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Zbor anjelov spieval prekrásne tento
slávospev, až kým... Jeden malý anjel prestal spievať. V zbore to spôsobilo rozruch,
lebo sa k nemu pridali aj ďalší anjeli. Čo
sa deje? Situáciu zachránil anjel - dirigent:
„Prečo si prestal spievať?“ Malý anjel odpovedal: „Ja som začal s nadšením spievať
- sláva na výsostiach Bohu, ale keď sme
prišli k druhej časti - a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, a pozrel som sa na to, čo
sa deje na zemi, zlyhal mi hlas. Videl som
množstvo rímskych vojakov, ako zbavujú
ľudí pokoja a slobody a šíria na zemi hrôzu. Medzi ľuďmi je mnoho sporov, zovretých pästí, hnev, urážky a úlisné reči. Aj
Mária a Jozef museli podstúpiť ťažkú
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Vážení občania!
Na sklonku roka 2004 sa každý z nás
vráti v mysli do dejov uplynulých dní a hodnotí, aký to bol rok, aké túžby, predsavzatia, projekty a plány sme počas neho
naplnili, ale hodnotí a zamýšľa sa aj nad
zámermi, ktoré sa splniť nepodarilo.
Naša obec je tiež takýmto živým organizmom, ktorý kolektívne na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva (OcZ) hodnotí
a podrobne rozoberá plnenie plánu a rozpočtu roku 2004, napĺňanie rozvojových
projektov, ktoré Vlachovo robia krajším,
atraktívnejším pre domácich obyvateľov
i pre turistov. Na tomto mieste je treba
povedať, že - z môjho pohľadu - mali naši
občania šťastnú ruku pri voľbe svojich
zástupcov na riadenie života obce. V našom poslaneckom zbore sú zástupcovia
všetkých politických strán v obci i nezávislí
poslanci, ktorí majú o prácu v obecnom
zastupiteľstve úprimný záujem. Po nástupe do funkcie poslancov si stanovili konkrétne úlohy, ktoré postupne plnia. Za uplynulé dva roky sa ešte nestalo, že by OcZ
nebolo uznášaniaschopné, ba málokedy
na zasadnutiach niekto chýba. To isté platí o komisiách a aktivistoch OcZ. Poslanci
a aktivisti sú kriticky progresívni a formou
interpelácie prenášajú požiadavky a pripomienky svojich voličov do rokovaní OcZ
a následne do realizácie v obci. Považujeme to za správny občiansky prístup,
pretože nie v každej obci je to tak.
Jedným z hlavných bodov volebného
programu do roku 2006 je výstavba kanalizácie a ČOV v obci. Dali sme vypracovať úvodný projekt na stavebné povolenie,
ktorý bol spolu s kladným vyjadrením vyše dvadsiatich zainteresovaných inštitúcií
podaný formou oficiálnej žiadosti na minis-

terstvo životného prostredia SR v decembri 2003. Naša žiadosť je tam zaevidovaná a čaká sa na schválenie prvej
etapy kanalizácie - výstavbu čistiarne odpadových vôd v hodnote 7 mil. Sk. Ekonomická situácia štátu však uprednostňuje
mestá a obce nad dvetisíc obyvateľov.
V zimných mesiacoch t.r. začala stavebná firma AB Žilina s rekonštrukciou
bývalého kaštieľa Andrássyovcov, ktorý
je od roku 1936 majetkom obce. Vybavenie povolení a získanie finančných prostriedkov z predvstupového fondu SAPARD trvalo takmer celý predchádzajúci
rok. Rekonštrukčné práce sú dnes dokončené na 80 %, hoci zo SAPARD-u
a z MF SR za vrátenie DPH sme doteraz
dostali necelé 2 mil. Sk. Ostatné financie
dostaneme v roku 2005. Na stavbe je už
ukončená rekonštrukcia veľkej sály s balkónom a javiskom, muzeálna časť kaštieľa, dokončiť je potrebné podlahu v malej
- reprezentačnej sále a zariadiť všetko
nábytkom, obrazmi a muzeálnymi predmetmi. Na jar 2005 bude ukončená tretia etapa stavby - zemné práce a úprava parku.
Termín slávnostného otvorenia a sprístupnenia novej expozície Z histórie obce
Vlachovo plánujeme 1.5.2005 na prvé výročie vstupu Slovenska do EÚ. Dovtedy
bude v prevádzke len veľká sála KD
s príslušenstvom.
Od 1.1.2004 bol v obci zavedený separovaný zber tuhého komunálneho odpadu. Zapojila sa do neho väčšina našich
občanov, aj tak však vyvážame na skládku
stále väčšie množstvá odpadu. Musíme
hľadať riešenie na to, aby sa do kuka nádob dostávali len predmety, ktoré inakšie
nevieme zhodnotiť.
Za veľký prínos pre obec považujeme
zriadenie ambulancií lekárok pre dospelých a pre deti. Občania si to pochvaľujú

a lekárka MUDr. M. Mlynárová uvažuje
o rozšírení ordinačnej doby.
Občania z horného konca obce kriticky poukazovali na zanedbaný stav vlachovského potoka od mosta po vyšný
koniec dediny.
(pokračovanie na 3. str.
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Ústredné priestranstvo obce Vlachovo „Pri
šetierni“ sa aj na sklonku tohto roku stane
miestom stretnutia Vlachovčanov a ich hostí. Folklórna skupina Stromíš, Cirkevný spevácky zbor Agape a deti zo ZŠ s MŠ pripravujú pre nás tradičný vianočný program na
prvý sviatok vianočný s nasledovným scenárom:
Termín: 25.12.2004 (sobota) o 16.00 hod.
Scénosled:
15.00 - relácia v miestnom rozhlase
s pozvaním na program Vianoce ‘04
15.30 - výstavka vlachovských medovníkov,
ktoré budú počas programu rozdelené darcom dobrovoľného vstupného
16.00 - spevácky zbor Agapé
- príhovor starostu
- malí vinšovníci
- Vlachovská gubajka
- Tichá noc, svätá noc...
(pieseň z ev. spevníka)
Počas programu bude občanom ponúknuté varené víno a teplý čaj. Dobrovoľné vstupné bude venované na obnovu kostýmov pre
gubajkárov.
Po kultúrnom programe bude od 19.00
hod. tanečná zábava v obnovenej sále KD pri
tanečnej hudbe RELAX, na ktorú vás srdečne
pozýva FO Telovýchovnej jednoty Vlachovo.

cestu do Betlehema kvôli popisu a vojenským daniam. A ktovie, čo sa bude na tejto zemi diať s dieťaťom, ktoré porodila. Ja
nepravdu nemôžem spievať. Na zemi medzi ľuďmi pokoj predsa nie je“. Anjelský
spev by bol celkom zanikol, ale dirigent
zavelil: „Dosť už! Prestaň! Spievaj ďalej!
Tvoja myseľ je celkom v zajatí nepokojov
zeme a šíriš to aj na druhých. Vôbec nerozumieš tomu, čo sa deje tejto noci v Betleheme. Chcel by si odrazu rozumieť všetkým biedam a nepokojom na zemi?“ Nato
sa malý anjel ohradil: „Ja netvrdím, že rozumiem všetkému. Ale celkom jasne pozorujem veľký rozpor medzi tým, čo my tu
v nebi spievame a čo sa deje na zemi. My
spievame o pokoji a tam je plno nepokoja“.
Veľký anjel - dirigent sa obrátil na malého anjela a povedal: „Dobre tvrdíš, že je
veľký rozpor medzi našim spevom a dianím na zemi. Vedz ale, že práve táto svätá
noc dáva základ k prekonaniu rozporu.
V dnešnú noc sa nebo dotklo zeme. Narodené Božie dieťa, Ježiš, Boží Syn, o ktorého budúcnosť sa obávaš, stane sa tvorcom
Božieho pokoja na zemi. V ňom nájdu pokoj srdcia uštvané hriechom a nepokojom
sveta. A Boh si praje, aby ľudia ukončili
svoje spory na zemi. Preto tak spievame.
Dnes spievame novú oslavnú pieseň na
príchod Božieho Syna a Jeho príchod znamená pre celú zem začiatok nových vecí“.
Z malého anjela - speváka sa stal malý
anjel - zvestovateľ. Dirigent mu totiž
povedal: „Staneš sa poslom pokoja medzi
ľuďmi. Budeš deň a noc na cestách. Budeš
navštevovať domy. V ľuďoch budeš zobúdzať túžbu po pokoji, ktorý na zem priniesol Ježiš. Budeš odkrývať pokrytectvo
a faloš ľudí, aby sa zľakli a hľadali pravdu. Budú ťa vyháňať a posielať za dvere.
Ale ty musíš byť pevný a trpezlivý. Posadíš
sa na prah ich domu a budeš čakať. Budeš
brať nevinných pod svoje krídla a ich krivdy nasmeruješ na Ježiša. Nebudeš už spievať, ale na zemi budeš často a veľakrát
plakať“.
Prajeme Vám, bratia a sestry, aby ste
počas tohtoročných Vianoc zažili dotyk
Božieho Syna a počuli radostnú zvesť:
„Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ...“. Prajeme Vám, aby Ježiš vstúpil do
Vašich sŕdc a domácností a priniesol spásu,
pokoj a večný život. A napokon Vám prajeme, aby ste nemrhali časom Božej milosti. Pán Ježiš stojí pri dverách Tvojho srdca
a klope. Iba ak Mu otvoríš, môžeš pochopiť skutočný význam Vianoc a dostať ten
najdrahší a najväčší dar zo všetkých.
Požehnané vianočné sviatky Vám prajú
manželia Martina a Radovan Gdovinovci.
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Spravodajstvo z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove

Obce sú odkázané na vlastné príjmy
Dvadsiate zasadnutie OcZ vo Vlachove sa konalo 10. decembra 2004 za
účasti piatich poslancov, kontrolórky obce a deviatich členov komisií OcZ.
Zastupiteľstvo prejednalo problematiku ekonomického zabezpečenia ďalšieho
rozvoja obce. Schválilo tri všeobecne záväzné nariadenia obce (VZN):
1. O komunálnom odpade a miestnom
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
2. O dani z nehnuteľností pre rok 2005,
3. O miestnych daniach.
Výňatky z týchto VZN uverejňujeme
na stránkach týchto novín. S úplným znením uvedených VZN sa každý občan môže oboznámiť na obecnom úrade. Vyvesené sú aj na úradnej tabuli na budove
OcÚ. Schválený bol Povodňový plán obce, ktorý poslanci žiadali doplniť
o rizikové miesta v obci a zvýšený dozor
nad nimi. Vytvorená bola komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, a komisia na inventarizáciu obecného majetku
k 31. 12. 2004. Poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2004 podľa skutočných oprávnených nákladov na úseku
zneškodňovania odpadu, príjmov z kultúrnych akcií, na úseku školstva, výstavby, reprezentačného obce, verejného
osvetlenia a verejnej zelene.
Diskusia sa rozvinula hlavne k bodu
o likvidácii komunálneho odpadu a poplatkov občanov i obce za tieto služby.
Podľa prepočtov obecnej firmy Verejnoprospešné služby (VPS) stojí obec vývoz
a uskladnenie odpadu na jedného obyvateľa 604,- Sk ročne. Občan zatiaľ platí za likvidáciu odpadu 180,- Sk za rok,
t.j. 0,49 Sk za deň. Obec za odvoz a uskladnenie odpadu na skládke v Štítniku
platí ročne 543 835,- Sk. Obciam, z ktorých sme v minulosti odpad vyvážali, robí
tieto služby košická spoločnosť FÚRA.
Jej služby sú lacnejšie, pretože má veľkokapacitné vozidlá a tak uvažujeme
o dočasnom využití služieb tejto spoločnosti. Tá si totiž prenajala celú skládku
v Štítniku a my sme dostali zo skládky
výpoveď. Náš zberný voz TKO bude
uskladnený a v prípade negatívnych skúseností použitý na pokračovanie v zbere
TKO vlastnými silami.
Poplatok občanov za likvidáciu odpadu nechceme zvyšovať, pretože separovaním sa väčšina obyvateľov pričiňuje
o znižovanie objemu domáceho odpadu.
Sú však aj takí, ktorí do „kuky“ vkladajú
predmety, ktoré tam nepatria (staré železo, spotrebiče, zeminu zo záhradiek a i.)
a tak sa napriek separovaniu tonáž odpadu vyvážaného na skládku každoročne zvyšuje. Obec za nových ekonomických podmienok nebude mať z čoho náklady prevyšujúce poplatky občanov
hradiť, pretože štát smeruje obce k tomu, aby sa občania na chod svojej obce
poskladali. Zvažuje sa aj možnosť vývozu TKO 2 krát do mesiaca, čím by sa
ušetrilo vyše 100 tis. Sk.
Vo VZN obce o dani z nehnuteľností
došlo k úprave sadzieb dane z pozemkov,
zo stavieb a bytov. Poslanci budú občanom nápomocní pri vyplňovaní daňových
priznaní obyvateľov za rok 2005.
VZN o miestnych daniach sa týka
všetkých občanov, ktorí sú chovateľmi
psov, užívateľmi verejných priestranstiev
napr. na predaj tovaru, parkovanie vozi-

diel, na skládky materiálu a pod. Zvýši
sa najmä poplatok za psov, ktorých je
v obci príliš vysoký počet. Jeho zníženie
bude dosiahnuté odchytom a utratením
túlavých voľne bez dozoru sa pohybujúcich psov v obci. Dochádza totiž k čoraz
častejšiemu ohrozovaniu ľudí túlavými
psami.
Podľa zákona SNR č. 369/1980 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 138/1990
Zb. o vodách je obec povinná prijať Povodňový plán záchranných prác v obci.
Obecné zastupiteľstvo tento plán schválilo s menovaním členov povodňovej komisie, technického štábu a určením stanovíšť a techniky na záchranné práce
v prípade ohrozenia vodou.
Schválený bol návrh programu tradičného kultúrneho podujatia Vlachovská
gubajka s poskytnutím občerstvenia pre
občanov z rozpočtu obce.
Starosta obce informoval členov a aktivistov OcZ, že Energetické závody vrátia obci 189 725,- Sk z 250 000,- Sk,
ktoré obec v minulosti zaplatila za výstavbu trafostanice vo Vlachove.
V diskusii a interpelácii poslanci žiadali riešiť bezpečnosť cestnej premávky
v obci, problém prívalových vôd, zámenu pozemkov, informovali sa o stavebných prácach v KD, o otvorení lekárskej
ambulancie, o vydaní druhého vlachovského kalendára, o oprave hasičskej
striekačky PS 12 a i. Po schválení uznesenia bolo 20. zasadnutie OcZ ukončené.
Zo zápisnice OcZ
spracoval -Jkč-

ORDINAČNÉ HODINY
lekárov vo Vlachove
MUDr. Marta MLYNÁROVÁ
Pondelok: 13.00 - 15.00
Štvrtok:
13.00 - 15.00
MUDr. Mária SPIŠÁKOVA
Utorok:
Piatok:

7.30 - 12.00
11.00 - 15.00

Účastníčky súťaže „Za krajšiu obec 2004“ so starostom pri preberaní cien. Foto: R. Gdovin

Súťaž „Za krajšiu obec“
Život každého človeka na Zemi je určitým spôsobom viazaný na rastliny. Nejde
len o potravovú závislosť, či využitie rastlín
ako priemyselnej suroviny, ale aj o estetické pôsobenie rastlín v našom živote.
Každá rastlina, či rastlinné spoločenstvo
sú umeleckým dielom, pred ktorým by mal
človek postáť a obdivovať ho. Zvlášť
v dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete.
V našich domovoch a záhradách trávime značnú časť svojho voľného času, vyrastajú nám tu deti, preto nás okrem hospodárskej funkcie záhrady zaujíma aj spoločenská funkcia. Túžime po príjemnom
odpočinku v záhradnom prostredí uprostred rozkvitnutých záhonov na upravenom
trávniku, či v tieni stromov za horúcich letných dní. Záhrada je v každom ročnom
období na určitom stupni svojho vývoja.
Jej údržba je neustálou tvorivou činnosťou. Vyžaduje si mnoho úsilia, trpezlivosti,
záujmu, ale aj odborných vedomostí a praktických zručností. Veľa občanov našej obce ukázalo, že tieto zručnosti majú. Mali sme
možnosť presvedčiť sa o tom pri prechádzkach po našej obci v rámci obecnej
súťaže „ Za krajšiu obec“, ktorú aj tohto
roku vyhlásil starosta obce, a ktorá prebiehala od 1.5.2004 - 30.9.2004.
Hodnotiaca komisia hodnotila vzhľad
záhradiek, dvorov a domov v dvoch kolách - letnom a jesennom. Po neľahkom
rozhodovaní ( komisia skonštatovala, že
minuloroční víťazi v tejto súťaži obhájili
svoje umiestnenia aj tohto roku ) sa komisia rozhodla dať priestor aj ďalším rodinám. Na základe vytvorenej fotodokumentácie rozhodla takto:
V kategórii O NAJKRAJŠI DVOR (hodnotil sa poriadok, čistota, účelnosť, kvetinová výzdoba)
A/ stará obecná zástavba:
1. miesto: rodina Hajdúková, Letná 113
2. miesto: Emília Vandráková, Letná 46
3. miesto: rodina Kušnierová, Kamenná 150
B/ novostavby:
1. miesto: rodina Lešková, Kúpeľná 326
2. miesto: rodina Teplická, Záhradná 15
3. miesto: rodina Marcišová, Kamenná 182
V kategórii O NAJKRAJŠIU ZAHRADKU (hodnotila sa kvetinová výzdoba, úprava, estetické cítenie)
1. miesto: rodina Marcišová, Kamenná 144
2. miesto: rodina Honétzyová, Osloboditeľov
3. miesto: rodina Tökölyová, Kúpeľná

Slávnostné otvorenie lekárskych
ambulancií dňa 10.12.2004
Foto: K. Hajdúková

V kategórii O NAJKRAJŠÍ DOM (hodnotilo sa podľa hesla „domček ako z cukru“
avšak „v jednoduchosti je krása“...
A/ stará obecná zástavba:
1. miesto: rodina Šomšáková, Kamenná 172

2. miesto: rodina Adamiková, Kúpeľná 307
3. miesto: rodina Vysoká, Letná 102
B/ novostavby:
1. miesto: rodina Lörinczová, Mlynská 26
2. miesto: rodina Alexaiová, Mlynská 11
3. miesto: rodina Hajdúková, Osloboditeľov
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Náš obdiv a vďaka patrí aj všetkým ostatným občanom, ktorí ukázali, že im záleží
na životnom prostredí v našej obci a vedia
si ho zveľaďovať a chrániť.
RNDr. Viera Hroncová
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   85 rokov   
Anna Gálová
19. 12. 1919, Letná 81
   80 rokov   
Juraj Hajdúk
11. 10. 1924, Záhradná 258
Zuzana Alexaiová
20. 12. 1924, Nová 284
   75 rokov   
Júlia Gecelovská
27. 10. 1929, Kamenná 124

Informácia o obyvateľoch
obce Vlachovo k 30.11.2004
Obyvateľov spolu:
z toho dospelí
z toho muži
ženy
z toho deti (do 15 rokov)
z toho chlapci
dievčatá

901
769
368
401
132
81
51

Obyvatelia podľa veku
do 3 rokov
od 4 do 14 rokov
od 15 do 18 rokov
v produktívnom veku
z toho muži
ženy
z toho nezamestnaní
dôchodcovia
z toho muži
ženy

19
114
46
551
290
261
81
187
61
126

"#!#+ #0

4*!&-41)Z,-4',7120-+



Obec je naším domovom, spoločne ju zveľaďujme
(pokračovanie z 1. str.)
Podarilo sa nám zabezpečiť vyčistenie
potoka od nánosov s tým, že prerušené práce
pre presun strojov na likvidáciu povodní v oblasti východného Slovenska budú pokračovať
v jeseni. Realizujú sa v týchto dňoch.
Každá obec na Slovensku musí mať vypracovaný Územný plán obce a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).
Územný plán sme zadali na vypracovanie Ing.
arch. D. Genčanskému z Popradu, ktorý už
zastupiteľstvu predložil štúdiu plánu na posúdenie. V súčasnosti pracuje na ďalšej etape
plánu. PHSR máme už spracovaný, t.č. je ho
potrebné aktualizovať.
Problémy s pitnou vodou spred dvoch
rokov sme, dúfajme že natrvalo zažehnali. Aj
v týchto mrazivých dňoch je v rezervári vody
dosť, napriek tomu nesmieme ňou plytvať. Už
aj preto, že cena pitnej vody sa bude naďalej
zvyšovať a pravdepodobne si nepomôžeme
ani protestným zhromaždením a listom
s petičnými hárkami na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví SR. Vláda totiž schválila
cenu vody direktívne bez ohľadu na miestne
podmienky. O výsledkoch jednaní vás
budeme včas informovať. Vodárenská
spoločnosť pod novým vedením plní svoje
sľuby. V obci bol namontovaný regulačný ventil tlaku vody za vyše 100 tis. korún, takže
teraz by už nikto nemal mať problémy s tlakom
vody. Prípadne nedostatky nahláste na OcÚ.
Vodári opravili aj systém na čistenie rezervára,
sfunkčnili odkalovací hydrant pri mlyne
a zaplatia vysprávku výtlkov obecných ciest
ako náhradu za brigádu našich občanov pri
oprave záchytov vody na Poľanke. Ostáva
ešte opraviť zokruhovanie ulíc prepojením
vodovodného potrubia pri dolnom moste.
Obecným majetkom je aj areál kúpaliska.
V tomto roku sme ho okrem bežných údržbárskych opráv zveľadili o štýlový drevený prístrešok s ohniskom a grilom, ktorý s obľubou využívajú naši občania na spoločenské a rodinné akcie. V obci, ale aj v celom okrese sme
vysoko „zabodovali“ Vlachovským kultúrnym
letom. Vydaril sa XII. ročník letného festivalu,
s veľkým ohlasom sa stretlo vystúpenie Drišľaka, páčili sa diskotance dievčat z družobnej
obce Varbó, dobre dopadli spoločenské zábavy pri vlachovských kapelách Fáza, Trend
a Relax. Za mimoriadne úspešný možno
označiť I. ročník Vlachovského remeselníckeho jarmoku, za čo patrí poďakovanie organizátorom na čele s Jánom Gallom a všetkým
zúčastneným remeselníkom. Tešíme sa už na
II. ročník jarmoku. Pre nepriazeň počasia nám
nevyšiel I. country bál a slabšia účasť bola aj
na koncertoch skupín Nocadeň, Otto Weitter
a Vyšivanka. Celkovo však hodnotíme Vlachovské kultúrne leto po spoločenskej a finančnej stránke za úspešné.
V deň vstupu Slovenska do EÚ 1. mája
2004 bola podpísaná cezhraničná dohoda
o partnerstve medzi obcami Vlachovo a Varbó
v Maďarsku. V budúcom roku navštívia
Maďarsko naši dôchodcovia, žiaci a futbalisti.
Budeme radi, ak sa medzi občanmi družobných obcí nadviažu aj osobné kontakty.
Dlhoročný problém s písaním obecnej
kroniky vyriešila naša nová kronikárka učiteľka Klára Hajdúková. Svoje poslanie plní zodpovedne a s plnou vážnosťou, za čo jej úprimne ďakujeme.
V kultúrnej oblasti bola FS Stromíš
obnovená tradícia Jozefovských jarných
spevov, stavanie májov na Rusadlie, súbor
vystúpil vo Varbó a na viacerých okresných
podujatiach, medzi inými aj vo Vlachove na
Okresnej konferencii Jednoty dôchodcov

Slovenska dňa 22. októbra t.r. Škoda len, že
sa nedarí prebudiť k životu Občianske združenie Stromíš, od ktorého sme očakávali zastrešenie kultúrnych podujatí v obci a získavanie finančných prostriedkov z európskych
a štátnych zdrojov.
V športovom dianí našej obce dominuje
futbal. Máme až tri súťažné mužstvá - dospelých, dorast a žiakov, ktoré nám po rokoch
neúspechov začínajú robiť radosť. Vo všetkých mužstvách sa zlepšil a stabilizoval hráčsky káder, hráči pristupujú k reprezentácii klubu s plnou zodpovednosťou. Naopak, nedarilo
sa stolnotenisovému oddielu, ktorý sme pre
slabé výsledky, ale aj z priestorových a finančných dôvodov dočasne zo súťaže odhlásili.
Z ďalších oblastí občianskeho diania v obci
vás bude určite zaujímať informácia, že obec
dala vypracovať Pasport cintorína - plán
hrobových miest, na ktorom je zakreslený
každý hrob a voľné hrobové miesto. Pri smutnej udalosti úmrtia našich blízkych bude
potrebné prísť na OcÚ, resp. za správcom
cintorína a dohodnúť, vybrať hrobové miesto
podľa schváleného Cintorínskeho poriadku.
Do budúcna nás očakávajú ďalšie úlohy.
Okrem dokončenia rekonštrukcie KD, jednaní
okolo výstavby kanalizácie a ČOV, opravy
ciest, potokov, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržby verejných priestranstiev
a i. bude potrebné doriešiť majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pod kúpaliskom
a futbalovým ihriskom. V tej súvislosti bude
ukončený aj register obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP). Čaká nás tiež prevod akcií
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 5 878 000,- Sk na obec,
aktualizácia nájomných zmlúv, riešenie vývozu
komunálneho odpadu, riešenie zmeny sadzieb za elektrinu v zariadeniach obce, odvodu odpadovej vody jarčeka - stoky pri štátnej
ceste, príprava projektov na renováciu a rozvoj obce a i.
Prácu, ktorá pred nami stojí, zvládneme
len spoločnými silami. Aj v tomto roku by som
bez pomoci poslancov, aktivistov, pracovníkov
obecného úradu, ale najmä vás, občanov
nedokázal splniť všetky úlohy verejného života
obce. V závere roka vám za spoluprácu, pocit
spolupatričnosti, ktorý niektorí vhodne pomenovali „vlachovizmus“ z úprimného srdca ďakujem. Zároveň vyjadrujem presvedčenie, že
aj v treťom roku súčasného volebného obdobia spoločnými silami dosiahneme ďalšie
zlepšenie podmienok pre život v našej obci.
Prajem vám, vážení občania, pokojné
a šťastné Vianoce, pevné zdravie a hodne
šťastia v novom roku 2005.
Mgr. Juraj Kováč
starosta

U Černajovcov zaujali komisiu písomné a forografické dokumenty z histórie obce, ako aj
pracovné predmety žien a furmanov.
Foto: M. Kušnier

Zber muzeálnych predmetov
Počas novembrových víkendov uskutočnili členovia kultúrnej a školskej komisie zber historicky cenných a dobových predmetov, vhodných do muzeálnej
expozície z histórie obce Vlachovo.
Členovia komisie prešli celou obcou,
zavítali priamo do rodín a oslovili takmer
všetkých občanov, ktorí boli v tom čase
doma.
Väčšina občanov bola na zber muzeálnych predmetov pripravená a mnohí
ďalší reagovali ochotne a pohotovo.
Vyzberalo sa množstvo zaujímavých
a najmä historicky cenných predmetov,
ako sú staré listiny, knihy, fotografie, obrazy, kroje, obuv, bytové zariadenia, ako aj
predmety svedčiace o histórii baníctva, železiarstva, pastierstva, roľníctva a iných
remesiel.
Každý odovzdaný predmet bol zaevidovaný a označený menom darcu. Vyzberané predmety boli vyčistené a uložené v priestoroch zrekonštruovaného
kultúrneho domu a pripravené na ich
posúdenie historikmi.
Komisia, zložená z profesionálnych
historikov sa zišla v našej obci dňa
8.12.2004 a odborne posúdila všetky
vyzberané predmety od našich občanov.
Zberom muzeálnych predmetov sa
vykonala pre obec záslužná práca, najmä z pohľadu budúcnosti a perspektívy
zachovania dobových predmetov, svedčiacich o histórii Vlachova pre ďalšie
generácie.

Rezbár Ondrej Mlynár (vľavo) venoval vlachovskému múzeu výrobky z dreva.

Foto: J. Kováč

Zber muzeálnych predmetov však nie
je ešte ukončený a má svoje pokračovanie. Ďalší občania totiž spontánne
prichádzajú na obecný úrad a nosia
z pohľadu histórie cenné predmety. Ak
máte v domácnostiach predmety, ktoré
nepotrebujete a chcete prispieť do
muzeálnej expozície radi vás privítame
a prevezmeme veci pre ich ďalšie spracovanie do podoby Expozície z histórie
obce Vlachovo.

Juraj Kováč st. uchoval a dal do múzea
drevené náradie od rezbára baču strýka
„Kudu“.
Foto: M. Kušnier

Zoznam doterajších darcov muzeálnych predmetov:
Jaroslav Mihók, Emília Hajdúková,
Milan Kováč ml., Mária Vandráková,
Ondrej Hajdúk, Iveta Hroncová, Ján
Klobušník, Ján Hlaváč, Juraj Gallo,
Zuzana Bendíková, Mária Vandráková,
Mária Klobušníková, Mária Nemcová,
Júlia Marcišová, Zuzana Tomková,
Zuzana Lešková, Žofia Nemcová, Juraj
Kováč st., Mária Pakesová, Zuzana Klementová, Ján Kováč, Ondrej Klement,
Ján Černaj, Ondrej Černaj, Milan
Pakes, Emil Hajdúk, Ondrej Mlynár,
Júlia Marcišová, Zuzana Černajová,
Klára Hajdúková, Zuzana Mlynárová,
Emília Vargová, Štefan Klementík, Mária
Klementíková, Ján Gecelovský, Zuzana
Lešková, Mária Kouteková, Mária
Gallová, Mária Gálová, Emil Gál, Zuzana
Švecová, Mária Švecová, Juraj Jánošík,
Emília Hroncová, Dušan Černaj, Juraj
Martinko, Lýdia Garanová, Júlia
Gecelovská, Juraj Polák, Mária
Lešková, Ján Adami, Dušan Ďurán, Štefan Šivec, Jozef Jakubovský.
Mgr. Marian Kušnier
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Základná škola s materskou školou
vo Vlachove informuje

Z tvorby detí

Projekt Zelená škola v našej ZŠ

Sánkovačka
Sneh už zakryl ulice,
chystajú sa Vianoce.
Ráno skoro povstávame,
lyže, sánky prichystáme.
Spúšťame sa zas a zas,
nikto nezastaví nás.
Domov uzimení bežíme,
na šípkový čaj sa tešíme.
Do perín si políhame,
o sánkovačke sa rozprávame.
Marek Gál

Zima
Sneh nám padá po chotári,
deťom v tvárach úsmev žiari.
Lyže, sane prichystajme,
dole kopcom utekajme.
Vianoce nás vítajú,
darčeky nám chystajú.
Aj Mikuláš privítal nás,
odmenil nás zas.
Lyžiari na lyže idú,
dole kopcom: Ujú - ujú!
V zime nám aj rybník mrzne,
občas na ňom niekto skĺzne.
V kozube nám praská oheň,
premrzli sme všetci cez deň.
Radka Gallová

Mikuláš
Už je zima, už je tu,
prichádza k nám zase.
Padá sniežik, štípe mráz,
bielučko je všade,
Mikuláši majú zraz,
práve v tento zimný čas.
Jeden mieri rovno k nám,
pesničku mu zaspievam.
Mám však trochu obavy,
či ma niečím obdarí.
Bola vám to zábava,
Mikuláš bol skvelý,
pridal s k nám, spieval tiež,
dal nám, čo sme chceli.
Silvia Gálová

Výstavka zdravých jedál v ZŠ sa tešila veľkému záujmu detí aj rodičov.

Foto: Ľ. Hlaváč

Deň otvorených dverí
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou
školou v spolupráci s Rodičovským
združením pri ZŠ vo Vlachove dňa 18. 11.
2004 už po piatykrát usporiadalo Deň
otvorených dverí. V tento deň bolo umožnené rodičom v doobedňajších hodinách
zúčastniť sa priamo na vyučovaní a tak sledovať a hodnotiť prácu svojich detí a zároveň prácu jednotlivých učiteľov. Môžeme
konštatovať, že tohto roku využilo túto príležitosť oveľa viac rodičov a boli to hlavne rodičia našich prvákov. Do programu sme zahrnuli možnosť relaxovať v saune, ponúkli
sme ju okolitým materským školám a rodičom, ktorí prejavili záujem. Najviac sa naši
žiaci tešili na výstavku zdravých jedál a nápojov, o ktorú sa postarali mamičky našich
žiakov. Bolo sa načo pozerať a hlavne pochutnať si. Stoly boli plné zeleninových
a ovocných šalátov, sladkých ovocných zákuskov a nechýbali ani pestrofarebné ovoc-

né torty. Bolo vidieť, že mamičky majú nielen vkus ale vedia veľa aj o príprave
racionálnych pochúťok. Tým, ktorí za tým
vidia dobrú vec a iniciatívne k tomu aj pristupovali patrí srdečná vďaka.
Po výstavke a skonzumovaní všetkých
dobrôt sme pokračovali v práci a nasledovali triedne konzultácie s rodičmi. Rodičia
dostali informácie o prospechu a správaní
sa žiakov za I. štvrťrok školského roka. Tí,
ktorí nemali naponáhlo mohli pobudnúť
v internetovej a počítačovej učebni a dostať
informácie o aktivitách a možnostiach využitia služieb, ktoré škola ponúka širokej verejnosti počas pracovných dní.
Deň otvorených dverí má svoje opodstatnenie a riaditeľstvo školy v spolupráci
s rodičmi plánuje v takýchto aktivitách
pokračovať a tak prispievať k skvalitňovaniu
spolupráce.
Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ ZŠ s MŠ

Zdravé jedlá chlapcom mimoriadne chutili.
Foto: Ľ. Hlaváč

Organizátori sú SAŽP (Slovenská
agentúra životného prostredia) Banská
Bystrica, CEA (Centrum environmentálnych aktivít) Trenčín, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Bratislava,
SEVO - celonárodná sieť organizácií,
venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu vytvorili projekt školám, ktorého cieľom je nájsť cestu
zmeny vedúcej k zdravšej „zelenšej“
a aktívnejšej škole.
Zásadou zmeny je trvalo udržateľný
rozvoj spoločnosti. Je to taký rozvoj,
ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať
ich základné životné potreby, pričom
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.
Základná škola s materskou školou
vo Vlachove bola vytypovaná ako pilotná v rámci tohto projektu. V škole sme
vytvorili kolégium Zelenej školy, kde sú
zastúpení pedagógovia, nepedagogickí
zamestnanci, rodičia, zástupcovia miestnej samosprávy. Kolégium plánuje a koordinuje aktivity v rámci projektu.
Úlohy sú rozdelené na povinnú oblasť: výchovno-vzdelávací proces,
voda, odpad, energia.
Nepovinné oblasti: doprava, ovzdušie, zeleň, ochrana prírody, používanie
ekologických materiálov a produktov,
zdravie.

Čo očakávame?

Veselá sánkovačka
Zima nás prekvapila čarom,
snehom prikryla stráne,
s Janom, Ferom a Paľom,
už chystáme sane.
Ťaháme ich na lúky
a s radosťou výskame.
Stanú sa z nás snehuliaci.
Pozor! Pristávame!
Matúš Belák
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O počítačovú učebňu majú záujem najmä naši školáci.

Foto: Ľ. Hlaváč

Počítačová učebňa
Základná škola s materskou školou vo
Vlachove dostala v auguste 2004 v rámci
projektu „Počítače pre školy“ 6 ks výkonných počítačov, ktoré sú určené predovšetkým pre potreby školy. Riaditeľ školy
ešte v marci spracoval projektové využitie
týchto počítačov v rámci INFOVEKU (projektu, ktorý predchádzal projektu „Počítače
pre školy“, a ktorý nadväzuje a spolupracuje
s terajším).
Naším zámerom bolo, aby sa počítače
využívali na:
- zlepšenie počítačovej zručnosti našich
žiakov ako príprava na štúdium 8 - ročného gymnázia alebo II. stupňa základnej
školy,
- zlepšenie počítačových zručností pedagogických zamestnancov školy,
- využívanie multimediálnych pomôcok
v jednotlivých predmetoch,

- zlepšenie počítačových zručností našich
občanov a možnosťou prístupu na Internet.
Od októbra sme ponúkli možnosť práce
s počítačom našim žiakom a od 1. 11.
2004 má možnosť využívať počítačovú
učebňu aj naša mládež a očakávame, že aj
starší a dospelí občania si nájdu cestu do
našej školy a využijú služby, ktoré im
ponúkame (písanie žiadostí, kopírovanie,
surfovanie po internete a i.). Svojej úlohy sa
veľmi dobre zhostil Marek Adami, ktorý
v rámci absolventskej praxe vykonáva
správcu počítačovej učebne a vedie počítačový krúžok s našimi žiakmi.
Počítačová učebňa je pre verejnosť prístupná v utorok, štvrtok a piatok od 17.00 do
21.00. Poplatok: deti 10,- Sk/hod., dospelí
20,- Sk/hod.
Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ ZŠ s MŠ

Zlepšenie životného prostredia základnej školy.
Zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov, pedagógov, rodičov a širokej verejnosti.
Priamu zainteresovanosť miestnej
komunity.
Zapojenie školy do medzinárodných
projektov.
Tieto školy sú uprednostňované a obľúbené u rodičov, lebo vidia ich pozitívny vplyv na dieťa.
V tomto projekte spolupracujeme
so zástupcami poradenskej organizácie SOSNA Košice. Zástupca tejto organizácie navštívi našu školu najmenej
2 krát ročne a zistí stav - každú splnenú úlohu oboduje podľa pripravenej
metodiky. Zhodnotenie predloží rade
Zelenej školy a tá následne udelí,
resp. neudelí certifikát.
Je to veľmi rozsiahly a náročný projekt na voľný čas, na financie, na termíny plnenia aj termíny dokončenia začatého diela.
Preto vyzývam všetkých, pomôžte
a podporte naše úsilie o zlepšenie kvality života v obci. Pomôžte pri plnení
tohto projektu či už priamou radou,
sponzorstvom, pracovitými rukami
alebo dobrým nápadom, či zakúpení
pomôcky pri plnení projektu.
Každá pomoc je vítaná. Brány školy
sú otvorené dokorán. Prispejte k trvalo
udržateľnému rozvoju našej základnej
školy!
Margaréta Marošová
koordinátor environmentálnej výchovy

"#!#+ #0
Stála rubrika
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Šírenie osvety v Jednotnom roľníckom družstve

So zmenou základne (myslíme tým
predmet hospodárenia), mení sa aj nadstavba (vzťah človeka k vykonávanej
práci). Zo začiatku sa vzťahy k práci vyvíjali skoro nepriateľsky. Vyplývalo to
z toho, že k sústredenému dobytku pristupoval ošetrovateľ ako k nutnému zlu.
Samotná práca nebola dostatočne
motivovaná peňažnými prostriedkami,
lebo ich veľmi nebolo a preto aj výsledky
boli na nízkej úrovni. Dojnosť kráv na jednu dojnicu sa pohybovala len okolo 1200
litrov za rok, prírastky na mladom dobytku
boli závislé len na kvalite pastvy a cez
zimné obdobie v mnohých prípadoch bol
zaznamenaný pokles na váhe na jar oproti
jeseni. Krmovinová základňa sa väčšinou
zakladala len na objemových krmovinách
vlastných a jadrové nepokrývali potrebu
predpísaných dávok.
Ani v rastlinnej výrobe sa nedosahovali
nejaké výnimočné hektárové výnosy, lebo
zaostávalo prihnojovanie jednak prirodzenými ale aj priemyselnými hnojivami. Ani
ľudia, ktorí pracovali na úsekoch nemali
dostatok skúseností pre vykonávanú
prácu, odraďovali ich aj zlé výsledky. Bolo
preto žiaduce ich nejakým spôsobom
oboznamovať s výsledkami niektorých
vzorových družstiev, ktoré už v tom čase
dosahovali špičkové výnosy, poťažne
prírastky v živočíšnej výrobe. Použili sme
spôsob zriaďovania Družstevných škôl
práce, ktoré sa organizovali najmä v zimnom období (obdobie kľudu), vo večerných hodinách. Ako prednášateľov sme
využili miestnych pedagógov (v tom čase
riaditeľ Karol Samsely s kolektívom), ktorí
poučovali nielen členov družstiev, ich
zamestnancov, pracujúcich priamo na záujmových úsekoch, ale dobré myšlienky
šírili aj medzi žiakmi v školách a tak ich
prenášali na ich rodičov, členov družstva.
Prínosom na propagáciu vzorových vý-

sledkov práce boli aj rôzne exkurzie do
vzorových družstiev, ako napr. na JRD
Hažlín v Michalovskom okrese, na JZD
v družobnom okrese Olomouc a mnoho
ďalších. Každý rok sa organizovali zájazdy
na Brnenský veľtrh, kde boli propagované
rôzne stroje, predovšetkým na zlepšenie
mechanizácie poľnohospodárstva a zníženie potreby ľudskej práce. Najlepší pracovníci boli vysielaní aj na rôzne krátkodobé rekreácie, nielen pre oddych a zlepšenie svojej kondície ale aj preto, že sa tam
stretávali s členmi a pracovníkmi iných
družstiev a preberali od nich svoje skúsenosti z rôznych druhov činnosti. Rozhodne, že tieto stretnutia boli kladným príspevkom na zlepšenie práce, podporené
aj peňažnými odmenami.
V záujme zvýšenia intenzity výsledkov
v jednotlivých odvetviach sa družstvo už
v roku 1961 zapojilo aj do sledovania
vlastných nákladov na výrobu tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe. Túto činnosť organizoval Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva. Vyžadovalo si to
zaviesť poriadok do základnej evidencie
každej hospodárskej činnosti a po kádrovom obsadení jednotlivých funkcií túto
požiadavku družstvo spĺňalo. Výsledky už
prvých rokov ukazovali na rad nedostatkov
a potreby ich odstránenia. Získané údaje
svedčili o tom, že v dôsledku nedostatočnej krmovinovej základne dosahujeme
malé prírastky na váhe, zvlášť u hovädzieho dobytka, veľmi nízku dojnosť na dojnicu, čím sa zdražuje výroba hovädzieho
mäsa aj mlieka. I výsledky z rastlinnej výroby neboli uspokojivé a prenášali sa vysokými cenami krmív priamo do živočíšnej
výroby. Z takto získaných výsledkov sa prijímali opatrenia na zlepšenie hospodárskej činnosti, ktorú po vyhodnotení v okresnom meradle sme aj dosahovali.
Ing. Ján Gál

Rok v Pozemkovom spoločenstve
O niekoľko dní sa skončí rok 2004.
Tento rok bol rokom posledným v plnení
úloh, ktoré pre spoločenstvo ukladal platný 10 - ročný lesný hospodársky plán
(LHP). Spoločenstvo pre splnenie úloh
LHP hneď na začiatku roka započalo
s prácami, akými boli značenie prerezávky
a prebierky, ktoré sa v priebehu roka aj
robili. Urobené bolo 47,41 ha prebierky
a 0,09 ha prerezávky. Táto robota sa robila v Hlbokom, kde nám urobili aj cestu,
ktorú je potrebné ešte dokončiť. Na jar
sme vysadili 7 650 ks sadeníc na ploche
1,5 ha. Bolo vykonané vyžívanie mladých
sadeníc na ploche 8,23 ha. Na jeseň bol
vykonaný chemický náter proti ožeru zverou na ploche 8,86 ha. Pre ochranu lesa
proti hmyzu „kôrovcovi“ bolo postavených
ďalších 10 ks lapačov hmyzu, ktoré sa
v plnej miere aj osvedčili. V priebehu roka
boli niekoľkokrát obnovované a čistené.
Previedli sme uhadzovku raždia, ako
prípravu plôch pre jarnú výsadbu sadeníc.
V priebehu roka sme nechali vyťažiť
kalamitu - náhodnú, v rámci ktorej sa
vyťažilo 1216,2 m3 smrekovej guľatiny.
Previedli sme značenie chotára medzi
našimi susedmi, a to Urbárskou
a pasienkovou spoločnosťou Gočovo
a Slovenskými lesmi - závodom Nižná
Slaná. Zároveň sme urobili, obnovili alebo
opravili 51 ks hraničných kopcov na

celom úseku hranice nášho spoločenstva. Občania našej obce vyrúbali cca 912
plm palivového dreva, ktoré bude aj
v budúcnosti problémovým artiklom nášho
spoločenstva, pretože medze sú už prakticky vyrúbané a ťažba bude obmedzená.
Okrem týchto prác spoločenstvo robilo
aj iné práce, najmä zabezpečenie dotácie
štátneho rozpočtu, ktorú v priebehu roka
3 krát prepracovávalo. Aj dnes platná
úprava je však otázna, či túto dotáciu
dostaneme alebo nie. Podotýkam, že ide
o značne obmedzenú dotáciu oproti
Výnosu MP. Dotácia sa t. č. dotýka len
robeného nového LHP, ostatné práce tam
nie sú pojaté. V tomto roku sa započalo
s prácami na novom 10 - ročnom LHP na
roky 2005 - 2014. Taktiež sme urobili
všetko pre spresnenie evidencie členstva
a podielov, ako to ukladá valné zhromaždenie. I tu sú veľké problémy, preto že
Katastrálny úrad neprijíma žiadne zmeny
a eviduje len časť podielov a to urbár,
pasienku nie.
Výbor pripravil a vyplatil pol milióna
korún na podieloch, ktoré pomôžu vám
členom, spríjemniť blížiace sa vianočné
sviatky. Prajeme vám ich príjemné prežitie
a načerpanie mnohých síl, pevného
zdravia do ďalšej práce.
Juraj Jánošík
hospodár PS Vlachovo

Ochrancovia prírody, poľovníci, zľava M. Kováč, M. Slivenský a V. Marciš pri novom prístrešku pod chatou na Rovni.
Foto: R. Marciš

Obnova ďalšej studienky vo vlachovských horách
Studničku pri chate na Rovni - pod Stromíšom už veľmi nahlodal zub času. Niekdajšia drevená časť na nej si už svoje odslúžila. Drevá zhnili, šindľová strieška sa prelomila. Prameň s takou dobrou vodou a aj prameň Vlachovského potoka si zaslúži trochu
dôstojnejšie miesto. Aj preto sa skupinka milovníkov prírody: Milan Slivenský, Milan
Kováč st., Ján Kováč, Rastislav Marciš a Vladimír Marciš st. rozhodli postaviť nový
drevený zrub nad prameňom. Kvôli dlhšej životnosti je postavený zo smrekovca - červeného smreka a v pôvodnej podobe. Upravili sme okolie a osadili lavičky na oddych.
Nech slúži všetkým priateľom prírody!
Do budúcna máme v pláne obnoviť studničku „Nad Ryniškou“, ktorá je v blízkosti žlto
značenej turistickej značky, vedúcej z Brdárky cez Vlachovo do Sykavky a na Mlynky.
Vladimír Marciš st.
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Poslaním poľovníkov je aj starostlivosť o zver
V minulom čísle sme poukázali na vznik
poľovníctva vo Vlachove a v okolitých
obciach nášho okresu. Prešli sme roky od
konca prvej svetovej vojny až po rok
1948, kedy sa umožnilo poľovať aj chudobnejším vrstvám obyvateľstva a poľovníctvo sa u nás začalo považovať za „ľudové“.
V roku 1949 sa začali vykonávať v našom okrese prvé poľovnícke skúšky.
Z Vlachova sa ako prví prihlásili Karol
Klobušník a Ján Marciš. Skúšky absolvovali úspešne.
O dva roky neskôr bol na základe zmluvy so Štátnymi lesmi prenajatý nový
poľovný revír. Vo Vlachove to bol poľovný
spolok Turecká II. - Belákovo - Stožok. Na
ustanovujúcej schôdzi boli za poľovný
revír Stožok Karol Klobušník, Štefan
Lapšanský, J. Palguta a S. Filadelfi.
Plán odstrelu v roku založenia združenia bol 5 ks srnčej zveri a 2 ks jelenice.
Neskoršie bol schválený aj odstrel jeleňov
a zajacov. Odstrel diviakov nebol schvaľo-

Spoločná poľovačka v roku 1965.

vaný, bol v podstate neobmedzený.
V roku 1953 boli pritají členovia J. Čatloš, Š. Svätík a M. Marciš, v roku 1959
O. Marciš a M. Novotný. V roku 1959
došlo aj k zmene hraníc, a k pôvodnému
poľovnému združeniu bolo prijaté
Kobeliarovo. V roku 1963 sa však toto
združenie rozdelilo na Nižnú Slanú, Kobeliarovo a Vlachovo - Gočovo. Tieto dva
združenia takto hospodárili až do roku
1973. Čo sa dialo po roku 1973 s našim
združením sa dočítate v ďalšom vydaní
Vlachovských novín.
A teraz, čo sa deje v revíri v novembri,
decembri a v januári. Silnejúca snehová
prikrývka na horách oznamuje príchod
zimy. Poľovnícka sezóna v novembri
a decembri vrcholí. Okrem raticovej zveri
je povolený aj lov zajacov a bažantov.
Jazvece začínajú zaliezať do svojich
podzemných brlohov. Srnce zhadzujú
parožie, v oborách končí danielia ruja
a začína ruja muflónov.
(pokračovanie na 7. str.)

Foto: archív PZ
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Cirkevný spevokol „AGAPÉ“
Keď hodnotíme iniciatívu členov
cirkevného spevokolu „AGAPÉ“, môžeme povedať, že je veľmi dobrá. Stretávame sa pravidelne každý týždeň (v stredu) na nácvikoch. Nedostatok členov
však aj naďalej pretrváva v našej
„členskej základni“. Od 1.12.2004 sa
k nám pripojil nový člen Milan Kováč st.,
čo nás ostatných veľmi potešilo. Potrebujeme však, aby náš spevokol bol
početnejší. Veď dar pekných hlasov
Pán Boh požehnal viacerým, či už ženám alebo mužom. Len je potrebné medzi nás prísť.
V priebehu roka 2004 bola naša činnosť skutočne pestrá:
9. 5. vystúpil náš spevokol v chráme
Božom v Chyžnom, a to pri príležitosti
Dňa matiek. Takto sme si uctili, nám
všetkým tak blízky, pekný sviatok.
29. 5. v rámci dobrých vzťahov s katolíckymi veriacimi sme prijali účasť na
prehliadke spevokolov v katolíckom
kostole v Dobšinej. Všetci sme sa vracali s dobrými pocitmi, pretože sa nám
podanie našich piesní vydarilo.
6.6. pri príležitosti konania sa konfirmácie, pozdravili sme spevom, nových - mladých členov nášho cirkevného zboru.
20. 6. sme sa zúčastnili stretnutia cirkevných spevokolov v Koceľovciach. Aj
keď sme podľa počtu spevákov (13 ľu-

dí) nie veľký kolektív, naše výsledky, na
základe vyjadrenia nestranných ľudí,
hodnotili, ako veľmi kvalitné.
3. 7. sme v rámci Vlachovského kultúrneho leta spríjemnili našim spoluobčanom pekné nedeľné popoludnie vo
Vlachovskom amfiteátri, kde sme predniesli celý náš spevácky repertoár.
Podľa vyjadrení účastníkov tohto podujatia, boli s našim vystúpením veľmi
spokojní a dojatí.
26. 9. sme sa konečne dočkali pekného dňa „Inštalácie našej pani farárky“.
Svoju radosť sme prejavili peknou piesňou.
9. 10. bola u nás mimoriadna akcia,
a to Dištriktuálny deň žien. Zišlo sa
u nás veľké množstvo ľudí. Zastúpenie
malo skoro celé Slovensko. Našim
spevom sme pozdravili aj toto významné
stretnutie.
10. 10. nás znovu čakala milá udalosť - Inštalácia pána farára, ktorého
všetci považujeme za nášho, a to v Dobšinskom chráme Božom, kde na túto
oslavu zazneli piesne podané našimi
členmi spevokolu.
Svojimi spevmi sme vyprevadili na
poslednej pozemskej ceste aj štyroch
našich zosnulých spoluobčanov. Aj
týmto spôsobom sme sa snažili zmierniť
žiaľ ich najbližších príbuzných.
Podaním našich piesní sme obohatili
v našom kostole služby Božie a to:
v pôstnom čase, vo veľkonočnom
období, pri pamiatke zosnulých, pamiatke posvätenia chrámu, v 3. adventnú
nedeľu, ktorej hosťom bol aj biskup
Východného dištriktu Mgr. Igor Mišina.
Spevokol vystúpi ešte pri príležitosti
Vianočných sviatkov v kostole, ale aj
„pod Strosom poly Petrenka“ v rámci
programu Vlachovských Vianoc 2004.
Marta Lešková

Život v Cirkevnom zbore Vlachovo v roku 2004
1.1. mládežnícky Silvester na fare
25.1. výročný konvent cirkevného
zboru
8.2. spoluorganizovanie Kresťanského plesu v Dobšinej
január - február oprava oltárneho obrazu
26.-29.2. stretnutie konfirmandov na
fare
9.5. Služby Božie pri príležitosti Dňa
matiek
29.5. vystúpenie spevokolu na Prehliadke spevokolov, organizovaných
Gemerským osvetovým strediskom
5.-6.6. konfirmácia
20.6. spevokol vystúpil na prehliadke
spevokolov Gemerského seniorátu v Koceľovciach
26.6. mládežnícky výlet na Muránsky
hrad v rámci seniorátu
- spevokol sa zúčastnil otvorenia
Vlachovského kultúrneho leta
s 10 piesňami, krátke slovo medzi piesňami mala sestra dozorkyňa Gizela Marcišová
18.7. volebný konvent - voľby zborovej
farárky
24.7. mládežnícke stretnutie v Slavošovciach
25.7. dištriktuálny deň v Spišskej Novej Vsi

2.-6.8. mládežnícky výlet do Popradu Veľkej
28.8. vystúpenie dua Vyšívanka Lada
v chráme Božom vo Vlachove
august - september oprava fary - sokel,
chodník (stienka)
26.9. Služby Božie spojené s inštaláciou zborovej farárky
9.10. stretnutie žien Východného dištriktu s témou: Depresie a okultizmus
- počas roka boli kluby Quo
Vadis, vyučovanie náboženstva,
mládež, biblické hodiny, modlitebné týždne, detská besiedka,
dorast, spevokol, hudobná
skupina a riadne či slávnostné
Služby Božie, bez alebo s prisluhovaním sviatosti Večere
Pánovej,
- do tohto dňa v roku 2004
v našom cirkevnom zbore bol
pokrstený 1 brat v Gočove, sobášené 2 páry v Gočove, v nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili
s 5 sestrami v Gočove a vo Vlachove s 5 bratmi a sestrami,
konfirmovaných bolo 8 bratov
a sestier.
Gizela Marcišová
zborová dozorkyňa

Vlachovský cirkevný spevokol Agapé s Mgr. Igorom Mišinom (v strede) po bohoslužbách
v decembri 2004.
Foto: M. Kušnier

Základňová vysielacia stanica vo Vlachove
Uplynul presne rok od času, kedy
naša obec dostala hodnotný darček
k Vianociam v podobe plného signálu
v sieti oboch mobilných operátorov.
V minulosti boli obce Horného
Gemera vzhľadom na svoju geografickú
polohu v nevýhode oproti iným lokalitám
z hľadiska nedostatočného pokrytia svojho územia signálom mobilných operátorov. Pociťovali sme to všetci v každodennom živote. Mnohí z nás si už len
s úsmevom na tvári spomínajú, ako
hľadali signál vo svojom dome, na dvore,
v záhrade a prípadne aj na ulici. Debaty
medzi občanmi, kde sa z mobilu najlepšie telefonuje a vzájomné odporúčania, kde je v obci najlepší signál boli
aktuálnou témou.
Situácia sa rapídne zmenila inštalovaním základňovej stanice, ktorá skvalitnila život našich občanov v praktickej podobe, prostredníctvom kvalitného signálu, ktorý aj plne využívame.
Inštalovaním základňovej stanice
v lokalite Nad Kurincom, neďaleko
zvážnice na vrch Stromíš sa stožiar, ktorý
je ukotvený na železobetónovej ploche
stal najvyššie postaveným objektom
v extraviláne obce Vlachovo. Viditeľný je
aj z diaľky a pozeráme sa na neho prakticky každý deň, či už cestou z práce,
idúc po ulici, čakajúc na autobusovej
zastávke, alebo aj pri cestovaní z auta,
alebo autobusu. Nevieme však, aké je
jeho fungovanie. Stojí preto za zmienku
priblížiť jeho činnosť a nazrieť trocha do
tajov zložitej technológie, ktorej udržiavanie v bezchybnom stave je mimoriadne
ťažké a náročné.
Základným prvkom sieťovej infraštruktúry, ktorá je pre verejnosť a zároveňa aj

zákazníkov najviditeľnejšia je základňová
vysielacia stanica, známa pod skratkou
BTS (z anglického slova Base Tranceiver
Station). Možno povedať, že je hlavnou
stavebnou bunkou mobilnej siete. Jej
úlohou je šírenie rádiového GSM signálu
na frekvencii 900, resp. 1800 MHz
v príslušnej oblasti jej pokrytia. Základňová stanica je vlastne vysielač aj prijímač v jednom zariadení. Jeho úlohou je
vytvárať základný tvar GSM signálu
a posielať ho káblami smerom do antén,
ktoré sú umiestnené nad okolitým
terénom. Komunikácia musí fungovať aj
v opačnom smere. V takom prípade sa
signál z mobilných telefónov užívateľov
dostáva do tých istých antén a je spracovaný základňovou stanicou. Úlohou základňovej stanice je zabezpečiť, aby každý
užívateľ, ktorý sa nachádza v jej dosahu,
t.j. na území pokrytom jej signálom,
mohol komunikovať s okolitým svetom.
Mobilní operátori nepretržite monitorujú technický stav komunikačnej
infraštruktúry a zabezpečujú pravidelnú
údržbu technologických zariadení. Údržba základňovej stanice sa vykonáva minimálne raz za rok. Ide o preventívnu technologickú aj netechnologickú údržbu.
Za zmienku stojí ešte skutočnosť, že
stožiar na ktorom sú umiestnené
prenosové zariadenia mobilných operátorov je vysoký 50 m a je majetkom
spoločnosti EuroTel. Orange Slovensko
si na stožiari prenajíma príslušnú plochu
a miesto. Spoločné využívanie stožiarov
je nielen ekonomicky, ale aj ekologicky
výhodným riešením. Vďaka nemu totiž
operátori nemusia stavať dva rôzne
stožiare a zbytočne tak zaťažovať životné
prostredie.
Mgr. Marian Kušnier

Najstaršou občiankou z ocenených za kvetinovú výzdobu v roku 2004 bola E. Vandráková.
(K článku na 2. str.)
Foto: Radovan Gdovin
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Poslaním poľovníkov ...
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Andrássyovci vo Vlachove
Pri objasňovaní histórie andrássyovského kaštieľa vo Vlachove sa musíme
vrátiť späť do obdobia prelomu 17.
a 18. stor. Ešte presnejšie, musíme sa
vrátiť k osobe baróna Štefana (I.) Andrássyho, presláveného kuruckého
generála, kapitána mesta Levoče a jeho dvom synom - Františkovi a Jozefovi. Práve týchto dvoch bratov zastihla
v roku 1723 deľba majetku a to takým
spôsobom, že Jozef dostal okrem iných
majetkov ležiacich na území dnešnej
Maďarskej republiky aj Nižnú Slanú
s kúriou, celé Vlachovo s osadou Hnilec, ďalej majetkové podiely v Štítniku
a okolí: Roštár, Rakovnicu, Dobšinú
a samotný Štítnik. Možno predpokladať, že už v tomto období existovala kúria, o ktorej sa však žiadne nám známe
doklady nezachovali.
Ďalšie osudy vlachovského kaštieľa
ovplyvnili potomkovia Jozefa (v poradí II.)
Andrássyho.
Karol (I.) Andrássy bol synom spomínaného Jozefa. Narodil sa r. 1713
v Rožňave, spočiatku bol barónom, ale
za svoje vojenské zásluhy - pôsobenie
v tých najznámejších husárskych
plukoch - bol v roku 1779 cisárovnou
Máriou Teréziou povýšený do grófskeho stavu. So svojou manželkou Rebekou rodenou Nádasdyovou, tromi synmi
Karolom (II.), Jozefom (III.), Leopoldom
a dvomi dcérami Rebekou a Amáliou,
žili v Betliari. Dedičom kaštieľa vo Vlachove sa stal Leopold, ktorý ho však
s bratom Jozefom vymenil za celý Betliar. Neznamená to však, že Vlachovo
ostalo na okraji Leopoldovho záujmu.
Leopold ako vynikajúci znalec problematiky baníctva a hutníctva sa tu
akiste veľmi často zdržiaval.
Jozef sa po návrate z vojenskej služby usadil na svojom statku v Nižnej
Slanej, kde žil chorý - pripútaný na
lôžko dvadsať rokov v starostlivosti svojej manželky Walburgy rodenej Csákyovej. Napriek chorobe sa intenzívne
venoval vede a umeniu.
Ďalším a bezpochyby ešte významnejším vlastníkom Vlachova bol ich syn
Karol (III.), ktorý sa narodil 29. februára
1792 v Betliari. Okrem aktivít v oblasti
politiky sa zaoberal predovšetkým baníctvom a hutníctvom. Po otcovi zdedil
majetok, a to Vlachovo s osadou Hnilec a dvomi železnými hámrami, hutou
a hospodárstvom v Hámriku. Neskôr sa
práve Vlachovo stalo centrom panstva,
ku ktorému pripojil aj ďalšie majetky.
Práve tu vznikla v tridsiatych rokoch
19. stor. vysoká pec známa ako Karol
huta.
Život a aktivity rodiny sa jeho sobášom so vznešenou Etelkou rodenou
Szapáryovou nesústreďujú už len na
Gemer. Andrássyovci totiž získavajú
ďalšie rozsiahle majetky ležiace v Zemplínskej župe. Zo študijných dôvodov
podnikol Karol cestu do belgického
Bruselu, kde 11. augusta 1845 aj zomrel. Jeho sarkofág dnes nájdeme
v rodinnej hrobke na hrade Krásna
Hôrka.



Karol zanechal troch synov: Emanuela, Júliusa a Aladára.
Najstarší Emanuel sa narodil 3. marca 1821 vo Vlachove. Bol politicky
a verejne činný. V širokom okolí známy
ako „Železný gróf“, sa zaslúžil o veľkú
prestavbu betliarskeho kaštieľa, neskôr
sa však výlučne venoval iba baníctvu
a hutníctvu. V roku 1859 mu pripadli
železiarne vo Vlachove a v Nižnej Slanej, pričom svoju najväčšiu prosperitu
zaznamenala vlachovská železiareň
v období rokov 1855 - 1870.
Z tejto súrodeneckej trojice sa ako
najznámejší javí politik európskeho formátu - gróf Július Andrássy. O mieste
jeho narodenia sa názory viacerých

duchšia budova so sedlovou strechou.
Nad vstupom mala byť umiestnená tabuľa s nápisom „Karolov útulok“. V jeho
pravom krídle boli dve izby, kuchyňa,
komora a sklad, v ľavom krídle tri izby.
Roku 1900 okrem iných, aj vlachovskú železiareň gróf Gejza Andrássy
predal Rimavsko-muránskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Jej prevádzka bola ukončená r. 1911. Je
možné, že týmto zásahom význam kaštieľa ako aj obce ako takej, poklesol.
Ak si, hoci aj zdanlivo drobné a nepodstatné informácie poskladáme ako
jednotlivé ohnivká reťaze, aspoň v malej miere nazrieme do života Andrássyovcov v 18., ale najmä v 19. stor.

Dobový pohľad na kaštieľ Andrássyovcov vo Vlachove v pozadí za jazdcom na koni.
archív Múzea Betliar

autorov rozchádzajú. Podľa niektorej literatúry sa za miesto jeho narodenia
označuje Trebišov, podľa inej zase Vlachovo, alebo Košice. Podľa regionálnej dobovej tlače sa Július mohol narodiť vo Vlachove, kde ho pokrstil rodinný
farár a o niekoľko dní mohol byť v Košiciach zapísaný do matriky. Edmund
Wertheimer, autor rozsiahleho trojzväzkového diela o Júliusovi uvádza
ako miesto jeho narodenia Košice, 8.
marca 1821.
O podobe vlachovského kaštieľa sa
dozvedáme prostredníctvom olejomaľby pod názvom „Mladý panský jazdec“,
o ktorom sa zmienila v minulom čísle
novín autorka článku „Vlachovský unikát“ Mgr. Edita Kušnierová. V období
vzniku obrazu (r. 1848) bola majiteľkou
malebného objektu Karolova vdova
Etelka.
Podľa obrazu išlo o prízemnú budovu nesúcu všetky znaky charakterizujúce obdobie baroka. Vstup do kaštieľa
bol západný. Cez ústrednú vstupnú
halu sa vychádzalo na východnú terasu
a z južnej strany bol ďalší východ do
parku. V obidvoch krídlach mohlo byť
po 4-5 miestností. Zrejme niekedy na
prelome 19.-20. stor. stavbu zničil
požiar. Do akej miery, to nevieme. Vieme len, že gróf Gejza Andrássy (1856 1938), Emanuelov syn plánoval jeho
rekonštrukciu. Podľa stavebných plánov mala vzniknúť strohejšia - jedno-

Napriek tomu, že väčšinu času trávila rodina vo svojich palácoch v Budapešti alebo Košiciach, bol hospodársky
a spoločenský význam vidieckych
kaštieľov a kúrií nezanedbateľný. Ich
starodávne múry akiste ukrývajú nejeden príbeh, nejedno tajomstvo. Ale,
vážení čitatelia: aký by bol život, ak by
sme ich všetky odhalili...?
Mgr. Silvia Lörinčíková,
oddelenie dokumentácie
Slovenského národného múzea Múzea Betliar

(pokračovanie z 5. str.)
Okolo polovice decembra, záleží to
samozrejme aj na podmienkach a veľkosti
snehovej prikrývky, sa ukladá na zimný
spánok aj naša najväčšia šelma medveď.
V decembri sa už veľmi aktívne ohlasuje aj
ruja kamzíkov a rytiera našich lesov diviaka. So stúpajúcou snehovou prikrývkou
nastávajú horšie časy pre raticovú a drobnú úžitkovú zver. Táto sa sústreďuje do
väčších čried a zostupuje do nižších
oblastí na záveterné južné stráne.
Zver najmä od polovice decembra
a v januári začína pravidelne navštevovať
krmidlá, čo je výzva pre nás poľovníkov na
predkladanie jadrového, objemového
a dužinatého krmiva. Jadrové krmivo sme
aj v našom PZ Jasenový vrch Vlachovo Gočovo zabezpečili v dostatočnom
množstve podľa potrieb na prepočítané
kmeňové stavy. Každý člen zabezpečil 1 q
jadrového krmiva a každá skupina členov
má jedno solisko, čo je na rozlohu nášho
revíru dostatok. Okrem toho sa nám každoročne podarilo pre zver zabezpečiť aj
odpad jadrového krmiva z PD Vlachovo.
V januári 2004 nám skončila 10 ročná
nájomná zmluva na prenájom poľovníckeho revíru. Zmenili sa rôzne vyhlášky a nariadenia. Aj v našom poľovníckom združení
sme mali problémy získať a obhájiť si náš
doterajší poľovný revír. Od začiatku roka
2004 sa nám podarilo podpísať zmluvy až
1. júla, a mohli sme začať aj tohto roku
poľovať. So spoločnými poľovačkami sme
začali 13.11.2004, druhá bola 4.12.
2004. Hoci takmer na všetkých honoch
bola zver, ani na jednej poľovačke sme
nemali šťastie a nič sme neulovili.
Poslaním poľovníkov nie je len lovenie
zveri, ale hlavne starostlivosť o ňu a o reguláciu jej mimoriadnych stavov. V poslednej dobe nám robia problémy zvyšujúce sa
stavy škodnej zveri a to najmä vlka a medveďa.
Okrem poľovníckej činnosti sa členovia
nášho poľovníckeho združenia venujú aj
brigádnickej a kultúrno-spoločenskej činnosti. Pri príležitosti Vlachovského
kultúrneho leta sme zorganizovali výstavku
trofejí na tunajšom kúpalisku.
Okresný výbor SPZ v Rožňave každoročne odmeňuje aktívnych členov
poľovníckych združení. V tomto roku bol
v našom PZ odmenený Milan Kováč.
Ing. Jozef Mlynár
predseda PZ Jasenový vrch

Hubárska radosť! Takýto úlovok sa podarilo získať Igorovi Hroncovi na konci hubárskej
sezóny tejto jesene.
Foto: I. Hroncová
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Futbalový oddiel TJ Vlachovo v zime
Po vydarenom finiši v jesennej časti
okresného majstrovstva vo futbale naši
futbalisti zbierajú sily na jarnú odvetu.
V poslednom zápase jesenného kola
presvedčivo zvíťazili nad Slavošovcami
5:2 (0:1), hoci do 60 min. zápasu prehrávali už 0:2. Víťazné góly v poslednej tridsaťminútovke strelili Lipták st. 3, M.
Hajdúk z 11 m a Šimon.
Príjemné jesenné počasie dovolilo
mužstvám odohrať aj predkolo jarnej časti
súťaže, v ktorom doma náš tím opäť
presvedčivo vyhral nad nebezpečným
súperom z Vyšnej Slanej 4:1 (2:0). Góly
dali T. Hronec 2 a M. Hajdúk 2 (z 11 m).
Po 16. kolách je FO Vlachovo na 4.
mieste s desiatimi víťazstvami, bez remízy,
no až s piatimi prehrami. Dosiahli sme
najvyšší počet strelených gólov 56, inkasovali sme 21 krát. Spolu s Lipovníkom
máme 35 plusový rozdiel v počte gólov.

Skonsolidovali sa aj zostavy mužstiev
dorastu a st. žiakov. Dorast je po jeseni
síce až na 9. mieste (15 6 2 7 36:47 20)
no na jar si postavenie v tabuľke určite
zlepší.
Starší žiaci po poslednom víťazstve
nad začínajúcim mužstvom Betliara 11:1
zimujú na 3. mieste a tiež majú šancu na
lepšiu pozíciu.
Celkové pôsobenie vo futbalovom ročníku okresného majstrovstva 2004/2005
ako aj stanovenie nových cieľov uskutoční futbalový oddiel TJ Vlachovo na svojej výročnej členskej schôdzi.
Do nového roku prajeme všetkými futbalistom a futbalovým priaznivcom dobré
zdravie, hodne športových úspechov
a príjemné prežitie krásnych vianočných
sviatkov.
Mgr. Juraj Kováč
predseda FO TJ

Štartu zimného výstupu na Stromíš sa zúčastňujú aj najstarší členovia SZPB vo Vlachove.
Foto: D. Elexa
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Na počesť oslobodenia Vlachova sa v našej obci bude už po 28. krát konať turistické podujatie
Výstup na Stromíš, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2005 (sobota).
PROGRAM VÝSTUPU:
7.00 - 8.00
- prezentácia účastníkov v miestnosti požiarnej zbrojnice
8.00
- položenie venca k pamätníku SNP
(priestr. pred OcÚ) - otvorenie a príhovor k 60. výročiu oslobodenia obce
- štart výstupu
11.00
- zápis do kroniky výstupu
(Chata na Stromíši) - turisticko-športové súťaže
- lesný bál
- tombola
13.00 - 16.00
- posedenie turistov v kultúrnom dome a záver výstupu
Každý účastník si môže zakúpiť účastnícky list, odznak, guláš, pripravené bude občerstvenie
s hudbou. Teplý čaj na Stromíši je v cene štartového.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v zimnej prírode.
Ján Gallo

A - mužstvo s realizačným tímom po jeseni 2004.
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Čo, kde, kedy, ako?
Výber turistických podujatí z kalendára Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Rožňave
a celoslovenských podujatí schválených Výkonným výborom KST v Bratislave

Dorastenci v plnej zostave sa chystajú na jar 2005.

FK TJ VLACHOVO
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Vás pozýva na

dňa

25. decembra 2004

so začiatkom o 1900 hod. vo

(sobota)
vlachovskom kaštieli

Hudba: RELAX z Vlachova
Vstupné: 120,- Sk (v cene je tombola)
Predpredaj a rezervácia vstupeniek: OBECNÝ ÚRAD Vlachovo, tel.: 788

32 72

8. I. 2005
8. I.
22. I.
27.-31. I.
12. II.
19. II.
19. III.
2. IV.
16. IV.
30. IV.
7. V.
7. V.
8. V.
21. V.
28. V.
28. V.
4. VI.
11. VI.
18. VI.
25. VI.
25. VI.
30.6.-3.VII.
3.-10. VII.
7.-10. VII.
16. VII.
20. VIII.
26.-29. VIII.
27. VIII.
27. IX.
10. IX.
17. IX.
8. X.

O občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané.

16. X.

Novoročný výstup na Volovec 27. ročník
KST Volovec
Zimný lyžiarsky prechod Slov. Rudohorím 34. ročník
KST Dobšiná
Výstup na Stromíš 28. ročník
OÚ Vlachovo
39. Slovenský zimný zraz turistov Stropkov-Svidník
KST Svidník, Stropkov
Zimný výstup na Repisko 8. ročník
OÚ Nižná Slaná
Zimný prechod Stolickými vrchmi
KST Dúbrava, Revúca
Jarné kilometre 2005 otvorenie 38. ročník
RR KST a KST Elán Rožňava
Výstup na Zeme
OÚ Rož. Bystré
Aggteleky karzst (Maďarsko)-Dlhá Ves
KST Elán Rož., OÚ Dlhá Ves
Hviezdicový výstup na Lučice 6. ročník
OÚ Henckovce
Obecný výstup na Moch
OÚ Gemerská Poloma
Výstup na Ždiarik
OÚ Kobeliarovo
Svetový deň turistiky IVV
individuálna turistika VV KST
Obecný výstup na Volovec 12. ročník
OÚ Betliar
Výstup na Ždiar 27. ročník
OÚ Nižná Slaná
42. stret. čitateľov čas. Krásy Slovenska na Sľubici
VV KST
Výstup na Prieslop 5. ročník
OÚ Slavošovce
Obecný výstup na Košariská
3. roč. prechodu Slov. rajom
Jánske ohne výstup na Radzim
Mestský zraz turistov na Čuntave
38. zraz vysokohor. tur. T. Lomnica
36. stret. turist. odd. mládeže KST
ŠTVRŤROČNÍK OBČANOV VLACHOVA
52. Slovenský zraz turistov N. Tatry
Hviezdicový výstup na Stolicu
Vydavateľ: Obecný úrad Vlachovo
Národný výstup na Kriváň
Zodp. redaktor: Mgr. Marian Kušnier
27. zraz slovenských cykloturistov
Redakčná rada:
Výstup na Trostie
Mgr. J. Kováč, RNDr. Viera Hroncová,
Výstup na Tureckú 11. ročník
D. Elexa, J. Gallo, S. Labuzík,
Slov. Rudohorie Dobš. kopec-Vlachovo
Mgr. Ľ. Hlaváč
Európsky deň turistiky EWV
Po stopách starej banskej činnosti
Počet výtlačkov: 350
Muránska planina
Informácie na tel./fax: 058/ 788 32 70
Akcia v rámci Dní turist. výstupov
Reg. č. WR-18/1999
Svetový deň chôdze
J. Gallo

