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ROÈNÍK VI.

VZNIK OBÈIANSKEHO ZDRUENIA
STROMÍ

Starostovia obcí Vlachovo a Varbó pri uzatváraní oficiálnej zmluvy o prihraniènej spolupráci.
Foto: D. Elexa

V novembri 2003 vzniklo v naej obci
obèianske zdruenie, ktoré je zaregistrované na MV SR a zároveò zaradené
do siete mimovládnych organizácií v SR
pod názvom STROMÍ. Zaloilo ho
devä zakladajúcich èlenov: Ing. Duan
Èernaj, Mgr. Juraj Kováè, Mgr. Marian
Kunier, RNDr. Viera Hroncová, Ján
Stachura, Duan Elexa, Duan
Petrenko, Ján Gallo a Ondrej Marci.
27. novembra 2003 zasadol prípravný
výbor zdruenia, na ktorom Ing. Duan
Èernaj predloil predbený návrh
stanov. Verejnou diskusiou boli stanovy

OBCE VLACHOVO A VARBÓ PODPÍSALI ZMLUVU
O PARTNERSTVE A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Jedným z hlavných cie¾ov Európskej únie je zblíi európske národy
na novej partnerskej úrovni tak, aby dokázali vzájomne i ako
jednotný európsky národ. Aby sa zmazali prastaré európske
hriechy, mocenské snahy tých, ktorí u dávno neijú, aby ich
potomkovia neprenáali z pokolenia na pokolenie starodávne sváry.
Ústredným mottom tohto snaenia by
v podstate mohla by mylienka: lepí
dobrý sused, ako zlý brat. Kadý národ si
pritom zachová svoje sväté právo na
samostatnos, jazyk, kultúru, zvyky a obyèaje svojich predkov, na svoju identitu.
Môe ich zároveò prezentova v ove¾a
irom teritoriálnom rozmedzí ako doteraz.
EÚ má záujem na tom, aby sa v prvom
rade nadviazali úprimné partnerské vzahy
medzi obèanmi susedských tátov v rámci
tzv. cezhraniènej spolupráce.
Obec Vlachovo je èlenom Mikroregiónu Dobiná, ktorý zdruuje obce Stratená,
Dedinky, mesto Dobiná, Rejdovú, Vynú
Slanú, Vlachovo, Goèovo, Ninú Slanú,
Kobeliarovo a Henckovce. Poslaním
mikroregiónu je zabezpeèi spoloèný postup pri hospodárskom a kultúrnospoloèenskom rozvoji èlenských obcí.
Partnerom Mikroregiónu Dobiná je
podobná územná organizácia v Sajószentpéteri s poètom 11 obcí. Medzi
nich patrí aj obec Varbó.
Na jar t. r. sa vetci starostovia obcí
mikroregiónu stretli v Sajózsentpéteri, kde
kadý predstavil obec, ktorú reprezentuje.
Obce Vlachovo a Varbó si padli do oka
pribliným poètom obyvate¾ov (Vlachovo
930, Varbó 1200), rybníkmi, majú Z 1. 4. roè. s M a jedálòou, kultúrne a portové aktivity a - nemajú Cigánov.
V apríli sa delegácie starostov obidvoch krajín stretli na MsÚ v Dobinej, kde
sa podmienky partnerstva obcí skonkretizovali. Starostovia obcí Vlachovo

a Varbó sa dohodli, e vo svojich obecných zastupite¾stvách prejednajú monosti vzájomnej spolupráce. Poslanci
obidvoch obcí budúce partnerstvo
schválili, a tak mohla by v deò vstupu
naich krajín do EÚ 1. mája 2004 podpísaná vo Varbó vzájomná zmluva o partnerstve a cezhraniènej spolupráci medzi
obcami Vlachovo a Varbó. Za slovenskú
stranu sa tohto slávnostného aktu zúèastnila delegácia obce v zloení:

Mgr. Juraj Kováè, starosta
RNDr. Viera Hroncová, zást. starostu
Duan Elexa, poslanec, predseda finanènej komisie
Mgr. ¼ubomír Hlaváè, riadite¾ Z s M
tefan Bendík, èlen komisie výstavby
OcZ, dlhoroèný predseda MNV
Renáta Leková, pracovníèka OcÚ
Irena Hroncová, tlmoèníèka
Richard Tomko, vodiè a zaèínajúci ivnostník.

Delegácia bola zostavená pod¾a
dohody obidvoch strán tak, aby kadý jej
èlen mohol diskutova so svojím zahranièným partnerom.
Slávnostný akt podpísania partnerskej
zmluvy o vzájomnej spolupráci naich
obcí mal dôstojný charakter. Za úèasti
miestneho obyvate¾stva na námestí vo
Varbó vystúpili starostovia obidvoch obcí
a miestny farár. O 12.00 hod. bola v sále
obecného domu podpísaná dohoda
o partnerstve. V kultúrnom programe vystúpil mládenícky súbor, dychová hudba

a popoludní pokraèovali slávnosti na futbalovom tadióne ïalím programom.
Od partnerstva obidve nae obce
oèakávajú prínos vo forme pomoci z fondov EÚ. Nepôjde len o kultúrne a portové návtevy, ale najmä o spoloèné projekty pri rozírení pracovných moností
naich obèanov, výchovno-vzdelávacie
akcie, monosti rekreaèných pobytov detí
s rodièmi, zlepenie materiálnych podmienok v kolstve, kultúre, porte a pod.
Spolupráca obcí Vlachovo a Varbó
nadobúda konkrétnu podobu. Do naej
obce prilo v dòoch Letného festivalu
vye sedemdesiat obèanov z Maïarska
a to nielen na úèinkovanie v programe,
ale aj ako rodièovský doprovod a na turistiku. Pod¾a vyjadrenia starostu Fodora
Gyulu boli milo prekvapení naou obcou
po stránke výstavby rodinných domov,
peknou údrbou aj starých domov, kvetinovou výzdobou, ale predovetkým slovanskou úprimnosou naich ¾udí. koda
len, e nie kadý z nás pristupuje k vlastnému majetku tak, aby ním zároveò
reprezentoval svoj domov, svoju ulicu,
obec. Nájdu sa toti aj takí, ktorých domy
sú zanedbané, neobkosené, dvory
zaloené velièím. Veríme vak, e postupne dôjde k náprave.
Dòa 6. augusta pôjde 4-èlenná delegácia z naej obce za úèasti zástupcu Vyieho územného celku z Koíc do Varbó na
pracovnú poradu, ktorej cie¾om bude
vypracova projekt výmenných pobytov detí
poèas zimy a leta 2005. Zároveò budú
konkretizované monosti vytvorenia pracovných príleitostí obèanov naich obcí.
7. augusta budú ma nai partneri Deò
obce, na ktorý pozvali FS Stromí. Aj
touto formou sa nadviau priame kontakty
a nové priate¾stvá medzi naimi ¾uïmi.

Mgr. Juraj Kováè

upravené a následne aj schválené,
súèasne sa uskutoènila vo¾ba predstavenstva a dozornej rady.
29. decembra 2003 zasadlo predstavenstvo zdruenia, kde sa predniesla
informácia o registrácii, a podal sa návrh
na rozdelenie èinnosti zdruenia.
5. januára 2004 sa zila èlenská
schôdza, na ktorej boli obèania oboznámení so vznikom, stanovami a úlohami
neziskového zdruenia, s riadiacou,
organizaènou a ekonomickou stránkou
zdruenia, ako aj s rozsahom èinností
a kompetenciami jednotlivých komisií.
V diskusii zareagoval starosta obce,
ktorý vysvetlil potrebu vzniku neziskového
subjektu a vyjadril podporu zdrueniu zo
strany obce.
Èinnos zdruenia bude zameraná na
prácu s demi a mládeou prostredníctvom folklórneho súboru Stromí,
ako aj na oslovenie a získanie irej
èlenskej základne z radov obèanov. Za
týmto úèelom boli oslovení potencionálni èlenovia prostredníctvom pozvánky
a následne boli zhotovené èlenské
preukazy. Zároveò bolo vytvorené oficiálne logo, ako aj peèiatky zdruenia
Stromí.
Za uplynulé obdobie sa zdruenie
zameralo na uvedené èinnosti:
Tvorba oficiálneho loga Zdruenia
Stromí, zhotovenie peèiatok z dôvodu
korepondencie a úradných záleitostí,
tvorba pozvánok a oslovenie potencionálnych èlenov zdruenia, zhotovenie èlenských preukazov, tvorba
emailovej stránky zdruenia a zaregistrovanie domény stromis.vlachovo.sk,
oslovenie médií za úèelom spropagovania obce na regionálnej a celoslovenskej
úrovni, preskúmanie moností podáva(pokraèovanie na 2. str.)

VÝSLEDKY VOLIEB
DO EUROPSKEHO PARLAMENTU
Vo volebnom okrsku vo Vlachove boli
13.6.2004 zistené tieto výsledky:
Celkový poèet volièov . . . . . . 726
Hlasovalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Poèet platných hlasov:

SMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SDKÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Koalícia SNS, PSNS . . . . . . . . . . . . . 6
SMER (tretia cesta) . . . . . . . . . . . . . 46
¼udová strana - HZDS . . . . . . . . . . . 30
Koalícia HZD, ¼Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Mgr. tefan Honétzy
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Spravodajstvo zo zasadnutia Obecného
zastupite¾stva vo Vlachove
Na16. zasadnutí OcZ 10.5.2004 bolo prejednané a schválené Veobecne
záväzné nariadenie obce Vlachovo, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
drania psov, závereèný úèet obce vypracovaný audítorkou Ing. Burkovskou
za rok 2003, Smernica o spôsobe vedenia úètovníctva, pouitie vlastných
príjmov koly (príjmy za KD, M, sluby spojené s prenájmom bytových
priestorov a réia J) v roku 2004 na krytie nevyhnutných prevádzkových
nákladov.
V bode rôzne boli prejednané:

iados Z s M o dotáciu od obce
vo výke 100 000,- Sk, k uvedenému

bodu starosta obce otvoril diskusiu:
Mgr. ¼ubomír Hlaváè vysvetlil, e minuloroèný rozpoèet koly bol vo výke
3,5 mil. Sk, tento rok má rozpoètované
prostriedky vo výke 2,69 mil. Sk. tát
vyfinancoval prenesené kompetencie
(Z), nie sú dofinancované originálne
kompetencie (M, J a KD), tieto iada
dofinancova z rozpoètu obce. tát na
nich nedal dostatok financií, pretoe sú to
len sluby kolstvu a môu by zruené.
Tie bolo upravené garantované minimum: 450 tis. - prenesené kompetencie,
430 tis. - originálne kompetencie. Je
potrebné urobi revíziu hasiacich prístro-

Starosta obce sa k uvedenému problému vyjadril, e tát preniesol na obec kompetencie, ktoré mal aj vyfinancova. Vetky
finanèné prostriedky, ktoré tát na kolstvo
dáva sa cez úèet obce presúvajú na úèet
koly. Obec sa bude snai o zachovanie
miestnych kôl i napriek tomu, e celotátnym záujmom je zrui malé koly a udra
len plneorganizované koly. Tento rok
chýba naej kole 100 000,- a èo bude na
budúci rok? Obec v zmysle zákona o rozpoètových pravidlách nesmie financova
prenesené kompetencie zo tátu, nemala
by financova mzdy, odvody a prevádzkové
náklady v kolstve, tieto má povinnos vyfinancova tát. Finanèné prostriedky môe
obec investova do svojho majetku, t.j. do
údrby budov Z a M.

kovskej o overení úètovnej uzávierky poslanec Duan Elexa kontatoval, e
úètovná uzávierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finanènej situácii obce
k 31. decembru 2003 a výsledok rozpoètového hospodárenia za rok, ktorý sa
skonèil k uvedenému dátumu je v súlade
so slovenským zákonom o úètovníctve.
Správu o overení úètovnej uzávierky
a finanèného hospodárenia zo rok 2003
a správu z kontroly VPS Vlachovo predniesla hlavná kontrolórka obce Mária Gallová.
iados Z s M o pouitie vlastných
príjmov koly na krytie prevádzkových nákladov poslanci schválili
Informáciu o stave rekontrukèných prác
v KD vo Vlachove a financovaní zo strany
fondu SAPARD predloil starosta obce.
V apríli 2004 boli predloené vetky doklady na preplatenie preinvestovaných prác
fondu SAPARD. Vetky vyfakturované práce
firmou AB, s.r.o. ilina sú ukonèené. Dodávate¾ská firma nedokáe viac financova
práce zo svojich prostriedkov, preto museli
by doèasne práce na KD pozastavené do
doby, kým nám fond SAPARD nevráti
investované prostriedky. Na rekontrukcii je
potrebné ete urobi vonkajie omietky,
mree na okná, ma¾by, retaurovanie
fresky, sadové úpravy a iné drobné práce.
Obèania zamestnaní v obci formou aktivizácie pracujú na èistení pivníc, z ktorých
vzniknú priestory pod KD.
Starosta predloil preh¾ad pripravovaných podujatí poèas kultúrneho leta
2004, na ktoré iadal dotáciu 200 000,Sk z fondu Ministerstva kultúry SR.
Zasadnutie OcZ bolo ukonèené prijatím uznesenia. RNDr. Viera Hroncová

V ÈISTENÍ POTOKA
BUDÚ POKRAÈOVA
Èistenie hate pri dome Èernajovcov
jov, kotolní, èo je dôleité pre bezpeènos
práce a na to nie sú financie. Najväèie
problémy sú so kolským klubom a kolskou jedálòou, pretoe tam chýba najviac
finanèných prostriedkov. Z uvedeného
dôvodu dal výpovede pracovníèkam v J,
pokia¾ sa nenájdu financie bude musie
J zrui a stravu dováa. Ak po dohodovacom konaní tát pridelí financie,
výpovede pracovníèkam zruí. M a Z je
vyfinancovaná.
Na spoloènom rodièovskom zdruení
boli upravené aj poplatky v kolách a to:
- poplatok za KD z 30,- Sk na 50,- Sk
- rodièovský príspevok 100,- Sk budú
plati aj 5-roèné deti (povinná kolská
dochádzka), ktoré boli doteraz oslobodené od platenia príspevku
- zvýila sa cena stravného o 5,- Sk
(obed)
Od 1.7.2004 odchádza do dôchodku
pani Klementová, vedúca J, ïalia sila
sa nebude prijíma, èím sa uetria
finanèné prostriedky. Aj zvýenie
stravného pomôe dofinancova J.
Tie sa budú snai zachova KD, aj
za cenu, e sa zníi plat vychovávateliek
na 75 %, ako sa to praktizuje aj na iných
kolách.
Zníi náklady bolo navrhnuté aj zlúèením
Z s M do jednej budovy, èím by sa uetrilo na prevádzke, no nie je vyrieená J,
pretoe v budove Z nie sú priestory.

Foto: J. Kováè
Obec zo svojho rozpoètu na rok 2004
u uhradila projekt vypracovaný firmou
Archicomp Poprad na zateplenie a nové
zastreenie budovy koly vo výke
60 000,- Sk, na základe ktorého sa budú
iada prostriedky z európskych fondov.
V druhej etape rekontrukcie bude rieená
aj prístavba telocviène a prestavba podkrovia, aby sa budova dala vyui perspektívne aj v prípade, keï tam kola nebude.
Rozpoèet obce sa môe upravova
v priebehu roka, no starosta obce verí, e
peniaze sa od tátu získajú.
V ïalj èasti rokovania zastupite¾stvo
neschválilo iados Slavomíra Elexu
o odkúpenie èasti pozemku p.è. 239,
k. ú. obce Vlachovo (pri KD)
Schválená bola iados kronikárky obce
Kláry Hajdúkovej, Kamenná 175, Vlachovo
o vyplatenie odmeny za spracovanie kroniky obce od roku 1953 do roku 2003
Sanos Márie Honétzyovej, Oslobodite¾ov 330, Vlachovo oh¾adom susedských sporov starosta obce navrhol riei
komisiou ochrany verejného poriadku,
ktorá na mieste zistí skutoèný stav a
navrhne ïalí postup.
Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci
s JUDr. Bilým OcZ navrhuje ukonèi
výpoveïou z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov.
Pri správe audítorky obce Ing. Bur-

Správcom Vlachovského potoka je
Slovenský vodohospodársky podnik,
.p., odt. závod Povodie Hrona
Rimavská Sobota. V minulom roku
starosta na podnet obèanov z vynej
èasti obce zvolal pracovné stretnutie
zástupcov Povodia Hrona, na ktorom sa
dohodlo, e èistenie potoka od nánosov
bude zaradené do plánu v I. polroku
2004. Podnik s¾ub, aj keï zatia¾ len
èiastoène naplnil a vyèistil potok od
mosta pri etierni po zachytávacie zariadenie pri dome Èernajovcov. Zemina
z potoka bola naváaná do výmo¾ov za
mostom pri dome V. Alexaia.
Pod¾a vyjadrenia vedúceho prevádzky
PH v Pleivci Ing. L. Kováèa v prácach
nemohli pokraèova pre vysokú hladinu
vody v potoku. Boli obavy z prevrátenia
strojov vzh¾adom na premoèenos
terénu. Po urgenciách na pokraèovanie
v prácach sme dosiahli prís¾ub, e v krátkej dobe bude do obce presunutý iný
báger, ktorý bude môc pracova priamo
v koryte potoka. V èistení Vlachovského
potoka bude podnik pokraèova smerom
do záchytnej hate k priechodu - pokia¾
bude môc strojné zariadenie pracova.
V súèasnom období sa obec snaí
dosta do výrobného plánu Povodia
Hrona èistenie dolnej polovice potoka
a k jeho ústiu do Slanej, kde nános u
hrozí vyliatím potoka.

Mgr. Juraj Kováè
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Spoloèenská kronika
(k 31. 7. 2004)
ivotné jubileá

80 rokov

Zuzana Vandráková
7.5.1924, Letná 44
Mária Genèanská

24.6.1924, Kpt. Nálepku 194

75 rokov

tefan ivec
18.6.1929, Nová 278
Margita Èernajová

26.6.1929, Kúpe¾ná 299

70 rokov

Ing. Ján Gál
9.5.1934, Kpt. Nálepku 211
Mária Ïuránová
10.5.1934, Letná 52
Zuzana Gallová

21.7.1934, Kpt. Nálepku 196

Narodili sa

Samuel Kováè

14.4.2004, Záhradná 261

Zomreli

Emília omáková

15.11.1935 - 15.5.2004

Vznik obèianskeho zdruenia
(pokraèovanie z 1. str.)
nia rozvojových projektov, preskúmanie
historického významu pamiatok nachádzajúcich sa v intraviláne obce s perspektívou ich obnovy, konanie vo veci
zapísania historickej pamiatky do
Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR, preskúmanie monosti získania licencie na prevádzku miestnej TV
a írenia signálu v okolí obce, tvorba
projektu Taneèný dom na Gemeri
v rámci programu spoloènosti Orange
Slovensko, a.s.

Predstavenstvo zdruenia:

Predseda - Ing. Duan Èernaj
Podpr. - RNDr. Viera Hroncová
Èlenovia - Mgr. Marian Kunier, Duan
Elexa, Ján Stachura a Janka Gallová
Predseda dozornej rady - Duan
Petrenko
Èlenovia - O. Marci, J. Gallo

Komisie zdruenia:

Kultúrna èinnos a vedenie súboru
Stromí - Ján Stachura
portová èinnos a turistika - Duan
Elexa
kolská èinnos a vzdelávanie - RNDr.
Viera Hroncová
Projektový manament - Ing. Duan
Èernaj
Iné èinnosti - Mgr. Marian Kunier
Pokladník zdruenia - Ján Gallo

Mgr. Marian Kunier
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VLACHOVSKÉ KULTÚRNE LETO
Pred dvanástimi rokmi sa z podnetu
MO Matice slovenskej uskutoènil prvý
roèník Letného festivalu ¾udového spevu
a tanca vo Vlachove. Z pôvodne miestnych osláv festival postupne nadobúdal
regionálnu úroveò a v posledných rokoch
sa ho zaèali zúèastòova aj zahranièné
umelecké kolektívy. Keïe ilo u
o medzinárodnú reprezentáciu Vlachova,
nad festivalom prevzala finanènú a organizaènú zátitu obec za spoluorganizátorstva MO MS a ïalích zloiek.
Z betónového parketu pri kultúrnom
dome, kde bolo potrebné kadoroène
stava tribúnu sa festival preniesol do oddychového areálu vlachovského kúpaliska,
kde bol obcou postavený stály amfiteáter
s javiskom. Tohto roku nemu pribudol aj
taneèný parket. Bolo by hriechom vyui
toto obecné zariadenie len 1 krát v roku,
preto obecné zastupite¾stvo prijalo názor
verejnosti organizova tu aj ïalie kultúrne
podujatia. Ujala sa mylienka organizova
Vlachovské leto s pestrou paletou umeleckých ánrov, aby si kadý mohol vybra
svoj program.

¾udového spevu a tanca, ktorý sa konal

v dòoch 17. - 18. júla 2004. V bohatom
kultúrnom programe na ¾udovú nôtu
úèinkovalo 192 èlenov súborov z Dobinej, Vynej Slanej, Gem. Polomy,
Roòavy, domáceho Stromía a partnerskej obce Varbó. Obecenstvo vysoko
ocenilo bravúrne výkony FS Jánoík zo
Svitu, ktorý musel viackrát pridáva program. Umelecký vedúci Jánoíka sa po
vystúpení vyjadril, e u dávno nepocítil
pri vystúpení takú úprimnos a záujem
¾udí, aký prejavilo nae publikum. Do
programu Festivalu - aj keï u nie na
¾udovú nôtu dobre zapadlo vystúpenie
mladých diskotaneèníc z Varbó. Program
Festivalu bol ukonèený ¾udovou veselicou do 22.00 hod.
Tohtoroèný Festival sa vydaril po
kadej stránke, ba prialo mu aj poèasie.
Pozvanie obce a MO MS prijal prvý podpredseda MS v Martine Igor Kovaèoviè,
richtári Gemerèanov z Koíc a z Vysokých Tatier JUDr. Ján Klobuník a Ondrej Vilim, starosta a delegácia z partnerskej obce Varbó a zúèastnilo sa ho

Zaplnené h¾adisko amfiteátra tlieska detským diskotancom z Varbó.

Foto: D. Elexa

Zasadiev som dva javorovo stromky
Na verejnom priestranstve Pri etierni
u po druhýkrát - tentoraz 30. mája 2004
zinscenovali chlapci, dievèatá a eny
z FS Stromí tradièné stavanie mája.
Podujatie má symbolizova dávnu, avak
postupne zanikajúcu tradíciu stavania
májov na Rusadlie, kedy kadý parobok
postavil svojmu dievèau vycifrovaný máj.
Mladí svojim rovesníèkam, starí frajerkám.
Táto tradícia sa v naej obci pomaly
stráca. Chlapci narúbu brezy, naloia ich
na nákladné auto a bez ozdoby ich veèer

poopierajú k oknám dievèat. Vylepi by
bolo potrebné aj ich spevy.
Na rusadelnú nede¾u pripravili
súboristi pekný smrek, dievèatá ho vyzdobili, potom ho mládenci naloili
strýkovi Palovi na voz a so spevom a muzikou obili dedinu. Máj postavili na
ústrednom priestranstve obce, na moste
pri etierni. Asi 250 divákov si po
postavení mája pozrelo krátky kultúrny
program FS Stromí na terase pod strosom.

Mgr. Juraj Kováè

XII. letný festival pozdravili svojou úèasou (z¾ava) Ondrej Vilim - richtár tatranských
Gemerèanov, Igor Kovaèoviè - I. podpr. MS a JUDr. Ján Klobuník - richtár koických
Gemerèanov.
Foto: D. Elexa

Tohtoroèné Vlachovské leto sa zaèalo
v nede¾u 4. júla 2004 koncertom Evanjelického spevokolu AGAPE z Vlachova.
Zúèastnila sa ho síce len necelá stovka
divákov, ktorí vak pod¾a vyjadrenia niektorých z nich boli milo prekvapení vysokou
umeleckou úrovòou spevokolu i hovoreného slova v podaní G. Marciovej.
Veèerného koncertu populárnej hudby
v podaní známeho speváka Otta Weitera
sa mono aj pre finále Majstrovstiev Európy
vo futbale zúèastnilo menej ¾udí, ako organizátori oèakávali, podujatie malo napriek
tomu vysokú umelecké úroveò a návtevníci odmeòovali speváka èastým potleskom.
Prvého dòa kultúrneho leta sa zúèastnil aj starosta partnerskej obce Varbó
z MR Fodor Gyula a dvaja poslanci, aby
dohodli konkrétny program a úèas svojich umeleckých kolektívov na vlachovskom festivale.
11. júla sa v amfiteátri kúpaliska predstavila naa najmladia hudobná skupina
Fáza. Bratia Adamiovci s Jankom Èernajom a Michalom Hroncom zoali úspech
najmä u svojich rovesníkov, ktorí sa pri ich
hudbe dobre bavili aj po koncerte. Známa
slovenská skupina NOCADEÒ prilákala
do amfiteátra takmer dvesto mladých
divákov, ktorí vystúpenie tejto hudby
povaovali za nevedný kultúrny záitok.
Hlavným podujatím Vlachovského
kultúrneho leta bol XII. Letný festival

takmer pästo divákov. Odmenou pre
organizátorov boli pochvalné slová
o vysokej reprezentácii obce a spokojnos naich obèanov. O bezpeènos
návtevníkov festivalu sa staralo takmer
tyridsa usporiadate¾ov, poslancov,
aktivistov obce, ktorým týmto vyslovujeme úprimné poïakovanie. Z väèích
kultúrnych akcií, ktoré ponúkame naej
verejnosti v najbliích víkendových
dòoch sú:
- 31. júl - diskotéka v amfiteátri
- 1. august - 17.00 hod. - koncert
-

-

-

-

folkovej skupiny DRI¼AK
8. august - Vlachovský remeselnícky jarmok na kúpalisku, na ktorom

pris¾úbilo úèas takmer 20 výrobcov
a vystavovate¾ov z Vlachova
14. august - taneèná zábava pod
hviezdami - TREND a J. Korintu
21. august - I. country bál vo Vlachove, hra budú skupiny Veslári
a Veteráni, taneèný program uvedie
skupina Nashville s Koíc
28. august - 18.00 hod. Slovanské
balady - koncert v evanjelickom kostole
20.00 hod. Taneèná zábava s krstom
CD Vlachovská muzika I v amfiteátri
29. august - oslavy SNP pri pamätníku

Budeme Vám vïaèní, ak si niektoré
z týchto kultúrnych podujatí vyberiete.

Mgr. Juraj Kováè

Na koncerte skupiny NOCADEÒ hrala ako predskupina najmladia hudba z Vlachova
Fáza. Z¾ava: Ján Èernaj, Jaroslav Adami, Marek Adami.
Foto: J. Kováè

AKO ÏALEJ S FINANCIAMI OBCÍ
V roku 2000 schválila vláda SR Koncepciu decentralizácie a modernizácie
verejnej správy. V tejto súvislosti vydalo
Ministerstvo financií a splnomocnenec
vlády SR pre reformu verejnej správy balík
zákonov.
Obce oèakávajú, e prijaté zákony prinesú zmenu vzahov medzi tátnym
rozpoètom a rozpoètami obcí a vytvoria
podmienky na ïalie posilnenie preneseného výkonu tátnej správy a originálnych kompetencií.
Avak chybne nastavený proces fikálnej decentralizácie môe v budúcnosti
narui nielen fungovanie obcí, ale aj
riadenie a výkon celej verejnej správy.
Obsah zákonov nenapåòa predstavy obcí,
pretoe dostatoène nerepektuje práva
obcí, princípy stabilizácie, transparentnosti, objektívnosti, spravodlivosti. Zákon
neriei nerovnoprávne postavenie obcí
voèi tátnej správe pri zabezpeèení preneseného výkonu tátnej správy. Prakticky to
znamená, e finanène je podhodnotený
proces delimitácie, nie sú transparentné

rozpoètové pravidlá a nástroje financovania preneseného výkonu tátnej správy,
èo nevytvára podmienky pre poadovanú
stabilitu financovania obcí v ïalom
období. Navrhované zníenie doterajích
vlastných daòových príjmov o vye 50 % je
v rozpore s princípmi decentralizácie.
V poslednej dobe pociujeme pokles
príjmov zo tátneho rozpoètu pre nau
obec ako sú podielové dane, financie na
prenesené a originálne funkcie, èo ovplyvòuje výdavky obce.
Spomenul som iba nieko¾ko problémov, ktoré tátna správa prenáa na
samosprávu s niími finanènými prostriedkami, ako ich sama na konkrétne
funkcie pouívala.
Z uvedených dôvodov vidíme, e sa
nemôe spolieha iba na dotácie zo tátneho rozpoètu a na miestne dane, ale
musíme h¾ada monosti na pritiahnutie
podnikate¾ov do naej obce a okolia.
Podmienky na to máme a veríme, e
v spolupráci s obcami náho regiónu sa
nám to podarí.
Duan Elexa
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Základná kola s materskou kolou Vlachovo

Vyhodnotenie plnenia úloh plánu práce a výchovno-vzdelávacích
výsledkov koly na úseku Z v kolskom roku 2003/2004

V kolskom roku 2003/2004 navtevovalo Základnú kolu vo Vlachove 46
iakov, z toho 26 chlapcov a 20 dievèat. Poèet iakov v jednotlivých roèníkoch:
1. roèník 5 iakov, triedna uèite¾ka Mgr. Mária Hlaváèová, 2. roèník 18 iakov,
triedna uèite¾ka Mgr. Janka Ferencová, 3. roèník 11 iakov, tr. uèite¾ka Mgr.
Mária Hlaváèová, 4. roèník 12 iakov, tr. uèite¾ka Mgr. Janka Ferencová. 1. a 3.
roèník sa uèia v spojenej triede, 2. a 4. roèník majú samostatnú triedu. Poèet
iakov oproti minulému kolskému roku poklesol o 9 iakov, èo je po piatich
rokoch prvý pokles.
kolský klub detí má dve oddelenia
a navtevuje ho 42 iakov. I. oddelenie
má 21 iakov 1. a 2. roèníka, vedie ho
Margaréta Maroová, II. oddelenie má
21 iakov 3. a 4. roèníka, vedie ho Klára
Vargová.
Nepovinný predmet Etická výchova
vyuèovala Margaréta Maroová.
Nepovinný predmet Náboenská výchova
vyuèovala Mgr. Martina Gdovinová, farárka tunajieho evanjelického úradu.
Anglický jazyk sme vyuèovali ako detaované pracovisko CVÈ v Dobinej a vyuèovala ho Janka Èernajová a neskôr A.
Vratiaková z Ninej Slanej. Krúok práce
s PC vyuèovala Z. Mikulíková. O chod
koly sa starali dve prevádzkové pracovníèky a to vedúca HSÚ Z. Mikulíková a
upratovaèka V. Olochová.

Uèitelia a iaci Z s M vo Vlachove

K 30.6. 2004 prospelo vetkých 46
iakov. Zníená známka zo správania
nebola udelená. Poèet vymekaných
hodín v I. polroku bol 1 503 hodín s
priemerom na jedného iaka 32,78 hod.,
v II. polroku 1 500 hod. Spolu za celý
kolský rok 3 003 hod. s priemerom na
jedného iaka 65,28 hod. Oproti minulému kolskému roku iaci vymekali
o 1 361 hodín menej. Vetky hodiny boli
ospravedlnené.

Hodnotenie plnenia úloh plánu práce
k. roku 2003/2004

Najväèím problém je zákon o financovaní kôl. Pretoe finanèné prostriedky
nepostaèujú na bezproblémový chod
koly a kolských zariadení poiadali sme
o pomoc rodièov a Obecný úrad vo
Vlachove. Rodièia súhlasili so zvýením
poplatkov za M, KD a hlavné jedlo.
Obecný úrad zatia¾ o finanènej pomoci
pre kolstvo nerozhodol.
Najväèím prínosom a morálnym ocenením bola realizácia Koncepcie environmentálnej výchovy v kolách. Za
dlhoroènú prácu v tejto oblasti sme boli
ocenení cenou ministra ivotného
prostredia ako jediná kola na
Slovensku. Poïakovanie tu patrí najmä

koordinátorke naej koly M. Maroovej.
Dôleitou bolo i splnenie úlohy v rámci
projektu INFOVEK a od augusta tohto
roku budeme ma poèítaèovú uèebòu s
pripojením na internet a budeme môc
skvalitni výchovno-vzdelávací proces od
nového kolského roka.

Oblas riadenia

V spolupráci s OcÚ vo Vlachove,
radou koly, rodièovským zdruením sa
nám podarilo zabezpeèi materiálne
potreby na bezproblémový chod koly.
Z rozpoètu OcÚ vo Vlachove sme utesnili
okná na budove Z a M. Nepodarilo sa
nám namontova termoregulaèné ventily
nako¾ko s výmenou radiátorov by nás táto
investícia bola vyla na 100 tis. Sk a tieto
peniaze sme u v rozpoète nemali. Vo
februári sme namontovali na dolnej

Foto: Archív Z

chodbe stropné svietidlá, ktoré nahradili
doterajie, ktoré nám prekáali najmä pri
vyuèovaní telesnej výchovy a aj po estetickej stránke je to lepie.

Hodnotenie dosiahnutých
výchovno-vzdelávacích výsledkov

V kolskom roku 2003/2004 sme
pokraèovali v hodnotení a klasifikácii
iakov známkou, ktorá bola doplnená
slovným hodnotením. Na konci roka
prospelo vetkých 46 iakov. Uskutoènené boli písomné previerky z predmetov matematika, slovenský jazyk,
prvouka, prírodoveda a vlastiveda.
Aktivity iakov:
- úèas na okresnej súai aliansky
Mako, na súai Kellnerova Poloma,
v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín,
- v decembri sme uskutoènili Mikuláske
posedenie iakov I. roèníka s demi M,
tradièné bolo Posedenie pod jedlièkou
v spolupráci s rodièovským zdruením,
kde nai iaci predviedli pásmo vlachovských ¾udových zvyklostí, úspech
mala výstavka vianoèného stolovania
a ozdôb, v spolupráci s rodièmi pripravili
karneval, návtevu hvezdárne v Roòave,
divadla v Dobinej. V rámci Dòa
otvorených dverí pripravili pre rodièov

návtevu koly poèas vyuèovania a pre
iakov 4. roèníka sa uskutoènila vedomostná súa v slovenskom jazyku a matematike medzi okolitými kolami.
Pripravili sme aj výstavku modelárov,
valentínsky kvíz, zúèastnili sme sa okresného kola Pytagoriády, uskutoènili Kvíz
o preèítanej knihe, navtívili obecnú
kninicu a bola pripravená výstavka kníh
v rámci Mesiaca knihy, v júni sme
navtívili divadlo v Roòave a spestrením
bola i beseda s policajtmi z ObO PZ
v Dobinej.
V rámci environmentálnej výchovy sa
iaci zapojili do týdòa kompostovacích
aktivít. V rámci Stromu ivota majú nai
iaci vytvorený krúok Trpaslíkov, ktorý
získal i ocenenie (trièká) a získali i jeden
poèítaè. kola je zapojená do súae
EKOPAKY, do výtvarnej súae Voda
pre ivot, zúèastnili sme sa ekologickej
výstavy v Roòave, na ktorej sme získali
osem ocenení. Vydaril sa nám i zber
odpadových surovín, máme plný kontajner (cca 5 ton), ktorý odvezieme do
Zberných surovín v Roòave. Získané
finanèné prostriedky pouijeme na nákup
uèebných pomôcok.
Podarilo sa nám pre kolu zabezpeèi
tri poèítaèe a v KD majú iaci vybudovanú poèítaèovú uèebòu.
K rozvoju telesnej zdatnosti prispeli
Dni portu 2003, kde sme súaili o
titul najzdatnejí iak - iaèka prísluného
roèníka. Uskutoènili sme lyiarsky výcvik
v Rejdovej a v závere kolského roka
sme sa zúèastnili malej atletickej
olympiády v Ninej Slanej.
Skonèil sa rok 2003/2004. Zákon o financovaní kôl bude pre nás rozhodujúci.
Zriaïovate¾ nám zrejme v tomto nepomôe, pretoe sám zápasí s nedostatkom
financií. Vedenie koly pripraví retrukturalizáciu chodu vetkých úsekov naej koly,
aby sme mohli tento rok prei. Je to na
kodu, pretoe naa kola dosahuje ve¾mi
dobré výsledky - v rámci tematickej
inpekcie sme dosiahli v matematike
4. roèníkov priemer 1,55, èo bol najlepí
výsledok v rámci náho okresu a aj podmienky na neruený a zdravý vývoj detí sú
v naej kole na vysokej úrovni. Veríme, e
pedagógovia ale i ostatní zamestnanci Z
s M nestratia svoj elán a zanietenie do
práce a budú ich tei a hria nae
výsledky.
Za dosiahnuté výsledky vo výchovnovzdelávacom procese je potrebné
poïakova vetkým pedagogickým a
nepedagogickým zamestnancom.

Mgr. ¼ubomír Hlaváè
riadite¾ Z s M

Hliadka mladých zdravotníkov z Vlachova

Hliadka mladých zdravotníkov
Hliadka mladých zdravotníkov zaèala
svoju èinnos v roku 2001/2002 v Z vo
Vlachove. Viedla ju vychovávate¾ka Klára
Vargová a banský záchranár Jozef Varga.
Náplòou krúku bolo oboznámi
iakov s lieèivými rastlinami a ich
vyuívaním, resuscitáciou, poskytovaním
prvej pomoci pri rôznych poraneniach,
odreninách, bezvedomí.
V kolskom roku 2001/2002 sme sa
prvýkrát zúèastnili okresnej súae
Hliadka mladých zdravotníkov I. stupòa
v Roòave, kde sme obsadili IV. miesto.
Krúok navtevovali iaci 3. a 4. roèníka.
V roku 2002/2003 sme v okresnej
súai v Roòave získali I. miesto a okres
Roòave sme reprezentovali v regionálnom kole vo Svidníku. V roku 2003/2004
sme získali V. miesto.
Deti v krúku získavajú teoretické
vedomosti o zloení ¾udského tela, o poskytovaní prvej pomoci, o empatii, kamarátstve, vzájomnej pomoci. Získané
vedomosti vedia tvorivo uplatni v praxi,
o èom svedèia aj ocenenia.

Klára Vargová

Z tvorby detí

Ná operenec
Ktoe si to ako pán,
vykraèuje v blate sám?
Na vysokej nohe stále,
ije si on neustále.
Po moèiari veène plúi,
nikomu tým neublíi.
Len abky sú vdy v strehu,
neuniknú nikdy veru.
V bielom celý odetý,
ako lekár pre deti.
To je ten ná operenec,
bocian - rados deúreniec.

Ráchel Liptáková
4. roè.

Vlachovskú kolu odmenili za ochranu
ivotného prostredia cenou ministra
Cenu ministra ivotného prostredia
SR Lászlóa Miklósa dostala v Luèenci
Základná a materská kola z Vlachova
v okrese Roòava. Z rúk ministra si prevzalo toto málotriedne zariadenie
odmenu za mimoriadne úspechy v environmentálnej výchove a starostlivos
o ivotné prostredie. kola má len 46
detí vo veku 6 a 10 rokov a ako prvá
v okrese zaèala v roku 1999 so sepa-

rovaným zberom odpadu. Zbierame
papier, triedime odpad, sadíme stromy,
zachraòujeme ivoèíchy, zapojili sme sa
do nieko¾kých projektov, získali sme
v nich u nieko¾ko ocenení..., vymenúva riadite¾ koly ¼ubomír Hlaváè.
Koordinátorka environmentálnej
výchovy Margaréta Maroová zaèala
s projektmi v roku 1998, kedy kolu
(pokraèovanie na 2. str.)

JÚL 2004

VLACHOVSKÉ NOVINY - STROMÍ

5

Obec Vlachovo bude ma lekársku ambulanciu
Obèania Vlachova sú odkázaní
dochádza za obvodnou lekárkou do
Ninej Slanej, za detskou lekárkou do
Dobinej alebo Roòavy. Stojí to ve¾a
èasu a aj peòazí, nehovoriac o cestovaní
a vyèkávaní na autobus v horúèke èi inej
akútnej chorobe najmä v zimnom období.
Obecné zastupite¾stvo na podnet
starostu pristúpilo na jar tohoto roku k rokovaniu s obvodnou lekárkou MUDr. M.
Mlynárovou o zriadení ambulancie v obci.
Lekárka túto mylienku uvítala, ba záujem
o vyuitie ambulancie prejavila aj detská
lekárka MUDr. M. Spiáková z Roòavy.
V majetku obce Vlachovo je aj budova materskej kôlky. Keïe detí je
ia¾bohu èím ïalej tým menej, rozhodla
sa obec prestava nevyuité priestory na
ambulancie. Starosta dal pripravi
stavebnej firme z Roòavy rozpoèet so
situaèným náèrtom rekontrukcie. Firma
zostavila návrh rozpoètu vo výke 380
tis. Sk. Keïe iados o príspevok na
túto stavebnú akciu z VÚC Koice bola
pre nedostatok financií zamietnutá,
obec sa rozhodla urobi rekontrukciu
z vlastných zdrojov. Zakúpené boli tvárnice, cement, vápno a iný stavebný
materiál s tým, e do nových priestorov
boli zúitkované vybúrané zárubne,
dvere, svietidlá, WC a i. z kultúrneho
domu. Pod¾a predbeného prepoètu
nás tak stála prestavba menej ako

polovicu z rozpoètovanej sumy.
Zásluhu na postavení tohoto pre obec
uitoèného diela majú najmä títo obèania: tefan ivec, Vladimír Marci, Ján
Varga, Jozef Slivka, Ján Adami, Marek
Krupár, Emil Kolesár, Duan Ondrejèík,
V. Vargová, M. Suchá, Z. Elexová a i.
iadnu, ba skôr zavádzajúcu zásluhu na
zriadení tohoto pre obyvate¾stvo potrebného zdravotníckeho zariadenia má VÚC
Koice, ktorý najprv prijal a zverejnil
uznesenie na podporu rozvoja zdravotníckej starostlivosti a potom vetkým
oznamoval, ako sa to nedá.
Ambulancie sú pripravené, vybavené
je povolenie na prevádzku z hygieny,
t.è. je vybavovaná prísluná dokumentácia z KÚ Koice.
Pod¾a vyjadrenia MUDr. M. Spiákovej bude sa v detskej ambulancii ordinova urèité hodiny poèas troch dní.
Obvodná lekárka MUDr. M. Mlynárová
bude ordinova v tých istých priestoroch
dva dni s tým, e zdravotná sestra bude
chodieva ráno robi predpísané
zdravotnícke úkony. V rekontruovaných priestoroch M sú ete dve
vo¾né miestnosti, v ktorých plánujeme
zriadi masérske a rehabilitaèné sluby.
Predpokladaný termín zaèiatku pôsobenia zdravotných ambulancií je 2. september 2004.

Mgr. Juraj Kováè

Rozhovor s kronikárkou obce

Závereèná správa o písaní kroniky
V minulom roku zaèala písa
obecnú kroniku pani Klára Hajdúková. Výsledkom jej úsilia a zodpovedného prístupu je hotová kronika obce, èo sa predtým za
pädesiat rokov nepodarilo urobi
jej predchodcom. Redakcia
naich novín sa pýtala pani
Hajdúkovej na jej postup pri písaní
obecnej kroniky:
Prvého mája 2003 som zaèala
zbiera prvé materiály k písaniu kroniky
obce. Boli to zápisnice MNV a Obecného úradu vo Vlachove, kroniky kôl,
cirkevná, kroniku po¾ovníckeho zdruenia, Slovenského zväzu ien, Výstupu
na Stromí, Folklórneho súboru, záznamy z akcií, zápisnice, listiny o Matici
slovenskej v obci, publikácie, monografie a iné. Nemohla som zabudnú na
predsedov a starostov obce od roku
1950, ktorí nau obec viedli v chode,
dbali o jej rast, zásobovanie, viedli
kultúrny ivot obèanov. Oni sa museli
stara o obec a tým aj o samotných
obèanov. Veï sa aj hovorí, e bez vetra
sa ani lístok nepohne. Aby boli obèania
spokojní, kadý rok im museli predstavitelia obce sklada úèty, ako gazdovali s obecnými financiami, èo
v ktorom roku postavili, aby boli v obci
opravené cesty, aby tiekla voda a rieili
problémy.
Viem, èo to je, aká je to mravenèia
práca za rok, aby èlovek získal materiály
o týchto udalostiach a v rôznych sférach
a nie ich ete aj riei.
K písaniu kroniky som si domov
musela nanosi batohy tlaèív, pretudo-

va ich, porovnáva, vyh¾adáva, spracova a nakoniec ich vraca.
Poèas roka som navtívila asi sto
domácností vo Vlachove, v Dobinej,
Betliari, Goèove, vo Vynej Slanej
a v Roòave. Nachodila som pekných
pár desiatok kilometrov, najazdila autom
a natelefonovala peknú kôpku minút.
Spracovala som 53 rokov a zapísala
som do Pamätnej knihy - kroniky
Vlachova 250 strán.
Za pomoc pri mojej práci ïakujem
najprv starostovi Mgr. Jurajovi Kováèovi,
bývalým predsedom a starostom obce
a ich rodinným prísluníkom, zástupkyni
starostu RNDr. Viere Hroncovej, pracovníèkam obecného úradu R. Lekovej a J. Labuzíkovej za rady a materiálnu pomoc. Ïalej riadite¾om kôl, pani
farárke Gdovinovej, predsedom
spoloèenských organizácií, predsedovi
RD Ing. M. Gálovi. a vetkým obèanom,
ktorí mi vemone pomáhali a venovali
mi ve¾a svojho vo¾ného èasu. Ete raz
vetkým srdeène ïakujem a verím, e
mi budú pomáha i v budúcich rokoch.
Pri zápise za rok 2004 by som ete
chcela doloi do kroniky naej obce
¾udové zvyky a obyèaje, ktoré nie sú
uvedené a to zvyky na Jána, vianoèné
jedlá, ve¾konoèné jedlá, výsluky za
oblievaèku, prácu Miestneho kultúrneho strediska, prácu Komunistickej
strany, výstavbu súkromných domov
v obci, zapísa do nej ¾udí, ktorí sa
ve¾kou mierou zaslúili o organizovanie
portových a kultúrnych akcií vo
Vlachove a to, o èom som sa v súèasnosti dozvedela.

Za rozhovor ïakuje M. Kunier

Hlavným rozvojovým dokumentom obce je Územný plán. V súèasnosti pripravuje pre nás
túto dokumentáciu Ing. arch. Duan Genèanský z Popradu. Na obr. Konzultuje so
starostom obce koncepciu ÚP obce Vlachovo.
Foto: J. Labuzíková

Otázka obèanov
Èo s odpadovými tetrapakovými krabicami cez letné prázdniny?
iaci naej Z robia kadý piatok cez
kolský rok zber tetrapakových krabíc od
mlieka, dúsov a pod. Poèas kolských
prázdnin sa zber nerobí. Riadite¾ Z s
M Mgr. ¼ubomír Hlaváè nám na otázku
z titulku èlánku odpovedal:
iaci naej koly budú v zbere odpadových tetrapakových krabíc pokraèova

po prázdninách. Prosíme obèanov, aby
tento domový odpad poèas prázdnin
zhromaïovali v priestoroch svojich
domácností tak, aby ho deti mohli zozbiera v prvý septembrový piatok. Budú
Vám za to vïaèné, pretoe kola je hodnotená za mnostvo odovzdaného
odpadu.
Redakcia

Vlachovskú kolu odmenili ...
(pokraèovanie z 1. str.)
zaradili do siete kôl podporujúcich
zdravie. Deti si ve¾mi rýchlo zvykli, e
papier ukladáme do peciálnych krabíc,
ktoré potom odovzdávame do zberu.
Postupne sme zapojili celú dedinu.
Zaèali sme s nástenkami, rozhlasovými
reláciami, pokraèovali roznáaním
propagaèných materiálov do kadej potovej schránky v dedine, dokonca aj do
predajní. Na zaèiatku nikto nevedel
o kompostovaní a tak sme deom aj
dospelým premietli videonahrávky
o domácom kompostovaní. Teraz majú

kompostoviská doma traja èi tyria obyvatelia a vetci aktívne udriavajú èistotu
priestoru, v ktorom ijú hovorí koordinátorka. Deti sa venujú ochrane prostredia
nielen na vyuèovacích hodinách, ale aj
v kolských kluboch a vo¾noèasových
aktivitách. Postupne sa kola prepracovala na zariadenie, pecializujúce sa na
environmentálnu výchovu. V súèasnosti
u aktívne spolupracuje s ochranármi
Národného parku Slovenský kras
a s obèianskymi zdrueniami.

Stela Krausová, Gemerský denník

VYKROÈILI SME DO STOROÈIA POIAROV ?

(pokraèovanie z min. èísla)

V osemdesiatych rokoch som sa zúèastnil výskumu managementu - spravovania
Národnej prírodnej rezervácie Devínska
Kobyla pri Bratislave. Zistili sme, e v trávnom lesnom poraste, ktorý sa nekosil, ani
nespásal 22. apríla 1983 bolo priemerne
len 27 % zelených a a 73 % suchých
rastlín. Podobne bolo 24. októbra 1983
len 27 % zelených a 72 % suchých, stariny.
Najväèie nahromadenie stariny a opadu
rastlín je na hlbích pôdach na jar a neskoro na jeseò a len v lete jej podiel klesá.
V roku 1981 sme v jesenných mesiacoch po dadi vypálili rastliny tak, e
zhorela vrchná èas rastlín. Poèet druhov
rastlín pred vypálením dosahoval na
ploche 0,25 m2 14 a 252 rastlín a o rok
neskôr sme zaznamenali 14 druhov a poèet rastlín vzrástol na 401. Pri vzniklom
poiari v auguste 1983 sme zistili, e pred
poiarom bolo od 72 - 83 % stariny. Po
poiari o dva mesiace sa pomer náhle
zmenil. Starina mala 2,8 - 41 % a zelené
rastliny 59 - 97 %. O rok sa poèet druhov
zdvojnásobil a poèetnos rastlín viac ako
zdvojnásobila.
V roku 1976 vo ve¾mi suchom polroku
zhorela v júli vegetácia v Národnej prírodnej rezervácii Ve¾ký Kyse¾ tak, e zhorel

hlboko pomedzi skaly nahromadený
humus a pôda zmenila svoj typ. Pôda po
poiari mala vlastnosti lúhu, mala nízku
kyslos, ve¾ké pH, pretoe na povrchu
ostalo ve¾a popola. Na spálenisku sa rada
zdriavala zver. Z helikoptéry zhadzovali
iky smreka, aby sa na pôde zaèal
vytvára nový porast, ale vysoká zásaditos pôdy nedovolila vyklíèeniu semena.
K vyklíèeniu semena a tvorbe porastu
dolo a po troch rokoch a to boli najmä
borovica lesná, smrekovec a vàby.
Na základe skúseností z výskumu
a z preèítanej literatúry, treba si uvedomi,
e odstraòovanie nahromadenej rastlinnej
hmoty kosením bez poruenia povrchu
pôdy, na niektorých ekotypoch stabilizuje
a vylepuje kvantitatívne i kvalitatívne
zloenie vegetácie, alebo ju udriava
v pôvodnom stave. Na niektorých
stanovitiach v niektorých rastlinných
spoloèenstvách (fytocenózach) hromadí
sa odpad a starina, ktorá zaberá priestor,
èo má za následok znemoòovanie existencie chránených a zriedkavejích rastlín
a rastlín s vyou kàmnou hodnotou.
Okrem toho starina a opad výrazne mení
mikroklimatické pomery.

RNDr. J. Hajdúk, Èastá
(pokraèovanie v budúcom èísle)
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Za poznaním naej histórie

Vysoká pec Karol (Karlova huta) vo Vlachove
Vysoká pec Karol (Karlova huta), situovaná v katastrálnom území obce
Vlachovo v lokalite Dobinská Píla, je
zapísaná ako pamiatka v tátnom zozname pod èíslom Vs 2489.
Vysoká pec vo Vlachove z roku 1870
dokumentuje dnes u historickú technológiu výroby surového eleza na drevenom uhlí, okrem toho upútava aj svojím
architektonickým prevedením. Retaurovanie a pamiatková ochrana vysokej
pece Karol vo Vlachove sú plne zdôvodnené hutníckymi tradíciami v Slovenskom
Rudohorí, obzvlá v Gemeri.
Podobné technické pamiatky v celosvetovom meradle sú povaované za vzácnos. Z toho dôvodu pre svetovú informáciu Univerzita v Sheffielde (Anglicko) publikovala v 80. rokoch preh¾ad o starých
vysokých peciach na celom svete, v ktorom je uvedená aj Karlova huta vo Vlachove (medzi 7 vysokými pecami v Èechách a na Slovensku).
Vysokopecnú hutu pri sútoku rieky
Slanej a potoku Dobiná postavil v roku
1843 gróf Karol Andrássy. Huta bola
pomenovaná po jej majite¾ovi Karlova
huta. Pri hute pracovala aj zlieváreò,
v ktorej vyrábali zariadenia pre liehoStála rubrika

varnícky priemysel. Neskôr sa eleziareò
stala súèasou eleziarskeho podniku
grófa Emanuela Andrássyho, ktorý tu
v roku 1870 postavil druhú vysokú pec
o objeme 28 m3 a výke 12 m. Bola to
vysoká pec pilierovej kontrukcie s otvorenou nistejou. Na ohrev vzduchu slúil
liatinový ohrievaè vzduchu, pohon
vysokopecného dúchadla zabezpeèovali
dve vodné kolesá. Surové elezo sa
spracúvalo v miestnych hámroch, resp.
v znaènej miere sa dostávala na trh
v nespracovanom stave.
V 80. rokoch 19. storoèia bola v prevádzke u len jedna vysoká pec. V roku
1884 sa vo vysokej peci vyrobilo 3 600
ton bieleho surového eleza na bessemerovanie. V roku 1898 dosiahla roèná
výroba 5 162 ton surového eleza.
V roku 1900 sa zmocnila vlachovskej
eleziarne Rimavsko-muránsko-salgótarjánska eleziarska akciová spoloènos,
ktorá definitívne zastavila výrobu v roku
1907.
Rekontrukciu Vysokej pece Karol
zabezpeèuje v súèasnosti Slovenské
technické múzeum v Koiciach.

Z archívu PÚ Roòava

Charakteristika hospodárenia JRD vo Vlachove

Tak, ako to bolo spomenuté v predchádzajúcich statiach, spoloèný skutoèný drustevný ivot zaèal a v rokoch
1959. Rastlinnú výrobu, ktorá sa stala
základom spoloèného hospodárenia
bolo moné organizova ihneï, pretoe
pôda bola k dispozícii a vyadovala len
obrobenie, osiatie alebo zasadenie plodinami. Dôleitou podmienkou pre realizáciu tohto zámeru boli pracovné sily,
ktoré sa nachádzali v èlenskej základni,
ale aj medzi obèanmi obce.
Brzdou aktivity úèastníkov práce bolo
slabé odmeòovanie. Hodnota pracovnej
jednotky (PJ), ktorá sa pouívala ako
meradlo, sa pohybovala v rozpätí od 7,do 20 korún. Výkonný pracovník za
odpracovanú smenu mohol zarobi najviac
2 PJ, èie v hodnote 14,- a 40,- korún.
V tom èase okolité závody poskytovali
výhodnejie pracovné podmienky
a preto ¾udia radej chodili do zamestnania mimo po¾nohospodárskeho podniku. Aby sa zabezpeèili po¾nohospodárske práce na drustevnom
majetku, èlenské schôdze preto
rozhodovali o povinnej pracovnej úèasti,
ktorá bola viazaná poskytovaním záhumienkov. Napríklad èlen, ktorý mal záhumienok vo výmere 20 árov, bol viazaný
povinnosou odpracova na drustve 80
PJ do roka. Keï stanovený limit nesplnil, bola mu predpísaná urèitá finanèná
pokuta, konkrétne 50,- korún za kadý
neodpracovaný ár záhumienku. Neskôr
bol viazaný aj dôchodkovým zabezpeèením, pre ktoré platili prijaté zákonné opatrenia. Najprv to bolo povinné
platenie, neskôr zápoèet pod¾a odpracovaného poètu pracovných jednotiek
tak, e rok sa zapoèítal len tomu èlenovi, ktorý v rastlinnej výrobe odpracoval
najmenej 130 PJ v inej èinnosti, ako
stavebná alebo pridruená výroba, èi
skladovanie materiálu 160 PJ a v ivoèínej výrobe 250 PJ.

Hodnota pracovnej jednotky v zaèiatoèných rokoch hospodárenia bola
nasledovná:

Roky v Kès
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

8,10,12,13,16,15,15,21,-

v natur.
5,42
3,41
0,98
*
*
*
*
*

vypl. odm.
za prácu v tis.
249
555
703
790
899
967
1018
1313

* zápoèet v peòanej odmene

Ako z preh¾adu vyplýva, odmeny
a mzdy kadým rokom rástli, èo zoh¾adòuje rozvoj jednotlivých druhov èinnosti a úèasti èlenov ale aj neèlenov na
práci. Za rozhodujúci povaujeme rok
1962, kedy nae drustvo ako prvé
v okrese Roòava zavádza do odmeny za
vykonávanú prácu pevnú peòanú
odmenu. Konèí sa bezplatné poskytovanie naturálií ako súèas zálohovania na
pracovné jednotky, ale platí pevnú pracovnú jednotku a umoòuje úèastníkom
práce vyí mesaèný zárobok. Týmto
momentom mení sa vzah èlenov k práci,
ktorý podmieòuje ekonomiku èinnosti na
kadom pracovnom úseku. Do jednotlivých odvetví najmä v ivoèínej
výrobe bol zavedený chozrasèot,
ktorým bolo rozpísané a mesaène vyhodnocované plnenie ukazovate¾ov nákladov, príjmov a úitkovosti zvierat. Toto
bolo podkladom pre odmeòovanie
oetrovate¾ov. Je to metóda, ktorá
pomáha zvyova zainteresovanos pracovníkov na výsledkoch práce a upevòuje systém spravodlivosti aj ekonomický
zákon socializmu: Kadý pod¾a svojich
schopností, kadému pod¾a mnostva
a akosti vykonanej práce.

Ing. Ján Gál

Vlachovskí konfirmandi r. 2004

Foto: Archív úèasntníkov

KONFIRMÁCIA
Vlachovo 5. a 6. júna 2004

Pri sèítaní ¾udu sa k naej cirkvi prihlásilo pribline 700 ¾udí, take väèina obyvate¾ov tejto obce by mala pozna
odpoveï na otázku: èo je konfirmácia!
Vzápätí vak musím kontatova, e 90 %
z týchto ¾udí u dávno zabudlo, èo táto
slávnos znamenala a aký význam by mala
ma pre ivot kadého veriaceho èloveka.
Zaènem vak pekne od zaèiatku. Samotnej
slávnosti konfirmácie predchádza dvojroèná príprava, kde sa mladí ¾udia (vo veku
12 rokov) uèia základom kresanskej viery
i uèenia naej cirkvi. Uèia sa o tom, kto je
to Boh, èo je to viera, ako funguje cirkev,
uèia sa o sviatostiach, etike i o dejinách
cirkvi. Po tejto príprave usilovný èlovek
nadobudne základné znalosti, ktoré
samozrejme má rozvíja ïalej. Takisto je
dôleité poèas tejto prípravy mladých ¾udí
zapája aj do ivota cirkevného zboru, èo
sa samozrejme dá len za spolupráce
rodièov èi èlenov domácnosti. Táto dvojroèná príprava i povinná návteva Sluieb
Boích je zbytoèná, ak mladí ¾udia nemajú
vzor vo viere svojich rodièov èi príbuzných.
Samotná slávnos konfirmácie v sebe
nesie znak odpovede na Boie volanie.
Pán Boh v krste svätom hovorí malému
dieau: ty si môj syn, ty si moja dcéra.
Tam kadému z nás ponúka svoju milos,
poehnanie, prítomnos i s¾ub spasenia
a záchrany skrze Pána Jeia Krista. Za
malé diea sa pri krste k Bohu priznávajú
jeho rodièia i krstní rodièia, keïe ono
samo to ete nedokáe. Tu nastupuje

starostlivos rodièov i krstných rodièov,
ktorí majú diea privies k Pánu Bohu,
k viere v Neho, lebo to pri krste s¾úbili
pred samotným Bohom. Za splnenie èi
nesplnenie tejto úlohy sa budú zodpoveda na poslednom súde. Slávnos konfirmácie je odpoveïou na toto volanie krstu.
Tu by mal mladý èlovek poveda svojmu
nebeskému Otcovi: áno, Otèe, ja som
Tvoj syn, ja som Tvoja dcéra. Samozrejme,
e túto slávnos treba bra váne, nielen
ako monos dosta darèeky, lebo pod¾a
Boieho slova sa budeme zodpoveda za
kadé slovo, ktoré vyriekneme. A tam na
slávnosti povedia mladí ¾udia svoj s¾ub vernosti Pánu Bohu a to predsa nie je zanedbate¾né, aj keï na to niektorí nedávajú
dôraz. Konfirmáciou sa konfirmand stáva
zodpovedný za svoj duchovný ivot - teda,
èi sa rozhodne za Boha èi proti Bohu!
Mnohokrát vak musíme kontatova, e
konfirmácia je smrou viery v mladých
¾uïoch.
Preto vás chcem aj cez tento èlánok
vyzva: zmierte sa s Bohom! Buïte príkladom vo viere naim 8 konfirmandom
a modlite sa za seba i za nich, aby sme
mohli raz spoloène vetci stá pred tvárou
náho nebeského Otca. Nech nás Boí
Syn Jei Kristus naplní svojim Duchom,
aby sme mohli by Jeho uèeníkmi a zostali mu verní a dokonca, ako sme to aj
my s¾ubovali pri svojej konfirmácii.

Monoe si niektorí z vás vimli plagátik na informaènej tabuli pri zastávke
autobusu práve s týmto názvom - Quo
vadis? Sú to dve latinské slová, ktoré
môeme jednoducho preloi - Kam
kráèa? Kam ide? Otázka, ktorá je
v dnenej dobe potrebná ako so¾. V spleti
rôznych názorov, rôznych filozofií a duchovných smerov, jednoducho v pluralitnej postmodernej dobe, ktorá sa nechce
viaza na iadne tradièné hodnoty, napr.
na Boha, kresanstvo a jeho morálku, èi
etiku - práve v tejto dobe je viac ako
dôleité, aby kadý jeden z nás skúmal,
kam kráèa, kam sa uberá, v èo verí, èo
presadzuje a aké hodnoty vyznáva. Kluby
Quo vadis nám v tom chcú pomôc.
Iste, nejedná sa tu o iaden patent nato,
ako i a ani niè podobné. Ponúka sa tu
len jedna z moných alternatív, pre ktoré
sa v ivote môe slobodne rozhodnú.
Èo to vak je Quo vadis? Pod týmto
názvom sa organizujú kresanské kluby

pre mladých, ale aj pre ¾udí strednej
a starej generácie, ktorí majú túbu ïalej
rozvíja svoj vzah s Pánom Bohom, a to
prostredníctvom neformálnych stretnutí,
zaujímavého programu, naplneného osobnými svedectvami ¾udí o tom, ako ich Pán
Jei zmenil, ako ovplyvnil ich ivot a hodnoty, ktoré uznávajú. Nie je to vak leno
hovorenom slove. Je monos si aj
zaspieva, resp. pozrie spoloène film
a pod. Je monos pozva si zaujímavých
¾udí. Kadý hos prináa novú tému
a ivotnú skúsenos, ktorú ukazuje na
Boie pôsobenie v jeho ivote a Boiu
lásku voèi vetkým ¾uïom. Z obrovského
spektra tém spomeniem len niektoré:
Astronómia verzus astrológia, Radostný
ivot s handicapom, V zajatí okultizmu,
ivot so sklerózou multiplex, Kauza
Kristus, Virtuálna realita, Izrael - kriovatka
civilizácií, Psychologické problémy odpovedá kresanský klinický psy-

Mgr. Martina Gdovinová
námestná farárka

QUO VADIS ...?

(pokraèovanie na 7. str.)
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NEPORUUJME ZÁKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(pokraèovanie z min. èísla)

V zmysle ust. § 2 písm. e) zákona
è. 416/2002 Z.z. prela dòom 1.1.2003
na obec pôsobnos na úseku stavebného
poriadku. Pôsobnos tohto preneseného
výkonu tátnej správy je vykonávaná
pod¾a § 117 zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorích
zmien a doplnkov. Obec je stavebným
úradom a vykonáva rozhodovaciu èinnos vrátane ukladania pokút.
Rozhodovacia èinnos sa vykonáva
v územnom a stavebnom konaní, v konaní
o zmene stavby pred jej dokonèením,
v konaní o povolení terénnych úprav,
prác a zariadení, v kolaudaènom konaní,
v konaní o dodatoènom povolení stavieb,
v konaní o odstraòovaní stavieb, v konaní
o pokutách a priestupkoch, v konaní
o vyvlastnení a iných pod¾a zákona.
Stavebné povolenie sa vyaduje,
pokia¾ stavebný zákon a vykonávacie
predpisy k nemu alebo osobitné predpisy
neustanovujú inak, pri stavbách kadého
druhu bez zrete¾a na ich stavebnotechnické vyhotovenie, úèel a èas trvania.
Stavebné povolenie sa vyaduje aj pri
zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Ohlásenie stavebnému úradu sa
predkladá:
- pri drobných stavbách, ktoré plnia
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe
a ktoré môu ovplyvni ivotné prostredie;
drobné stavby sú:
- prízemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2 a výka 5 m,
napr. kôlne, práèovne, letné kuchyne,
prístreky, stavby na chov drobného
zvieratstva, altánky, sauny a pod.,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje zastavanú plochu 25
m2 a håbka 3 m, napr. pivnice, umpy,
- stavby organizácií na lesnej pôde
slúiace na zabezpeèovanie lesnej výroby a po¾ovníctva ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 30 m2 a výka 5 m, napr.
sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
- oplotenie,
- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete,
- nástupné ostrovèeky hromadnej
verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty
a pod.
- pri stavebných úpravách, ktorými sa
podstatne nemení vzh¾ad stavby, nezasahuje sa do nosných kontrukcií stavby,
nemení sa spôsob uívania stavbya
neohrozujú sa záujmy spoloènosti;
- pri udriavacích prácach, ktoré by
mohli ovplyvni stabilitu stavby, poiarnu
bezpeènos stavby, jej vzh¾ad alebo
ivotné prostredie a pri vetkých udriavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
- pri telekomunikaèných stavbách
(nosièe telekomunikaèných zariadení)
- pri prízemných telekomunikaèných
stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výka 4,5 m,
- pri výmene alebo dopåòaní telekomunikaèných zariadení na existujúcich
telekomunikaèných stavbách, keï nedôjde k zmene stavby.
Stavebník drobných stavieb, stavebných
úprav alebo udriavacích prác je povinný
ich uskutoènenie vopred písomne ohlási
stavebnému úradu. Stavebník môe usku-

toèni drobnú stavbu len na základe písomného oznámenia stavebného úradu.
Udriavacie práce môe stavebník vykona,
pokia¾ stavebný úrad do 30 dní odo dòa
ohlásenia neurèí, e tieto práce podliehajú
stavebnému povoleniu.
Udriavacími prácami (bené udriavacie práce), pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu sú najmä:
- opravy fasády,
- opravy a výmena strenej krytiny
alebo povrchu plochých striech,
- výmena odkvapových ¾abov a odtokových zvodov,
- opravy oplotenia a výmena nepodstatných stavebných kontrukcií (vnútorné prieèky, omietky, obkladov stien,
podláh a dlaieb, komínov, okien, dverí
a schodiových zábradlí),
- údrba a oprava technického,
energetického alebo technologického
vybavenia stavby,
- výmena zariaïovacích predmetov,
- maliarske a natieraèské práce.
Obec je oprávnená prejednáva priestupky a protiprávne konania právnických
osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie vo veciach, v ktorých vykonáva tátnu správu v rozsahu ustanovenom
stavebným zákonom.
Druhostupòovým orgánom vo veciach,
v ktorých v správnom konaní rozhodla
obec pod¾a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorích predpisov je Krajský stavebný úrad v Koiciach.

Jana Pukáová

Turistika na Ve¾ký piatok
Mylienka netradièného trávenia
Ve¾kého piatku nala odozvu u vlachovských a roòavských turistov.
Spoloène uskutoènili neformálny turistický pochod po trase Dobinský kopec,
Rakovec, Sykavka, Babiná, Smereèinky,
Malý Stromí, Roven a Vlachovo.
Keïe spomínaná mylienka nala
u naich turistov odozvu, zorganizujeme
aj o rok ïalí turistický pochod, a to na
miesta, ktoré sú z poh¾adu turistov
a milovníkov prírody atraktívne a zaujímavé.

Mgr. Marian Kunier

QUO VADIS ...?
(pokraèovanie zo 6. str.)
chológ... Jedná sa o príjemné posedenie,
mono aj pri dúkoch èaju alebo kávy.
Organizátorom týchto klubov je nadkonfesijná organizácia JPK (Jei pre
kadého) z Levíc. Ich cie¾om je vytvára
príleitosti na zdie¾anie biblickej zvesti
v otvorenom dialógu, odpoveda na rôzne
otázky o viere, ivote, smrti, láske, Bohu...
atï. a pomocou diskusie a rozhovorov
vytvori priate¾stvá s návtevníkmi klubov,
prípadne aj organizova spoloèné letné
tábory. Zatia¾ sa uskutoènili dve takéto
stretnutia v zasadaèke OÚ. Najbliie
stretnutie je naplánované po letných
prázdninách v septembri, na ktorom by
sa pravdepodobne mal zúèastni
v kresanských kruhoch známy hudobník
a skladate¾ Rio Èanaky. Si srdeène pozvaný! Nezostaò sám!

Mgr. Radovan Gdovin
námestný farár

1. júla 2004 uviedol starosta obce Mgr. Juraj Kováè vlachovské kúpalisko do prevádzky
v sezóne 2004.
Foto: A. Hajdúková

VYNOVENÝ AREÁL KÚPALISKA

Na letnú turistickú sezónu 2004 sa
naa obec zaèala pripravova u zaèiatkom mája t.r. Opravené a doplnené
bolo dládenie nástupných plôch do
bazéna, odstránené trhliny v laminátovej
podlahe a na bokoch bazéna, na obnovu
bazénových náterov boli pouité znaèné
mnostvá peciálnej farby. Zamestnanci
obce odstránili nedostatky zistené
hygienickou a poiarnou kontrolou,
opravili a vyma¾ovali pokodené omietky, dlaby a obklady v ubytovni, vyma¾ovaná bola predná èas jej fasády,
práèovne, èistièky vody, v ktorej boli
opravené omietky a urobená vnútorná
ma¾ba. Pre ubytovaných hostí bola zriadená kuchynka a z nefunkènej schátranej fontány bola postavená kvetinová
skalka. Na stenu práèovne nama¾oval
Ján Marci z Goèova pôsobivý folklórny
výjav.
Nevyuitá plocha za práèovòou dostala novú tvár. Postavený bol na nej drevený prístreok, v ktorom je vybudovaný
záhradný gril a ohnisko. Toto nové zariadenie si môu obèania prenaja za malý
poplatok aj mimo letnej sezóny na rodinné posedenia, stretnutia a pod.
Bufetové sluby na kúpalisku poskytuje obecná firma VPS. Ponúka bený
sortiment chladených nápojov, cukroviniek, mrazených výrobkov, z ohrievaných jedál párky a hod-dogy. Vybavuje
sa aj monos podávania iných ohrievaných jedál.
Poèas ve¾kých podujatí obec prenajíma novopostavený predajný stánok
domácim podnikate¾om, pretoe VPS
kapacitne poiadavky návtevníkov

zatia¾ nedokáu naplni. Doteraz vyuili
ponuku obce firmy Elex a Streint za
protihodnotu.
Jednou z najzávanejích úloh obce je
povinnos da majetkoprávne do poriadku areál kúpaliska. Táto úloha nebola
splnená od doby postavenia kúpaliska.
Dnes to musíme a chceme urobi aj
preto, e eurofondy môu poskytnú
nenávratné dotácie len na vysporiadaný
majetok obce. Tá istá úloha oèakáva
vedenie obce aj pri majetkoprávnom vysporiadaní portového ihriska.
Doterajie výsledky prevádzky kúpaliska sú vïaka teplým dòom druhej
polovice júla priaznivé. Do 22. júla t.r.
vyuilo sluby kúpaliska 2004 návtevníkov. Na doterajích podujatiach
kultúrneho leta k 18. 7. sa zúèastnilo
vye tisíc ¾udí, z ktorých väèina si
pochva¾uje kultúrne a pohostinské
sluby naej obce. Kriticky je pripomienkovaná pomalá obsluha v bufete
ako aj obèasný nedostatok tovaru,
hlavne piva. Lepie by mala by vyuitá
aj kapacita ubytovne. Tieto nedostatky
sú priebene odstraòované.
Vlachovské kúpalisko sa teí ve¾kej
ob¾ube nielen domácich, ale aj cezpo¾ných návtevníkov, najmä z Dobinej, Roòavy a tunajích i zahranièných turistov pobývajúcich v okrese.
Návtevou naej obce sa rozirujú i pracovné príleitosti naich obèanov, ktorí
by mohli k vyuitiu podmienok pre cestovný ruch vytvorených obcou pristúpi
s otvorenejími oèami a podnikate¾skými nápadmi.

Mgr. Juraj Kováè

Dòa 7. júla vystúpil FS Stromí z Vlachova na matiènom svetovom festivale slovenskej
mládee v iline.
Foto: R. .
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VLACHOVSKÉ NOVINY - STROMÍ

VSTUPUJEME DO NOVÉHO
FUTBALOVÉHO ROÈNÍKA

VYREBOVANIE ZÁPASOV
OFM - I. TRIEDA

V minuloroènej sezóne sa naim futbalovým mustvám, s výnimkou dorastu, príli
nedarilo. Mustvo dospelých po "èiernej" jeseni zimovalo na poslednom mieste
a iaci aj po jari ostali vo svojej kategórii beznádejne poslední - dokonca s pokutou
3 000,- Sk za nenastúpenie proti Lipovníku.
Jar 2004 bola pre A-mustvo radostnejia. Nastúpili sme posilnení o skúsených
hráèov M. Hajdúka, R. Jakaba, T. Hronca
a brankárov na hosovanie O. Romoka
a D. Návoja, èo sa prejavilo na viacerých
víazstvách. V prvom jarnom kole sme
deklasovali susedov z N. Slanej 7:0.
Nevydarili sa nám zápasy s Vynou Slanou
a Jablonovom, no potom prila núra tyroch víazstiev bez prehry. Zdolali sme
doma Dlhú Ves, z Brzotína sme si doviezli
tri vzácne body a vo Vlachove neuspeli akí
súperi Gemerská Poloma ani Lipovník. Za
najhorí zápas povaujeme prehratý duel
s Jablonovom, ktorý sme v polèase viedli
2:0 a brutálny výkon hráèov Krunej, na
ktorý doplatil mladý hráè Martin Leko
zlomeninou. Dúfajme, e takéto zápasy nás
v novom roèníku obídu. Výrazné víazstvo
sme dosiahli doma nad Dedinkami, ktoré
nastúpili len s ôsmimi hráèmi. Aj keï sme
im povolili postavi u predtým hrajúcich
dorastencov a ich poèet sa zvýil na desa,
nae mustvo im nadelilo 9 gólov. Posledný
zápas s Rudnou sme odohraliv rekreaènom
tempe. Prvé stretnutie, ktoré sme viedli
0:1, muselo by pre prietr mraèien
zruené. V opakovanom zápase sme
nastúpili oslabení a prehrali sme 3:1. To
sme u mali istotu, e nemusíme bojova
o záchranu v prvej triede.
Futbalisti Vlachova strelili spolu 54
gólov, èo je piaty najvyí poèet v súai,
dostali 50 gólov, èo ich radí na ôsme
miesto. Jesennú èas skonèili so záporným skóre 15:29, na jar sa vak výrazne
polepili a zaznamenali skóre 39:21.
Celkove skonèili na 10 mieste. Do streleckej listiny sa zapísalo dovedna 12
hráèov. Najlepím bol Ján Lipták so 16
gólmi, za ním nasledoval Miroslav Mlynár
s 10 úspenými zásahmi a Tomá
Hronec so 7 gólmi. Gólov Liptáka
a Hronca by bolo urèite viac, nehrali vak
plný poèet zápasov. Najviac gólov v jednom stretnutí dal J. Lipták a T. Hronec,
keï na jar nastrie¾ali Dedinkám zhodne po
4 góly. M. Mlynár v jesennom zápase
s Jablonovom n/T dosiahol hetrik.
Poradie strelcov: J. Lipták 16,
M. Mlynár 10, T. Hronec 7, M. Hajdúk,
¼. Petru po 5, M. Leko, M. Gunda po
3, P. Hricko, R. Jakab, M. Ondrejèík,
¼. Hajdúk, J. Kièura po 1.
Na zápasy futbalistov Vlachova prilo
celkom 1 340 domácich divákov, keï na
jeseò ich bolo 400 a na jar 940.
Najlepia návtevnos bola na stretnutí
s Vynou Slanou, kde prilo 250 divákov,
najmení záujem bol o stretnutie s Brzotínom (50 divákov).
Poèas letnej prestávky hrali hráèi FK
Vlachovo turnaj v Betliari (2. miesto)
a zápas v Dedinkách, ktorý prehrali 5:2.
V turnaji ROVEN CUP 2004 sa dòa
25. júla stretli s treoligovým mustvom
z partnerskej obce Varbó (MR), s ktorým
po ve¾mi dobrom výkone remizovali 5:5.
Neuspeli v kopaní jedenástok a zápas
prehrali 3:1. Góly: J. Lipták 3, ¼. Petru
a M. Hajdúk. V druhom zápase turnaja
vyhrali nad zmieaným mustvom Dobiná
Vlachovo v pomere 1:0 po góle T. Hronca.
ROVEN CUP mal vynikajúcu portovú

úroveò, ktorú naruil len neportový odchod treoligového mustva zo Sajószentpéteru po vzájomnej potýèke medzi
hráèmi z Dobinej a Maïarska. Najlepím
hráèom turnaja sa stal Ján Lipták z Vlachova, najlepím brankárom bol Kiss
Csaba z Varbó, najlepím obrancom
Gejza Valentko z Dobinej a najlepím
strelcom Horváth Tibor z Varbó.
V prestávke turnaja kopalo vye dvadsa divákov súané jedenástky, z ktorých
víazne vyiel tajomník FO Vlachovo Duan
Elexa pred Igorom Lekom. FO Vlachovo
ïakuje za tombolový príspevok sponzorom SAD Roòava a CORVEX Vlachovo.
Do nového futbalového roèníka
2004/2005 idú hráèi FO Vlachovo
s odhodlaním pevne ovládnu minimálne
stred tabu¾ky a to aj napriek nepriaznivému
vylosovaniu, pod¾a ktorého hráme prvý
zápas vo Vynej Slanej s následnou núrou
nepríjemných súperov prevane na ich
pôde. Hráèi si vak veria a chcú dokáza
svoju hernú i kondiènú vyspelos. Súpiska
hráèov do nového súaného roèníka sa
v týchto dòoch upresòuje, mala by vak
vyzera nasledovne: brankári V. Hajdúk, O.
Romok, R. Rochfalui, B. Polák, hráèi M.
Hajdúk, J. Pitoòák, R. Sklenár, P. Hajdúk,
M. Gecelovský, D. Ondrejèík, M. Ondrejèík, P. Hricko, ¼. Petru, R. Jakab, M.
Leko, M. Mlynár, M. Gunda, J. Lipták, Z.
Gecelovský, T. Hronec, J. Kièura, J. Lipták
ml., na hosovaní v Dobinej je M. Lukáè.
Z dorastu bude do A-mustva doplnených
pä hráèov.
Trénerom A-mustva je ¼. Hajdúk,
vedúci mustva O. Marci. Dorast povedie Ján Pitoòák a iakov Ing. M. Gál.
Naim futbalistom na súanej ceste
2004/2005 prajeme hodne portových
úspechov.

Mgr. Juraj Kováè

Výsledky zápasov 2003/2004
1./14.
2./15.
3./16.
4./17.
5./18.
6./19.
7./20.
8./21.
9./22.
10./23.
11./24.
12./25.
13./26.

Dobiná - Vlachovo
Vlachovo - Niná Slaná
Pleivec - Vlachovo
vo¾no
Vyná Slaná - Vlachovo
Vlachovo - Jablonov
Dlhá Ves - Vlachovo
Vlachovo - Brzotín
G. Poloma - Vlachovo
Lipovník - Vlachovo
Vlachovo - Kruná
Dedinky - Vlachovo
Vlachovo - Rudná

JÚL 2004

3:0/3:3
1:4/7:0
2:1/1:1
2:0/2:1
5:2/2:4
1:0/2:3
2:4/3:0
2:1/2:4
2:1/0:3
2:0/2:3
4:2/1:9
0:3/1:3

INZERCIA
Svadobný salón a krajèírstvo
Silvia Letachová
- svadobné doplnky
- detské aty
- spoloèenské aty
Privat: 049 23 Henckovce 90
Office: Námestie baníkov (býv. Francika)
048 01 Roòava
mob: 0907 405 802 tel.: 058/ 7951 279

1. kolo dòa 8.8.2004 o 16.30 hod.

6. kolo dòa 5.9.2004 o 15.30 hod.

2. kolo dòa 15.8.2004 o 16.30 hod.

7. kolo dòa 12.9.2004 o 15.30 hod.

3. kolo dòa 22.8.2004 o 16.00 hod.

8. kolo dòa 15.9.2004 o 15.30 hod.

4. kolo dòa 29.8.2004 o 16.00 hod.

9. kolo dòa 19.9.2004 o 15.00 hod.

5. kolo dòa 1.9.2004 o 15.30 hod.

10. kolo dòa 26.9.2004 o 15.00 hod.

Dedinky - Betliar
Jablonov - Niná Slaná
Dobiná - Brzotín
Rudná - Dlhá Ves
Kruná- Lipovník
Slavoovce - Kr. Dlhá lúka
Vyná Slaná - Vlachovo
Gem. Poloma - Gem. Hôrka
Betliar - Gem. Hôrka
Vlachovo - Gem. Poloma
Kr. Dlhá lúka - Vyná Slaná
Lipovník - Slavoovce
Dlhá Ves - Kruná
Brzotín - Rudná
Niná Slaná- Dobiná
Dedinky - Jablonov

Jablonov - Betliar
Dobiná - Dedinky
Rudná - Niná Slaná
Kruná - Brzotín
Slavoovce - Dlhá Ves
Vy. Slaná - Lipovník
Gem. Poloma - Kr. Dlhá Lúka
Gem. Hôrka - Vlachovo
Betliar - Vlachovo
Kr. Dlhá Lúka - Gem. Hôrka
Lipovník - Gem. Poloma
Dlhá Ves - Vy. Slaná
Brzotín - Slavoovce
Niná Slaná - Kruná
Dedinky - Rudná
Jablonov - Dobiná
Dobiná - Betliar
Rudná - Jablonov
Kruná - Dedinky
Slavoovce - Niná Slaná
Vy. Slaná - Brzotín
Gem. Poloma - Dlhá Ves
Gem. Hôrka - Lipovník
Vlachovo - Kr. Dlhá Lúka

Betliar - Kr. Dlhá Lúka
Lipovník - Vlachovo
Dlhá Ves - Gem. Hôrka
Brzotín - Gem. Poloma
Niná Slaná - Vy. Slaná
Dedinky - Slavoovce
Jablonov - Kruná
Dobiná - Rudná

Rudná - Betliar
Kruná - Dobiná
Slavoovce - Jablonov
Vy. Slaná - Dedinky
Gem. Poloma - Niná Slaná
Gem. Hôrka - Brzotín
Vlachovo - Dlhá Ves
Kr. Dlhá Lúka - Lipovník
Betliar - Lipovník
Dlhá Ves - Kr. Dlhá Lúka
Brzotín - Vlachovo
Niná Slaná - Gem. Hôrka
Dedinky - Gem. Poloma
Jablonov - Vy. Slaná
Dobiná - Slavoovce
Rudná - Kruná
Kruná - Betliar
Slavoovce - Rudná
Vy. Slaná - Dobiná
Gem. Poloma - Jablonov
Gem. Hôrka - Dedinky
Vlachovo - Niná Slaná
Kr. Dlhá Lúka - Brzotín
Lipovník - Dlhá Ves

Betliar - Dlhá Ves
Brzotín - Lipovník
Niná Slaná - Kr. Dlhá Lúka
Dedinky - Vlachovo
Jablonov - Gem. Hôrka
Dobiná - Gem. Poloma
Rudná - Vy. Slaná
Krun - Slavoovce

MARIENKA - TURISTKA Z VLACHOVA

V dòoch 2.- 4. 7. 2004 poèas príprav
a priebehu Majstrovstiev Slovenska
v Pretekoch turistickej zdatnosti (ïalej len
MS PTZ) prebehol v Kemarku aj kurz
rozhodcov PTZ II. tr. spojený zo závereènými skúkami. Na tomto kurze sa
zúèastnila aj Marienka Stachurová z Vlachova - èlenka KST - Klub slovenských
turistov. Zo 16 úèastníkov frekventantov
kurzu jediná splnila aj poiadavky a vedomosti k získaniu titulu "rozhodca Intruktor
II.tr. PTZ", ktoré zberala poèas tyroch
rokov v praktických a vedomostných
skúsenostiach na rôznych pretekoch
v rámci regiónov, krajov, Slovenských
pohárov èi majstrovstvách Slovenska po
celom Slovensku ako rozhodkyòa, ale
hlavne ako stavite¾ka pretekárskych tratí.
Získaním Intruktora II. tr. v PTZ má
rozhodca právo zastáva funkciu vo
vetkých kolách: hlavného rozhodcu,
hlavného stavite¾a pretekárskych tratí,
zastáva vetky rozhodcovské a kontrolné
funkcie a má právo organizova preteky,
èi koli nových rozhodcov.
Organizovaná turistika mládee na
Slovensku v Marienke získala novú kvalifikovanú, obetavú rozhodkyòu ochotnú
pracova hlavne v radoch mládee.

Marienka, my rozhodcovia, vedúci
Turistických oddielov mládee, ktorí sme
mali èes a pripravova a pracova s Tebou na rôznych pretekoch Ti k titulu
blahoeláme a sme radi, e budeme aj
naïalej spolupracova s tak èestným
a obetavým èlovekom s ve¾kým "È".

Kolektív rozhodcov TOM PTZ
Slovenska
Joo Halcin Intruktor II.tr. PTZ,
Margecany
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