
Stretávame sa dnes vo vzácnej  
a slávnostnej chvíli, keď rešpektujúc 
vôľu občanov Vlachova preberáme na 
seba zodpovednosť za našu obec a zá-
roveň otvárame ďalšiu etapu jej moder-
nizácie a dynamického rozvoja.

Je jasné, že sa nikto nemôže vrátiť  
a vytvoriť nový začiatok, no každý môže 
začať dnes. Preto, nech je dnešok za-
čiatkom, no zároveň aj pokračovaním  
v napĺňaní cieľov a stratégií, ktoré sme 
si dali práve pred štyrmi rokmi.

Za uplynulé obdobie sa nám podari-
lo veľa vecí zmeniť k lepšiemu. Môžem 

smelo vyhlásiť, že sme začali postup-
ne napĺňať naše hlavné priority, pri 
ktorých sú uskutočnené nie len plány 
zveľaďovania obce, ulíc, rigolov, ale tiež 
rekonštrukcie obecných budov, čo zníži 
náklady na ich udržanie a prevádzku. 
Ušetrené peniaze môžeme tak použiť 
na ďalšie aktivity a ciele, ktoré si na na-
šich zasadnutiach určíme. Rešpektovať 
budeme aj vôľu občanov, ich potreby  
a záujmy, pretože, čo je dobré pre obča-
na, je dobré aj pre obec a naopak. 

Som rád, že naša spoločná práca ne-
vyšla na zmar. Lebo opakom úspechu 
nie je neúspech, ale nečinnosť. My sme 
činní a zdolávame problémy a keď nie-
čo nefunguje nenariekame, to nám ani 
naša vlachovská nátura nedovolí, ale 
veci riešime a stále šlapeme vpred.

Dnešným dňom sa vo Vlachove 
konštituoval nový obecný parlament 
a nová výkonná moc. Som hrdý na to, 
že môžem nasledujúce štyri roky stáť 
na jeho čele. Môžem povedať, že parla-
ment na ďalšie volebné obdobie máme 
vyvážený. A to z pohľadu troch starono-
vých poslancov, ktorí môžu odovzdať 
pre spoločnú vec svoj prehľad a svoje 
skúsenosti a štyroch nových členov, 
ktorí môžu priniesť do pléna nové tvo-
rivé pohľady a inovácie. 

Viem, budem sa možno opakovať, 
ale stále verím vo veľké Vlachovo, verím 
v ľudí, ktorí v ňom žijú, stále verím v ich 
schopnosti, v ich potenciál, ktorý môžu 
využiť a aj využívajú pre naše spoločen-
stvo. Pretože ani tá najlepšia stratégia 
nefunguje, keď nemáte schopných  
a motivovaných ľudí.

Rád by som poďakoval všetkým ob-
čanom Vlachova, ktorým nebol osud 
tejto obce ľahostajný a prišli si zvoliť 
svojich zástupcov samosprávy. 

Moje poďakovanie tiež patrí všet-
kým, ktorí sa rozhodli kandidovať  
v týchto komunálnych voľbách za po-
slancov, aj keď vedeli, že budú často 
konfrontovaní občanmi za svoje roz-
hodnutia. Je len dobre, že naša obec 
nie je občanom ľahostajná a že ešte 
stále ľudia v nej vnímajú veci verejné 
citlivo, so snahou podieľať sa svojimi 
schopnosťami na jej riadení. Vzniká 
tým veľká zodpovednosť nielen pre 
mňa, ako starostu obce, ale aj pre Vás 
poslancov obecného zastupiteľstva.

Bude mi cťou spolupracovať s Vami  
a tvoriť Vlachovo ešte krajším a ešte 
lepším. Nech nám v tom Boh pomáha.

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Patrí sa však poďakovať aj za starý 
rok. Zvlášť keď bol úspešný, keď sa počas 
neho darilo, napríklad ako nám v našej 
obci. Určite mnohým z Vás neuniklo, že 
sa podarilo zrealizovať veľa pálčivých 
rekonštrukcií, ktoré boli pre občanov, 
ale aj pre ekonomiku obce dlhodobým 
problémom. Môžem vyzdvihnúť aj fakt, 
že po schválených dotáciách sa hádam 
po prvýkrát v histórii obce pracovalo  
s rozpočtom prevyšujúcim 1 milión eur. 
Ale naša túžba na počiatku tohto nového 
roka, do ktorého sme vstúpili, aby v našej 
dedine nastal stav trvalého zlepšovania, 
ostáva. 

Aby ďalšie rozpracované projekty, 
ako rekonštrukcia domu smútku, re-
konštrukcia prístavby kultúrneho domu, 
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, vý-
stavba zberného dvora, detského ihriska  
a ďalšie, dopadli dobre a bez nedostat-
kov. Plány na zveľaďovanie našej obce 
sú dlhodobé. Veci však neprichádzajú 
švihnutím čarovného prútika, ale vyža-
duje si to množstvo času, práce, energie 
a vôle ľudí. 

Každej obci dávajú život občania svo-
jou prácou, svojimi postojmi, svojim sna-
žením starať sa nielen o vlastné statky, 
ale aj o majetok a verejné priestranstvá 
dediny v ktorej žijú, pretože ten dotvára 
pridanú hodnotu k ich majetku. Preto 
sa aj vy, milí spoluobčania, viac starajte  
o prostredie, ktoré dotvára scenériu spo-
kojnosti a príjemného zázemia vašich 
domovov.

Nechcem opomenúť voľby do samo-
správ obcí, ktoré sa konali na sklonku 
minulého roka, pretože sú rozhodujúce 
s veľkým významom pre ciele obcí v bu-
dúcich obdobiach. Vo Vlachove znovu 
občania potvrdili veľký záujem o veci 
verejné. Svojou volebnou účasťou znovu 
zanechali odkaz, že o osude Vlachova 
chcú rozhodovať svojimi názormi, skúse-
nosťami a reálnymi skutkami. 

Ďakujem, preto všetkým občanom, 
ktorí si prišli v týchto voľbách zvoliť 
svojich zástupcov. Veľká vďaka z mojej 
strany patrí tým občanom, ktorí mi aj  
v týchto voľbách prejavili svoju dôveru. 
Je pre mňa veľkou cťou, ale aj záväzkom 

pracovať pre Vás ešte viac a urobiť veľa 
pre zlepšenie a skvalitnenie života v na-
šej obci.

Vážení občania Vlachova,
v novom roku Vám prajem porozu-

menie, vzájomnú tolerantnosť, viac 
komunikácie pri susedskom a občian-
skom spolužití. 

Taktiež Vám prajem pevné zdravie, 
veľa pracovných a osobných úspechov, 
veľa pozitívnej energie, elánu, dobrej 
vôle. Nech sa nám všetkým darí do-
siahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali.

Záverom by som chcel úprimne po-
ďakovať všetkým, ktorí svojou prácou 
a snahou v uplynulom roku prispeli 
akýmkoľvek spôsobom k rozvoju spo-
ločenského, kultúrneho a športového 
života v našej obci.

Nech Boh žehná Vlachovu !!!!
Mgr. Peter Pakes

starosta obec
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Dosiahnuť stav trvalého zlepšovania

Príhovor starostu obce na ustano-
vujúcom obecnom zastupiteľstve

Len pred pár hodinami sme otvorili dvere novému roku 2019. Oslávili sme jeho 
príchod prípitkami, ohňostrojmi, spevom a vinšovaním, tak ako sa to deje v kresťan-
skom svete už niekoľko storočí. Tešíme sa z nových dní, ktoré nastávajú a nesú v sebe 
prísľub priaznivých okolností pre náš život. S túžbou po lepšom a krajšom živote sa 
spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby. Začíname ďalší nový rok, ďalší úsek na-
šej životnej cesty. A všetci si v duchu želáme, aby bol šťastný, radostný a požehnaný.

Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Novozvolené obecné zastupiteľstvo so starostom obce v zložení (zľava): Marek Adami, 
Bc. Juraj Kováč, Miloš Ďurán, Ing. Andrea Hajdúková, starosta Ing. Peter Pakes, Denisa 
Vargová, Ing. Viliam Klobušník a Emil Gál                                                              Foto: Š. Majerčák

Kroje sú súčasťou našej histórie, vy-
povedajú veľa o našich predkoch a ich 
živote, akí boli usilovní a pracovití. Ich 
kreativita pri zhotovení jednotlivých 
častí kroja bola nezameniteľná. Každá 
výšivka, každý šev v sebe nesie príbeh. 

My v týchto príbehoch chceme na-
ďalej pokračovať a ukázať ich svetu. 
Tak, ako sa oni kedysi pýšili svojimi 
výtvormi, teraz sa my chceme nimi po-
pýšiť a ukázať tak krásu, ktorú po sebe 
zachovali. Preto sa na Vás Občianske 
združenie Stromíš obracia s prosbou. 
Ak máte doma časť kroja, čižmy alebo 
staré stužky či šatky a chcete pomôcť 
dobrej veci, kontaktujte nás. Organizu-

jeme zbierku krojov a krojových častí, 
kde môžete práve váš príbeh posunúť 
ďalej. 

Je dôležité, aby aj budúce generácie 
poznali krásy našich predkov. Pre Vás 
sú to už možno nepotrebné veci, odlo-
žené niekde vzadu v skrini, ale nám to 
môže pomôcť. 

Táto zbierka je dobrovoľná, vo forme 
darov. Po dohode si veci vyzdvihneme 
osobne. Za spoluprácu vopred ďaku-
jeme.

Kontakt: Klára Vargová,
0904 153 606
E-mail: stromis@vlachovo.eu

OZ Stromíš

Občianske združenie Stromíš vyhlasuje zbierku !



22. zasadnutie OcZ - 14. 08. 2018

A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z 21. za-

sadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Vlachovo.

B. Určuje:
1. Počet poslancov obce Vlachovo v no-

vom volebnom období r. 2018 – 2022 na 
sedem.

2. Jeden volebný obvod pre voľby do 
orgánov samospráv obcí, ktoré sa usku-
točnia 10. 11. 2018.

C. Schvaľuje:
1. Výkon funkcie starostu obce Vla-

chovo v novom volebnom období r. 2018 
– 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.

2. Podanie žiadosti o poskytnutie stred-
nodobého investičného úveru v SZRB na 
obdobie 2 rokov na refinancovanie úveru 
v Prima banke č. 69/004/17 poskytnutý na 
financovanie investície obce „Rekonštruk-
cia miestnych komunikácií“ vo výške 75 
100,- € s ručením blankozmenkou.

D. Nesúhlasí:
1. S predajom pozemkov v k. ú. obce 

Vlachovo, parc. E KN č. 127/3 – zastavené 
plochy a nádvoria s výmerou 55 m², parc. 
E KN č. 3117/1 –ostatné plochy s výmerou 
58m² a parc. E KN č. 1909/201 – trvalé 
trávnaté porasty s výmerou 8 m² pre Jána 
Pregúna a Teréziu Pregúnovú.

23. zasadnutie OcZ - 26. 10. 2018

A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z 22. za-

sadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Vlachovo.

B. Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018. 

Rozpočet príjmov vo výške 1 014342,87 € 
a rozpočet výdavkov vo výške 1 014342,87 
€. Rozpočet je vyrovnaný.

2. Za účelom prefinancovania schvále-
ného projektu PPA „Rekonštrukcia domu 
smútku a jeho okolia v obci Vlachovo“ 
čerpanie krátkodobého preklenovacieho 
úveru zo SZRB vo výške 103 932,820 € na 
obdobie 1 roka so zabezpečením blankoz-
menkou.

3. Správu audítora k účtovnej závierke 
za rok 2017 a konsolidovanej účtovnej zá-
vierke za rok 2017.

4. Kalendár kultúrnych podujatí na rok 
2019 podľa predloženého návrhu.

Ustanovujúce zasadnutie OcZ
29. 11. 2018

A. Berie na vedomie:
1. Výsledky voľby starostu obce a volieb 

obecného zastupiteľstva.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

obce Ing. Petra Pakesa.
3. Rozpočet na roky 2020-2021.
4. Komentár hlavného kontrolóra k ná-

vrhu rozpočtu na roky 2019-2021.

B. Konštatuje:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Peter 

Pakes zložil zákonom predpísaný sľub sta-
rostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastu-
piteľstva Marek Adami, Miloslav Ďurán, 
Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. Vi-
liam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa 
Vargová zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva.

C. Poveruje:
1. Poslanca Emila Gála zvolávaním  

a ve dením zasadnutí obecného zastupi-
teľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5 piata veta  
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

D. Zriaďuje a volí:
1. Komisiu financií, obchodu, služieb  

a cestovného ruchu.
a) predsedu komisie Mareka Adamiho.
b) členov komisie Ing. Andreu Hajdúkovú, 

Mgr. Janu Teplickú.
2. Komisiu pre ochranu verejného po-

riadku.
a) predsedu komisie Miloslava Ďurána.
b) členov komisie JUDr. Jána Klobušníka, 

Jaroslava Mihóka, Ing. Slavomíra Labu-
zíka.
3. Komisiu výstavby, územného pláno-

vania a životného prostredia.
a) predsedu komisie Ing. Viliama Klobuš-

níka.
b) členov komisie Emila Gála, Štefana 

Bendíka, Jaroslava Hajdúka.
4. Komisiu kultúry, vzdelávania, mláde-

že, športu a sociálnych vecí.
a) predsedu komisie Bc. Juraja Kováča.
b) členov komisie Denisu Vargovú, Jána 

Galla, Mgr. Mariana Kušniera, Mgr. Mar-
tinu Gdovinovú.
5. Komisiu o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
a) predsedu komisie Ing. Andreu Hajdú-

kovú.
b) členov komisie Mareka Adamiho, Bc. 

Juraja Kováča. 

E. Nezriaďuje:
1. Obecnú radu.

F. Určuje:
1. V súlade so zákonom NR SR  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obcí  
a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov mesačný plast starostu obce 
Ing. Petra Pakesa vo výške 1 666,- €, zvýše-
ný o 10%, teda o 167,- €. Celkovo vo výške 
1 833,- €, s účinnosťou od 01. 12. 2018.

G. Schvaľuje:
1. Rozpočet na rok 2019. Rozpočet príj-

mov vo výške 1 187 574,30 € a rozpočet vý-
davkov vo výške 1 187 574,30 €. Rozpočet 
je vyrovnaný.

2. zasadnutie OcZ - 28. 01. 2019

A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z ustano-

vujúceho obecného zastupiteľstva obce 
Vlachovo.

2. Informačnú správu o zúčtovaných 
dotáciách z rozpočtu obce z rok 2018.

3. Informačnú správu o prijatých dotá-
ciách z rozpočtu obce na rok 2019.

B. Súhlasí:
1. S predajom obecného pozemku v k. 

ú. obce Vlachovo, parc. č. 127/4, register 
E, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria vo výmere 11 m2 Anne Klementovej  
v sume 1,32 za m2.

2. S prevodom odberných miest elek-
triny a vody v budove TJ Vlachovo na 
Obec Vlachovo, Letná 71, Vlachovo, IČO 
00328898.

C. Schvaľuje:
1. Výšku reprezentačného na rok 2019 

vo výške 4 500,- €.
2. Účelové dotácie z rozpočtu obce Vla-

chovo na rok 2019 pre organizácie:
OZ Stromíš – 2 000,- €
Vlachovo Motorsport Team – 1 500,- €
Motocross team – 1 500,- €
ECAV Vlachovo – 1 500,- €.
3. Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok s názvom „Vodozá-
držné opatrenia v intraviláne obce Vlacho-
vo“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-
-SC211-2018-40 na Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky.

4. Zabezpečenie maximálneho cel-
kového spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa vo výške 5% 12 267,08 € 
z celkových oprávnených výdavkov vo výš-
ke 245 341,51 €.

5. Odvolanie člena školskej rady Mgr. 
Evy Teplickej a menuje člena školskej rady 
Denisu Vargovú.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na I. polrok 2019.

D. Volí:
1. Do komisie kultúry, vzdelávania, 

mládeže, športu a sociálnych vecí Mgr. 
Juraja Kováča - kronikára obce Vlachovo, 
Kláru Vargovú – predsedníčku OZ Stromíš, 
Petra Gecelovského, ml., - člena predsta-
venstva OZ Stromíš.

E. Ukladá:
1. Stavebnej komisii predloženie návr-

hu na vytvorenie nových hrobových miest 
pohrebiska a návrh stavebných úprav  
v dome smútku.

F. Poveruje:
1. Pracovníčku obecného úradu Mar-

tinu Rokfalušiovú, trvale bytom Vlacho-
vo, Letná 69 overovaním úradných listín  
a osvedčovaním podpisov.

13. 01. Vlachovská jazda zručnosti
19. 01. 42. ročník turistického výstupu na Stromíš
16. 02. Vlachovské fašiangy
23. 03. Jozefovské jarné spevy
22. 04. Veľkonočná kúpačka
08. 05. Deň víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov
12. 05. Majáles + Deň matiek
09. 06. Stavanie mája
30. 06. Vlachovskie hry 
10. 08. Dni obce Vlachovo + Remeselnícky jarmok 
29. 08. Výročie SNP
10. Deň úcty k starším
24. 11. Vlachovská hostina 
20. 12. Vianočná akadémia
24. 12. Vianoce v kostole
24. 12. Polnočný spev na turni
25. 12. Vlachovská gubajka
25. 12. Štefanská zábava
31. 12. Silvestrovský ohňostroj

Dňa 25.8.2018 sa v našej obci kona-
lo odovzdanie tohto prestížneho rádu 
zaslúžilému členovi DPO SR pánovi 
Emilovi Pakesovi za jeho mnohoročnú 
obetavú prácu pre naplnenie hasičské-
ho poslania a za zásluhy o rozvoj dob-
rovoľného hasičstva. Vyznamenanie 
mu osobne odovzdal prezident DPO SR 
pán Pavol Ceľuch za prítomnosti staros-
tu obce Vlachovo pána Ing. Petra Pake-
sa, člena prezídia DPO SR a predsedu 

Krajskej organizácie DPO SR Košického 
kraja pána Bc. Miroslava Semaniča, 
pred sedu ÚzO DPO SR pána Mariána 
Kapustu, členov ÚzO DPO SR Rožňava 
a členov DHZ Vlachovo.

Na svete nie je mnoho ľudí, ktorí si 
takéto vysoké vyznamenanie za svoju 
dobrovoľnú činnosť zaslúžia. Pán Emil 
Pakes medzi nich ale právom patrí.

Gratulujeme!          Mgr. Štefan Hronec
predseda DHZ Vlachovo

Prestížne vyznamenanie
člena DHZ Vlachovo

Obec Vlachovo, obvod Rožňava, termín konania: 10. 11. 2018 
- Počet volebných obvodov 1
- Počet volebných okrskov 1
- Počet osôb zapísaných v zozname voličov 714
- Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 293
- Počet odovzdaných obálok 293
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
   pre voľby do obecného zastupiteľstva 287
- Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 7
- Počet zvolených poslancov 7
- Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 262

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu
získaných platných hlasov: 
1. Ing. Viliam Klobušník, SNS 233 
2. Marek Adami, Nezávislý kandidát 222 
3. Denisa Vargová, SNS 222 
4. Emil Gál, SNS 213 
5. Miloslav Ďurán, SNS 206 
6. Ing. Andrea Hajdúková, SNS 177 
7. Bc. Juraj Kováč, SNS 177 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Ing. Slavomír Labuzík, SNS 169 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľbu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Ing. Peter Pakes, SNS 262

Za starostu obce bol zvolený Ing. Peter Pakes.

Komunálne voľby 2018
Zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci 

Vlachovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udeľuje výnimočným 
členom dobrovoľných hasičských zborov rôzne vyznamenania a rády. Jedným  
z najvýznamnejších je rád sv. Floriána, ktorý sa udeľuje zaslúžilým príslušníkom 
z radov dobrovoľných hasičov za mimoriadne celoživotné zásluhy vykonané pre 
Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove 

Životné jubileá

70 rokov

Jaroslav Hajdúk, 15.11.1948
Štefan Klement, 24.10.1948

75 rokov

Mária Hajdúková, 01.12.1943
Gejza Hronec, 31.12.1943
Milan Kováč, 15.08.1943

Helena Pakesová, 25.11.1943

80 rokov

Pavol Černaj, 04.08.1938
Ondrej Hajdúk, 22.10.1938
Žofia Hroncová, 24.02.1939

Srdečne blahoželáme!

Uzavreli manželstvo
Tibor Fülöp

a Mgr. Mária Vanyová
21.07.2018

Andrej Mráz
a Eva Klobušníková

10.08.2018

Michal Leško
a MUDr. Veronika Onuferová

22.09.2018

Ing. Pavol Koloda
a Valéria Lešková

29.09.2018

Tomáš Gazdík
a Miroslava Herčková

06.10.2018

Marián Leskovjanský
a Mgr. Terézia Kašpárková

13.10.2018

Novomanželom blahoželáme!

Narodili sa
Ema Štefániková, 02.08.2018

Zara Galatová, 28.09.2018
Tomáš Gazdík, 07.01.2019

Alena Guľašová, 09.01.2019
Branko Varga, 29.01.2019

Vítame ich medzi nami!

Opustili nás
Ján Bendik

19.06.1942 – 24.10.2018

Mária Vandráková
30.06.1942 - 18.01.2019

Emil Hricko
29.08.1956 - 26.01.2019

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť!

Spoločenská kronika
k 1. 2. 2019

V jeseni 2018 zabezpečila obec komplexnú opravu strechy budovy bývalej Materskej ško-
ly vo Vlachove (terajší Spoločenský klub obce)                                           Foto: Ing. Peter Pakes

Zaslúžilý člen vlachovského požiarneho zboru Emil Pakes (druhý zľava) pri ocenení za 
zásluhy o rozvoj dobrovoľného hasičstva      Foto: M. Terrai

Sľub novozvoleného starostu
obce Vlachovo a poslancov obecného
zastupiteľstva vo Vlachove

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné 
právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie starostu/poslanca obec-
ného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšie 
vedomia a svedomia.“

Kalendár kultúrno-spoločenských
a športových podujatí

obce Vlachovo na rok 2019

Počet obyvateľov celkom: 830
- z toho dospelí 733
 muži 378
 ženy 355
- deti (do 15 rokov) 83
 chlapci 40
 dievčatá 43
Obyvatelia podľa veku:
- do 3 rokov 15
- od 4 do 14 rokov 65
- od 15 do 18 rokov 27
- v produktívnom veku
 (od 19 do 62) 534
 z toho muži 289
 z toho ženy 245
- v poproduktívnom veku
 (dôchodcovia) 189
 z toho muži 83 
 z toho ženy 106

Počet a členenie obyvateľov
obce Vlachovo k 31.12.2017

Počet obyvateľov celkom: 821
- z toho dospelí 727
 muži 370
 ženy 357
- deti (do 15 rokov) 84
 chlapci 40
 dievčatá 44
Obyvatelia podľa veku:
- do 3 rokov 19
- od 4 do 14 rokov 59
- od 15 do 18 rokov 24
- v produktívnom veku
 (od 19 do 62) 524
 z toho muži 279
 z toho ženy 245
- v poproduktívnom veku
 (dôchodcovia) 195
 z toho muži 85
 z toho ženy 110

Počet a členenie obyvateľov
obce Vlachovo k 31.12.2018

V sobotu 16. februára 2019 Vás srdečne pozývame na Vlachovské fašiangy 
2019, ktoré sa uskutočnia v Spoločenskom klube s nasledovným programom:

13.30 hod – Pochod krojovaného sprievodu a masiek od spoločenského klu-
bu smerom k obecnému úradu, k šetierni, uličkou popri fare do Malého Vlacho-
va, ďalej k Strešintu a späť do klubu.

Na priestranstve pred klubom vystúpia v programe deti z Malého Stromíša, 
tanečná zložka súboru a ženská spevácka skupina.

Kapustnicu pripravia pre všetkých zúčastnených, teda aj pre divákov, chlapi 
z JDS vo Vlachove.

Podujatie sa koná pod záštitou obce Vlachovo, OZ Stromíš a MO JDS Vla-
chovo.

Príďte na veselú fašiagovú zábavu!                                                                                  - jkč -

Pozvánka na Vlachovské fašiangy



Jednou z najvzácnejších cností, kto-
rá môže byť zrodená v duši človeka, je 
úcta k starším. Úcta k našim otcom, 
matkám, k našim starým rodičom, či 
prarodičom. Úcta k tým, ktorí celý ži-
vot tvrdo pracovali, ktorí sa obetovali, 
vzdávali sa svojich radostí v prospech 
nás, ich detí. Aby nám bolo lepšie, 
aby sa nám lepšie žilo. A za to všetko 
im patrí naša obrovská vďaka. Vďaka  
a úcta.

My sme si našich starších uctili mi-
lým posedením a malým pohostením 
v kultúrnom dome 18. októbra 2018  
a nazbierala sa veru plná sála. Potešiť, 
zaspievať a zatancovať im prišli deti  
z Materskej školy a Základnej školy vo 

Vlachove, zaspievali speváčky z det-
ského folklórneho súboru Malý Stro-
míš pod vedením Petra Gecelovského 
a bolo aj divadielko pod vedením pani 
farárky Mgr. Martiny Gdovinovej.

Dovoľte mi zaželať Vám, pevné zdra-
vie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu 
a radosti zo života. Prežite ďalšie roky 
obklopení láskou, úctou a pozornosťou 
svojich najbližších a dni vášho zrelého 
veku prepletené vďačnosťou nás všet-
kých. Nech je vaša jeseň plná farieb,  
z ktorých každá bude znamenať jedno 
krásne prežité obdobie života.

Mgr. Jana Teplická

Na tomto stretnutí zaznela rozsiahla 
kňažská správa, v ktorej bol zhodnotený 
zborový život vo Vlachove aj v Gočove po 
všetkých stránkach: od bohoslužieb až 
po prácu s deťmi, od pravidelných až po 
nepravidelné či výnimočné stretnutia, 
od krstov až po pohreby... Takisto sme 
hodnotili vykonané práce – najmä, čo sa 
týka zastrešenia múrika okolo kostola  
a opravy a zastabilizovania oltára vo vla-
chovskom kostole. Tiež sme sa bližšie 
pozreli na príjmy a výdavky, ktoré mal 
cirkevný zbor v roku 2018. 

Týmto chceme poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispie-
vajú na chod nášho cirkevného zboru, 
pretože len vďaka milodarom, oferám  
a manuálnej pomoci, službe jednot-
livcov, môžeme konať mnohé akcie  
a postarať sa o majetok, ktorý nám bol 
zverený. Keďže v tomto roku končí vo-
lebné obdobie väčšine presbyterov (trvá 
6 rokov), počas konventu prebehli aj voľ-

by, pričom do presbyterstva boli zvolení 
doterajší presbyteri. Ďalej nekandidova-
li: Viliam Alexai za Vlachovo a manželia 
Júlia a Ján Mihálikovci za Gočovo. Za ich 
službu v cirkevnom zbore a obetavosť 
ďakujeme a prajeme hojnosť zdravia  
a Božieho požehnania. 

Na konvente tiež zazneli informácie  
o neplatičoch cirkevného príspevku – 
tým budú zaslané listy, ktorými budú 
vyzvaní k zaplateniu príspevku, alebo  
k možnosti odhlásenia z cirkevného zbo-
ru, ak do neho nemajú záujem patriť. 

Sme tu však pre všetkých, otvorení 
všetkým ľuďom bez rozdielu. Radi priví-
tame každého, kto cíti túžbu počuť Božie 
slovo, zažiť spoločenstvo a prijať mno-
ho dobrého pre svoj život. Srdečne vás 
pozývame na všetky aktivity pravidelné  
i výnimočné, ktoré s Božou pomocou 
plánujeme konať v novom roku 2019. 

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Akcia mala aj svoje motto: „Vo Vla-
chove na víhone sadá́  buóp“ tak, ako 
sa to aj spieva v jednej ľudovej pesničke 
z Vlachova, „takié struki ako ruki, jajže 
hop, jajže hop.... a veru bolo aj veselo. 
O to sa postaral Mgr. Juraj Kováč, ktorý 
v kolektíve zahral na svojej harmonike. 
Hovorí sa, že nie je podstatné vyhrať, 
ale zúčastniť sa. Tak tomu bolo aj na 
našom stretnutí. Bolo zaujímavé chut-
nať tie dobroty od súťažiacich družstiev 
a s humorom poznamenať, že tí naši 
rodičia alebo prarodičia sa asi nemali 
najhoršie, keď jedli také dobroty. Čo 
fazuľovica, to iná chuť. A keby len to. Aj 
zemiakové placky s hriankami boli. O to 

sa postaral kolektív z Vyšnej Slanej. Aj 
pitný režim sme dodržiavali, lebo počas 
akcie nám prialo aj krásne počasie. 

Možno konštatovať, že akcia sa vy-
darila. Takéto zbližovanie seniorov v ZO 
JDS v Rožňavskom okrese je vítanou 
cestou k spoločným aktivitám a poro-
zumeniu. Nechýbala ani reprodukova-
ná hudba Jána Gala a bolo čo počúvať. 
Možno chýbal tanec na zelenej lúke. No 
ale čo ? Nie sme mladí! Sme seniori,  
o ktorých sa hovorí, že nie sú mladí, ani 
starí, len dobre vyzerajú a majú chuť 
ešte nejaký čas užiť a požiť. Prečo im 
nedopriať?

JUDr. Ján Klobušník

V kronike obce je zapísané: Sviat-
ky sú zasvätené náležite, z najmilších  
a najobľúbenejších je „hostina“ pa-
miatka posvätenia chrámu. V minulosti 
sa tento deň stretávali celé rodiny, na 
návštevu sa vracali domov rodinní prí-
slušníci, ktorí bývali v iných mestách, 
kde kedysi odišli za prácou, vojaci pri-
chádzali na opušťáky. V podvečer hos-
tiny nechýbala tanečná zábava (ktorú 
mali tradične na starosti hasiči), ale 
hlavne od určitej doby nesmelo chýbať 
už povestné divadelné predstavenie. 

V nedeľu dopoludnia bývali v kostole 
slávnostné bohoslužby a v čase obeda 
staré matky a matky pripravovali naj-
lepšie a tradičné jedlá a koláče.

A my sa snažíme tento krásny zvyk 
divadelníctva opäť oživiť a preto v so-
botu 24. novembra 2018 o 18.00 hod., 
v predvečer Hostiny sme si mohli vy-
chutnať zábavné a vtipné divadelné 
predstavenie KUBO oživené známymi 
ľudovými piesňami v podaní prešov-
ských hercov z divadla DRaK. Záujem 
obyvateľov bol očividný, pomaly sa 
sála kultúrneho domu zaplnila a pri 
veselých a chytľavých melódiách sme si 
mohli trochu oddýchnuť a prísť na iné 
myšlienky.

Mgr. Jana Teplická

Úcta k starším Výročný hodnotiaci konvent 
cirkevného zboru

Vo Vlachove na víhone
sadá́  buóp

Vystúpenie v Slanci

Na Vlachovskú hostinu
prišiel KUBO

FsK Stromíš v programe Dní obce 2018 "Na ovsenie stierne"                           Foto: Š. Majerčák

Súťažné družstvo vlachovských dôchodcov pri varení fazuľovice pri kultúrnom dome
Foto: Ján Gallo

Prešovskí herci s divadelnou hrou Kubo na Vlachovskej hostine                 Foto: Š. Majerčák

Ženská spevácka skupina Stromíš v Slanci pod hradom Foto: Archív FsK

Dni obce Vlachovo 2018

Hlavný program, teda 14. Vlachov-
ský remeselnícky jarmok a 26. Festi-
val ľudového spevu a tanca sa konal  
v sobotu 11. augusta 2018 so začiatkom  
o 10.00 hod. slávnostným sprievodom k 
javisku, kde v dopoludňajších hodinách 
vystúpili folklórne skupiny z Gočova, 
Vyšnej Slanej, Honiec a Rožňavského 
Bystrého. Okolo 13.00 hod. parobci  
z FS Stromíš postavili jarmočný máj  
a pokračovalo sa vystúpeniami domá-
ceho FS Stromíš z Vlachova, FSk Hôra 
z Rejdovej, FSk Čemerňanky z Pustého 
Čemerného. Novinkou bol známy gaj-
doš Jozef Dufek, ktorý vystúpil spolu  
s manželkou. Nasledovalo dychberúce 
vystúpenie trojice mladých chlapcov 
z Bardfy z Bardejova, ktorí predviedli 
tance z východného Slovenska. Zlatým 
klincom programu bolo vystúpenie FS 
Čarnica z Košíc. Súbor sa zameriava na 
javiskové spracovanie ľudových tradícií 
predovšetkým z východného Sloven-
ska. Vo svojom repertoári má tance  
a spevy z oblastí Spiša, Abova, Geme-
ra, Zemplína, Šariša, či z Goralskej ob-
lasti. Vyše 200 účinkujúcich pripravilo 
nezabudnuteľnú atmosféru krásneho 
sobotného dňa.

Súčasťou bol aj 14. Vlachovský re-
meselnícky jarmok, na ktorý sa nám 
podarilo prilákať opäť nových výrobcov 
a predajcov. Vážime si účasť každého 
jedného z nich, ktorí sa snažia zacho-
vávať tradičné remeslo a ctia si tradície. 
Na jarmoku sme mohli ako už tradične 
privítať Poľnohospodárske družstvo  
s bačovskými výrobkami, MO JDS a ich 
kuchyňu starých materí (ktorí pripravili 
a predali vyše 2000 pirôh), PZ Jasenov 
vrch a ich pravý poľovnícky guláš, det-
skú pedagogiku a výstavu trofejí, výsta-
vu hasičskej techniky a ukážky automo-
bilovej techniky, či výstup na kostolnú 
vežu, langoše a detský kútik v kostole. 
Privítali sme aj Ing. Maroša Klobušníka, 
známeho kováča s ukážkou podkúva-
nia koní. Nechýbal FS Stromíš s výsta-
vou tradičných krojov a koláčmi. Medzi 

výrobcami sme mali medovnikárov, 
košíkarov, drevorezbárov, keramikárov. 
Mohli sme tu nájsť aj výrobky zo šúpo-
lia, prútia, ručne robené mydlá, pletené 
výrobky, cukrovinky, koreniny, trdel-
níky, včelie produkty, medovinu, ale aj 
gemerskú paličkovanú čipku, ukážku 
výroby drevených šindľov, odlievanie 
zvonov, kožené výrobky, atď...

Pre deti sme pripravili detské cen-
trum, kde bol skákací hrad, maľovanie 
na tvár, tvorivé dielne, mali sme tu mi-
nitanky a paintballovú strelnicu.

Myslím, že s návštevnosťou cez 1500 
hostí by sme mohli tohtoročné dni obce 
Vlachovo 2018 vyhodnotiť ako v celku 
úspešné. Mnohých odradilo počasie, 
keďže všade okolo pršalo. Tak len dúfa-
me, že budúci rok to bude ešte lepšie. 

V nedeľu Dni obce Vlachovo 2018 
uzatvorili slávnostné služby božie v na-
šom kostole.

Všetkým organizátorom srdečne ďa-
kujeme za aktívnu spoluprácu a tešíme 
na budúci ročník Dní obce Vlachovo 
2019. Mgr. Jana Teplická

Po dlhých mesiacoch príprav, organizovania, telefonovania a vybavovania sa 
nám aj tento rok podarilo zorganizovať tradičné Dni obce Vlachovo 2018, ktoré 
sa konali v dňoch 10. – 12. augusta 2018. Všetko sa to začalo v piatok večer zná-
mymi opekačkami a grilovačkami pri ľudovej hudbe pred reštauráciou Strešint  
a vlachovským hostincom.

Pravidelne začiatkom nového roku bilancujeme ten uplynulý. Nebolo tomu inak 
ani teraz. Preto sme sa zišli na celozborovom výročnom a volebnom konvente dňa 
27.1.2019 v rámci bohoslužieb v kostole vo Vlachove. 

Zaujímavá akcia sa uskutočnila dňa 11. októbra 2018 vo Vlachove, kde sa 
stretli seniori zo Základných organizácií JDS Vlachovo, Vyšná Slaná, Dobšiná, 
Gemerská Poloma a Gočovo. Zrodil sa nápad, uskutočniť súťaž vo varení fazuľo-
vej polievky s údeným kolenom, ako jedlo našich starých materí. 

Vo Vlachove sa termín Hostiny 
traduje na predposlednú novembro
vú nedeľu, kedy bol posvätený náš 
chrám boží.

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba,
to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim, 
v srdiečku ich skrývam.

Folklórna skupina Orešnica Slanec  
a obec Slanec usporiadali dňa 20.10. 
2018 v miestnom kultúrnom dome 
nesúťažnú prehliadku folklórnych sú-
borov a skupín z kultúrnych regiónov 
východného Slovenska pod názvom 
„Špivanečky pod Salanskym hradom 
2018“. Na tejto prehliadke sa predstavili 
rôzne spevácke skupiny z oblastí Abov, 

Šariš, Spiš, Horný a Dolný Zemplín. 
Naša ženská spevácka skupina Stromíš 
bola pozvaná, aby reprezentovala Ge-
mer. Zaspievali sme kolo rezkých vla-
chovských piesní, ktoré veľmi potešili 
prítomných divákov, čo ocenili veľkým 
potleskom. Hudobne nás doprevádzali 
Peťko Gecelovský a Filip Kováč.

Martina Gálová

Mikuláš
Mikuláš chodí do Vlachova často. 

Prišiel nielen do školy, nielen na via-
nočnú besiedku, ale zavítal aj do cir-
kevného zboru, pretože vie, že deti 
sa snažia byť dobré. Nielen prijíma-
jú, ale aj dávajú. 

Preto sme sa s Mikulášom stre-
tli aj 8.12. v priestoroch obecného 
úradu vo Vlachove. Spolu s rodičmi, 
starými rodičmi prežilo 21 detí krás-
ny večer plný hier, zábavy, súťaží. 
Tí odvážnejší povedali aj básničky 
a zaspievali pesničky. Občerstvili 
sme sa vďaka šikovnosti mamičiek  
a strávili sme spolu pekný čas. 

Za spoluprácu a ústretovosť ďa-
kujeme starostovi Ing. Petrovi Pa-
kesovi a pracovníčkam obecného 
úradu: Jane Teplickej, Martine Rok-
falušiovej a Viere Ondrejčíkovej. 

Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

Nová generácia vlachovských gubajkárov pokračuje v ľudových tradíciách obce
Foto: Š. Majerčák

Z klenotnice
ľudových tradícií
V novom roku moji milí,
aby smo v nom v zdraví žili.
Robota nech se nám šitkým darí,
doma a v calom svete.
Nech prebýva pokôj a šťästie velkie, 
že by smo se doškali druhieho roku,
pri šťästiu, zdraviu, pri dobrom pokoju.

V januári velkie zimy prichádzäjú,
potom zas fašängy skoro zašínajú.
Fašängy, fašängy, fašängovo šäsy,
vtedy lude jedli údenie kolbásy.
Bravky vychovali, kolbásky zrobili,
v tom šäse si lude trochu lepši žili.
Tie chudobnie deti, ražník si zobrali,
chodili dedinou a fašägnovali.

Fašägny turice, Velká noc ide,
kto nejmá kožuška, zima mu bude.
Jä nejmám kožuška, len se tak träsem,
dajte mi slaninu, že se vypasem.

A tam hore pri komíne, sedí kacúr na slanine,
chodte si ho odohnat a mne falat odrezat.

Režte, režte lem se neporežte,
ked se máte porezat, idem si sám odrezat.

Kus, kus, kus, ako hus, ako dvere, ako dom,
vyženem vás šitkých von.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
zabili komára, slaninu majú.

Na ražník slaninku im lude pichali,
ked bú ražník póuny, domov se pobrali.
Na piecke si doma slaninku smažili,
potom se studenú vodišku napili.
V kuchyni pri peci, tam se zohrievali,
v mališkých domčekoch, spološne bývali.
Rozhlas, televízor, to vtedy nejmali,
knišky, kalendáre si po vešeroch šítali.
Starenka spievala, poviedky rozpráväla
a celá rodinka tíško počúvala.
Ked im malá svieška vešier doháräla,
vtedy se rodinka so spevom nábožnej piesne 
z Tranovského spevníka k spánku ukladala.

Na lože jdouce,
tobet se modlíme,
již se kladouce,
náš Pane prosíme.
V pokoji spáti, dejž odpočívati,
ve zdraví vstáti.
Bože daj nám dobrú noc šitkým vespolek.

Tak sa končil v rodinách v našej dedine jeden 
z pekných ľudových zvykov Na Fašiangy. 
Potom prichádzala Veľká noc a Rusadlie, na 
ktoré sa už vopred tešili.

Emília Ivanová



Obdobie konca kalendárneho roka 
je pre poľovníkov očakávaný každým 
rokom z dôvodu plánovania a konania 
spoločných poľovačiek. Je to udalosť 
významná z dôvodu plnenia schvále-
ných plánov lovu diviačej zveri, regu-
lácie početnosti tejto zveri, ako aj spo-
ločenskou udalosťou v nemalej miere. 
Diviačia zver je neodmysliteľnou súčas-
ťou našich lesov a hospodárenie s ňou 
je pre poľovníkov dôležitou súčasťou 
ich celoročnej činnosti. Okrem lovu aj 
starostlivosť o ňu.

Písal sa rok 1962, keď som pracoval 
na polesí v Nižnej Slanej. Jedného dňa 
zavolal vedúci polesia poradu, kde nás 
zamestnancov oboznámili s plnením 
plánu raticovej zveri v našom obvode 
a s tým spojenou povinnosťou naplne-
nia stanoveného množstva diviny na 
dodávku (pozn. dodávka – odovzdanie 
diviny do výkupu). Na porade sme sa 
dohodli, ktorý deň by sme išli na poľo-
vačku. Vedúci úseku nás oboznámil, že 
na jeho úseku na „Kováčovej“ v Nižnej 
Slanej sa nachádza zvýšené množstvo 
diviačej zveri. Zraz bol na chate pri Ko-
váčovej, kde sme sa rozdelili na „štan-
dy“ a honci išli do honu. Prvý hon bol 
neúspešný, keďže sa žiadneho diviaka 
nepodarilo uloviť. Ten druhý bol už 
úspešnejší, keďže sa podarilo uloviť 
dospelého kanca. Išli sme do chaty na 
obed a osláviť streleného diviaka. Hneď 
sme urobili aj plán, ako ho stiahneme 
na polesie do dediny. Podarilo sa nám 
ho stiahnuť k rieke Slaná a nastal prob-

lém, ako ho dostať cez vodu. Cez rieku 
mal vedúci úseku urobenú lavičku zho-
tovenú z troch žrdí, zviazaných dokopy. 
Aj sme sa ho opýtali, či je to bezpečné  
a či sa dostaneme aj s diviakom na 
druhú stranu. No samozrejme, že nás 
ubezpečoval o tom, že lavička je bez-
pečná a že nás určite udrží s dovetkom 
„Nebojte se ništ.“ Tak sme sa teda vy-
brali na lavičku tak, že kolega ho ťahal 
a ja som ho tlačil zo zadu. Samozrejme, 
že to nešlo tak ľahko, ako sme si pred-
stavovali. Ale tak po námahe sme sa 
pomaly dostávali na druhú stranu rie-
ky. No ako sme si začali myslieť, že už 
to máme úspešne zvládnuté, stalo sa 
to, čoho sme sa obávali. „Bezpečná“ 
lavička sa zlomila a my spolu s divia-
kom šup do rieky. Diviaka začala voda 
brať dole prúdom a my vykúpaní v rie-
ke sme nevedeli čo robiť. Ej veru nie je 
to príjemné v decembri kúpať sa v rieke  
a tak sme sa behom pobrali zohriať 
domov. S diviakom sme sa už viacme-
nej rozlúčili, keďže v tej zime ho nahá-
ňať popri rieke nebolo vhodné. Len tu 
zrazu si kolega spomenul, že nižšie po 
toku rieky sú osadené železné mreže 
na rieke a tie by ho mohli zachytiť. Tak 
sme zobrali hasičský hák a vybrali sme 
sa tam pozrieť. Čuduj sa svete, diviak 
bol na tých mrežiach zachytený. Tak 
pomocou háku sme ho z tej studenej 
vody vytiahli a odniesli na polesie, kde 
bolo s ním naložené tak, ako má byť. 
Čiže možno povedať, že poľovačka 
bola úspešná a aj takto môže skončiť.

Lesu a lovu zdar.
Ondrej Marciš, st. bývalý člen PZ 

Jasenov vrch Vlachovo-Gočovo

Poľovnícke príbehy

Diviak v „Šajóve“

Vlachovský kroj rodáčky Márie Rusnákovej z Ameriky je opäť vo Vlachove
Foto: Š. Majerčák

Súťaž v jazde zručnosti 2019 sa tešila veľkému záujmu verejnosti Foto: Tuning 

Vlachovskí automobiloví pretekári M. Adami a M. Gallo na Rallye Košice 2018
Foto: Jozef Pisch

Od skorých ranných hodín sa voľné 
priestranstvo „na Bräcke“ za obcou Vla-
chovo premenilo na pretekársku trať. 
Svoje zručnosti si prišli vyskúšať nielen 
jazdci z blízkeho okolia, ale aj z celého 
Slovenska.

Na štart dvoch súťažných jázd sa 
postavila 50. posádok, medzi ktorý-
mi nechýbali aj ostré súťažné špeciály  
s jazdcami, ktorých tváre sú dobre zná-
me z majstrovských pretekov. Súťažilo 
sa už tradične v 6. Kategóriách: juniori, 
ženy, vozidlá s predným alebo zadným 
náhonom, vozidlá poháňané oboma ná-
pravami tzv. „štvorkolky“ a už spomenu-
té súťažne špeciály. 

Keďže sa podujatia zúčastnil maxi-
málny počet 50 prihlásených posádok 
a veľké divácke publikum, bola to orga-
nizačná previerka aj pre samotných or-
ganizátorov. Pre jazdcov a divákov bolo 
pripravené občerstvenie. Počas prestáv-
ky medzi jazdami sa losovala tombola  
o hodnotné ceny.

Samotná súťaž pozostávala z dvoch 
meraných jázd, ktoré tvorilo veľké  
a malé kolo s celkovou dĺžkou 6 km.  
V rámci malého kola na súťažiace po-
sádky číhala slučka za ktorej vynechanie 
hrozila časová penalizácia. Po prvej jaz-
de boli časové rozdiely medzi prvými po-
sádkami v absolútnom poradí minimál-
ne, a tak sa o pódiové miesta bojovalo až 
do samotného záveru preteku.

Napokon sa víťazom 8. ročníka stal 
Rožňavčan Ladislav Rišpán, na športovo 
upravenom vozidle Suzuki Swift, ktorý 
sa tak už po už šiestykrát postavil na naj-
vyšší stupeň víťazov Vlachovskej jazdy 
zručnosti. Na druhom mieste s tesnou 
stratou pol sekundy skončil Denis Zeťák 
s vozidlom Audi S3 a na treťom mieste 
Tomáš Ondrej - SRNKA na súťažnom 

špeciály Mitsubishi Lancer Evo9, ktorý 
svojou jazdou potešil oko nejedného 
diváka.

VýSlEDKy jEDNOTlIVýCh TrIED
Trieda j - junior
1. MAREK KOVÁČ / Branislav Kováč, Ško-
da 100 (Moldava nad Bodvou)
Trieda Z - Ženy
1. ZDENKA FRÝVALDSKÁ / Miroslav Frý-
valdský, Honda Civic (Košice)
2. FREDERIKA BÁNYÁSZOVÁ / František 
Banyasz, Subaru Impreza WRX (Rožňa-
va)
2. IVETA BARTOŠOVÁ / Peter Švantner, 
Subaru Impreza (Čierny Balog)
Trieda A - predný náhon
1. MILAN SPIŠÁK - Opel Corsa (Dobšiná)
2. MIROSLAV HORKÝ / Lukaš Horký Ško-
da Fabia TDi (Mlynky)
3. ADRIAN VAJNER, Škoda Felicia (Rož-
ňava)
Trieda B - zadný náhon
1. BRANISLAV KOVÁČ / Marek Kováč, 
Škoda 100 (Moldava nad Bodvou)
2. FRANTIŠEK VITEZ - BMW E36 (Košice 
Poľov)
3. FRANTIŠEK RONTO / Štefan Společník, 
Lada 2107 (Turňa nad Bodvou)
Trieda C - 4x4
1. DENNIS ZEŤÁK / - Audi S3 (Rožňava)
2. MICHAL GÁLIK / - Subaru Impreza 
(Dobšina)
3. FRANTIŠEK BANYASZ / - SUBARU Im-
preza (Rožňava)
Trieda S - špeciály
1. LADISLAV RIŠPÁN - Suzuki Swift (Rož-
ňava)
2. TOMÁŠ ONDREJ / Tomáš Ondrej Mit-
subishi Lancer Evo9 (Rožňava)
3. ŠTEFAN UVEGEŠ / Marian Miklós Ško-
da 130 LR (Moldava nad Bodvou)

VMS Rally Team

Zvolili sa členovia predstavenstva  
a dozornej rady. Novými členmi pred-
stavenstva sa stali MVDr. Janka Gallová, 
Peter Gecelovský, st., Peter Gecelovský, 
ml., Veronika Poláková a Alexandra 
Vargová. Do dozornej rady: Ľudmila 
Hajdúková, Miloslav Ďurán a Veronika 
Gecelovská. Za tajomníčku bola zvolená 
Bianka Gecelovská. Nasledovalo pred-
nesenie výročnej správy o činnosti OZ, 
kde by sme mohli spomenúť zájazdy 
občianskeho združenia do zahraničia, či 
už to bol detský festival, alebo zavíjanka  
a iné vystúpenia v rámci Slovenska, kde 
sa súbor prezentoval. Správu o hospo-
dárení v roku 2018 predniesla poklad-

níčka OZ Bc. Eva Šipulová. 
Nová predsedníčka oboznámila čle-

nov so svojimi plánmi a predstavami  
o fungovaní OZ Stromíš. V tomto roku sa 
plánujeme zúčastniť niektorých folklór-
nych festivalov na Slovensku i v zahra-
ničí, uskutočniť Jozefovské jarné spevy, 
Vlachovský jarmok, Hostinu aj Gubajku. 
Dúfame, že spolupráca s ostatnými zlož-
kami nielen v obci, ale aj mimo nej bude 
bezproblémová a že každé naše vystú-
penie bude krok vpred. Srdečne vás po-
zývame na všetky naše vystúpenia a radi 
Vás tam uvidíme. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru!
Klára Vargová

Ked se v dedine richtovala svadba, 
žili s nou skoro šitkä lude. Bude treba 
pipravit dom na svadbu, podštam-
plovat v pivnici povalinu pod chižou, 
de budú svadobníci, obstarat muzi-
kantoch, pálenku, pivo aj víno, dašo 
napiest, beräce roščki, aj zákuski. Ne-
vesta si už skorej pripravovala neves-
tinskie gráty - šláfrok a takiste aj mladí 
zät. Tíždžen pred svadbou v sobotu se 
pekli zákuski, bo budú chodit ženy no-
sit do pešenä, múku cuker, vajcá, mak, 
orechi, lebo od podelka se zašäli piest 
beräce, roščki makovo aj orechovo, 
kúchne a kačky pre deti. Gazdiná, sva-
dobná mat, virädila pekáren a gazda, 
svadobní otec, pripraviev velkie okruh-
lie drevo do pekárni, de se budú piest 
koláše. Dakotrí lude donesli aj kuri na 
svadobnú polievku. 

Dievšätá, kotrie išli za družiški, si 
pripravovali gráti, abi buli härdie. Pa-
robci si zase richtovali svätošnie oble-
šenie, abi z družiškami dobre vizierali  
a tí, kotrí chodili pozívat ludí na svatbu, 
si pripravovali palice s pantlíkamí aj  
z bombulkamí. Aj starejší se hotoviev 
na svoju robotu. 

V nedelu tíždžen pred svadbou pri-
šli ženi z najbližšej rodini aj susedi, 
aby pripravili cestoviny na svadobnú 
polievku. Tak to bulo aj ked se pripra-

vovala svadba u Galíka dakedi v roku 
1964. Furt se robili lem tenkie rezanški. 
Ale na prípravu cestovini na túto svad-
bu si ženi zo sobou donesli aj bärdo  
a vreteno. Mali se robit novie cestoviny, 
buli to takie trúbky po vonkajšej stra-
ne pásikavie asi dva centimetre velkie. 
Robili se tak, že vivalkanie cesto se na-
králo na kocki ako na lački, lem kus vä-
šie, no a kocka cesta se nalepila edním 
rohom na vreteno a prekrútilo se po 
bärde s tím vretenom. Takáto hotová 
cestovina se potom dala na pripravení 
pärtok abi, dobre vischla. Ženám se to 
tak zapášilo, že im to hned išlo od ruki  
a cestovini pekne rosli. Pritom se 
rozpráväli šakovie veci, ak ovolávali 
v kostele pán farár nevestu pred so-
bášom, z akej rodini pochádzä, ale je 
mladí zät šo je zaš a skät je, kotrá žena 
šo doma kelo robí, ale aj kotrá dievka 
v dedine má frejära, kotrý parobok 
za akou dievkou chodí, de se richtuje 
nová svadba, kto si koho bude brat, 
kotrá nevesta je už samodruhá. Od-
razu povedä tetka Hana sestre, Žofo 
to tie cestoviny sú ak tie husie gágori. 
A tetka Žofa povedä, ale Hano ved to 
sú lem takie gágoríki. Odvtedy se tie-
to slávnostnie gágoríki robili skoro na 
každú svadbu v dedine aj v ostatních 
dedinách a odtedi až dodnes se tieto 
slávnie cestovini volajú gágoríki.

Podľa vlastnej skúsenosti napísal 
Dušan Elexa

Tradičnej ľudovej kultúre sa venuje 
viac ako päťdesiat rokov počas ktorých 
s folklórnou skupinou Stromíš uviedol 
množstvo úspešných programov. Okrem 
toho zbieral zvyky, obyčaje a piesne, kto-
ré sa pri rôznych príležitostiach spievali 
v obci i po celom Gemeri. Aby sa zacho-
vali pre budúce generácie rozhodol sa 
vydať ich v knižnej podobe. To množstvo 
piesní a ďalších informácií o Vlachove 
vyšlo dvoch dieloch ako Spevy spod 
Stromíša. So spomínanými publikácia-
mi je úzko spojený aj ďalší hosť večera 
Alžbeta Lukáčová, etnomuzikologička  
a dramaturgička, ktorú verejnosť pozná 
aj z televíznej folklórnej šou Zem spieva. 
Podieľala sa na zostavení spomínaných 
piesňových zbierok a notovej príprave. 

„Naši hostia sú vynikajúci rozprávači, 
divákov upútali zaujímavými informá-
ciami i projekciou historických fotogra-
fií. Okrem iného Betka Lukáčová vyjad-
rila svoj úprimný obdiv k piesňovému 
bohatstvu Vlachova a Gemera. Kladne 
ohodnotila aj zvukové prílohy týchto 
publikácií, CD nosiče starých nahrávok 
vďaka ktorým je možné naďalej zacho-
vávať spevácky štýl Vlachovčanov,“ do-
plnila Mária Ferenczová z Gemerského 
osvetového strediska v Rožňave.

Rozprávanie spestrila aj mužská spe-
vácka skupina Pekná dolinka z Vlachova. 
Program pokračoval speváckym domom 
s Betkou Lukáčovou a spevákmi z Vla-
chova a na záver si spoločne zaspievali 
tri vlachovské piesne. 

Mária Ferencová

    Ďaleká púť
vlachovského kroja

VIII. L Racing Vlachovská 
jazda zručnosti preverila 
jazdcov ale aj organizátorov

Zmena vo vedení OZ Stromíš

Gágoríki 

Spevy spod Stromíša

V nedeľu, 13. januára 2019 sa už tradične za obcou Vlachovo zišli nadšenci  
motoristického športu, aby si vyskúšali svoju jazdeckú zručnosť na snehu a ľade. 
Konal sa už 8. ročník čoraz populárnejšieho zimného motoristického podujatia pod 
názvom VIII. L Racing Vlachovská jazda zručnosti. Toto podujatie každoročne or-
ganizuje občianske združenie Vlachovo Motrosport Team z Vlachova s podporou 
svojich reklamných partnerov, bez ktorých by nebolo možné toto podujatie orga-
nizovať. Už po druhýkrát sa podujatie nieslo pod menom profesionálneho motoris-
tického teamu L Racing, ktorý je známy z popredných domácich aj zahraničných 
súťaží v Rally a PAV.

Dňa 12. 1. 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie OZ Stromíš. Hlavným bodom 
schôdze bola voľba nového predsedu združenia. Po abdikovaní a súčasne aj skon-
čeniu funkčného obdobia predsedníčky Mgr. Martiny Gálovej sa dobrovoľne o tento 
post uchádzala Klára Vargová, ktorá bola jednohlasne zvolená. 

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho 
kraja, v stredu 21.11.2018, v rámci projektu U nás taká obyčaj... predstavilo ďalšie-
ho významného nositeľa tradícií horného Gemera, Mgr. Juraja Kováča z Vlachova. 

Darujte 2%
z dane OZ Stromíš

Občianske združenie Stromíš je 
dobrovoľné združenie ľudí, ktorí 
svojvoľný čas venujú udržiavaním 
kultúrnych tradícií našej obce. Za-
strešuje činnosť folklórnej skupiny 
Stromíš, ktorá úspešne reprezentu-
je Vlachovo. Darovaním 2% z Vašich 
daní podporíte činnosť nášho zdru-
ženia. Finančné prostriedky budú 
použité na organizovanie kultúrnych 
podujatí v našej obci, na zabezpeče-
nie dopravy na vystúpenia, na orga-
nizovanie sústredení, nahrávanie CD 
a doplnenie krojového vybavenia.

Za každú pomoc ďakujeme.
OZ Stromíš

U nás sa stupňovala bieda najmä po 
celoobecnom požiari v roku 1904, keď 
zhoreli takmer všetky domy vtedajšej 
drevenej dediny. Po prvej svetovej voj-
ne sa chudoba ešte viac vystupňovala 
a tak mnohí mladí muži, ale aj otcovia 
rodín odchádzali „za more“. Domov sa 
vrátili len niekoľkí z nich. Väčšina Slová-
kov sa v cudzine usadili natrvalo. 

Ich deti sa už narodili v ďalekých kra-
jinách a mnohí sa naučili jazyk starého 
kraja len od svojich rodičov. Nestratili 
však rodinné puto s príbuznými na 
Slovensku a dodnes si hľadajú svoje 
korene. 

Takýmto pekným príkladom spo-
lupatričnosti k svojej rodnej krajine 
a obce Vlachovo je aj životný príbeh 
pani Márie Rusnákovej, rod. Marcišovej 
Od Hany. Dozvedeli sme sa ho od jej 
príbuznej Marty Kováčovej, rod. Marci-
šovej z Vlachova. Jej starý otec bol jed-

ným z bratov Márie Rusnákovej. 
Mladá Mária sa vo Vlachove vydala 

za Gejzu Rusnáka od Černaja. V dedi-
ne bola podľa krstného mena man-
žela známa ako „Gézula“. V roku 1937 
odišla s 9-ročnou dcérkou Máriou za 
manželom do USA a rodina tam zostala 
natrvalo. Dcéra Mária sa neskôr vydala 
za Ukrajinca Dimitrija Warholaka. V mi-
nulom roku oslávila svoje 90. narode-
niny. Rodinka mala dve dcéry – Máriu  
a Terezku. Dnes majú okolo 60 rokov. 
Po slovensky už nehovoria, no vlachov-
čine údajne čiastočne rozumejú. Možno 
aj preto, že im rodáci z Vlachova (Zuza-
na Slivenská, Ing. Ján Gál) posielajú 
pravidelne Vlachovské noviny Stromíš. 

Teta Gézula si do Ameriky zobrala aj 
svoj vlachovský kroj, ktorý opatrovala 
po celý život. Na sklonku svojho života 
si veľmi priala, aby sa tento jej kroj do-
stal naspäť do Vlachova. Rodina Márie 

Rusnákovej rod. Marcišovej 
splnila jej želanie a posla-
la tento 80-ročný ženský 
vlachovský kroj na adresu 
Marty Kováčovej do Vla-
chova. Prajú si, aby sme ho 
tu opatrovali tak, aby vydr-
žal doma vo vlachovskom  
múzeu aspoň ďalších 80 
rokov. 

Vzácny kroj po 80-tich ro-
koch „zakotvil“ teda v rod-
nej obci. Slávnostne sme 
ho inštalovali vo vlachov-
skom múzeu v kaštieli An-
drássyovcov za prítomnosti 
ženskej speváckej skupiny 
Stromíš, rodinných príbuz-
ných a pod patronátom 
starostu obce Ing. Petra Pa-
kesa dňa 17. januára 2019. 
Darcom, americkej rodine 
Márie Rusnákovej úprimne 
ďakujeme.

Mgr. Juraj Kováč
Vlachovskí rodáci Mária a Gejza Rusnákovci, ktorí sa 
vysťahovali do USA                           Foto: Archív rodiny

V období medzi dvoma svetovými vojnami odchádzalo mnoho Slovákov za 
robotou do západných krajín. Aj z Vlachova sa viacero rodín vysťahovalo najmä 
do Ameriky, ale aj do Francúzska, Belgicka, Holandska a iných priemyselne vy-
spelých krajín. 



Po noci strávenej u priateľov v Ra-
kúsku prichádzame 29.8. do malebného 
mestečka Chamonix, priamo pod úpä-
tím Mont Blancu. Dokupujeme posledné 
zásoby a ubytovávame sa v kempe v de-
dinke Saintgervais les bains, odkiaľ ráno 
vyrážame vláčikom do výšky 2400 mnm. 
Odtiaľ je to už po vlastných. Na chrbá-
toch 25 kilové batohy so všetkou výzbro-
jou, čo potrebujeme na 2 noci strávené 
vo výške 3150 mnm v stanovom mesteč-
ku, na ľadovci vedľa chaty Tete rose. 

Noc pred vrcholovým atakom je ťaž-
ká. Hlava plná myšlienok.O 22.00 hod 
sme ešte hore a o 00.30 hod už vstáva-
me. Varíme čaj, rýchle raňajky a o 01:20 
hod sa pohýňame od stanu vo svetle 
čeloviek. Najobávanejší úsek Grand cu-
loir, cez ktorý pri plusových teplotách 
neustále padajú skaly a zoberú si so 
sebou aj nejeden ľudský život sa nám 
podarí rýchlo prebehnúť a o 03.30 h už 
stojíme na jeho konci. A sme na ľadovci. 
Naviazaní na lano z dôvodu bezpečnosti 
pred pádom do trhliny z nohy na nohu 

prešľapujeme smerom k vrcholu. Pohyb 
nad 4000 mnm si vyberá svoju daň. Po-
stup je pomalý, pľúca nestíhajú, tlačíme 
do seba nasilu čo najviac tekutín, aby 
sme výškovú chorobu držali od seba čo 
najďalej. A darí sa nám. O 9 hodine a 40 
minúte zapichávame čakany na vrchole 
tak vytúženého Mont Blancu. Unavení, 
ale plní radosti a pokory z toho, kde sa 
práve nachádzame. Akoby sme mali 
celý svet pod nohami. Krásne počasie, 
nekonečné výhľady. Tento pocit sa nedá 
ničím zaplatiť. Človek si ho musí len vy-
drieť a zaslúžiť. 

Asi po 40 minútach na vrchole sa po-
maličky vydávame na zostup. Nie je až 
taký pútavý ako výstup, pretože cieľ je už 
za nami, ale vrchol stále stojí len na pol 
ceste. Vidina teplého spacáku a pivka 
v stanovom mestečku nám ale dodáva 
sily. Po druhej noci nad 3000 ďalšie ráno 
schádzame dole do kempu, kde sme 
strávili prvú noc, dávame si konečne 
teplú sprchu a vraciame sa domov. 

MDDr. Miloslav Gál

Vlachovci na Mont Blancu

Úvodné privítanie starostom, organi-
začné pokyny od predsedu organizačné-
ho výboru a nakoniec šrapnel odštarto-
val turistov. Tento rok boli pripravené tri 
trasy. Klasická pre peších turistov, trasa 
pre bežkárov a nakoniec trasa pre rodi-
čov s malými deťmi a seniorov. Mnoho 
turistov sa pridáva cestou alebo vyráža 
skôr a keď pripočítame turistov z okolia, 
z Gemerskej Polomy, a z Dobšinej, ktorí 
sú už tradične hojne zastúpení, tak sa 
nás na chate pod Stromíšom zišlo viac 
ako tristo ľudí. Veľmi pekné číslo a čo nás 
obzvlášť teší, mnoho mladých ľudí, ktorí 
prekročili svoju zónu komfortu a vykroči-
li do desaťstupňového mrazu. Ako pove-
dala redaktorka Slovenského rozhlasu, 
ktorá robila zo Stromíša priamy vstup do 
vysielania, tešme sa, že sme ich vytiahli 
od počítačov a televízorov. 

Ondrej Marciš s partiou (Dušan Haj-
dúk, Peter Varga st., Marián Marciš st., 
Miloslav Ďurán, Slavomír Labuzík, Igor 
Leško) nám pekne vykúrili chatu, nava-
rili čaj. Keď sme dorazili na chatu ostalo 
už len pripraviť ozvučenie, rozložiť sto-
ly, tombolu a čakať na prvých turistov. 
Marek Marciš spolu s Filipom Vanyom 
a Lukášom Hajdúkom zahrali do spe-
vu a aj do skoku a predpoludnie nám  
v krásnom slnečnom počasí rýchlo ubie-
halo. Pekné počasie vylákalo množstvo 
turistov na vrchol Stromíša a všetci sa 
vracali uchvátení nádhernými výhľadmi. 
Padol aj návrh, aby sme vrchol označili 
stĺpom s tabuľou, myslím, že nad tým 
pouvažujeme. Táborák, ktorý nás po iné 
roky zahrieval, tento rok dobre poslúžil 
na opekanie slaninky. Neodmysliteľná 
tombola s naozaj veľmi kvalitnými tu-
ristickými potrebami ukončila činnosť 
na chate. Pobaliť, opatrne vyprevadiť 
unavených a môžeme ísť dole do sály. 
Potešiteľné bolo, že tento rok nebolo 
toľko tých, ktorí precenili svoje sily, či už 
fyzické alebo iné. 

V kultúrnom dome už hrala Starovla-
chovská muzika, na čele s Janom Gallom 
a Jozef Varga, st., s Ing. Miloslavom Gá-
lom, st. v bufete už boli pripravení. Guláš 
od Milana Genčanského spestrili haluš-

kami, pirohami, gemerskými guľkami  
a ostali len prázdne hrnce. Nakoniec aj 
v bufete už nebolo čo predávať, a to bol 
jasný znak, že treba končiť.

Záverom chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa svojim dielom pričinili o to, že 
máme za sebou opäť jeden vydarený 
ročník. Organizačný výbor v zložení: Ing. 
Peter Pakes, Ján Gallo, Vladimír Marciš, 
st., Ing. Miloslav Gál, ml., Rastislav Mar-
ciš, Marek Adami, Štefan Klement, Peter 
Hricko, Peter Varga, ml., MDDr. Miloslav 
Gál. Ďalej Albertovi Leskovjanskému  
a Viktorovi Ďurajovi, ktorí za dobré slovo 
poskytli terénne autá, chlapom a hu-
dobníkom na chate, Jozefovi Vargovi, 
st., Ing. Miloslavovi Gálovi, st., Starovla-
chovskej muzike a samozrejme aj spon-
zorom.

Tohtoročný, už 42. ročník si budeme 
všetci pamätať, ako veľmi pekný, slneč-
ný a vydarený ročník a už teraz sa tešíme 
na budúci ročník.

Ing. Miloslav Gál, ml.

V sobotu 19. 1. 2019 sa približne stovka turistov zišla o ôsmej hodine pred obec-
ným úradom. Novinka z predminulého roka, štarterlík od dobrého človeka z Vla-
chova sa veľmi pekne ujala. Registrácia, zakúpenie guláša, tomboly, položenie 
vencov k pamätníku oslobodenia obce patria ku pravidelnému koloritu podujatia. 

Jarný výstup na najvyššiu horu Rakúska bol len prípravou k nášmu ďalšiemu 
cieľu. Zdolať najvyšší alpský vrchol Mont Blanc. V zložení Miloslav Gál najml.  
a Tomáš Pitoňák sa dňa 28.7.2018 vydávame ústrety tejto výzve. 

Pri chate na Stromíši Foto: Š. Majerčák

MDDr. Miloslav Gál a Tomáš Pitoňák na Mont Blancu Foto: Archív M. G.

Výstup na Stromíš 2019

„S dosiahnutým výsledkom sme spo-
kojní, súťažné podmienky boli veľmi 
ťažké, postupne sme zrýchľovali a splnili  
sme si náš cieľ získať potrebné množstvo 
bodov“... povedal copilot Miloš Gallo.

Ako už Miloš naznačil ich pódiové 
umiestnenie v Košiciach zabezpečilo 
posádke Vlachovského rally teamu do-
statočný počet bodov, aby sa v celoroč-
ním hodnotení umiestnili v rámci svojej 
obsahovej triedy RP2 na 3. mieste a v 
absolútnom poradí Slovenského rally 
pohára obsadili pekné 5. miesto z pri-
bližne dvadsiatky štartujúcich posádok.

„Sezóna 2018 dopadla nad moje 

očakávanie, trikrát sme stáli na po-
myselných stupňoch víťazov, technika 
nám fungovala celý rok v podstate bez 
problémov. Naučili sme sa pracovať  
s nastavením podvozku, odstránili sme 
opakujúce sa problémy s elektronikou  
a auto sa nám spoločnými silami podari-
lo obliecť do nového teamového dizajnu. 
Za tým všetkým sú samozrejme nespočí-
tateľné hodiny prác a snahy, ktoré nám 
nakoniec priniesli náš prvý sezóny úspech  
v podobe 3. miesta v triede. Ďakujem 
navigátorom Lukášovi a Milošovi za vý-
bornú spoluprácu v aute“ skonštatoval 
Marek Adami.

„Chcel by som sa týmto vo svojom 
mene, ako aj v mene celého teamu po-
ďakovať našim sponzorom, ako aj našim 
darcom 2% z daní, bez kterých finančnej 
podpory by sme tento náročný šport 
nevedeli zvládnuť. Poďakovanie patrí 
samozrejme aj všetkým členom teamu, 
ktorý sa pravidelne zúčastňovali súťaž-
ných podujatí, ale aj tým ktorý nám inak 
pomáhali počas celej sezóny...“ dodal na 
záver teamový vedúci Ing. Ľuboš Gál.

VMS Rally Team

VMS Rally Team bilancuje sezónu 2018
Aktuálnu sezónu v Slovenskom rally šampionáte už tradične uzatvárali 44. 

Rally Košice, ktorésa konali koncom októbra. V štartovom poli bolo prihlásených 
celkovo 63 posádok, z ktorých 13 štartovalo v rámci seriálu Slovenského Rally 
Pohára (SRP). Nočný dážď a nízke ranné teploty predpovedali na trati ťažké pod-
mienky. Posádke Marek Adami – Miloš Gallo sa napriek tomu podarilo svojimi čas-
mi vyjazdiť na štyroch rýchlostných skúškach 3. miesto v triede RP2. 
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