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ROÈNÍK VI.

Ve¾konoèná úvaha

Uèite¾ky materskej koly pripravili v interiéri obecného úradu k vo¾bám prezidenta peknú
výstavku kôlkarov s tematikou Ve¾kej noci.
Foto: J. Kováè

Pilát dostal akú úlohu. Nájs vinu na
nejakom Jeiovi. Skúma Jeho prípad.
Pýta sa. iada odpoveï. Vraj je to vzbúrenec, robí problémy medzi idovským
národom. A dokonca zakazuje plati
dane cisárovi. Aj keï sa Pilát ve¾mi snaí,
jediné, èo môe poveda, je: "Ja na tomto
èloveku nenachádzam vinu." Nanajvý
Ho môe potresta, ale niè viac. Veï je
nevinný. Aby vak vina za smr tohto
zvlátneho mua nepadla na neho, nech
rozhodne zástup. ivot èi smr tohto
divného èloveka patrí teraz ¾udu. Keï Ho
sem priviedli, nech teda súdia. Pilát si
umýva ruky, akoby si bol istý, e telesná
èistota je totoná s tou vnútornou. Zmyje
so seba vinu za smr èloveka? Dá sa to

HODNOTIACA SPRÁVA O ÈINNOSTI OBECNÉHO
ZASTUPITE¼SVA A STAROSTU OBCE ZA ROK 2003
Po vo¾bách do obecného zastupite¾stva a starostu obce, ktoré sa konali
v dòoch 6. a 7. decembra 2002 sa novozvolené samosprávne orgány obce
Vlachovo ujali svojej èinnosti prvým zasadnutím obecného zastupite¾stva dòa
3. januára 2003. Viedol ho starosta obce Mgr. Juraj Kováè. Po zloení s¾ubu
poslancov a starostu obce boli zvolené tyri komisie obecného zastupite¾stva:
1. Komisia finanèná a pre správu obecného majetku: Duan Elexa - predseda,
Ing. Viliam Klobuník, Duan Meliko,
Ing. Andrea Hajdúková, Ján Gallo.
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku: Duan Gál - predseda, Jozef Varga,
Jaroslav Mihók, Duan Petrenko.
3. Komisia pre rozvoj vzdelávania,
kultúru, mláde a port: Marek Pakes
- predseda, Ondrej Marci, Mgr. tefan
Honétzy, Mgr. Marián Kunier.
4. Komisia výstavby, územného plánovania a sociálnych vecí: Ing. ¼ubo Gál predseda, Slavomír Labuzík, Duan Èernaj, tefan Bendík, Ing. Miloslav Gál ml.
Zástupkyòou starostu sa stala RNDr.
Viera Hroncová.
Poèas roku 2003 dolo k zmene v poslaneckom zbore. Marek Pakes poiadal
kvôli nástupu do Policajného zboru SR
o uvo¾nenie z funkcie poslanca. Na jeho
miesto bol zvolený kandidát na funkciu
poslanca, ktorý získal vo vo¾bách 194
hlasov - Duan Petrenko. Stal sa zároveò
predsedom komisie pre rozvoj vzdelávania,
kultúru, mláde a port.
Na 2. zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 7. februára 2003 bol schválený
tatút obce Vlachovo, prejednané bolo
hospodárenie obce a Verejnoprospených
sluieb za r. 2002. Obec èerpala rozpoèet
vo výke 3.390 tis. Sk, kolstvo za druhý
polrok 2003 - 1.521 tis. Sk, èo spolu tvorí
4.911 tis. Sk. Na úètoch obce ostalo ku
koncu roka 2002 - 2.685.525 Sk.
VPS obce Vlachovo vykázali za r. 2002
mínusový výsledok hospodárenia 14.897,- Sk. Pre ïalie obdobie budeme

musie prehodnoti èi sa nám oplatí prevádzkova VPS pre cudzie obce. Tie toti napriek
urgenciám z naej strany za odvoz TKO
neplatia vèas a tlaèia nás k zniovaniu cien.
Pre rok 2003 bol stanovený obecný
rozpoèet vo výke 3.837 tis. Sk a pre Z
s M v sume 3.030 tis. Sk. Tieto peniaze
spolu s príspevkom na opatrovate¾skú
slubu sme dostali od tátu. Do roku 2003
sme li s celkovým rozpoètom 6.934 tis. Sk.
Druhé obecné zastupite¾stvo dòa
7.2.2003 schválilo volebný program obce
do r. 2006 a zadanie na vypracovanie
úvodnej projektovej dokumentácie pre výstavbu kanalizácie a èistiarne odpadových
vôd (ÈOV) projekènej kancelárii Ekolines
Koice. Schválený bol tie definitívny
rozpoèet obce na r. 2003 a tatút obce.
Volebný program do r. 2006 a správa o hospodárení VPS.
Na treom mimoriadnom zasadnutí OcZ
dòa 17.3.2003 bolo rozhodnuté o zakúpení bezpeènostného signalizaèného
zariadenia na ochranu obecného majetku
v budove OcÚ (kráde na OcÚ Henckovce, neskôr Kobeliarovo, pokus o kráde
v Ninej Slanej) a o generálnej oprave
smetiarskeho KUKA vozidla výmenným
spôsobom prostredníctvom firmy Petromin
a.s. Giraltovce.
tvrté zasadnutie OcZ dòa 11.4.2003
schválilo cintorínsky poriadok obce, doplnené boli konkrétne úlohy poslancov do
volebného programu, poslanci a aktivisti
boli oboznámení so stavom obecného
majetku po roènej inventarizácii.
27. apríla 2003 sa konalo verejné zhromadenie obèanov v areáli cintorína za

úèasti 31 obèanov. Schválený bol výrub
starých a suchých stromov na cintoríne,
ktoré hrozili pokodením hrobov. Získané
drevo bolo pouité na výstavbu suiarne
hadíc a na prístreok nad "etiernou".
Dosky sú uloené v obecnom sklade a èas
z nich bola pouitá na uvedené stavby.
Piate mimoriadne zasadnutie OcZ dòa
21.5.2003 rieilo prípravu letnej turistickej
sezóny, "Kultúrne leto 2003", zruenie
MKS a zriadenie Obèianskeho zdruenia
Stromí.
ieste zasadnutie OcZ sa konalo dòa
9.6.2003 v budove kúpaliska. Poslanci sa
oboznámili s technickým stavom bazénov,
areálu kúpaliska a turistickej ubytovne a rozhodli o otvorení prevádzky kúpaliska dòom
21.6.2003.
Siedme zasadnutie OcZ dòa 30.6.2003
bolo venované otázkam kolstva, príprave
letného festivalu ¾udového spevu a tanca,
vyhlásená bola na òom súa o najkrajiu
záhradku, dom a dvor. Do funkcie poslanca nastúpil Duan Petrenko.
Ôsme zasadnutie OcZ dòa 20.8.2003
sa zaoberalo polroèným hodnotením práce
obce a VPS, prehodnotilo výsledky
kultúrneho leta, rieilo organizaèné otázky
kolstva. Zobralo na vedomie pridelenie
grantu z Programu obnovy dediny vo výke
100 tis. Sk a vyúètovanie grantu z nadácie
Ekopolis B. Bystrica vo výke 15 tis. Sk na
ekologickú stavbu "Moèiar pod Michlovom".
Deviate mimoriadne zasadnutie OcZ
dòa 25.augusta 2003 rieilo havarijnú
situáciu v zásobovaní obyvate¾stva pitnou
vodou a personálne otázky kôl v obci.
Starosta obce podal informatívnu správu
o predèasnom ukonèení sezóny na kúpalisku z dôvodu hygienicky závadnej vody
v bazénoch.
Na desiatom zasadnutí OcZ dòa
6.10.2003 boli schválené zmeny v rozpoète obce na r. 2003 a vyhodnotená bola
(pokraèovanie na 2. str.)

vôbec? Milý zástup, teraz má na výber.
Koho chce oslobodi? Komu daruje
ivot? Ktorému z nich dovolí, aby il v tvojom prostredí? Je tu Barabá - podnecovate¾ nepokojov, uväznený pre vzburu a dokonca aj pre vradu. Alebo druhá monos: Jei - ten, ktorý uzdravoval chorých, kriesil màtvych, ponúkal lásku, porozumenie i veèný ivot pre vetkých ¾udí.
Krá¾, ktorého krá¾ovstvo nie je z tohto
sveta. Tak ktorého si vyberie? Barabá
alebo Jei?
Toto je otázka Ve¾kej noci! Ktorého si
vyberie ty, èitate¾? Na ktorú stranu sa
tento rok postaví? Ako bude preíva
tohtoroènú Ve¾kú noc? Zvyky, oblievaèka,
ibaèka, ma¾ované vajíèka - to vetko je
krásne. Ale Boia otázka pri súde nebude: "ko¾ko si si vyibal? Ko¾ko vajíèiek
si vyfarbila? Dobre ste poupratovali
dom?" Boia otázka bola, je a vdy bude
rovnaká: "na ktorú stranu sa postaví?"
Zástup krièí: "Ukriuj Ho!" Nestojí v tom zástupe aj ty? Jei zomrel aj pre
tvoje hriechy. Chce ti darova veèný ivot.
Chce a vo vetkom poehnáva. No
musí chcie aj ty! Preto si dnes vyber
Jeia a nie tento svet! Vyber si ivot a nie
smr! Vyber si Toho, ktorý bol pre teba
ochotný zomrie, tak ve¾mi a miloval!
Poehnané ve¾konoèné sviatky, ve¾a
lásky od ukriovaného a ve¾a pokoja od
vzkrieseného Pána! Nech je medzi nami
vdy ten, ktorý hovorí: "Ja som vzkriesenie a ivot, kto verí vo mòa, bude i aj
keï by umrel!"
manelia Gdovinovci

Výsledky volieb prezidenta
a referenda

Prezidentské vo¾by
V obci Vlachovo bolo do zoznamu
oprávnených volièov pre vo¾by prezidenta
SR dòa 3.4. 2004 zapísaných 721 obèanov. Volieb sa zúèastnilo 520 volièov, z toho bolo platných 516 hlasov. Obèania
hlasovali nasledovne:

Ivan Gaparoviè - 205 hlasov
Vladimír Meèiar -165 hlasov
Rudolf uster - 58, Eduard Kukan - 47,
MartinBútora - 24,
Jozef Kalman - 8,
¼ubomír Roman - 4,
Július Kubík - 2,
Jozef esták - 2, Frantiek Mikloko - 1,
Stanislav Bernát - 0,
Ján Králik - 0

Referendum 2004
Referenda o predèasných vo¾bách,
ktoré sa konalo 3. apríla 2004 sa zo 720
oprávnených volièov zúèastnilo 497
obèanov Vlachova. Z tohoto poètu
hlasovalo ÁNO 466 a NIE 31 obèanov.
tefan Honétzy
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného
zastupite¾stva vo Vlachove
13. zasadnutie OcZ, 9. februára 2004

Obecné zastupite¾stvo prejednalo
a schválilo Závereèný úèet obce za rok
2003, Správu o hospodárení obecnej
firmy Verejnoprospené sluby za rok
2003, Rozpoèet obce za rok 2004 a Hodnotiacu správu o èinnosti obecného zastupite¾stva a starostu obce Vlachovo za
prvý rok volebného obdobia.
V bode rôzne boli prejednané:

- Vyhodnotenie podujatia 27. roèník
výstupu na Stromí (úèas 302 zapísaných turistov, príjmy zo tartovného, za
odznaky a od sponzorov 10 230 Sk,
výdavky 12 437,50. Ak berieme do úvahy
aj sponzorstvo tlaèiarne Roven za tlaè
úèastníckych listov v hodnote 3 000 Sk,
podujatie nebolo stratové).

- Informácia o stavebných prácach v KD

(ukonèené sú búracie práce, intalácia
elektriny, robené sú omietky a rekontrukcia ve¾kej sály s balkónom a javiskom,
dlaby, oprava vonkajej fasády a i.).
- Informácia o ROEP (práce sú pred
ukonèením, predpokladaný termín odovzdania obci - máj 2004).

- Rekontrukèné práce v M na
lekárske ambulancie (ukonèené sú búra-

cie práce, t.è. je robená výmurovka prieèok, WC, elektrina, dlaby a i. Predpoklad
sprevádzkovania: máj 2004. Záujem
poskytova lekárske sluby v obci prejavila
MUDr. M. Mlynárová, detská lekárka
MUDr. M. Spiiaková a rehabilitaèné
sluby - MUDr. Karpenko).
- Správa o stave obecnej kroniky (kronikárka K. Hajdúková pracuje na prepise
textov po pripomienkach býv. predsedov
MNV, starostov a ïalích obèanov).
- Kalendár podujatí obce Vlachovo na
rok 2004.

- Informácia starostu o návteve
budúcej partnerskej obce v Maïarskej republike (v rámci cezhraniènej

spolupráce sa v EÚ vysoko cenia partnerské vzahy so susednými krajinami. Mikroregión Dobiná dostal z EÚ finanèný príspevok na nadviazanie partnerstva s mikroregiónom Sajószentpéter v MR. Starosta
J. Kováè bol èlenom delegácie, ktorej
pobyt v MR financovalo mesto Dobiná
z uvedeného grantu. Navrhuje uzavrie partnerstvo s obcou VARBÓ - 1 200 obyvate¾ov, vodná nádr, rekreaèné priestory,
obec bez Rómov atï.)
Zastupite¾stvo schválilo veobecnezáväzné nariadenie obce o vytvorení spoloèného kolského obvodu s obcou Goèovo
a Dobiná, súhlasilo s úpravou stravného
v kolskej jedálni, so iadosou obce o preskúmanie zmien zápisov vlastníctva v katastri
nehnute¾ností - vlachovské rybníky, doplnením zmluvy o zriadení Spoloèného obecného úradu v Dobinej o úsek kolstva.
Schválilo dispozièné oprávnenie starostu
a prostriedky na cestovné a reprezentaèné
úèely obce. Poslanci boli oboznámení s novými právnymi predpismi v kolstve (Mgr. ¼.
Hlaváè).

14. zasadnutie OcZ 10. marca 2004

Súèasou zasadnutia OcZ bol kontrolný
deò na stavbe Rekontrukcia bývalého
katie¾a Andrássyovcov a jeho prestavba
na expozíciu "Z histórie obce Vlachovo".
O súèasnom stave prác informoval poslancov riadite¾ stavebnej firmy AB s.r.o. ilina.
Ukonèená bola výmena prehnitých povál
z drevených trámov pokodených celoobecným poiarom v roku 1904, osadené boli
oce¾ové nosníky, namontované sádrokartó-

nové stropy, ukonèené vnútorné omietky
v muzeálnej èasti expozície. Vybúrané boli
priestory bývalej kinokabíny, obnovený
bude balkón, kúrenie je rieené plynovým
teplovzduným systémom.
V rámci aktivizaèných prác robia obèania
Vlachova odkrývanie historických pivníc,
ktoré budú slúi na atraktívne klubové
miestnosti pre mláde i dôchodcov.
V súèasnosti sú v muzeálnej èasti katie¾a robené dlaby, vonkajie balkóny a oprava fasády. Pripravovaná je výmena strenej krytiny, ktorá bude pouitá na opravu
strechy mlyna v majetku obce. Vymeni je
potrebné staré okná, dvere a osadené
budú dobové okenné mree.
S kvalitou a postupom prác vyslovili poslanci spokojnos. Pracovníèka obce Renáta
Leková informovala poslancov o stave finanèných prostriedkov na bankových úètoch obce. Na zdruenom bankovom úète
k 5.3.2004 má obec 184 169,89 Sk. Na
termínovanom vklade k 28.2.2004 má
obec 450 000,- Sk. Na úèelovom úète
v banke Dexia k 26.2.2004 má obec 401
193,70 Sk.
Starosta obce predloil na schválenie
financovanie stavby rekontrukcie bývalého
katie¾a, ktorú musí obec financova najprv
z vlastných prostriedkov. Po uhradení faktúr za prevedené práce obec predloí vyúètovanie fondu SAPARD v troch splátkach:
v mesiaci marec 2004, jún 2004 a január
2005. Na základe zmluvy podpísanej
s agentúrou SAPARD v marci 2004 môe
obec iada z agentúry finanèné prostriedky
do výky 1 693 455,- Sk, v júni 2004 do
výky 1 679 550,- Sk a januári 2005 do
výky 930 027,- Sk. Z uvedeného dôvodu
predloil starosta obce na prejednanie
zmenu èerpania kapitálových výdavkov
z vrátených finanèných prostriedkov z plynofikácie obce, ktoré má obec uloené
v banke Dexia, vo výke 401 193,70.
Poslanci predloený návrh schválili.
V ïalom bode starosta obce predloil
na prejednanie poskytnutie krátkodobého
úveru z VÚB vo výke 500 000,- Sk.
Úroková sadzba je od 7,0 % do 7,5 %.
Splatnos úveru je do 1 roka. Aj tento
návrh bol poslancami OZ schválený.

15. zasadnutie OcZ 22. marca 2004

Zasadnutie bolo zvolané za úèelom prijatia postupu pri povo¾ovaní výrubu dreva
z nelesných plôch, ktoré zákonom NR SR
è. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prelo do kompetencie obcí.
Rieilo tie úpravu rozpoètu obce na rok
2004 v príjmovej èasti o 500 tis. Sk a rovnakej èiastky vo výdavkovej èasti po získaní
úveru na pokrytie vstupných nákladov za
stavebné práce v KD. Z predvstupového
fondu SAPARD budú obci poukázané
prostriedky po predloení prvej faktúry do
90-tich dní.
Poslanci schválili postup pri likvidácii
èiernych skládok v chotári obce. Obèanom
bude na odvoz rozmerného a záhradného
odpadu na náklady obce poskytnuté obecné nákladné auto na jar i v jeseni kadú sobotu, alebo na poiadanie. Nebezpeèný odpad (televízory, monitory, chladnièky, výbojky a i., ïalej sklo, handry, papier, PET
f¾ae, plasty, staré elezo bude z obce
odváané pecializovanou firmou Enzo
Veronika ilina, deti zo Z zbierajú obaly
z mlieka a dúsov (Tetra-pak), staré pneumatiky a akumulátory je treba zhromadi
v bývalom mlyne, odkia¾ ich raz za polrok
odvezú Zberné suroviny z Nitry. Obec uro-

bila tieto opatrenia pre ozdravenie ivotného prostredia náho obyvate¾stva s presvedèením, e u nikto nebude nútený hádza
odpad do prírody.
Ak napriek tomu budú nedisciplinovaní
obèania pini svoje ivotné prostredie,
ktoré je prostredím nás vetkých, po
dokázaní takéhoto èinu im bude vyrubená
pokuta do výky 5 000,- Sk a následne
budú voèi nim vyvodené ïalie postupy. Ak
vzniknú obèanovi problémy s domovým
odpadom mimo ponúkaných moností
obcou, potrebné je poiada obecný úrad
o individuálne rieenie likvidácie TKO.
Juraj Kováè
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Spoloèenská kronika
(k 22. 12. 2003)
ivotné jubileá

85 rokov
Vilma Èernajová, 26.1.1919, Kúpe¾ná 312

80 rokov
Mária Ïuránová, 27.1.1924, Letná 52
75 rokov
Zuzana Bendíková, 27.1.1929, Kamenná 146

70 rokov
Juraj Jánoík, 26.1.1934, Nová 293
Zomreli

Ján Klement

6.10.1950 - 28.12.2003

Ondrej Potoèný

25.4.1949 - 24.1.2004

Mária Klementová

22.11.1954 - 16.2.2004

Mária Kováèová

23.1.1926 - 20.2.2004
tefan ivec pri rekontrukcii priestorov
M na lekárske ambulancie.

HODNOTIACA SPRÁVA ...
(pokraèovanie z 1. str.)
letná turistická sezóna 2003 so ziskom
33.970,- Sk. V správe o postupe prác na
oprave obecného vodovodu poslanec
Duan Gál kontatoval, e do brigád
nastúpilo v septembri poèas 8 pracovných
dní 131 muov z obce, ktorí vyèistili
zberné miesta a potrubie vodovodu po
hlavnú zbernú vodovodnú achtu.
Kameninové potrubie bolo vymenené za
rúry z PVC, do ktorých by sa koreòový systém stromov u nemal dosta. Urobil sa aj
záchyt nového prameòa pitnej vody (cca
100 m od pôvodného), ktorý bude potrebné dokonèi v jarných mesiacoch r. 2004.
Poslanci sa zúèastnili prehliadky ústredného
priestranstva obce, ktoré bolo po rekontrukcii
dané do uívania a vyhodnotili obecnú súa
O najkrajiu záhradku, dom a dvor.
Na jedenástom zasadnutí OcZ dòa
8.12.2003 poslanci schválili VZN o dani
z nehnute¾nosti na rok 2004, návrh na
úpravu poplatku za odvoz TKO na 180,Sk/roène/obèan a odovzdané boli ocenenia obèanov za súa O najkrajiu záhradku,
dom a dvor. Prejednané boli otázky prípravy
rozpoètu na r. 2004, inventarizácia obecného majetku, správa o písaní obecnej kroniky, správa o výsledkoch výberového konania na rekontrukciu KD a iné.
Dvanáste zasadnutie OcZ dòa
19.12.2004 sa zaoberalo prípravou obecného rozpoètu na r. 2004. Do schválenia
nového rozpoètu bude obec hospodári na
základe rozpoètového provizória pod¾a
rozpoètu rovnakého obdobia r. 2003.
Prejednaná bola príprava vianoèných
osláv, 27. roèník výstupu na Stromí,
kritické pripomienky obèana Vladimíra
Petrenka, schválené bolo konanie
vianoèného turnaja v stolnom tenise.
Toto hodnotenie èinnosti obecného
zastupite¾stva nezahàòa mnostvo prejed-

ofia Pakesová

27.8.1944 - 9.3.2004

Júlia Gálová

29.12.1921 - 17.3.2004

Ján Mihók

9.12.1925 - 23.3.2004

naných otázok ivota obce, ktoré rieilo v
bode rôzne. Jedná sa o rieenie saností
a poiadaviek obèanov, prevádzkových
záleitostí obce, VPS, kôl, kultúry, telovýchovy atï. Tieto správy a informácie sú
uloené pri zápisniciach zo zasadnutí OcZ.
Juraj Kováè

Zber muzeálnych
predmetov do expozície
Z histórie obce Vlachovo
V predchádzajúcom èísle Vlachovských novín sme Vás oslovili, aby ste
uchovali dobové predmety svedèiace
o histórii Vlachova od najstarích èias
s tým, e ich na jar budeme zbiera a intalova v novej muzeálnej expozícii Z histórie obce Vlachovo. Tieto predmety
obec ve¾mi potrebuje, zber sa vak musí
presunú a na jeseò, pretoe po uskladnení zariadenia z kultúrneho domu
nemáme kde tieto predmety uloi. Po
dokonèení rekontrukcie KD budú umiestnené priamo v expozícii.
Uchovajte a pripravte na zber vetko,
èo povaujete za historické - staré listiny,
fotografie, ma¾by, náboenské i mestské
knihy, náradie, krojové èasti, domové a bytové zariadenie (kasne, komóty, stoly,
stolièky, rámiky a i.), predmety svedèiace
o histórii baníctva, eleziarstva, pastierstva, ro¾níctva a iných remesiel.
Kadý predmet bude zaevidovaný a oznaèený darcom. O termíne zberu
muzeálnych predmetov Vás budeme
informova miestnym rozhlasom.
Juraj Kováè
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ROZPOÈET OBCE VLACHOVO PRE ROK 2004
Rozpoèet príjmov:
Zo závisl.èinn. a funkè.pôitkov 1.463,0
Daò z príjmov práv.osôb
192,0
Daò z pozemkov
230,0
Daò zo stavieb
95,0
Daò z bytov
4,0
Poplatok za psa
7,0
Z predaja alkohl.a tabak.výrobkov
20,0
Daò zo vstupného
3,0
Cestná daò
140,0
Z prenajatých budov, priest., objekt. 40,0
Za predaj výrob.,tovarov a sluieb 170,0
Za prebyt.hnut.majetok
5,0
Cintorínsky poplatok
2,0
Príjem z predja pozemkov
3,0
Z vkladov
10,0
Z úètov finanèného hospodárenia
8,0
Z prevodov peòa.fond. obcí
693,0
Transfer na samospráv. funkcie
439,0
Grant na kultúrny rozvoj
3,0
Transfer - VÚC
273,0
Transfer na ivot.prostredie
70,0
Transfer - SAPARD
4.302,0
Krátkodobý úver
500,0
Spolu príjmy
8.672,0
Transfer na kolstvo

Celkom:

Kultúrne sluby

Rozpoèet výdavkov:

2.935,0

11.607,0

Výdavky verejnej správy

1.650,0

/mzdy, odvody, cestovné, stravné, materiál,
plyn, elektr.energia, voda, telefón, potovné,
papier, èist.potr., tlaèivá, knihy a èasopisy,
kanc.potr., palivo, reprezentaèné, údrba
budovy, poistné, právne sluby, údrba softvéru, odmeny poslancom OZ/

Finanèná a rozpoèt.oblas

435,0

/kontrolór, popl.bankám, splátky úveru /

Transfery veobecnej povahy

70,0

Poiarna ochrana

80,0

/príspevok pre VPS/

/materiál, náhr.diely, palivo, súae, poistenie, náhr.miezd, hydranty/

Výstavba

5.540,0

/projekt.dokument. - kanal., ÈOV, KD/

Cestná doprava

70,0

/materiál, údrba ciest-aj zimná, poistenie
nákl.vozidiel/

Nakladanie s odpadmi
/popl.za ulo.odpadu/

140,0

/príspevok pre OZ Stromí, kvety, vence, dary/

Kninice

10,0

Vysiel.a vydavat.sluby

60,0

/Nákup kníh, odmena kníhovn./

/materiál, údrba MR, tlaè.sluby-noviny/

Nábo. a iné spoloè. sluby

120,0

/materiál, údrba DS, èlenské príspevky
ZMOS, ZMOHG, RVC, Mikroregión Dobiná/

Vzdeláv. nedefin. pod¾a úrovne
/kolenia, kurzy, semináre/

Sociálne sluby

25,0

/jednor.dávky soc.pom., opatrov.sluba/

5,0

Spolu výdavky

8.672,0

Výdavky - kolstvo

2.935,0

Celkom:

Ondrej Èernaj st. - 92 r. - najstarí úèastník
prezidentských volieb 2004.

11.607,0

100,0

Rozvoj obcí

90,0

Verejné osvetlenie

75,0

/verejná zeleò, palivo-kosaèky, prac.nár.,
ochr.p.p./
/elektr.energia, materiál, údrba/

Rekreaèné a portové sluby

202,0

/výdavky Stromí, príspevok TJ, údrba ubytov. a telových.zariadení, materiál/

ZÁVEREÈNÝ ÚÈET OBCE VLACHOVO
ÈERPANIE ROZPOÈTU OBCE VLACHOVO K 31.12.2003 /v tis. Sk/

Obec Vlachovo má vypracovaný rozpoèet, pod¾a ktorého riadi
a usmeròuje vetku èinnos v obci a v jej zariadeniach.
Objem rozpoètu v r.2003 bol v èiastke 8.001,0 Sk, príjmy ako
aj výdavky.

Plnenie príjmov

Rozpoèet

Daò zo závisl.èinn. - DÚ 1.348,0
1.367,0
Daò z príjmov práv. osôb  DÚ
276,0
Cestná daò
140,0 123,0
Daò z pozemkov
243,0
Daò zo stavieb
76,0
Daò z bytov
4,0
Poplatok za psa
5,0
Daò z predaja alkoh. a tab. výr.
50,0
Za zábavné hracie automaty
40,0
Daò zo vstupnéh
Z prenajatých budov
20,0
Z prenajatých bytov
6,0
Správne poplatky
10,0
Sluby DS
2,0
Cintorínsky poplatok
3,0
Za relácie v MR
2,0
Príjem zo vstupného /Stromí/
116,0
Úroky z vkladov
30,0
Úroky z úètov fin. hospodár.
5,0
Z prevodov peò.fondov obcí
1.706,0
Pokuty a penále
Poplatok za M s KD
Kopírovacie práce
Poplatok za opatrov. slubu
Príjem z predaja pozemkov
Príjmy z obnovy evidencie pozem.
Za predaj kuchynského odpadu  
- 1,0
Predaj materiál.výrobkov a zásob
7,0
Grant na kultúrny rozvoj
3,0
Transfer na samospráv. funkcie
439,0
Grant na rozvoj P /Ekopolis/
15,0
Transfer od NÚP-na podporu
Transfer na rozvoj P /MP/
100,0
Decentralizaèná dotácia
50,0
Transfer - opatrovate¾ská sluba
67,0
Transfer - kolstvo 3.201,0 3.362,0

Príjmy celkom

8.001,0

Plnenie
172,0
244,0
81,0
4,0
8,0
32,0
40,0
3,0
25,0
7,0
16,0
4,0
5,0
3,0
129,0
32,0
16,0
2.686,0
1,0
34,0
2,0
6,0
3,0
11,0
8,0
14,0
439,0
15,0
100,0
51,0
30,0

9.171,0

Obec vykazuje nedoplatky na dani z nehnute¾nosti u fyzických osôb
vo výke 1.609,- Sk, dani z nehnute¾nosti u právnických osôb vo
výke 10.373,- Sk, nedoplatky na poplatku za psa 500,- Sk.

Plnenie výdavkov

Rozpoèet

1.669,0
36,0
200,0
120,0
470,0
50,0
696,0
500,0
100,0
300,0
160,0
22,0
50,0
50,0
180,0
20,0
10,0
67,0

1.625,0
34,0
200,0
115,0
328,0
79,0
672,0
606,0
62,0
208,0
166,0
15,0
38,0
87,0
9,0
156,0
20,0
30,0

Výdavky
Výdavky - kolstvo

4.800,0
3.201,0

4.450,0
3.430,0

Výdavky spolu

8.001,0

7.880,0

Výdavky verejnej správy
Finanèná a rozpoètová oblas
Transfery veobecnej povahy
Poiarna ochrana
Výstavba miest a obcí
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreaèné a portové sluby
Kultúrne sluby
Kninice
Vysielacie a vydavate¾ské sluby
Náboenské a iné spoloè.sluby
Obnova evidencie pozemkov
Predk.výchova,kol. jedáleò
Vzdeláv.nedefin.pod¾a úrovne
Sociálne sluby
Opatrovate¾ská sluba
z toho M
Z
J

Zostatky na úètoch obce k 31.12.2003:
- ZBU - VÚB:
- terminovaný vklad
- úèelový úèet - kolstvo: VÚB
- úèelový úèet - dot. MP: VÚB
- bený úèet - PKB
- úèelový úèet - PKB
- úèelový úèet - SAPARD
Spolu - na úètoch obce

894,0
1.898,0
409,0

Plnenie

1.006,0
2.012,0
412,0

R. Ondrejèík - prvovoliè vo vo¾bách v roku
2004.

Juraj Kováè st. - 86 r. - druhý najstarí
voliè v obci.

407.156,55 Sk
450.000,Sk
25.147,82 Sk
447,66 Sk
3.317,24 Sk
421.193,70 Sk
850, Sk
1.308.112,97 Sk

Obec vykazuje k 31.12.2003 záväzky voèi dodávate¾om vo
výke 18.158,- Sk a poh¾adávky voèi odberate¾om vo výke
875,50 Sk.

Výsledky inventarizácie:

K 31.12.2003 má obec inventarizáciou zistený hmotný majetok
v hodnote 18.327.723,02 Sk a kolstvo 1.508.975,97 Sk.
Obecný majetok spolu:19.836.698.99 Sk.
Spracovali: D. Elexa, R. Leková, J. Kováè

R. Molda - prvovoliè vo vo¾bách v roku
2004.
Fotografie: M. Kunier
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VYKROÈILI SME DO STOROÈIA POIAROV ?
Vo Vlachovských novinách roèník 4 /2001/ è. 1 bol uverejnený èlánok
Zabráòme poiarom. Uverejnil ho Odbor poiarnej ochrany na Okresnom
úrade v Roòave. Chcel by som zareagova na neho, pretoe mimoriadnym
poklesom po¾nohospodárskej èinnosti poiare budú aspoò doèasne na poliach,
lúkách a v lesoch stúpa.
RnDr. Juraj Hajdúk, Èastá
Pod¾a archeologických poznatkov
èlovek zaèal pouíva oheò asi pred
80 000 rokmi. Starí Gréci tento zaèiatok
pouívania ohòa vyjadrili v legende
o Prometheovi, ktorý pre ¾udí ukradol
oheò bohom na Olympe a zato ho kruto
potrestali. Oheò je dobrým sluhom, ale
zlým pánom. Ma oheò a vedie s ním zaobchádza, vyui ho, znamenalo pre
èloveka zmocni sa i výroby kovov a pouíva ho i ako ochranu. S úmyselným
a plánovitým vyuívaním ohòa sa èlovek
odliuje od zvierat. Ve¾ké prérie alebo
pampy - pasienky na americkom kontinente, v Austrálii a stepi na Ukrajine alebo
na blízkom východe sú výsledkom sústavných poiarov v minulosti a premnoením sa stád ve¾kých bylinoravcov,
ktoré vypásli i semenaèky drevín a znièili
lesy. O ve¾kých poiaroch v minulosti
svedèia i vrstvy popola v pôde, ale i v raeliniskách, ktoré objavujú paleontológovia
skúmajúci skameneliny. Kriakovité lesy,
ibljaky, macchie okolo Stredozemného
mora sú tie výsledkom èastých poiarov
spôsobených ve¾kou èinnosou èloveka.
Niektoré poiare môu vzniknú za
urèitých okolností samovo¾ne. Pod¾a literatúry vzniká v USA a 15-25 % lesných
poiarov od blesku z búrok na konci
suchého obdobia. Alebo môu vzniknú z
nahromadenej trávy z unikajúceho metánu,
alebo od sklenenej pohodenej f¾ae a skla
v suchej tráve. Môeme kontatova, e
v druhej polovici 20 stor. vzrástol vo svete
poèet poiarov a ich príèiny sú: vysoké
teploty, malé zráky, ve¾ké mnostvo
odumretých suchých rastlín, búrky a predovetkým vysoká rôznorodá èinnos
vzrastajúceho poètu ¾udí.
Spomínam si na poiare z rokov, keï
som pracoval v lese vo Vlachove a v okolitých obciach. V roku 1947 som pracoval
na drevosklade na Zábave s Jánom Kováèom, Ondrejom Klementom, Jánom
Lekom a traja chlapi z Vynej Slanej. Tak
okolo obeda zaèal z lesa na Krásnej hôrke
vystupova dym, ktorý stále hustol a dvíhal
sa do výky. Pobrali sme sekery a utekali
sme ho hasi, pretoe i zákon prikazuje
kadému obèanovi hasi poiar. Bol to
pozemný poiar, pri ktorom zhorelo najmä
suché lístie, tráva a konáriky. S pomocou
obèanov z Vlachova sa nám ho podarilo na
kopci uhasi. Pán polesný M. Janko nás
robotníkov tátnych lesov nechal strái
pohorenisko i cez noc. Hasili sme najmä
suché pne, do ktorých oheò prenikol. Na
spálenisku v noci bolo nedokonalé
spa¾ovanie, tlenie a tak vznikal oxid
uho¾natý a u nad ránom sme boli vetci
priotrávení.
Na jar pestovné lesnícke práce sa
zvýia a preto sme sa museli na ne
pripravova i v nede¾u. Ja, pán Kolárik a
pán Koska sme sa stretli na Beläkove a
odtia¾, keï sme sa u rozchádzali, sme
videli, ako od Halbokého smerom na
Jänovskú k lesu horí tráva a kriaky. Pozreli
sme jeden na druhého a povedali sme
skoro jednohlasne: "Treba tam ís"! Ja ako
dvadsaroèný som na Jänovskú dobehol
prvý, práve, keï oheò u nieko¾ko metrov
od okraja lesa zaèal prenika na pôdu do
vrstvy ihlièia. Postup ohòa sme zastavili a na

prielohoch, úhoroch, medziach a okolo
ciest nebolo ve¾a suchej hmoty a tak oheò
zhasol.
S tretím prípadom poiaru som sa stretol v Rejdovej na Stolici. V r. 1947-48 sa
zalesòovala Mlynná dolina a niekedy v jednom rade kopalo a sadilo 60-100 dievèat,
ien a mládencov. Ich spev mi zaháòal
hlad, ktorým som v tom období nedostatku
trpel. V jeden deò zaèiatkom mája, alebo
koncom apríla pri obede zaèal vystupova
do ve¾kej výky dym spoza Stolice.
Vybehol som na hrebeò a videl som, e
v doline Karafová horí u na ve¾kej ploche
les. Vetci sme zbehli na cestu pred
poiar. Chlapi rúbali a kadému dali do
ruky konár zo smreka, ktorým bil po plameòoch. Oheò nebol pozemný, ale horeli
i husté kríèky èuèoriedok a asi 10 roèné
smrekové sadenisko. Koruna smreka s ve¾kým praskotom vzplanula v priebehu
nieko¾kých sekúnd. Podarilo sa nám na
ceste oheò zastavi a zabráni tak nevyèíslite¾ným kodám, keby sa bol oheò dostal
na Stolicu a odtia¾ by bol pokraèoval a na
Hron a Spi. Vedúci lesníci z Revúcej, ktorí
po zastavení poiaru k nám prili, nám
poïakovali a pri výplate sme dostali asi po
300 Kès. To bolo v tej ve¾kej drahote po
vojne ve¾mi málo.
Asi o dva týdne vznikol v Rejdovej,
v Slanskej doline na Byèiarkach ïalí
poiar, kde horel asi 100 roèný zmieaný
les s hustým podrastom malín a vyích
suchých bylín a trávy. Bol ve¾mi silný oheò
podporovaný vetrom, take pred ním asi
do 20 m vzdialenosti rastliny vysýchali a
oheò sa íril ve¾mi rýchlo. Na tento poiar
som si dlho spomínal a keï sa mi naskytla
príleitos, zvolil som si jednu úlohu skúma vplyv poiarov na prostredie.
Prv by som ete spomenul ve¾mi ve¾ký
poiar hneï po prvej svetovej vojne, kedy
pri pálení uhlia sa rozíril oheò a Stromí,
symbol Vlachova, vyhorel a po hrebeò na
Malý Stromí. Stopy po òom trvali a do
esdesiatych rokov 20 stor. a bezlesé
trávnaté miesta sa pouívali ako pasienky
najmä pre voly.
Vo Vlachove nebolo ve¾a poiarov
i preto, e malo extenzívne po¾nohospodárstvo, pri ktorom sa spotrebovala ve¾mi
ve¾ká biomasa rastlín z rôznych lokalít
a stanoví. V obci bolo okolo 70 volov, 2030 koní, dva stáda kráv, dva koiare oviec,
stádo oípaných a kàde¾ husí. Preto bolo
potrebné získa ve¾ký objem krmiva a vtedy
sa hnojilo len mata¾ným hnojom a koarovaním oviec. Preto sa vykáala tráva
vade, kde sa dala, nielen na lúkách okolo
Slanej ale i na svahoch cesty a elezniènej
trate. V medziach a v sadenisku, kde sa
nedala kosi kosou, tak sa vyala kosákom
a vysuila na cestách. Keï bol niekde
trávnik úzky, tak sme kravu uviazali na
povraz, na trak a trávu vypásla. Ráno, keï
deti ili do koly a dospelí do roboty, eny
zohnuté u niesli pre otelenú kravu bremeno naatej trávy. Bolo vzácnosou, keï
niekde ostala tráva nepokosená, alebo
nevypasená. Take poiare väèinou boli
len po povrchu pôdy a ve¾ké kody nenarobili, lebo sa nikde nenahromadili hrubé
vrstvy suchých rastlín - stariny.
(pokraèovanie v nasled. èísle)

Slávnostné otvorenie ekologickej stavby Moèiar pod Michlovom uskutoènili (z¾ava): Ing. J.
Killík, starosta Mgr. J. Kováè a O. Hronec z Nadácie Ekopolis B. Bystrica.
Foto: ¼. Hlaváè

INVESTIÈNÁ VÝSTAVBA NA JRD
Základným predpokladom rozvoja
ivoèínej výroby bola výstavba hospodárskych budov na ustajnenie chovaných
zvierat. U v roku 1958 zaèalo drustvo s výstavbou kravína na ustajnenie 104 kusov
kráv. Kolaudácia tohto kravína sa uskutoènila v roku 1959. Na jeho výstavbe sa
podie¾ali predovetkým brigádnici z radov
tudentov a iakov i samotní èlenovia ale aj
neèlenovia drustva. Odmeòovanie bolo na
ve¾mi nízkej úrovni, pre nedostatok finanèných prostriedkov. Uvedenie kravína do
prevádzky podmieòovalo sústreïovanie
hovädzieho dobytka a plnenie úloh v predpísanej dodávke mlieka, ako aj hovädzieho
mäsa. Najväèie zásluhy na výstavbe má
predovetkým aktivita vtedajieho vedúceho investiènej skupiny Pavla Elexu starieho, ktorý sám chodil po najbliích rodinách a organizoval murárov i pomocných
robotníkov na jednotlivé dielèie práce. Ete
v tom istom roku 1959 bol postavený a dokonèený kurín pre 1000 ks nosníc, postavila sa provizórna opravárenská dielòa
a zaèalo sa s výstavbou oipárne pre
samovýkrm 500 ks oípaných. Rozvoj
ivoèínej výroby je i naïalej obmedzený
pre nedostatok ustajòovacích priestorov.
Rozpísané povinné dodávky mäsa sa
zabezpeèovali plnením od záhumienkárov.
Napr. na JRD za rok 1960 bolo vyprodukovaných 16 268 kg hovädzieho mäsa
ale odovzdalo sa celkom 23 888 kg, èie
rozdiel bol odovzdaný èlenmi. Kapacita
drustevných ustajòovacích priestorov
k 31.12.1960 bola len pre 204 ks, kým
drustvo ich malo 274, take 70 kusov
teliat bolo umiestnených v piatich priestoroch v obci. Tým sa zvyovali náklady na
rozvoz krmív a poruovali sa aj zásady
odmeòovania, lebo sa nemohla uplatòova
iadna mechanizácia. Kone chovalo
drustvo v poète 8 kusov a tie boli ustaj-

nené výluène len v obci. Úitkovos chovaných hospodárskych zvierat bola ve¾mi
nízka, èi to u pre nedostatok kvalitných
krmív i slabé odmeòovanie - nízka hodnota
pracovnej jednotky, ale predovetkým pre
ich sústredenie do jednotných vyhovujúcich priestorov, ktoré by mali aj dostatoèné
prípravovne krmív a mohla sa uplatni vhodná modernejia technológia. Investièná
výstavba potom postupne rástla a vyplòovala potrebné objekty ako: kravín, oipáreò, mata¾ pre studený odchov mladého
dobytka, mostová váha, kurín, mateèník
pre prasnice, kôlòa na hospodárske stroje,
opravárenská dielòa, garáe, siláne jamy,
hnojisko, te¾atník, senník, sýpka, zemiakáreò, èerpacia stanica PH, administratívna
budova, vodojem a oplotenie hospodárskeho
dvora. Vetky stavby sa vykonávali svojpomocne, t.j. vlastnou stavebnou skupinou s vyuitím vlastného stavebného materiálu.
Pri hodnotení iniciatívy prístupu k investiènej výstavbe, ako aj úèelnosti usporiadania hospodárskeho dvora, mnohokrát na
okresných konferenciách JRD v rámci
roòavského okresu, bolo drustvo i jeho
vedúci pracovníci vyhodnotení medzi
najlepími, s príslunými vecnými odmenami. Zásluhou dobrej organizátorskej práce
boli vetky stavby kolaudované s ve¾kými
úsporami, èo malo vplyv na ich zhodnocovanie a zníenie odpisov do nákladov a v koneènom dôsledku na vyiu efektívnos
celej po¾nohospodárskej výroby.
Investièná výstavba podmieòovala platnos zásady, e bez nej nemono rozvíja
ivoèínu výrobu a bez ivoèínej výroby
ani rastlinnú, poane naopak. Vetky sú
dôleité a majú svoje nezastupite¾né
miesto v kadom po¾nohospodárskom
podniku, lebo vytvárajú materiálnu základòu pre uplatnenie pracovnej sily a výsledky jej práce.
Ing. Ján Gál

Duchovné bohatstvo Vlachovèanov
Obyvatelia naej obce sú hrdí na svoje
¾udové tradície. Svedèia toti o kultúrnom a
národnom bohatstve tohto ¾udu, o jeho
dávnej histórii a zvyklostí, ktoré sa prenáa
z pokolenia na pokolenie.
Z tohto poh¾adu je preto potrebné
vysoko oceni snahu zanietených èlenov
Folklórnej skupiny Stromí o oivovanie
tradièných zvyklostí naich vlachovských
predkov, "opráenie" a úpravu piesní a tancov, zvyklostí a obyèajov a ich scénické
stvárnenie. Medzi najaktívnejích oivovate¾ov ¾udových tradícií patrí jeden zo zakladate¾ov novodobej hudobnej èinnosti vo
Vlachove, aktivista OÚ a èlen finanènej

komisie OcZ Ján Gallo. Z jeho podnetu
boli do náho Kalendára podujatí pre rok
2004 zahrnuté také akcie, akými sú detský
karneval na ¾ade, Jozefovské spevy,
Hasièský deò, stavanie májov, Jánsky turistický výstup a najnovie aj návrh na zorganizovanie remeselníckych dní v obci
Vlachovo. Podstatná je aj skutoènos, e
do realizácie týchto podujatí sa osobne
zapája. Budeme vïaèní vetkým obèanom,
ktorí sa podobným spôsobom akouko¾vek
formou budú podie¾a na uskutoènení vlachovských podujatí.
Juraj Kováè
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Na zamyslenie
tát iada financovanie kôl od obcí
V kolskom roku 2003/2004 navtevuje
Základnú kolu vo Vlachove 46 iakov, z toho
26 chlapcov a 20 dievèat. Do I. roèníka
chodí 5 iakov (Mgr. M. Hlaváèová), II. roèník
má 18 iakov (Mgr. J. Letachová - Ferencová), III. roèník navtevuje 11 iakov (Mgr. M. Hlaváèová) a vo IV. roèníku je 12 iakov (Mgr. J.
Letachová - Ferencová). Prvý a tretí roèník
sa uèí v spojenej triede, druhý a tvrtý roèník
má samostatnú triedu. Oproti minulému kolskému roku poklesol poèet iakov o 9, èo je
prvý pokles stavu iakov po piatich rokoch.
Dve oddelenia kolskej druiny navtevuje
41 iakov. Mladie roèníky vedie vychovávate¾ka M. Maroová, starie K. Vargová. V kole sa vyuèuje aj nepovinný predmet Etická výchova (M. Maroová). Náboenskú výchovu
vyuèuje Mgr. M. Gdovinová, miestna evanjelická farárka. V kole je aj detaované pracovisko Centra vo¾ného èasu Dobiná, ktorého
pracovníèka Janka Èernajová vyuèuje v naej
kole anglický jazyk. Poèítaèový krúok detí
vedie Z. Mikulíková.
K 31.1.2004 prospelo vetkých 46 iakov.
Zníená známka zo správania nebola udelená.
Za I. polrok vymekali iaci 1508 ospravedlnených hodín, èo tvorí priemer 32,78 hod.
na jedného iaka. Poèet vymekaných hodín
sa zniuje.
V uplynulom období sa vedeniu koly v spolupráci s obcou, radou koly a rodièovským
zdruením podarilo zabezpeèi materiálne
potreby na bezproblémový chod koly, ktorá
dlhodobo dosahuje dobré vyuèovacie výsledky. Z technického h¾adiska boli vylepené
podmienky na úsporu tepelnej energie utesnením okien na budove Z a M z mimoriadneho príspevku obce Vlachovo. Potrebné je
namontova termoregulaèné ventily a vymeni
staré radiátory, na chodbách vymeni stropné
svietidlá, vymeni strenú krytinu a intalova
komplexné zateplenie obvodových múrov
a strechy kolskej budovy. Na túto rozsiahlu
rekontrukciu koly pripravuje obec a vedenie koly projekt na získanie prostriedkov
z fondov Európskej únie.
Rozpoèet na prevádzku Z s M vo Vlachove pre rok 2003 bol schválený v sume
3 430 806,- Sk. Z toho na mzdy bolo plánovaných 1 968 000,- Sk, na odvody 765 000,Sk, na odchodné 50 000,- Sk. Na krytie prevádzkových nákladov bolo daných 652 000,- Sk,
z toho na fixné výdavky - elektrická energia
97 426,50 Sk, plyn 272 500,10 Sk, vodné
27 317,50 Sk, telefón 26 305,90 Sk,
sociálny fond 18 114,- Sk, nákup uèebných
pomôcok 45 702,20 Sk, variabilné výdavky
160 446,80 Sk.
Pod¾a rozpisu schváleného rozpoètu na rok
2004 je pre Z s M vo Vlachove pridelených
na prenesené kompetencie 2 453 000,- Sk,
na originálne kompetencie 430 000,- Sk,
spolu 2 883 000,- Sk.
V nadväznosti na zákon è. 597/2003 Z.z.
o financovaní Z, S a kolských zariadení
boli vo februári uverejnené normatívy pre
nae koly a zariadenia. Finanèné prostriedky sa delia na prenesené kompetencie - základná kola a originálne kompetencie - materská kola, kolská jedáleò a kolský klub detí
/druina/.
Na prenesené kompetencie - Z sme
obdrali 1 537 000,- Sk z èoho pôjde na osobné náklady /mzdy a odvody/ 1 251 000,- Sk
a na prevádzku 286 000,- Sk.
Na originálne kompetencie sme obdrali
1 018 000,- Sk, z toho na M 588 000,- Sk,
chýba nám na osobné náklady 227 000,- Sk
a na prevádzku 135 000,- Sk, J 262 000,- Sk,
chýba nám na osobné náklady 150 000,- Sk
a na prevádzku 15 000,- Sk, KD 168 000,- Sk,
chýba nám na osobné náklady 74 000,- Sk.
Spolu nám na originálne kompetencie chýba
600 000,- Sk. V rámci pripomienkového

konania v apríli 2004 môe zriaïovate¾
/obec Vlachovo/ pripomienkova chýbajúce
finanèné prostriedky na Krajskom kolskom
úrade v Koiciach. Ako sa vak vyjadrila prednostka KÚ tát na originálne kompetencie
obciam len prispieva. Obce majú túto zloitú
sitáciu riei zo svojho rozpoètu, ktorý vak
nepostaèuje ani na doterajie obecné aktivity
bez kolstva. Nedostatok finanèných prostriedkov na kolstvo sa bude riei dohadovacím
konaním samosprávnych orgánov so tátom.
Uplynulé obdobie tohto kolského roku
môeme povaova za úspené. Po prechode na právnu subjektivitu pracuje kola
takmer bez problémov. Okrem zaèiatku roka
neboli problémy s financovaním koly. Ve¾mi
kladne treba hodnoti výzdobu tried a celého
interiéru koly, ktoré sú obohatené o regionálne prvky. Negatívom je, e do I. roèníka
bolo zapísaných len 5 iakov. Vlachovská
kola je teda opä "málotriedkou", èo spolu s
novými zákonmi o financovaní koly na iaka
hrozí zánikom tejto koly pre nedostatok
finanèných prostriedkov. Riadite¾stvo koly
v spolupráci s obcou vak pripravuje novú koncepciu kolstva vo Vlachove, ktorá spoèíva
v umiestnení iakov Z a M pod jednou strechou a s prílivom nových iakov z iných obcí.
Vedenie Z s M vo Vlachove aj touto
cestou pozýva vetkých rodièov iakov tejto
koly na celokolské zasadnutie rodièov,
ktoré sa uskutoèní 19. 4. 2004 v zasadaèke
obecného úradu. Riei sa tu bude aj problematika financovania Z, M a J vo
Vlachove.
Mgr. ¼ubomír Hlaváè
riadite¾ koly

Na obr. z¾ava: JUDr. Ján Klobuník, Ing. Ondrej Gál, tefan Bendík a Ján Gallo pri
"krste" CD-èka Hudobné spomienky z Vlachova. V popredí Mgr. Juraj Kováè, starosta
obce.
Foto: V. Kováèová

Hudobné spomienky z Vlachova
V máji minulého roku sa v cvièebni
"U Karasa" zili nieko¾kí vlachovskí muzikanti, aby si relaxaène zahrali ob¾úbené melódie. Darilo sa im a preto najmladí z nich
Ing. Ondrej Gál navrhol, aby z tohto stretnutia vydali CD platòu. Mylienka sa stala
skutoènosou a v marci 2004, kedy sa
muzikanti so svojimi manelkami opä zili,
tentoraz vo vlachovskom "Streinte", aby

za prítomnosti starostu obce slávnostne
pokrstili vlachovské CD-èko s vye dvadsiatimi taneènými melódiami z história vlachovskej muziky. Toto nevedné dielo s názvom Hudobné spomienky z Vlachova si
môete objedna u Ing. Onreja Gála. Naim
hudobníkom za dokumentáciu hudobného
ivota v obci srdeène ïakujeme.
Juraj Kováè

Vyhlásenie II. roèníka súae

ZA KRAJIU OBEC
Starosta obce týmto vyhlasuje
II. roèník verejnej súae
Za krajiu obec Vlachovo
I. O najkrají dom, dvor a záhradku
s kvetinovou výzdobou v novej
obecnej zástavbe
II. O najkrají dom, dvor a záhradku
s kvetinovou výzdobou v starej
obecnej zástavbe
CENY:

- za 1. miesto
v obidvoch kategóriách ....1.500,-Sk
- za 2. miesto
v obidvoch kategóriách.....1.000,-Sk
- za 3. miesto
v obidvoch kategóriách........500,-Sk
KRITÉRIÁ SUAE:

Celoroèná starostlivos o svoj dom,
dvor a záhradku, ma¾ba, kvetinová
výzdoba, regionálne prvky, oplotenie.
STREDNODOBÝ CIE¼:

Obec Vlachovo má predpoklady v roku
2005 prihlási sa a uspie v súai
Dedina roka". Rok 2004 bude
prípravou na získanie tohoto
celoslovenského ocenenia.
HODNOTENIE SÚAE:

Priebené hodnotenie menovanou
komisiou v dobe od 1. 5. 2004
do 1. novembra 2004.

Motto: Prezentujme svoju obec
dielom pracovitých rúk a umu!"
Mgr. Juraj Kováè
starosta obce

Volebná komisia si svoju èinnos pri vo¾be prezidenta SR zopakuje.

Foto: J. Kováè

Vlachovský remeselnícky trh

Mnohé mestá a obce na Slovensku zaèínajú by známe doma i vo svete usporadúvaním atraktívnych podujatí, akými sú jarmoky, remeselnícke dni, husacie èi iné hody,
súae vo varení guláov, pirohov èi haluiek a pod. (Hontianska paráda v Hruove,
remeselnícky jarmok v Kemarku, husacie
hody na západnom Slovensku, a i.)
Na návrh skupiny obèanov uvaujeme aj
vo Vlachove s uporiadaním celoobecného
podujatia "VLACHOVSKÝ REMESELNÍCKY
TRH". Kona by sa mal v prvej polovici augusta 2004 ako prípravný roèník novej tradície. Do organizovania tejto akcie je potrebné zapojenie vetkých obèanov, ktorí
dokáu urobi výrobky alebo predvies remeselnícku prácu v oblastiach:
stolárstvo, drevovýroba, kefovýroba, bytové doplnky, náradie z dreva, koe, kolesárstvo, lesníctvo, ovocinárstvo, kováèstvo,
tesárstvo, murárstvo, po¾nohospodárstvo,

drobnochovate¾stvo, rybárstvo, tkanie, vyívanie, haèkovanie, sluby - oprava obuvi,
odevov, servis a i., po¾ovníctvo, obchodná
èinnos, masérske sluby, gastronómia ukáky tradièných jedál, výtvarná èinnos,
zberate¾ská èinnos - napr. zvonkári, kuriozity, kultúra, port jako sporievodné akcie.
Tento návrh sa môe samozrejme rozíri
o ïalie zaujímavé èinnosti.
Remeselnícky trh sa bude kona pod
zátitou starostu obce, ktorý do prípravy
tohoto ve¾kého podujatia menuje komisiu
zo zástupcov jednotlivých remeselníckych
èinností.
Výhodou pre naich obèanov bude aj
monos predaja svojich výrobkov, èo pre
budúce obdobie - ak sa táto mylienka
ujme - môe by dôleitým prínosom pre
vytvorenie pracovných príleitostí.
Ján Gallo
èlen finanènej komisie OcZ
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aké èasy po¾nohospodárov
Súèasná doba je charakteristická predvstupovými prípravami Slovenska pre vstup do
EÚ. Je to historické obdobie, keï sa Slovensko zaradí do spoloèenstva vyspelých krajín
a národov. Z poh¾adu po¾nohospodárov bude rok 2004 rozhodujúci z h¾adiska preitia podnikov, pretoe priame platby ako aj iné dotaèné prostriedky budú poskytované za celkom
iných podmienok ako doposia¾ a ich nedodranie znamená sankcionovanie resp. úplné
odobratie prostriedkov. To vetko kladie zvýené nároky na vetkých pracovníkov podniku.
Rok 2003 sa vyznaèoval predovetkým
extrémnym suchom, èo do znaènej miery
ovplyvnilo výnosy po¾nohospodárskych
plodín. Nedosiahla sa plánovaná úroda
obilovín ani krmovín na ornej pôde, ale ani
produkcia sena z lúk a pasienkov. Sme
nútení seno nakupova, taktie slamu ako aj
siláne krmoviny. Toto vetko znaène
ovplyvòuje nákladovos pestovaných plodín
a prenáa sa do výrobkov ivoèínej výroby
èím je ovplyvòovaná rentabilita výroby jednotlivých produktov. Nedosiahla sa ani
plánovaná produkcia vo výrobkoch
ivoèínej výroby a vzh¾adom na nedostatok
krmovín sme boli nútení mierne zníi stavy
dobytka. Prestali sme s výkrmom oípaných
vzh¾adom na prepad cien na trhu. Vysoké
straty sme zaznamenali aj v chove oviec.
Ve¾mi nízka je realizaèná cena syra
a ve¾konoèných jahniat, nehovoriac u o vlne,
ktorej cena je pomaly niia ako treba

zaplati strihaèovi za ostrihanie ovce.
Pre rok 2003 sme predpokladali èerpa
náklady vo výke 30 150 tis. Sk na strane
druhej dosiahnu výkony vo výke 30 350
tis. Sk a zisk 215 tis. Sk. V skutoènosti sme
celkové náklady èerpali vo výke 29 963 tis.
Sk s plnením na 99,4 % a s dosiahnutým
ziskom 76 tis. Sk. Pre rok 2004 plánujeme
dosiahnu zisk 250 tis. Sk.
Na výroènej èlenskej schôdzi drustva
bol okrem iných uznesení prijatý návrh
návrhovej komisie na podporu výstavby
lyiarskeho vleku na Bukovskej, ku ktorému
sa èlenovia drustva a majitelia dotknutých
pozemkov vyjadrili kladne.
Záverom chcem vyjadri presvedèenie,
e pracujúci èlenovia a zamestnanci
drustva vyvinú maximálne úsilie pre dosiahnutie úloh, ktoré si na VÈS predsavzali.
Ing. Miloslav Gál
predseda

Arak more , já chcem cisto ...
Na základe zistenia a oznámenia pracovníkov tátnej ochrany prírody a krajiny
obec musí riei odstránenie divokých
"èiernych" skládok domového a priemyselného odpadu vo svojom katastri.
Nezodpovední obèania vyváajú svoj
odpad do prírody k tátnej ceste, k potoku,
k rieke, k elezniènej trati i inde. Robotníci,
ktorí pracujú pri obci v rámci aktivizácie
museli èierne skládky odstráni u aj preto,
aby sme ako negatívny príklad neposlúili
médiám pri akcii otvorenie Moèiara pod
Michlovom.
Èiastoène bola odstránená skládka pod
Michlovom, odkia¾ bola vyvezená jedna
"vetrieska" odpadu pozostávajúceho zo
starých pneumatík, akumulátorov, odpadu
z retaurácie èi krèmy, ba ochranári tam
odfotili i celú hlavu zo zabitého býka.
Skládka flia zo skla i PVC sa ahá
hlboko do okolia vstupnej lesnej cesty pod
Michlov. Pracovníci obce objavili v odpade
písomné doklady o.i. aj obèianky z Goèova.
Prípad bol daný na dorieenie dobinskej
polícii.
Ïalia divoká skládka je pri vstupnej
ceste do Hlbokého. Vandalom tu u nestaèí blízky priestor, odpad vozia a 200 m
od tátnej cesty smerom k lesu. Túto skládku sme doposia¾ nestaèili odstráni.
Do oèí bijúci "bordel" vyviezla naa
obèianka "Za moèidlá". Neunúvala sa
zamaskova za sebou stopy a tak v odpade
nali robotníci kolský zoit jej syna a
mnostvo neotvorených listov z banky,
poisovne a iných finanèných intitúcií s jej
plným menom a adresou. Spoza moèidiel
bolo vyvezené ïalie nákladné auto "bordelu". Pracovníci obce sa právnom pýtajú:
"Preèo máme odstraòova zhnitý odpad
nezodpovedných ¾udí? Nech si to upracú
sami, alebo nech za to zaplatia". Obèianka
bude predvolaná pre príslunú komisiu
obce a bude jej uloená pokuta.
Skládku v Doline postupne likvidujeme.
Zo zorného uhla obce akosi vypadla uzavretá bývalá skládka TKO na Mai, kde sme
opätovne objavili vyvezený domový odpad.
Na vyhlásenú skládku stavebného odpadu
- teda nekodného stavebného materiálu
do výmo¾ov pri "Hintácom moste" obèania
vyváajú vetko - aj hygienicky závadný
domový odpad, pneumatiky, akumulátory,

plasty a iný odpad, s ktorým si príroda
neporadí. Takýto odpad vyvezte do starého
mlyna, kde ho zamestnanci obce pripravia
na odvoz pecializovanými firmami.
Juraj Kováè

Moèiar pod Michlovom
Ekologickej stavbe Moèiar pod Michlovom sa poèas prvých jarných dní tohto
roku dostalo nevednej pozornosti. Na podnet
pracovníkov Národného parku Slovenský
kras v Brzotíne sa dòa 24. marca 2004
uskutoènilo slávnostné uvedenie tejto stavby do prevádzky, ktorého sa zúèastnilo takmer sto úèastníkov - detí z naej Z s M,
hostí i domácich obèanov. Ve¾kú publicitu
tomuto rozsahom neve¾kému, ale poslaním
významnému ekologickému dielu urobila
televízia JOJ, Slovenský rozhlas, redakcia
novín Nový èas, Gemerský denník i ïalie
médiá. Morálne bolo vysoko ocenené úsilie
obce Vlachovo a ochrancov prírody o záchranu ohrozeného druhu ivoèíchov - chránenej
abky "skokan hnedý", ktorá si moèiare pod
Michlovom u po stároèia vybrala za svoj domov. Táto lokalita je najvýznamnejím liahniskom skokana hnedého v celom regióne.
Skokan hnedý preíva zimu v rieke pod
skalami. Na jar tiahne na miesta kde sa narodil, teda do svojho liahniska. V prípade
Vlachova vak museli abky prekona tátnu
cestu, na ktorej pod kolesami áut stovky
z nich hynuli. Fóliové zábrany, od ktorých
ochranári prírody prenáali abky vo vedrách na druhú stranu cesty neboli ve¾mi úèinné. V spolupráci s obcou, PD Vlachovo
a PZ Jasenový vrch boli vybudované dva
umelé moèiare v krovinách pod Michlovom,
kde skokan hnedý naiel svoj druhý domov.
Generácia iab, ktorá sa v tomto moèiari
narodí, bude sa do neho vdy vraca.
Starosta obce Juraj Kováè a riadite¾
Správy NP Slov. kras Ján Killík v príhovoroch
poïakovali nadácii Ekopolis B. Bystrica za
finanèný príspevok na stavbu, PD a PZ Vlachovo za materiálnu a brigádnickú pomoc
pri ochrane ivotného prostredia a iakom
Z s M za pekný kultúrny program. Náuèná
lokalita Moèiar pod Michlovom bude slúi
aj iakom okolitých kôl pri spoznávaní krajiny a prírody.
Mgr. Juraj Kováè

Úèastníci výroènej schôdze vlachovských hasièov.

Foto: . Honétzy

Z èinnosti Dobrovo¾ného hasièského zboru vo Vlachove

Pripravujeme Deò vlachovských hasièov
Po zimnom oetrení strojov a poiarnej
techniky sme uskutoènili výroènú èlenskú
schôdzu, ktorá sa konala 27. 3. 2004 v zasadaèke OcÚ vo Vlachove. Zúèastnila sa
jej len polovica èlenskej základne.
Ako hostia sa schôdze zúèastnili predseda
PD Vlachovo Ing. Miloslav Gál a starosta naej
obce Mgr. Juraj Kováè. Diskutovalo sa o poiarnej technike, ale aj o tom, e je potrebné v obci
previes vyèistenie stavov v potoku a studní,
ktoré sa nachádzajú v naej obci. Vieme, aký je
problém s pitnou vodou a tak je to ve¾mi dôleitá otázka hlavne v letných mesiacoch.
Za pomoci èlena DHZ tefana iveca sme
dokonèili úpravy sluobnej miestnosti. Bude
potrebné ete vyma¾ova a osvetli garáe,
v ktorých parkuje poiarna technika a pripravi
sa na hasièské súae. Súai sa zaène v máji
súaou Plameò 2004, ktorá sa bude kona
v Betliari. Chceli by sme postavi aspoò tri
drustvá, z ktorých by bolo jedno dievèenské.
Jún nás privíta obvodovými a júl okresnými
kolami. Máme drustvo ien, muov, dorasteniek
a dorastencov. Drustvo Plameòa by sme chceli
zapoji do celoslovenského halového preboru.
Za úlohu sme si dali opravi aj niektoré
nefunkèné hydranty, hlavne na tých uliciach,
kde sú jediné. Taktie sa musíme znai zgenerálkova aspoò jeden stroj PS12, aby bol
schopný zásahu, a aby mohol konkurova strojom ostatných obcí. Hovorili sme aj o odbornej
spôsobilosti èlenov náho DHZ.
Na podnet naich obèanov zvidite¾ni prácu
hasièov, uvaujeme o Dni hasièov. Mal by to
by 4. máj, deò Sv. Floriána - patróna vetkých
hasièov. Na Slovensku, hlavne na západnom
a strednom je to u dlhoroèná tradícia. Vhodným
podujatím by mohlo by zorganizovanie
hasièskej zábavy, ktorej by predchádzala výstavka súèasnej ako i historickej techniky a tie
vykonanie tréningového cvièenia. Týmto miestnym tréningovým cvièením by sme preverili
akcieschopnos poiarnych vozidiel, èerpadiel,
výstroja a výzbroje, hydrantovej siete ako i
ïalích vodných zdrojov vrátane èerpacích
stanoví po zimnom období. Nevieme, èi sa
nám to podarí zorganizova v tomto roku, ale
v roku 2005 by to u malo by samozrejmosou.
Za nau prácu vo vo¾nom èase nám poïakovali aj nai hostia - starosta obce a predseda
PD. Spolupráca s PD a obecným úradom je
ve¾mi dobrá a dúfame, e tak to bude i naïalej. Veï je v záujme nás vetkých, obyvate¾ov
Vlachova, aby sme sa cítili pohodlne a bezpeène. Aby sme vykonávali len preventívne a nie
zásahové akcie. Malo by to by záujmom kadého obèana naej obce.
Aj touto cestou by som chcel upozorni naich

obèanov na samovo¾né vypa¾ovanie lúk a porastov. Platí zákaz vypa¾ovania a za poruenie
sú dos vysoké pokuty, nehovoriac o tom, e
môe dôjs k rozsiahlym poiarom. Preto vetci spoloène dbajme o bezpeènos naich ivotov, ako aj o bezpeènos naich domácností.
Slavomír Labuzík
velite¾ DHZ
KALENDÁR PODUJATÍ NA ROK 2004
JANUÁR:
-

(sobota po 24. 1. - výroèie oslobodenia obce)

-

Zimný turistický výstup na Stromí (1192 m
n.m.) - 27.roèník

FEBRUÁR:
-

Stolnotenisový turnaj ,,O pohár starostu",

-

I. Karneval na ¾ade - horný rybník

MAREC:
-

(najbliia nede¾a k 19. III.) - ,,Na Jozefa" - ¾udové

slávnosti

na

ústrednom

priestranstve

obce (ÚPO)
- exkurzie iakov k Moèiaru pod Michlovom - najvýznamnejiemu liahnisku skokana hnedého

APRÍL:
-

,,Ve¾konoèná nede¾a "- ¾udové slávnosti na ÚPO

MÁJ:
-

druhá nede¾a - ,,Hasièský deò" (4. máj - Svätý
Florián, patrón hasièov)

JÚN:
-

,,Stavanie májov" - ¾udové zvyky a obyèaje na ÚPO

-

Jánsky turistický výstup ,, Na Janovskú"

JÚL - AUGUST:
-

Vlachovské leto - cyklus kultúrnych a zábavných víkendových podujatí v letnom amfiteátri
na kúpalisku. Ich súèasou je aj Letný festival
¾udového spevu a tanca s remeselníckym trhom
- v r. 2004 XII. roèník (tretia júlová nede¾a)

-

ROVEN CUP - futbalový turnaj

-

Plavecké preteky na kúpalisku

OKTÓBER:
-

Víkendové podujatia v rámci Mesiaca úcty

-

Okresná konferencia Jednoty dôchodcov Slo-

k starím

venska

NOVEMBER:
-

Vlachovská hostina - divadelné predstavenie,
¾udová veselica, zvyky a obyèaje

DECEMBER:
-

Vianoèné betlehemské hry Vlachovská gubajka - koledy, zvyky a obyèaje z obdobia Vianoc a Nového roka - originálne ¾udové vystúpenie na ÚPO 25. XII

-

II. Karneval na ¾ade - prázdninové aktivity

APRÍL 2004
Agenda Spoloèného
obecného úradu

VLACHOVSKÉ NOVINY - STROMÍ

Neporuujme zákony Slovenskej republiky

Zákonom è.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej
správy na obce a na vyie územné celky v znení neskorích zmien a doplnkov
preli postupne od 1.1.2002 na obce pôsobnosti na úseku pozemných komunikácii, vodného hospodárstva, ochrany prírody, stavebného poriadku vrátane
vyvlastòovacieho konania.
Obec Vlachovo prechod týchto kompetencíí zabezpeèuje prostredníctvom
Spoloèného obecného úradu, ktorý má
sídlo na Mestskom úrade v Dobinej.
V zmysle ust.§ 2 písm. a) zákona è.
416/2002 Z.z., prela dòa 1.1.2003 na
obec pôsobnos na úseku pozemných
komunikácií. Pôsobnos tohto úseku je
preneseným výkonom tátnej správy a je
vykonávaná v zmysle § 3a ods. 3 zákona
è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích
zmien a doplnkov. Pod¾a neho je obec
peciálnym stavebným úradom pre povo¾ovanie miestnych a úèelových komunikácií, prièom vykonáva rozhodovaciu èinnos,
vrátane ukladania pokút pod¾a stavebného zákona.
V zmysle ust. § 2 písm. b) zákona è.
416/2002 Z.z. prela dòa 1.6.2002 na
obec pôsobnos na úseku ochrany vôd.
Pôsobnos tohto preneseného výkonu
tátnej správy je vykonávaná v zmysle ust.
§ 59 zákona è. 184/2002 Z.z. o vodách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(vodný zákon). Pod¾a toho obec rozhoduje vo veciach:
- povolenia na odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých
obèanov (domácností), uskutoènenie,
zmenu a odstránenie vodných stavieb,
ktoré súvisia s týmto odberom (môu tu
patri aj studne a peciálne zavlaovacie
zariadenia a pod.)
- rozhoduje aj v ostatných veciach, týkajúcich sa vodnej stavby, ktorú je prísluná povo¾ova
- povo¾uje èerpania a vypúania podzemných vôd do povrchových vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania èerpacej skúky do
piatich dní
- povo¾uje osobitné uívanie vôd a stavby
na odvodòovanie pozemkov do výmery 5 ha
- vydáva súhlas na stavby v inudaènom
území drobných vodných tokov
- ukladá opatrenia na odstránenie kodlivého stavu pri pokodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto
opatrenia nevyadujú povolenie
- rozhoduje, ak vznikne pochybnos o urèenie hranice pobreného pozemku pri
drobných vodných tokoch
- vydáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch keï je prísluná vyda povolenie,
k stavbe rodinného domu (umpa, studòa
a pod.) a k stavbe na individuálnu rekreáciu
- vykonáva tátny vodoochranný dozor
v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
- rozhoduje o uloení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone
vodoochranného dozoru
- ukladá v blokovom konaní pokutu za
priestupky (napr. keï obèan poruí Veobecné záväzné nariadenie obce týkajúce
sa zákona o vodách)
- vedie evidenciu o vodách
V zmysle ust. § 2 písm. f) zákona è.
416/2002 Z.z. prela dòa 1.1.2002 na
obec pôsobnos na úseku ochrany prírody a krajiny. Pôsobnos tohto preneseného výkonu tátnej správy je vykoná-
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vaná v zmysle ust. § 69 zákona è.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pod¾a tohto zákona obec vykonáva
v prvom stupni tátnu správu vo veciach
ochrany drevín rastúcich mimo lesa.
Drevinou rastúcou mimo lesa je strom
alebo ker vrátane jeho koreòovej sústavy
rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo
lesného pôdneho fondu.
Obec ako orgán tátnej správy ochrany
prírody a krajiny
- môe uloi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykona nevyhnuté opatrenia na jej
ozdravenie alebo rozhodnú o jej vyrúbaní
- dáva vyjadrenie
- dáva súhlas pod¾a ust. § 12 písm.c) a
§ 47 ods. 3 cit.zákona
- prijíma oznámenie pod¾a § 47 ods. 6
a 7 cit.zákona (napr. o výrube dreviny)
- koná pod¾a § 47 ods . 7 cit. zákona
(orgán ochrany prírody môe urèi podmienky uskutoènenia výrubu alebo výrub
pozastavi, obmedzi alebo zakáza a pod.)
- vyznaèuje dreviny urèené na výrub pod¾a § 47 ods. 8 cit.zákona
- v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhrady výsadby, starostlivosti o òu alebo zaplatenie finanènej
náhrady pod¾a § 48 ods. 1 cit. zákona
- obstaráva a schva¾uje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny
- vykonáva tátny dozor vo veciach,
v ktorých vykonáva tátnu správu v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom
- plní ïalie úlohy pod¾a § 47, 48 ods.
3 (náhradná výsadba) a § 59 (vstup na
pozemky)
Prvoradým cie¾om ochrany drevín je ich
nepretrité udriavanie v dobrom zdravotnom stave.
Výrub drevín sa uplatòuje len vo výnimoèných a odôvodnených prípadoch. Ich
realizácia je finálnym a teda u nezmenite¾ným rieením v procese starostlivosti
o ochrany drevín.
Súhlas na výrub drevín vydáva ako je
vyie uvedené obec v súlade s ust. § 47
a 48 zákona a to formou rozhodnutia a na
jeho vydanie sa vzahuje uplatnenie
zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
iados o vydanie súhlasu na výrub
drevín musí obsahova okrem mena,
priezviska a bydliska iadate¾a, katastrálne územie s uvedením parcelného
èísla pozemku a druh pozemku na ktorom
drevina rastie, v prípade, e iadate¾ nie je
vlastníkom pozemku na ktorom drevina
rastie aj meno vlastníka resp. správcu
pozemku, pecifikácia dreviny, ktorá sa
má vyrúba, druh, poèet, zdravotný stav
dreviny, obvod kmeòa meraný vo výke
130 cm nad zemou, alebo výmeru krovitého porastu a odôvodnenie iadosti.
K iadosti o výrub drevín sa predkladá,
list vlastníctva na pozemok, na ktorom
drevina urèená k výrubu rastie, kópia z katastrálnej mapy k identifikácii dreviny
v teréne, súhlas vlastníka pozemku resp.
uívate¾a (predkladá sa len v prípade, keï
iadate¾ nie je vlastníkom pozemku na
ktorom drevina rastie) a doklad o zaplatení

správneho poplatku pre fyzické osoby vo
výke 200,- Sk a pre právnické osoby
alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie vo výke 2000,- Sk. Správny poplatok je príjmom obce a platí sa do pokladne obce resp. na úèet obce.
Pri vydávaní súhlasu na výrub drevín
obec prihliada na druh a zdravotný stav
dreviny, funkciu a význam dreviny pre ivotné prostredie a aby sa výrub uskutoènil
najmä v období vegetaèného pokoja.

Obdobie vegetaèného pokoja je urèené od 1. októbra do 31. marca.

Odôvodneným prípadom na vydanie
súhlasu na výrub dreviny je zlý zdravotný
stav dreviny, nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch alebo naruenie stability stavby koreòovým systémom dreviny.

Súhlas na výrub drevín sa pod¾a zákona o ochrane prírody nevyaduje na:

- Stromy s obvodom kmeòa do 40 cm,
meraným vo výke 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou 10 m2. Ustanovenia
tohto zákona sa nepouijú, keï drevina
rastie na území s druhým a tretím stupòom
ochrany, na cintorínoch alebo keï je súèasou verejnej zelene.
- Pri obnove produkèných ovocných
drevín, ak sa výsadba nových ovocných
drevín uskutoèní do iestich mesiacov odo
dòa výrubu. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutoènos písomne oznámi a zároveò preukáza splnenie podmienok na výrub drevín obci ako

orgánu na ochranu prírody a krajiny najneskôr do 5 dní od uskutoènenia výrubu.
- Pri bezprostrednom ohrození ivota
alebo zdravia èloveka, alebo pri znaènej
kode na majetku.
- Ak oprávnenie alebo povinnos výrubu
vyplýva z osobitných predpisov.
- Na územiach so tvrtým alebo piatym
stupòom ochrany prírody (nie je v kompetencii obce).
- Ak výrub obstaráva organizácia ochrany prírody.
- Na stromy s obvodom kmeòa do 80 cm,
meraným vo výke 130 cm nad zemou, ak
rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Obec nie je oprávnená prejednáva
priestupky a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených
na podnikanie vo veciach, v ktorých vykonávajú tátnu správu v rozsahu ustanovenom
zákonom o ochrane prírody a krajiny. Priestupky a správne delikty pod¾a zákona
o ochrane prírody a krajiny prejednávajú
Obvodné úrady ivotného prostredia a
Inpektoráty ivotného prostredia, odbory
inpekcie ochrany prírody a krajiny a to aj
vo veciach, v ktorých rozhodovala obec.
Druhostupòovým orgánom vo veciach
v ktorých v správnom konaní rozhodla obec
pod¾a zákona è. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je Obvodný úrad ivotného prostredia v Roòave.
(Pokraèovanie v nasl. èísle)

Jana Pukáová

enská spevácka skupina FS Stromí pri kríi na Jozefa.

Foto: Juraj Kováè

Jozefovské jarné spevy
Obec Vlachovo má nevednú tradíciu
spevov a hier detí a mládee "Na Jozefa". Tento zvyk sa v minulosti robil len
v nieko¾kých obciach Horného Gemera.
U nás s príchodom teplých jarných dní
pre Jozefom dva týdne, týdeò a na
Jozefa oíval aj spoloèenský ivot detí a
mládee, ktorá sa schádzala na lúke za
cintorínom a "na strose". Tu sa hrali rôzne ¾udové hry, napr. "Na kurèatá", "Na
te¾atá", tancovali "Na káèôra" a v podveèer dievky spievali na strose Jozefovské spevy. Vyznaèujú sa ahavou mystickou melódiou a len èas z nich je veselia, pravdepodobne preto, e sa spievali v pôstnom predve¾konoènom èase.

Folklórny súbor Stromí obnovil túto
tradíciu 21. marca 2004 nultým
skúobným roèníkom Jozefovských
zvykov. Zúèastnilo sa ich vye sto
divákov, ktorým sa páèili najmä spevy
dievèat a ien pri kríi na strose. Z
rozhovorov s pamätníkmi týchto zvykov
sme sa dozvedeli, e minulosti spievalo
jozefovské piesne aj vye 50 speváèok,
teda kadý, kto tam bol. Na budúci rok
chceme urobi to isté a obohati program aj o vystúpenie chlapcov s hrami
"Na tieti". V súèasnom období FS
Stromí pripravuje ve¾konoènú kúpaèku
a stavanie mája.
Juraj Kováè
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VLACHOVSKÉ NOVINY - STROMÍ
Futbalová jar s novou nádejou a odhodlaním

Jesenný návrat futbalového mustva TJ
Vlachovo do I. triedy okresného futbalového majstrovstva sa reprezentantom
naej obce nevydaril. Po nepresvedèivých
výkonoch zimovali na nelichotivom predposlednom mieste súanej tabu¾ky, keï
zaznamenali a 9 prehratých zápasov, len
4 výhry a 1 remízu (Dobiná - Vlachovo
3:0, Vlachovo - N. Slaná 1:4, Pleivec Vlachovo 2:1, Vlachovo - Kunová Teplica
6:0, V. Slaná - Vlachovo 2:0, Vlachovo Jablonov n/T 5:2, Dlhá Ves - Vlachovo
1:0, Vlachovo - Brzotín 4:2, Gem. Poloma
- Vlachovo 2:1, Lipovník - Vlachovo 2:1,
Vlachovo - Kruná 2:0, Dedinky - Vlachovo
4:2, Vlachovo - Rudná 0:3, predohrávka
jarného kola Vlachovo - Dobiná 3:3).
Najviac nás mrzia domáce prehry s N. Slanou a Rudnou i skutoènos, e z ihrísk
súperov sme nezískali ani jeden bod.
Mustvo nebolo zlé, viacero zápasov
prehralo tesným rozdielom, zraneniami
k¾úèových hráèov sa mu vak rozpadla
herná koncepcia, stratila sa pohoda a futbalové astie, nastúpila nedôvera vo vlastné sily. Výsledkom je skutoènos, e jarné
kolo po odstúpení poslednej K. Teplice zo
súae zaèíname na konci tabu¾ky s poètom 10 bodov. Pred nami je Jablonov (13)
a N. Slaná (17). Dostali sme a 32 gólov,
dali sme len 24. Svedèí to o slabej streleckej schopnosti útoèných hráèov a o ve¾kých nedostatkoch v obrane. Góly: Mlynár
8, Lipták 3, Kièura, D. Ondrejèík, Gunda
po 2, Lukáè, Hricko, Leko, J. Hajdúk po 1.
Do jarného kola nastupuje mustvo
Vlachova posilnené o skúsených hráèov.
Do obrany sa nám po viacroènom úsilí
podarilo získa náho bývalého kmeòového
hráèa Milana Hajdúka z TJ Tatran Betliar,
kde bol dlhoroènou oporou zadných radov.
Ako skúsený a kontruktívny pilier obrany
sa prejavil aj u nás v prípravných zápasoch.
Teíme sa na jeho výkony v drese
Vlachova. Do zálohy priiel z Betliara rovnako skúsený Róbert Jakab, ktorý s uzdravenými stredopoliarmi J. Liptákom st.,
¼. Petruom z Koíc a naimi mladími
hráèmi dokáu ovládnu stred ihriska, ba aj
úspene zakonèova. V bráne sa objavia
noví hráèi D. Návoj z TJ Kobeliarovo a O.
Romok z TJ V. Slaná, ktorí k nám prili na
polroèné hosovanie. K zmene dolo aj na
poste trénera, ktorým sa stal Ján ¼.
Hajdúk. Do Dobinej odiiel M. Lukáè,
z V. Slanej k nám prestúpil Ján Vysoký.

Prípravné zápasy pred jarným kolom:

Vlachovo - Nový Báè 9:0, Vlachovo Betliar 8:2, títnik - Vlachovo 4:3,
Vlachovo - Slavoovce 7:0, Vlachovo Dobiná 2:3

Súpiska TJ Vlachovo - jar 2004
Brankári: D. Návoj, O. Romok
Obrancovia: J. Pitoòák, R. Sklenár, M.

Hajdúk, P. Hajdúk, M. Gecelovský, D.
Ondrejèík, M. Teplický
Záloníci: J. Lipták st., ¼. Petru, M.
Ondrejèík, P. Hricko, R. Jakab, M. Leko,
M. Mlynár, J. Vysoký
Útoèníci: M. Gunda, Z. Gecelovský, J.
Kièura, J. Lipták ml., Tomá Hronec

Vedenie FO TJ: Juraj Kováè, O.
Marci, D. Hajdúk, D. Elexa, J. Leko, J.
Varga, J. Gecelovský, P. Hricko
Hospodár: P. Hajdúk
Realizaèná skupina: O. Èernaj, P.
Varga, D. Ondrejèík, M. Suchý, M. Leko
Tréner: Ján ¼. Hajdúk
Tréner dorastu: Ján Pitoòák
Tréner iakov: Ing. Miloslav Gál ml.
Cie¾om FO TJ Vlachovo je umiestni sa
v polovici tabu¾ky, neprehra ani jeden
domáci zápas a z ihrísk súperov donies
aspoò 10 bodov. Kladom je aj to, e na jar
hráme o jeden zápas doma naviac.
Mustvo si verí, je v òom zdravá konkurencia a pevná viera s predsavzatím dokáza
svoju skutoènú silu a futbalové umenie.
Juraj Kováè
predseda FO TJ
Novoroèná turistická tradícia

Výstup na Volovec
Stalo sa u tradíciou, e prvá sobota v novom turistickom roku patrí novoroènému
Výstupu na Volovec v susednom chotári.
26. roèník Výstupu na Volovec, ktorý sa
uskutoènil dòa 3. januára 2004 pod zátitou Klubu slovenských turistov v Roòave,
mesta Roòava a obce Èuèma zoal
úspech ve¾kým mnostvom úèastníkov.
Podujatia sa zúèastnili aj vlachovskí turisti, ktorých dokonale preverilo poèasie.
Jeho chlad pocítili pri príchode na Skalisko,
ktoré leí v nadmorskej výke 1 293 m n.m.
a tvorí vrchol Volovca.
Kadému z tých, ktorí ho zdolali chýbali
u len slneèné lúèe, vïaka ktorým sa dalo
po minulé roky pozera na konèiare Tatier.
Z výstupu si okrem dobrej túry po naich
horách priniesli mnoho spomienok a neopakovate¾ných záitkov zo stretnutia s priate¾mi a naimi rodákmi, ktorých ivotný
osud zavial mimo Vlachova.
Mgr. Marián Kunier
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Okresné futbalové majstrovstvo
I. trieda - jarné kolo
15. kolo dòa 4.4.2004 o 15.30 hod.
Jablonov n/T - Lipovník
Vyná Slaná - Dlhá Ves
Kun. Teplica - FK Brzotín
Pleivec - Gem. Poloma
Niná Slaná - Vlachovo
Dobiná - títnik
Rudná - Dedinky
16. kolo dòa 11.4.2004 o 15.30 hod.
Lipovník - Rudná
Dedinky - Dobiná
títnik - Niná Slaná
Vlachovo - Pleivec
Gem. Poloma - Kun. Teplica
FK Brzotín - Vyná Slaná
Dlhá Ves RV - Jablonov n/T
17. kolo dòa 18.4.2004 o 16.00 hod.
Dlhá Ves - Lipovník
Jablonov n/T - FK Brzotín
Vyná Slaná - Gem. Poloma
Kun. Teplica - Vlachovo
Pleivec - títnik
Niná Slaná - Dedinky
Dobiná - Rudná
18. kolo dòa 24.4.2004 o 16.00 hod.
Lipovník - Dobiná
Rudná - Niná Slaná
Dedinky - Pleivec
títnik - Kun. Teplica
Vlachovo - Vyná Slaná
Gem. Poloma - Jablonov n/T
FK Brzotín - Dlhá Ves
19. kolo dòa 2.5.2004 o 16.30 hod.
FK Brzotín - Lipovník
Dlhá Ves - Gem. Poloma
Jablonov n/T - Vlachovo
Vyná Slaná - títnik
Kun. Teplica - Dedinky
Pleivec - Rudná
Niná Slaná - Dobiná
20. kolo dòa 9.5.2004 o 16.30 hod.
Lipovník - Niná Slaná
Dobiná - Pleivec
Rudná - Kun. Teplica
Dedinky - Vyná Slaná
títnik - Jablonov n/T
Vlachovo - Dlhá Ves
Gem. Poloma - FK Brzotín
21. kolo dòa 16.5.2004 o 17.00 hod.
Gem. Poloma - Lipovník
FK Brzotín - Vlachovo
Dlhá Ves - títnik
Jablonov n/T - Dedinky
Vyná Slaná - Rudná
Kun. Teplica - Dobiná
Pleivec - Niná Slaná

22. kolo dòa 23.5.2004 o 17.00 hod.
Lipovník - Pleivec
Niná Slaná - Kun. Teplica
Dobiná - Vyná Slaná
Rudná - Jablonov n/T
Dedinky - Dlhá Ves
títnik - FK Brzotín
Vlachovo - Gem. Poloma
23. kolo dòa 30.5.2004 o 17.00 hod.
Vlachovo - Lipovník
Gem. Poloma - títnik
FK Brzotín - Dedinky
Dlhá Ves - Rudná
Jablonov n/T - Dobiná
Vyná Slaná - Niná Slaná
Kun. Teplica - Pleivec
24. kolo dòa 6.6.2004 o 17.00 hod.
Lipovník - Kun. Teplica
Pleivec - Vyná Slaná
Niná Slaná - Jablonov n/T
Dobiná - Dlhá Ves
Rudná - FK Brzotín
Dedinky - Gem. Poloma
títnik - Vlachovo
25. kolo dòa 13.6.2004 o 17.00 hod.
títnik - Lipovník
Vlachovo - Dedinky
Gem. Poloma - Rudná
FK Brzotín - Dobiná
Dlhá Ves - Niná Slaná
Jablonov n/T - Pleivec
Vyná Slaná - Kun. Teplica
26. kolo dòa 20.6.2004 o 17.00 hod.
Lipovník - Vyná Slaná
Kun. Teplica - Jablonov n/T
Pleivec - Dlhá Ves
Niná Slaná - FK Brzotín
Dobiná - Gem. Poloma
Rudná - Vlachovo
Dedinky - títnik

Tabu¾ka po 14. kole
1. G. Poloma 14 10
2. Pleivec 14 10
3. V. Slaná 14 9
4. Dobiná 14 8
5. Lipovník 14 8
6. Rudná
14 7
7. Dedinky 14 7
8. Brzotín
14 7
9. Kruná
14 5
10. Dl. Ves 14 5
11. N. Slaná 14 5
12. Jablonov 14 4
13. Vlachovo 14 3
14. K. Teplica 14 0

3 1
0 4
0 5
2 4
0 6
3 4
1 6
1 6
3 6
2 7
2 7
1 9
1 10
1 13

34:16
37:14
34:16
37:26
30:28
23:21
47:29
35:24
29:29
20:22
28:33
22:40
24:32
11:80

33
30
27
26
24
24
22
22
18
17
17
13
10
1

Vysoké víazstvo Vlachova
Neèakane vysoké víazstvo dosiahlo
futbalové mustvo Vlachova v prvom
jarnom zápase roèníka 2003/2004 na
ihrisku súpera v Ninej Slanej.
Chlapcom sa mimoriadne strelecky darilo a deklasovali Ninoslancov v pomere
0:7 (0:1). Pochváli je treba vetkých
hráèov za bojovnos a vysoké nasadenie. Góly: M. Hadúk 2, M. Mlynár 2, R.
Jakab, M. Leko, M. Ondrejèík.
Na vrchole Volovca boli medzi turistami aj M. Gallová, J. Gallo, M. Kunier, J. Endrek
a K. Samseli.
Foto: KST

Juraj Kováè
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