v našej obci stal už tradíciou. 

Najviac akcií sme zažili počas júna. Za-
čalo to MDD, kedy sme navštívili so žiakmi 
ZŠ a deťmi z MŠ vojsko v Rožňave, počas 
dňa otvorených dverí. Neobišli sme ani 
36,5 metrov vysokú Strážnu vežu na rož-
ňavskom námestí. Statoční žiaci, ktorí 
vyšli až hore, mali možnosť vidieť mesto 
z výšky. 

Rodina nášho žiaka štvrtého ročníka 
nám umožnila jazdu na ich koníkoch, kto-
ré majú priamo vo Vlachove. Žiaci mali 
z tejto jazdy nesmiernu radost a krásny 
zážitok. 

Zúčastnili sme sa tiež na lesníckom 
podujatí v Betliari, ktoré sa konalo v par-
ku pri kaštieli. Žiaci plnili rôzne disciplíny, 
za ktoré boli na konci odmenení. 

Na koncoročný výlet sme sa vybrali 
do Aquacity v Poprade a navštívili sme aj 
interiérové ihrisko Bublinka. Žiaci sa po-

riadne vyšantili a zabavili. Mierne unavení 
sme sa podvečer vrátili domov.

Jednu noc sme sa rozhodli stanovať 
na školskej záhrade. Večer sme si opiekli 
klobásky, špekáčiky a k dobrej nálade 
nám hrala kapela Starovlachovská muzi-
ka. Keď sa zotmelo žiaci sa vybrali hľadať 
poklad (čokoládové mince). Na druhý deň 
nás čakala besiedka s policajtmi, ktorí 
žiakov oboznámili ako sa majú správať 
na cestách ako chodci a tiež ako cyklisti. 
Žiaci mali možnosť vyskúšať si policajné 
motorky a auto. 

Posledný deň sme sa rozlúčili s našimi 
štvrtákmi Tomáškom Gdovinom, Jarkom 
Domaničom, Maroškom Klobušníkom, 
Jakubom Sklenárom, popriali si veľa šťas-
tia do ďalších školských rokov a zaželali 
sme si krásne prázdniny.

Mgr. Ivana Kičurová

„Vlachovskie“ hry
Tohto roku sa 26.06.2016 konal 

druhý ročník Vlachovských hier, so za-
čiatkom v popoludňajších hodinách. 
Toto podujatie je určené najmä pre 
deti, ktorých úlohou bolo chodiť od 
jedného stanovišťa k druhému a zbie-
rať pečiatky, ak splnili, čo sa od nich 
očakávalo. Deti mohli triafať loptu do 
brány, zatancovať si, či zastrieľať si zo 
vzduchovky. 

Výber stanovíšť bol naozaj široký - 
do organizovania Vlachovských hier 
sa zapojili poľovníci, obecný úrad, 
knižnica, základná škola s materskou 
školou, futbalisti, matičiari, jednota 
dôchodcov, turisti, požiarnici, posil-
ňovňa, motorkári, súbor Stromíš, či 
cirkevný zbor. Tí šikovní, ktorí získali 
pečiatky zo všetkých stanovíšť, boli 
odmenení. Počas podujatia tiež hrala 
živá hudba v podaní Starovlachovskej 
muziky.

Touto cestou sa chcem všetkým 
vyššie spomenutým poďakovať za or-
ganizáciu tejto akcie a dúfam, že táto 
tradícia neupadne a stretneme sa aj 
budúci rok.                  Nikoleta Hroncová

Oživené tradície

Ej, zahraj mi,
hudáčku

Krajská postupová súťaž a prehliadka 
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólis-
tov spevákov a inštrumentalistov sa konala  
9. septembra 2016 od 16.30 hod. v kultúr-
nom dome obce Jasov. 

Účinkujúci, ktorých počet bol vyše 200, 
boli zo všetkých regiónov Košického sa-
mosprávneho kraja (Abov, Gemer, Spiš  
a Zemplín). Hodnotila ich odborná porota 
v zložení Katarína Kišidayová, DiS. art., Bc. 
Martina Ťasková, DiS. art. a predsedom po-
roty bol Mgr. Michal Noga za Národné osve-
tové centrum. Víťazi postúpili na celoštátne 
kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude ko-
nať 12. – 13. novembra 2016 v Dolnom Ku-
bíne. Hlavným organizátorom celoštátnej 
prehliadky je Oravské kultúrne stredisko  
v Dolnom Kubíne s odbornou garanciou Ná-
rodného osvetového centra. 

Mužská spevácka skupina FS Stromíš  
a Hornogemerská ľudová muzika sa umiest-
nili vo svojich kategóriách v zlatom pásme. 
Napriek tomu, že skupiny nepostúpili na ce-
loslovenské kolo, reprezentovali našu obec 
na vysokej úrovni.          Mgr. Martina GálováZážitky zo školy

Časť Hornogemerskej ľudovej hudby P. 
Ge celovského                        Foto: Š. Majerčák



Zaujímavosťou tohto dňa bola be-
seda so žiakmi ZŠ vo Vlachove, ktorá sa 
uskutočnila v dopoludňajších hodinách  
v Spoločenskom klube obce. Zorganizoval 
ju MO MS a ZO JDS vo Vlachove. Cieľom 
besedy bolo priblížiť mladej generácii 
problémy života ich rodičov, starých rodi-
čov, prarodičov v našej obci tak, aby plne 
pochopili význam úcty k starším nielen  

v mesiaci október, ale po celý svoj život. 
Besedu so žiakmi viedli Štefan Bendík, au-
tor knihy Nestratené roky obce Vlachovo 
a JUDr. Ján Klobušník, predseda ZO JDS. 
Účastníkom besedy bol premietnutý slo-
venský film Jerguš Lapin, ktorý názorne 
ukázal žiakom ZŠ život v dedinskom pro-
stredí v minulých rokoch.

Potešiteľné je to, že diskutujúci žiaci 
vo väčšom počte poznali knižnú pub-
likáciu Nestratené roky obce Vlachovo  
a s veľkým ohlasom prijali film Jerguš 
Lapin, kde jednu z hlavných úloh hrá ná-
rodná umelkyňa Hana Melišková. Jej pa-
mätná tabuľa je pripevnená na bude ZŠ vo 
Vlachove, nakoľko jej starý otec pochádza  
z našej obce. Svoju vďaku prejavili žiaci 
ZŠ aj tým, že na svojich maľovankách, 
ktoré odovzdávali seniorom po kultúrnom 
programe písali: „Ďakujeme za film Jerguš 
Lapin.“ Niet k tomu čo dodať! Ďakujeme aj 
my!                                      JUDr. Ján Klobušník

A teraz k samotnej organizačnej štruk-
túre združenia. Naša PZ má 30 členov, 
ktorí sú rozdelení do dvoch skupín. Ve-
dúcim skupiny Vlachovo je Ondrej Marciš  
a tá má 20 členov. Skupinu Gočovo vedie 
Ing. Jaroslav Palacko s počtom 10 členov. 
Počet členov zodpovedná veľkosti prena-
jatého poľovného revíru o rozlohe okolo  
2 100 hektárov. Činnosť PZ riadi výbor pod 
vedením predsedu Ing. Zdenka Kováča. 
Funkciu poľovného hospodára vykonáva 
Miloš Černaj ako garant dodržiavania zá-
sad stanovených plánom chovu a lovu. 

Nakladanie s financiami a vedenie úč-
tov zabezpečuje finančný hospodár Pavel 
Leško. Za administratívne zastrešenie 
činnosti výboru zodpovedá tajomník Dr. 
Juraj Čeklovský. Členmi výboru sú aj spo-
mínaní vedúci skupín a predseda dozor-
nej rady Ing. Jaroslav Jánošík, ako aj kul-
túrny referent Ing. Roman Sklenár. Výbor 
sa stretáva skoro každý mesiac a vyhod-
nocuje priebežné plnenie plánu a rieši 
aktuálne problémy. Na záver týchto orga-
nizačných konštatovaní je potrebné spo-
menúť, že sa v priebehu roka stretávame 
na slávnostnej členskej schôdzi, v júni ku 
Dňu poľovníctva, v decembri na členskej 
schôdzi – pracovnej, a hlavne vo februári 
na rokovaní výročnej členskej schôdze, 
na ktorej komplexne vyhodnocujeme spl-
nenie úloh obsiahnutých v Pláne hlavnej 
činnosti poľovného hospodárenie na rok.

Vychádzajúc z tohto Plánu si môže-
me objasniť, aké úlohy vlastne plníme. 
Hlavnou oblasťou je starostlivosť o zver 
a poľovnícke zariadenia. Vybudovali sme 
veľký počet prikrmovacích zariadení, tzn. 
senníky a krmelce pre vysokú a srnčiu 
zver, a tiež pre diviakov. 

Každý člen musí zabezpečiť 100 kg 
objemového krmiva a prikrmovať zver  
v zimnom období. Celoročne musí každý 
dopĺňať svoje solisko. Budujeme a opra-
vujeme posedy, upravujeme ich okolie 
ako aj okolie prikrmovacích zariadení  
a dezinfikujeme ich. Zabezpečujeme čis-
tenie chodníkov podľa lokalít a skupín.  
A aby sme mohli poľovať, musíme zabez-
pečiť vhodných poľovne upotrebiteľných 
psov. Staráme sa o chatu na Trostí a jej 
využitie. Je toho oveľa viac, no nie je 
možné spomenúť všetky špecifické úlohy  
a problémy, ktoré riešime. V neposled-
nom rade je potrebné spomenúť oblasť 
ekonomickej činnosti. 

Na zabezpečenie činnosti PZ musí kaž-
dý uhradiť stanovený členský príspevok,  
a tiež organizujeme brigády na pokrytie 
potrieb. Môžeme sa pochváliť aj úspeš-
nými trofejami našich členov z chova-
teľských prehliadok a dokonca sme 
takú zabezpečovali pred dvomi rokmi  
v priestoroch kaštieľa.

Spolupráca vedenia obce a PZ je podľa 
nás na veľmi dobrej úrovni. Zúčastňuje-
me sa na organizovaní a zabezpečení ak-
cií, ako je Jarmok, varenie guláša, peda-

gogika pre deti a mládež a iné akcie podľa 
požiadaviek a potrieb. 

Vráťme sa k otázkam členstva. Spo-
mínali sme, že sme na maxime z hľadis-
ka rozlohy revíru, no sme si vedomí, že 
PZ objektívne starne, a preto máme vo 
výhľade kandidátov, ktorí musia svojou 
aktivitou preukázať zásluhy o prijatie.  
A čo nás v poslednom období trápi, to je 
rušenie zveri jazdami na rôznych štvor-
kolkách, terénnych motorkách a iných 
vozidlách dokonca i v nočných hodinách. 
Chceme predísť nešťastným okolnostiam, 
lebo sa tu používajú zbrane. V tomto du-
chu budeme spolupracovať s vedením 
obce i s políciou. Tešíme sa na stretnutia 
pri akýchkoľvek príležitostiach.

Dr. Juraj Čeklovský
tajomník PZ Vlachovo-Gočovo

Z činnosti Poľovníckeho združenia
Jasenový vrch Vlachovo-Gočovo

Slovo dodržali a tak sa v sobotu ráno 
zišli v kuchyni kaštieľa až dvanásti. Štyria 
z nich išli k miestnemu gazdovi pre kúpe-
ného bravka a doviezli ho za kaštieľ. Aku-
rát sa brieždilo.

Okolo siedmej bol už brav v koryte  
s vriacou vodou, ktorú ešte za tmy pripra-
vila v dvoch „parákoch“ štvorica pomoc-
níkov Andriš, Dušan, Milan a Peter. Pri 
kotloch bol dirigentom vedúci spevác-
kej skupiny Stromíš i hudobnej skupiny 
SAKO, Dušan.

Pri koryte sa najviac činili poľovníci 
Ondrej s bratom Mariánom, Miloš, Peter 
a Viktor. Čonevidieť bol brav obielený. 
Dočistili ho na trojnožke, Viktor opálil 
posledné štetiny a bravka poriadne vy-
kefovali, vyumývali, rozobrali a položili 
na pripravené stoly. Vtedy sa ujal svojich 
gazdovských povinností aj starosta Peter 
a chlapom nalial po poháriku. Pomôcť 
prišiel aj Igor a robotu „kontroloval“ po-
ľovník Viktor st. Zásobovanie zabezpečo-
val starosta s vodičom Jožkom.

Robota išla jedna radosť. Z bravčovi-
ny pripravili chutné klobásky, jaternice, 
paprikovú slaninku, vypekané mäso  
a škvarky. Asi dvadsať litrov vypraže-
nej masti poslúži na omastenie chleba  
s cibuľkou počas Dní obce a iné obecné 
akcie. Aby využili aj vnútornosti, nava-
rili za kotol zabíjačkovej kapustnice. 
Okolo obeda sa unavení, ale spokojní  
s vykonanou prácou rozišli domov, aby 
sa mohli pripraviť na kultúrne vystúpenie 
v programe „Bavíme sa sami“.

Foto a text: Juraj Kováč

Poľovníci pomáhajú pri aktivitách obce

Fotogaléria zo zabíjačky za kaštieľom

Skupinová fotografia z prvej "zabíjačky" na Vlachovskú hostinu 2016. Foto: J. Kováč Stromíš na Dňoch obce 2016. Foto: D. Černaj

Boli sme oslovení redaktormi miestneho časopisu Stromíš, aby sme obyvateľom 
obce priblížili našu činnosť. I napriek tomu, že naše združenie sa podieľa na živote 
obce, vrátene obce Gočovo, organizovaním či spoluprácou pri zabezpečení akcií rôz-
neho druhu, o ktorých obyvatelia mnohokrát ani nevedia. Je veľmi ťažké popísať pú-
tavou formou to, čo je síce záujmová, ale prísne vysoko organizovaná činnosť. Len na 
úvod je potrebné spomenúť, kto sa môže stať členom Slovenského poľovníckeho zvä-
zu – Poľovníckej komory. Každý, kto má záujem vykonávať túto činnosť, musí absol-
vovať náročný kurz a prísne skúšky. Okrem toho niektorí volení funkcionári, ako na-
príklad poľovný hospodár, musí mať oprávnenie vykonávať túto funkciu a absolvovať 
potrebné školenia. Podobné požiadavky sú kladené i na poľovnú stráž a ďalších.

V sobotu 19. novembra 2016 v deň vlachovskej Hostiny si muži zo speváckej 
skupiny Stromíš privstali včaššie. Nevadilo im to však, pretože väčšina z nich sú 
miestnymi poľovníkmi a na skoré ranné vstávanie sú zvyknutí. Pred hostinou sa to-
tiž prisľúbili starostovi obce, že pripravia domáce výrobky, zabíjačkové špeciality.

Ocenenie
Počas Dní obce sú každoročne vy-

zývaní občania, aby k slávnostnej at-
mosfére osláv prispeli výzdobou prie-
čelia svojich domov a dvorov.

Medzi dlhoročných vystavovateľov 
ľudových výšiviek, pokrovcov, odevu 
a náradia patrí pani Júlia Marcišová 
U Ocelníka, ktorá so svojou rodinou 
každoročne vyzdobí svoj rodinný 
dom, gang i dvor krásnymi ľudovými 
klenotmi. Srdečne ďakujeme.

Obec Vlachovo

Zamestnanci obce i aktivisti na čele 
so starostom, poslancami a komisiou 
kultúry už dva mesiace pred termínom 
osláv pripravovali projekt slávností, za-
bezpečovali súbory, aktivizovali miestne 
organizácie.

Slávnosti Dní obce sa začali už v pia-
tok podvečer „grilovačkou“ pred vla-
chovskou keršmou i v areáli pohostinstva 
Strešint. Do tanca hrala hudobná skupi-
na SAKO z Vlachova.  

Hlavný program osláv sa konal v sobo-

tu 13. augusta 2016. Do desiatej hodiny 
zaujalo svoje miesta vyše 50 predajcov  
ľu dových výrobkov a spotrebného tovaru,  
takže ústredné priestranstvo obce priam 
žiarilo pestrými farbami v stánkoch.

O desiatej hodine sa z budovy obecné-
ho úradu pohol slávnostný sprievod hos-
tí a krojovaných súborov k pódiu pri še-
tierni. Po otvorení osláv starostom obce 
vystúpili folklórne skupiny Genšenky  
z Honiec, Radzim z Vyšnej Slanej a Závad-
čan zo Závadky nad Hronom.

O 12.30 postavili mládenci z FSk Stro-
míš jarmočný máj a začal sa Festival ľu-
dového spevu a tanca. Vystúpili FS Hôra 
z Rejdovej, Závadčan zo Závadky nad 
Hronom, Stromíš z Vlachova a Raslavičan 
z Raslavíc. Návštevníci osláv hodnotili 
tohtoročný program festivalu veľmi klad-
ne. Zo sprievodných podujatí Dní obce 
mali už tradične veľký úspech miestni 
poľovníci zo združenia Jasenov vrch. Ich 
pravý poľovnícky guláš bol vypredaný 
ešte pri varení v kotli. O rok ho budú mu-
sieť pripraviť viac. Tak isto „išli na dračku“ 
výrobky z družstevného salaša a tradičné 
jedlá z kuchyne starých materí, členiek 
našej Jednoty dôchodcov. Pri obedovaní 
v areáli Spoločenského klubu obce robila 
výbornú spoločenskú náladu Starovla-
chovská muzika.

Značnej pozornosti návštevníkov jar-
moku sa dostalo podujatiam pri vlachov-
skej šmitni, najmä ukážkam podkúvania 
koní majstrom Marošom Klobušníkom 
a vozeniu záujemcov na koči furmanom 
Jánom Hroncom.

Z ďalších atrakcií jarmoku a festivalu 
je treba spomenúť najmä výstavu kro-
jovaných bábik Márie Stachurovej v Ma-
tičnej izbe, Vlachovský dvor FSk Stromíš  
„U kovášä“, Hasičský dvor, ukážky auto-
mobilovej techniky AMK Vlachovo, atrak-
cie pre deti a i. Sobotňajší program Dní 
obce bol ukončený jarmočným bálom pri 
ľudovej hudbe Vlachoväne vo vlachov-
skej keršme.

V nedeľu 14. augusta 2016 bola po 
Službách Božích slávnostne odhalená 
pamätná tabuľa evanjelickému kňazovi 
Samuelovi Velebnému, dlhoročnému ka-
zateľovi v našom cirkevnom zbore, ktorý 
bol v období socializmu nespravodlivo 
obvinený a trestaný za údajnú protištát-
nu činnosť.

Program a priebeh Dní obce 2016 
možno hodnotiť pozitívne. Bolo vynika-
júce letné počasie, osvedčila sa aj nová 
tribúna pri dome Petrenkovcov, takže 
diváci mohli sedieť v príjemnom chlád-
ku Skauky. Osláv sa zúčastnili aj viacerí 
hostia, z ktorých verejne vystúpil pred-
seda Matice slovenskej v Martine Marián 
Tkáč, ruský kultúrny atašé a tiež náš ro-
dák MUDr. Andrej Janco z Košíc. Na dob-
rovoľnom vstupnom bolo vyzbieraných 
takmer 300 eur. Na Dňoch obce sa počas 
troch dní zúčastnilo odhadom vyše dve 
tisíc návštevníkov. 

Juraj Kováč

Vydarené Dni obce Vlachovo
Dni obce Vlachovo sa konali v dňoch 13. - 14. augusta 2016. V rámci nich sa usku-

točnil 12. ročník Vlachovského remeselníckeho jarmoku, 24. ročník Festivalu ľudo-
vého spevu a tanca, ako aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule evanjelickému 
kňazovi Samuelovi Velebnému.

Verejnosti je už známe, že mesiac október v príslušnom roku je vyhlásený za Mesiac 
úcty k starším. Aj v našej obci sme si túto udalosť pripomenuli dňa 26. októbra 2016  
v odpoludňajších hodinách v priestoroch Spoločenského klubu obce, kde boli pozvaní 
naši seniori a kde im žiaci ZŠ a MŠ vo Vlachove pripravili pekný program. Spoločenské 
posedenie seniorov bolo obohatené o hudobnú produkciu skupiny Starovlachovska 
muzika a nechýbalo ani občerstvenie a zákuskové dobroty o ktoré sa postarali pracov-
níčky OÚ. Seniorov svojím príhovorom pozdravil starosta obce Ing. Peter Pakes, ktorý 
pripomenul zásluhovosť staršej generácie aj na aktivitách obce v minulosti, ako aj  
v súčasnosti.

Už je v koryte... Richtár si chlapov uctí...

Porcovanie výrobkov...

Hore ho, na trojnožku... Výroba chutných klobások...

Rozoberanie polovíc... Varí sa zabíjačková kapustnica...

Doporučenie
k aktivitám občanov

Z pripomienok návštevníkov možno 
uviesť návrh, aby sa v snahe o zvýšenie 
ponuky stravovacích možností, hlavne 
miestnych kulinárskych špecialít otvorilo 
viac vývarovní - dvorov s podávaním 
napríklad halušiek, grúlovníkov, placiek, 
pirohov, guliek, mäsových výrobkov, ob-
čerstvovacích nápojov a pod. 

Poučiť by sme sa mohli napríklad festi-
valom v obci Drienčany, kde sa obyvatelia 
vo veľkom počte podujali na túto činnosť 
a predávajú tam výrobky v každom vhod-
nom dvore. Návštevníci osláv tak nemu-
sia stáť v radoch a sú s poskytovanými 
službami spokojní. V neposlednej miere 
je podstatné aj to, že miestni občania si 
touto formou môžu aj finančne prilepšiť.                     

Juraj Kováč

Najmladší diváci na Festivale 2016. Foto: Š. Majerčák

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule ev. kňazovi Samuelovi Velebnému na budove 
vlachovskej fary v rámci Dní obce 2016. V strede Samuel Velebný ml., vľavo Ján Velebný.     

Foto: Š. Majerčák

Mesiac úcty 2016

Najmladší spevák festivalu 2016         Foto: Š. M.



V tomto roku sa aktív bezpríspevko-
vých darcov krvi konal 23. novembra 
2016 v kongresovej sále Radnice mesta 
Rožňava s oficiálnym začiatkom o 10.00 
hod. 

Medzi ocenenými boli aj občania na-
šej obce, a to: 

Tomáš Pitoňák – Nositeľ Bronzovej 
plakety prof. Jana Janského, 

Mgr. Klára Vargová – Nositeľka Strie-
bornej plakety prof. Jana Janského, 

Ing. Ondrej Gál, ml. – Nositeľ Zlatej 
plakety prof. Jana Janského,

Emil Hricko – Nositeľ Diamantovej 
plakety prof. Jana Janského.

V mene obce a všetkých, ktorí najdô-
ležitejšiu tekutinu potrebujú, oceneným 
poďakoval a taktiež ocenil aj starosta 
Ing. Peter Pakes. Nezabudol vyzdvihnúť 
potrebu dobrovoľného darcovstva krvi 
a snahu podporiť ostatných, aby ich  
v tom nasledovali.         Bc. Jana Teplická

Aj toto boli dôvody 60 rodín s stredné-
ho Slovenska, ktoré sa vydali do nezná-
ma na juh na dolnú zem hľadať šťastie 
a živobytie. Niektorí ako murári, stolári, 
(keďže na juhu tieto remeslá chýbali) 
alebo roľníci hľadajúci lepšiu pôdu na 
dolnej zemi. Na ďalekom juhu dolnej 
zeme 60 rodín hľadalo živobytie. Roz-
ľahlá rovina komlóšskej pustatiny ich 
privítala svojským spôsobom. Bieda a si-
tuácia donútila Slovákov pracovať tvrdo: 
pustatinu zmeniť na úrodné pole a po-
staviť svoje domovy. Venovali sa pesto-
vaniu obilia, zeleniny a chovu dobytka. 

Dňa 23. a 24. 4. 2016 sme na pozva-
nie navštívili našich krajanov v Toth 
Komlóši. Aj týmto sme chceli ukázať 
im, že v tomto boji ďaleko od domoviny 
ich predkov nie sú sami a Vlachovčania 
– matičiari na nich myslia v ich ťažkom 
údeli. Privítali nás ako bratov a my sme 
sa cítili ako doma. Tak ďaleko od do-
mova stále bojujú o udržanie svojej reči  
a identity. Vrelo nás nielen privítali ale 
aj pohostili svojimi špecialitami, v na-
šom Gemeri netradičnými. Pochutili 
sme si na komlóšskej kapuste s barani-
nou, klobáskach a guláši. Naši hostitelia  
s jedlom nešetrili a ich dobrá povesť  
o pohostinnosti sa nielenže potvrdila, 
ale prekonala všetky očakávania. My 
sme sa za pohostinnosť odvďačili nielen 
vecnými darmi z Domu Matice sloven-
skej v Rožňave a obce Vlachovo, ale aj 
skvelou atmosférou, ktorú sme navodili.

Naši folkloristi z Folklórnej skupi-
ny Stromíš odviedli parádnu prácu pri 
predstavení počas folklórneho festiva-
lu. Predviedli perfektný výkon na pódiu  
a ukázali, čo reprezentuje Gemer a Vla-
chovo zvlášť. A naozaj nesklamali v ťaž-
kej konkurencii, práve naopak. Stromíš 
tak uspel v konkurencii medzi hosťami 
zo Slovenska i v domácom zastúpení. 

Stretnutie dolnozemských Slovákov 

sa nieslo v znamení zábavy, ľudovej 
muziky a tanca. Bodku na záver dal or-
chester z miestnej školy s vynikajúcimi 
skladbami a ocenenie účastníkov v rôz-
nych súťažiach. 

Navštívili sme aj miestne múzeum  
v dome, ktorý zamrzol v časoch dávno 
minulých. A nezabudnime ani na básni-
ka Juraja Antala, ktorého zbierka staro-
žitností nás zaujala. Pán Antal bol taký 
láskavý, že nás previedol dejinami mesta 
a svojej zbierky. Na ďalší deň sme položi-
li vence na pamätník Slovákov v Tótko-
mlósi a pamätník obetavého pána farára 
Velického. Po položení vencov sme sa  
s slovenským krajom v Komlóši rozlúčili 
a vyrazili na cestu domov. 

Zhrnutím tejto akcie je poďakovanie 
za oživenie kultúrneho života našich 
krajanov. Dúfame, že hlavne pre nich to 
malo obrovský význam lebo ako sme 
mali možnosť vidieť a hlavne počuť,  
o slovenské slovo a slovenskú pieseň 
začína byť v tomto regióne núdza. Bohu-
žiaľ keď sa o našich krajanov – Slovákov 
nestará ich vlasť Slovenská republika tak 
ako by mala – do väčšej aktívnejšej mie-
ry ako to napríklad robia naši južní suse-
dia Maďari, tak dobrým príkladom môže 
byť spolupráca aktívnych jednotlivcov 
miestnych a celoslovenských organizácií 
a spolupráca samospráv. Preto ešte raz 
ďakujeme FS Stromíš, starostovi obce 
Vlachovo Ing. Petrovi Pakesovi a MO MS 
Vlachovo za kultúrny program a vzornú 
reprezentáciu nášho regiónu. Srdečná 
vďaka aj patrí všetkým, ktorí sa zúčastni-
li a všetkým Komlóšanom, ktorí boli tak 
srdeční, že obetovali svoj čas pre nás. Ve-
ríme, že sa ešte nejeden rok stretneme.

Mgr. Jozef Jakubovský,
MO MS Vlachovo

Mgr. Matej Lada,
Dom Matice slovenskej Rožňava

Slovenský Komlóš

17. júl ako dôležitý medzník na-
šich dejín je neodmysliteľný. 17 júl je 
časom, kedy sa rozhodovalo o osude 
Slovenska a jeho smerovaní v nasle-
dujúcich desaťročiach.

Pri 24. výročí Deklarácie sme sa zišli  
v dobrej partii na kúpalisku a náladu  
a situáciu nepokazilo ani zlé počasie, 
ktoré neustále počas celého dňa hrozilo 
svojimi zlovestnými mrakmi a dažďom. 
Na začiatok bola použitá kultúrna vzde-
lávacia vložka a vypočuli sme si doku-
mentárny film z produkcie Slovenskej 
televízie a v podaní prof. Ondreja Hronca. 
A keďže je rok Svetozára Hurbana Vajan-
ského, pre záujemcov bola k dispozícii aj 
prednáška o jeho živote. Kultúrna vložka 
sa osvedčila a bol o ňu záujem. Po zotme-
ní sa a ukončení prednášky bolo sa treba 
zohriať, preto sme pristúpili k zapáleniu 
vatry. Do tanca hrala Starovlachovská 
muzika, občerstvenie bolo po ruke tiež 

a veselá nálada nechýbala. Bolo síce 
chladnejšie, ale kto chcel, zohrial sa pri 
vatre, ktorá hriala naozaj v širokom okolí. 
Spoločne sme si upiekli nejaké tie dob-
roty na ohnisku v altánku a každý sa stal 
členom pomyselnej jánošíkovskej druži-
ny. Akcia sa podarila a poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí obetovali svoj čas a prišli.

Za podporu, propagáciu ďakujeme: 
DMS Rožňava – Ing. Zlatke Halkovej  
a všetkým matičiarom, SNS okresu Rož-
ňava – Ing. Stanislavovi Blahúsovi, obci 
Vlachovo – Ing. Petrovi Pakesovi, starosta 
obce, a DHZ Vlachovo – Ing. Slavomírovi 
Labuzíkovi, veliteľ a Pozemkovému spo-
ločenstvu vo Vlachove za zabezpečenie 
materiálu na stavbu vatry. A všetkým 
aktivistom a dobrovoľníkom, ktorí sa 
pričinili o realizáciu tohto spomienko-
vého posedenia na udalosti, na ktoré sa 
nezabúda.

Mgr. Jozef Jakubovský 
MO MS Vlachovo

Tajomná sila Vianoc
Hory, doly snehom pokryté, záveje v dolinách,
tradície, zvyky Vianoc panujú v rodinách,
tradície, zvyky udržujú atmosféru domova,
chvíle, na ktoré sa tešíme každý raz do roka.

Na dedine v uliciach vládne čaro Vianoc,
láska a oddanosť, túžba po zblížení má svoju moc,
túžba po zmierení, zdraví a hojnosti je o to väčšia,
i čas príjemných opojení s pocitom šťastia.

Predvianočná nálada zo dňa na deň silnie,
symbolom Vianoc je láska, ľudia si prajú štedré vinše,
stretnutie blízkych v rodinnom kruhu, 
pri sviatočnom stole, vo vianočnom duchu.

Korenistá vôňa ihličia rozmáha sa v dome,
i tušenie tajomstva pri vianočnom strome
nám dáva emócie, radosť, magickú moc,
stretnutie blízkých ľudí, počas Vianoc.

Hviezdna obloha má svoj príbeh, príbeh Vianoc,
hviezdy v jasnom svetle jagajú v magickú moc,
obloha tak jasná, plná magickej moci,
symbol Vianoc sa ukrýva kdesi hlboko v noci.

Jagajú sa hviezdy, jasný je mesiac,
v každom dvore v ulici vládne vianočný čas,
ľudia si tak na dedinách prajú štedré vinše, dary,
aby mali k sebe bližšie, aby sa mali radi.

	 	 																		Róbert	Klement

Deklarácia zvrchovanosti Slovenskej republiky

Medzi ocenenými boli aj občania Vlachova

Delegácia vlachovských občanov na prehliadke Slovenského domu v Tótkomlósi pri vý-
klade lektorky.                         Foto: Š. Majerčák

Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková pri zapaľovaní vatry 
zvrchovanosti na vlachovskom kúpalisku.                                                Foto: Š. Majerčák

Ocenení darcovia krvi z Vlachova. Zľava: Tomáš Pitoňák, Mgr. Klára Vargová, Ing. Ondrej 
Gál a Emil Hricko so starostom obce (druhý sprava).                       Foto: E. Švedová

Kedysi dávno, v 18. storočí, nastal exodus našich krajanov Slovákov za prácou 
lepším životom do iných oblastí uhorského kráľovstva. V tých časoch boli Turci na 
ústupe a bolo potrebné zaľudniť niektoré oblasti na juhu, ktoré Turci vyľudnili. Slo-
váci mali tiež svoje problémy. Krajina sužovaná vojnou s Turkami a epidémiami 
moru zanechala biedu a utrpenie.

Výročie SNP
Dňa 29. 8. 2016 si obec Vlachovo 

pietnou udalosťou pripomenula 72. 
výročie Slovenského národného po-
vstania pred obecným úradom. 

Slovenské národné povstanie je 
jednou z najdôležitejších udalostí 
slovenských národných dejín, kde si  
s úctou a vďakou spomíname na hr-
dinských bojovníkov, ktorí odolávali 
presile, no napriek utrpeniam a obe-
tiam kliesnili cestu aj nášmu dnešné-
mu životu. Po príhovore starostu obce 
spojeným s kladením venca vystúpila 
s básňou Alexandra Vargová a ženská 
folklórna skupina Stromíš s partizán-
skou piesňou Prišla mi novina. 

Vážime si účasť občanov aj na tom-
to spomienkovom podujatí.

Mgr. Eva Teplická

Úcta k starším
Október je mesiac, kedy si ctíme 

ľudí, ktorí pre nás urobili najviac. Nikdy 
na nich nesmieme zabúdať a nemali by 
sme si ich vážiť len jeden deň v mesiaci. 

Úcta k starším patrí tým, ktorí tvrdo 
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta  
k tým, ktorí sa každý deň vzdávali 
radostí, ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, ich deti. Preto 
na nich nezabudla ani naša obec. Dňa 
26. 10. 2016 o 15.00 hod. si poobedie 
spríjemnili naši občania posedením 
v Spoločenskom klube obce. Krásny 
program si pre nich pripravili deti z ma-
terskej a základnej školy a do tanca aj 
dospevu im zahrala Starovlachovská 
muzika.       

Mgr. Eva Teplická

7. 1. Vlachovská jazda zručnosti
21. 1. 40. ročník turistického
 výstupu na Stromíš
4. 2. Vlachovské fašiangy
18. 3. Jozefovské jarné spevy
17. 4. Veľkonočná oblievačka
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
 – kladenie vencov
14. 5. Majáles + Deň matiek
26. 5. Turistika pre seniorov
03. 6. Stavanie mája
25. 6. Vlachovskie hry 
01. 7. Nohejbalový turnaj

12. 8. Dni obce Vlachovo + Remesel-
nícky jarmok + 590. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci

29. 8. Výročie SNP
13. 10. Deň úcty k starším
21. 10. 50. výročie FS Stromíš
26. 11. Vlachovská hostina 
21. 12. Vianočná akadémia
24. 12. Vianoce v kostole
24. 12. Polončný spev na turni
25. 12. Vlachovská gubajka
25. 12. Štefanská zábava
31. 12. Silvestrovský ohňostroj

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových
podujatí obce Vlachovo na rok 2017

Tento príbeh, ktorý opisujem, sa stal 
počas mojich mládeneckých rokov, keď 
som mal sotva 18 rokov. Bolo to okolo 
roku 1949, keď boli lesy Dobšiná ma-
jetkom mesta a okolo roku 1950 boli 
znárodnené a patrili Štátnym lesom. 
Zobrali ma k mestským lesom ako les-
ného praktikanta a bol som pridelený  
k horárovi Martinovi Liptákovi do osady 
Rakovec. Každé ráno som chodil pešo 
cez Muzikantský chodník až do osady, 
odtiaľ ešte ďalej do revíru a poobede 
tou istou cestou som sa vracal naspäť.

Jedného dňa v decembri mi spomí-
naný horár navrhol, aby som jednu noc 
ostal v Rakovci nocovať s tým, že ráno 
pôjdeme na poľovačku. Ja som sa z 
toho návrhu potešil, nakoľko poľovačka 
bol môj koníček. Toho daného dňa sme 
sa v podvečer vybrali do lesa. On zobral 
flintu a mne dal do ruky dva železné 
klepce na líšku. Ja som na to udivene 
pozeral a on sa ma pýta, či neviem, čo 
to je. No veru nevedel som. Horár hovo-
rí, že o chvíľu uvidíš a pousmial sa.

Prišli sme na Babinú do lokality 
Mraznica, kde tečie malý potôčik, v kto-
rom celú zimu voda nezamŕza (volá sa 
Teplina). Horár zobral klepce a postavil 
ich do tečúcej vody. Ako vnadidlo nahá-
dzal okolo vody oškvarky zo zabíjačky  
a do klepca dal hlavu zo sliepky. Ja 
som sa spýtal, prečo tie klepce kladie 
do vody. Povedal mi, že ak by ich dal 

na suché miesto, tak by líška zavetrila 
ľudský pach a odišla by.

Na druhý deň ráno okolo siedmej 
hodiny sme prišli na spomínané miesto 
a na moje prekvapenie líška bola v 
klepci. Ak nás zbadala dala sa do pohy-
bu aj s klepcom, keďže odtrhla ukotve-
nie. Dohľadávka nebola náročná, keďže 
bol sneh, klepec bol natoľko ťažký, že 
nevládala ďaleko ujsť a horárov pes ju 
dobehol a zastavil. Keď líška videla, že 
je v nebezpečenstve, sadla si ku smre-
ku, aby ju zozadu pes neprenasledoval. 
Horár strieľať nechcel kvôli poškodeniu 
kožušiny. Ja som podržal flintu a on 
sa zo zadu priblížil (líška bola zaujatá 
na psa) a drevenou bakuľou ju „zabil“. 
Líšku zobral na plece a išli sme k nemu 
domov. Tam sme prestreli na podlahu 
starý koberec a líšku položili naň. Horár 
išiel do druhej izby doniesť niečo vypiť 
na oslavu úlovku. Ja som ostal pri nej 
a strážil som. Pozerám na ňu a zazdalo 
sa mi, že ako keby sa líška začala hýbať, 
ale nevenoval som tomu nejakú zvý-
šenú pozornosť. Len tu zrazu sa líška 
prebrala, vyskočila a aj s tým klepcom a 
skočila do okna, ktoré rozbila a už bola 
na dvore. Splašená nevedela, kde skôr 
bežať. Opäť nám pomohol pes, ktorý 
bol na dvore a zdržal ju. Potom už horár 
nerozmýšľal či poškodí kožušinu, alebo 
nie. Zobral flintu a dostrelil ju. Veru z tej 
kožušiny už ani nebol taký úžitok ako 
keby ostala nepoškodená. 

Pre mňa bol tento zážitok veľkým 
poučením do ďalšej poľovníckej činnos-
ti, ktorú som vykonával v neskorších ro-
koch a s odstupom času sa nad tým aj 
pousmejem, prečo sme sa nepresvedči-
li že je vyhasnutá už pri odchode z lesa. 
Nakoniec hodnota kožušiny nebola ani 
taká, ako oprava rozbitého okna.

Ondrej Marciš, st.
bývalý člen PZ

Líška v okne
Poľovnícke príbehy

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava, v zmysle svojho poslania 
pomáha zdravotníctvu pri výchove k darcovstvu krvi, nábore darcov krvi a za-
bezpečuje oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Pre týchto obetavých  
a statočných ľudí organizuje každoročne slávnostný aktív darcov krvi, na ktorom 
sa im odovzdávajú bronzové (10 odberov), strieborné (20 odberov), zlaté (30 až 
40 odberov), diamantové (60 až 80 odberov) plakety Prof. MUDr. J. Janského  
a medaila Prof. MUDr. J. Kňazovického za 100 násobné darovanie krvi.

Kapitálny úlovok
na vlachovských 
rybníkoch

Kuchyňa s donáškou jedál
Už päť mesiacov využívajú občania a seniori z Vlachova a jeho okolia 

donášku obedov do domácnosti. Na varenie obedov sa po mnohých 
rokoch začali znovu využívať zrekonštruované priestory bývalej kuchy-
ne v budove Jednoty na Ulici kpt. Nálepku. Kuchyňa tiež slúži na vare-
nie obedov pre žiakov Základnej školy s Materskou školou vo Vlachove 
a Materskej školy v Gočove.

Obyvatelia Vlachova tak získali pohodlný prístup ku čerstvej a chut-
nej strave a žiaci dostávajú plnohodnotnú a pestrú stravu s ohľadom 
na ich potreby. Produktom práce skúseného personálu sú jedlá z naj-
kvalitnejších surovín pre našich občanov.

Vďaka rozvozu jedla priamo domov si môžu seniori vychutnať čer-
stvé jedlo bez starostí a námahy. Jedlo pomôže aj tým, ktorí prichádza-
jú z práce neskoro večer a nemajú čas na varenie. Rozvoz stravy domov 
sa stretáva s veľkým záujmom u všetkých občanov a napĺňa tak potreby 
ľudí pre pohodlnejší život. Vďaka výbornej spolupráci s obcami ako aj 
školami dokážeme neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, 
čo je aj našou víziou do budúcnosti. Našou snahou je jedlo špičkovej 
kvality a odmenou nám je úsmev na tvári ľudí a ich spokojnosť. Jedlu  
z vlachovskej kuchyne sa tešia aj občania Gočova a Nižnej Slanej.

V zmysle spájania príjemného s užitočným sme v spolupráci s po-
hostinstvom – krčmou Vlachovo sprevádzkovali v piatok a sobotu večer  
pizzériu, ktorá rozširuje možnosti stravovania v obci Vlachovo. Pizzeria 
zároveň poskytuje rozvoz stravy, ktorý je pre všetkých občanov obce 
Vlachovo úplne zadarmo, pretože nám v prvom rade záleží na tom, aby 
boli spokojní ľudia, pre ktorých to robíme. Lebo ak je spokojný zákaz-
ník, tak vieme, že robíme našu prácu správne.                 Mgr. Jozef Varga

K rodine Majerčákovcov chodieva 
každé leto bratranec nášho fotografa 
Štefana, rybár Jozef Zajačko. Rybárči 
už vyše dvadsať rokov, ale to, čo sa mu 
tohto leta podarilo uloviť na dolnom 
rybníku vo Vlachove, presiahlo všetky 
jeho doterajšie úspechy a rybárske sny.

Na háčik sa mu totiž za hornú plutvu 
zachytila na naše pomery obrovská 
ryba tolstolobik, s ktorým doslova zá-
pasil vyše hodiny. Nakoniec mu ho po-
mohli z rybníka vytiahnuť ďalší rybári. 
kapitálny úlovok vážil 18 kg a dosiahol 
dĺžku 103 cm.                            Juraj Kováč

Oznam
Oznamujeme občanom, že obec 

má k dispozícii výkonný štiepko-
vač drevín schopný zoštiepkovať 
drevnú hmotu o priemere 15 cm. 
Preto vyzývame občanov, aby na jar  
budúceho roka pri orezávaní svo-
jich ovocných stromov a okrasných 
drevín vyvážali konáre na vopred 
určené miesto, kde bude tento od-
pad zlikvidovaný na drevnú štiep-
ku. Miesto uloženia a technické za-
bezpečenie bude včas oznámené 
formou miestneho rozhlasu. 

Bc. Jana Teplická



Cieľom taktického cvičenia je získa-
vanie správnych návykov veliteľa druž-
stva v riadení síl a prostriedkov a ich 
nasadenie pri požiari, správaní a činnosť 
hasičov pri plnení úloh, pri lokalizácii  
a likvidácii požiarov. Taktický výcvik 
je založený predovšetkým na ovládaní 
techniky a poznaní operatívnotaktic-
kých zvláštností.

Dobrovoľnému hasičskému zboru vo 
Vlachove bola začiatkom roka 2016 Mi-
nisterstvom vnútra Slovenskej republiky 
pridelená nová technika. VČS DHZ Vla-

chovo sa uzniesla na rozhodnutí vykoná-
vať pravidelné taktické cvičenia mužstva 
s technikou nám pridelenou, pretože ide 
o jednu z najúčelnejších metód vštepo-
vania vedomostí a návykov hasičom  
v reálnom tempe.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlacho-
ve na základe tohto záväzného nariade-
nia vykonal počas roka 2016 tri taktické 
cvičenia. Námetom prvého cvičenia bol 
požiar skládky odpadu nad kúpaliskom. 
Tohto cvičenia sa zúčastnili piati členo-
via zboru, veliteľ Mgr. Štefan Hronec, 
vodič-strojník Tibor Forgáč, hasiči To-
máš Pitoňák, Rastislav Marciš a Ondrej 
Leskovjanský. Druhé cvičenie v poradí 
bolo vykonané na budovu TJ Vlachovo  
v zložení štyroch členov zboru, veliteľ 
Mgr. Štefan Hronec, vodič-strojník Rasti-
slav Marciš, hasiči Tomáš Pitoňák a Tibor 
Forgáč. Tretie taktické cvičenie bolo or-
ganizované OR HaZz v Rožňave. Jedna-
lo sa o súčinnostné cvičenie, námetom 
ktorého bol požiar ZŠ Dobšiná. Úlohou 
nášho zboru bola diaľková doprava vody  
z vodného zdroja v spolupráci s DHZ Stra - 
tená. Cvičenia sa zúčastnili štyria členo-
via nášho zboru veliteľ Ing. Slavomír 
Labuzík, vodič-strojník Igor Leško, hasiči 
Miloslav Ďurán a Mgr. Štefan Hronec.

Všetky vyššie uvádzané aktivity 
priaz nivo ovplyvnili danosti nášho Dob-
rovoľného hasičského zboru. Jedine 
osvojením si správnych taktických úloh 
pri výcviku je možné zvyšovať tempo pl-
nenia úloh v skutočných podmienkach. 
Zároveň vykonané technické cvičenia 
odhalili nedostatky, ktoré tak mohli byť 
následne odstránené k spokojnosti nás 
všetkých. 

Nakoľko sa preukázala nevyhnutnosť 
vykonávania takýchto cvičení a zároveň 
aj nevyhnutnosť odbornej a technickej 
prípravy členov DHZ, budeme aj v na-
sledujúcom období vykonávať ďalšie 
podobné cvičenia a tým zvyšovať kvali-
fikovanosť našich členov.

Mgr. Štefan Hronec
predseda DHZ Vlachovo 

Taktické cvičenia hasičov
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Súčasťou odbornej prípravy hasičských jednotiek je aj zdokonaľovacia príprava, 
pod ktorú patrí aj taktické cvičenie. Takéto cvičenie je zamerané na dosiahnutie 
znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie čin-
ností pri zdolávaní požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohro-
mách a iných mimoriadnych udalostiach.

Členovia vlachovského DHZ. Zľava: R. Marciš, T. Forgáč, O. Leskovjanský, Š. Hronec, 
T. Pitoňák.                     Foto: Archív DHZ

Niektoré závody sú dosť vzdialené a 
pri cestovaní ubehneme aj 800 km. Celý 
priebeh súťažnej sezóny je podmienený 
tvrdým tréningom, ale tiež finančnou 
stránkou. Tu by som sa chcel poďakovať 
v mene svojom aj v mene klubu všetkým 
sponzorom, právnickým osobám ale 
aj fyzickým, ktorí nám prispeli 2%. Tu 
by som chcel spomenúť obec Vlachovo  
a Miroslava Kaspera, ktorí nám v nema-
lej miere pomohli dosiahnuť spomenuté 
výsledky. Dúfam, že v nadchádzajúcom 
roku sa nám podarí vylepšiť aj túto 

stránku našej činnosti. Pôjde hlavne o 
dobudovanie tréningovej trate, podporu 
klubu niektorými podnikateľskými sub-
jektmi a tiež zapojenie našej mládeže  
a sympatizantov do akcií, ktoré chceme 
priebežne prevádzať. Budeme sa sna-
žiť vypracovať aj určitý harmonogram 
podujatí, jednak našich v obci, ale tiež 
aj podujatí v rámci MM SR v motokrose.

Tak, ako každý šport aj motokros pri-
náša určité úskalia a prekážky. No pev-
ne verím, že s pomocou zanietených sa 
činnosť bude vyvíjať iba k lepšiemu a aj 

v tomto smere budeme naďalej zviditeľ-
ňovať našu obec. Zatiaľ všetky práce na 
výstavbe trate prevádzame svojpomoc-
ne so svojimi prostriedkami a mechaniz-
mami, za pomoci aj niektorých sympati-
zantov. Vítaná je každá pomocná ruka. 
Verím, že sa nám naše ciele podarí splniť 
či už v brigádnickej alebo reprezentač-
nej činnosti. Ja môžem iba zaželať veľa 
zdravia, bez úrazov a veľa, veľa elánu 
pre všetkých, ktorí chcú v tomto tvrdom 
športe spolupracovať alebo pretekať. 

Rok 2017 bude pre náš klub aj rokom 
skutočného ukončenia výstavby zapo-
čatého diela. Veríme, že sa nám podarí 
dobudovať dráhu a dať ju na využívanie 
širokej verejnosti v našej obci. Myslím, 
že dráha bude využívaná ako pre moto-
cykle, tak aj pre bicykle. Na poslednom 
zasadnutí sme sa uzniesli, že v roku 2017 
budú uskutočnené aspoň dve až tri pod-
ujatia v týchto športoch, na ktoré vás 
všetkých srdečne pozývame.

Ing. Slavomír Labuzík
predseda MK Vlachovo

Z činnosti Motokrosového klubu vo Vlachove
Zimné mesiace v našom motokrosovom klube sme väčšinou venovali údržbe  

a príprave na sezónu 2016. Začiatky nášho motokrosového klubu vyzerali veľmi 
sľubne. Stroje boli pripravené na zahájenie sezóny. Slávo Labuzík, štartovné číslo 
175 (jazdí pod ním na všetkých podujatiach) sa rozhodol presedlať na KAWASAKi 
250 CRF. V stúpačkách na novom stroji to hneď bolo vidieť aj na výsledkoch. Zú-
častnili sme sa viacerých podujatí v rámci MM SR. V tomto roku, ak už môžem bi-
lancovať nie celkom ukončenú sezónu, sme odjazdili 17 organizovaných podujatí  
v rámci SR, kde sme získali rôzne umiestnenia. V celkovom hodnotení Slávo obsadil 
na východe tretie miesto s rovnakým počtom bodov ako druhý! V celoslovenskom 
hodnotení obstál šieste miesto. Sú to veľmi pozitívne výsledky na to, že na štarte 
stojí okolo 50 až 60 jazdcov! V roku 2017 máme obdobné ambície.

Už každoročne je prvým podujatím 
takmer domáca Dobšinská zima. Ten-
to rok bola zaradená nová rýchlostná 
skúška, ktorá sa v 80-tych rokoch jazdila  
v rámci majstrovstiev SR Rally Gemer, so 
štartom cez brod pred žrebčínom. Dob-
šinskú zimu 2016 sa podarilo nakoniec 
vlachovskej posádke úspešne zvládnuť  
a nakoniec aj zvíťaziť vo svojej triede.

Nasledujúce podujatie seriálu MRC 
sa uskutočnilo na Liptove v okolí obce 
Torysky. Trate boli viac-menej plné šo-
toliny, čo posádke a súťažnému vozidlu 
najviac vyhovuje a tak sa jej podarilo 
v rámci triedy vybojovať krásne prvé 
miesto. 

Tretím podujatím bola MRC Moldava 
nad Bodvou na tratiach, ktoré skôr pri-
pomínajú súťaže v šprinte ako rally pre-
teky a teda vyhráva ten, kto má naozaj 
silnú techniku. Prejavilo sa to na umiest-
není posádky, ktorá dojazdila svoju trie-
du na druhom mieste.

Následne sa posádky seriálu MRC 
presunuli znova na Liptov na poduja-
tie označené ako Minirally Tatry. Súťaž 
odštartovala za krásneho slnečného 
počasia avšak počas dňa sa počasie oto-
čilo o 180 stupňov. Na tretej rýchlostnej 
skúške sa spustilo prudké krupobitie, 
ktoré zamiešalo poradím posádky, kto-
rá dokončila toto podujatie na druhom 
mieste. Bohužiaľ sa na tejto súťaži po-
darilo poškodiť prevodovku, ktorú bolo 
potrebné do ďalšieho preteku opraviť.

Tradičná dvojdňová súťaž v Dolnej 
Strehovej na asfaltovo-šotolinových tra-
tiach začala veľmi dobre, až kým nepri-
šla posledná rýchlostná skúška. Znova 
sa objavili problémy s prevodovkou, keď 
ostali fungovať len prvý a tretí rýchlost-
ný stupeň, čo posádke spôsobilo veľkú 
časovú stratu a nakoniec aj tretie miesto  
v triede Z5.

Ďalšie podujatie odštartovalo nočnou 
etapou, ktorá bola veľkým lákadlom pre 

všetky posádky, keďže isť v noci je úplne 
niečo Ine. Prevodovku sa podarilo znova 
opraviť a tentokrát už vydržala celu sú-
ťaž bez problémov. 

Posledné súťažné podujatie - Lip-
tovské Sliače bolo zaradené ako nové 
podujatie seriálu, ktoré sa konalo  
v okolí Ružomberku. Súťaž odštartovala 
nočnou rýchlostnou skúškou, avšak po 
havárii prvého vozidla sa organizátor 
túto skúšku rozhodol zrušiť, nakoľko 
došlo k zraneniu usporiadateľa. Druhý 
súťažný deň vplyvom nepriazne počasia 
organizátor zrušil očakávanú šotolinovú 
skúšku, čo nás samozrejme sklamalo. 
Posádka bojovala už len na asfaltovej 
trati, kde sme si priniesli po trestných 
sekundách druhé miesto.

„V celkovom celoročnom hodnotení 
sme tak sezónu MRC 2016 ukončili na 
druhom mieste triedy Z5 s celkovou stra-
tou 4 bodov na víťaznú pozíciu“ dodal 
na záver Ján Elexa. Do budúcej sezóny 
by chcel VMS Team zakúpiť nové súťažné 
vozidlo a bojovať tak o lepšie výsledky aj 
v absolútnom hodnotení.

Marek Adami
VMS Rally Team

Sezóna VMS teamu v seriáli MRC 2016 

Pretekár Slávo Labuzík       Foto: archív MK

V sezóne 2016 sa uskutočnilo sedem podujatí seriálu Mini Rally Cup v rámci celé-
ho Slovenska, na ktorých sa posádke Vlachovského rally teamu Elexa - Kohút s his-
torickým vozidlom Škoda 120L podarilo všetky absolvovať v rámci triedy Z5 (pohon 
zadného náhonu do objemu motora 1400 cm3).


