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Predseda klubu dôchodcov JUDr. Ján Klobušník s členkami výboru a výtvarníčkami
na prehliadke veľkonočných ozdôb v novozriadenom klube.
Foto: J. Gallo

Viete, že tieto sviatky sme u nás poznali už pred viac ako tisíc rokmi?
Predchádza im fašiangové obdobie, ktoré
začína nedeľou po Troch kráľoch a končí
sa Popolcovou stredou.
Fašiangy sú časom zábav, veselia, svadieb, vrcholia sprievodmi masiek, do
ktorých sa preobliekala mládež. Ženy sa
schádzali na priadkach a pili „na vysoký
ľan.“ Aby narástol dlhý, ťahali za vlasy tú,
ktorá ich mala najdlhšie. Aj rezance museli
byť v tomto období najdlhšie. Na Hromnice
hospodári starostlivo pozorovali počasie. Ak
na Hromnice bude mierne, čaká nás ešte
tuhá zima. Ak však hromničná Mara je
mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
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Vzhľad obce je vizitkou jej obyvateľov
Kvetná nedeľa nám priniesla pekné
jarné počasie, no zároveň odkryla všetky
nedostatky nášho životného prostredia.
Počas dlhotrvajúcej zimy neboli podmienky na upratovanie obce, teraz však
nastal čas, aby sme si ju pred Veľkou nocou i po nej skrášlili.
Väčšina z nás sa už zapojila do jarného
upratovania a vyčistila si svoje domy
a verejné priestranstvo pred nimi. Záhradný a domový odpad, ktorý nepatrí do kuka
nádob, a ktorý ste podľa výzvy v obecnom
rozhlase vyložili na vhodné priestranstvo
pred svoje domy Vám pracovníci obce
odviezli na skládku. Urobte takto aj pri
ďalšom upratovaní. Odpad Vám vyvezieme
bezplatne a Vy nemusíte robiť čierne skládky v okolí obce. Ojazdené pneumatiky
z osobných automobilov, akumulátory,
televízory, chladničky a iný elektronický
odpad odvezte do voľnej podšopiny
v starom mlyne, odkiaľ bude z obce vyvezený odbornou zbernou firmou.
Pri jarnom upratovaní nezabudnite ani
na svoje ploty okolo záhrad či predzáhradiek. Niektoré sú vo veľmi zlom
estetickom stave a nesvedčia o poriadkumilovnej rodine. Obec nám špatia aj
neobývané, no aj niektoré obývané
domy, ktorých fasády roky nepocítili
ruku gazdu. V prípade, že dom nemá kto
vymaľovať a opraviť fasády pre nevládnosť, alebo preto, že majiteľ nebýva
v obci, vieme zabezpečiť obnovenie fasády takýchto domov našimi zamestnancami za úhradu.
Po roku žiaľbohu musíme opäť konštatovať, že sa nám napriek snahe o čistotu
okolia obce nedarí zabrániť čiernym
skládkam. Občania vozia odpad na viace-

ré miesta „Do kra“, ale najmä k štátnym
cestám, kde sa dá ľahko autom odbočiť
do Hlbokého alebo Pod Michlov. Minulý
rok sme odtiaľ vyviezli za tri nákladné
autá odpadu, tohto roku sa situácia
zopakovala a Pod Michlovom je opäť
takéhoto odpadu za dve nákladné autá.
Je možné, že tento odpad, ktorý musia
naši zamestnanci nakladať rukami,
nevyvážajú tam naši ľudia, ale Dobšinčania i ďalší cudzí občania. Prosíme Vás
o spoluprácu pri odhalení takýchto nezodpovedných ľudí. Stačí, ak nám
nahlásite číslo auta, z ktorého odpad vykladajú. Pokuta pre narušovateľa životného prostredia je až do výšky 20 tis. Sk.
Raz to niekto bude musieť zaplatiť.
Upozorňujeme tiež občanov, že podľa
nariadení okresných úradov, najmä Hasičského a záchranného zboru, ochrany
prírody, Obvodného úradu a iných inštitúcií platí naďalej prísny zákaz vypaľovania suchej trávy.
Opäť a naposledy vyzývame chovateľov psov, aby si svoje zvieratá
chovali a držali vo svojich dvoroch. Dedina je plná túlavých psov! Dodržujte platné zákony a neohrozujte svojich občanov
možným napadnutím psami a tiež znečisťovaním verejných priestranstiev!
Nebudeme ďalej trpieť tento stav a do
obce pozveme košickú firmu, ktorá túlavých psov odchytí, zlikviduje a odvezie
do kafilérky. Zistený majiteľ psa za to
zaplatí 400,- Sk, za nezisteného majiteľa
odchyteného psa bude musieť zaplatiť
obec z Vašich daní.
Dlhá a tvrdá zima nám veľmi poškodila obecné cesty. Podali sme žiadosť na
vyše 5 mil. Sk na asfaltovanie ciest kpt.

Nálepku a Osloboditeľov, ktoré sú najviac poškodené. Výsledok žiadosti zatiaľ
nepoznáme.
Treba však vykričať aj to, že po obecných cestách, ktoré boli stavané pre
osobné motorové vozidlá, prípadne
ľahšie nákladné vozy, dnes jazdia ťažké
tatrovky s drevom naloženým „až po
nebo“, prípadne iným ťažkým nákladom a to niekoľkokrát denne. Našim zodraným asfaltkám nepridávajú na „zdraví“
ani lesné traktory, ktoré reťazami rozrušujú slabý asfalt. Ťažké mechanizmy
poškodili kanalizačné mreže poly Petrenka, pri dome Štefana Ďuraja na Kúpeľnej
ulici, prelomili odtokové rúry v závoze na
Ul. osloboditeľov.
A vinníka nieto - obec zaplať a oprav.
Majitelia lesov sa snažia vymknúť z platenia daní, takže obecné cesty chcú užívať
zdarma! V zastupiteľstve boli prijaté opatrenia na zákaz vjazdu ťažkých motorových vozidiel s nákladom nad 15 ton,
traktorom s reťazami, znečisťovateľom
obecných ciest a ďalším podnikateľom,
ktorí využívajú a poškodzujú obecný
majetok. Samozrejme, neplatí to pre
občanov, napr. pri dovoze palivového
dreva, stavebného a iného materiálu.
Uvedené problémy nášho životného
prostredia sú len zlomkom toho, čo
treba v obci odstrániť a zlepšiť. V obci
žijeme ako v spoločnej rodine, akoby
v jednom veľkom rodinnom dome. Je
našou povinnosťou udržiavať tento „spoločný dom“ tak, aby sme boli na neho
všetci hrdí. Ďakujem Vám za pochopenie
a občiansku spoluprácu.
Mgr. Juraj Kováč,
starosta obce

Na smrtnú nedeľu sa jar začína symbolickým vynesením zimy z chotára. Dievčatá v tento deň pripravili slamenú figurínu „Murienu“, ktorú obliekli do
ženských šiat, spievajúc nosili ju po dedine
a nakoniec hodili do vody alebo spálili.
Na Kvetnú nedeľu bolo všeobecne
rozšírené svätenie rozvitých vŕbových
prútov - bahniatok, ktoré mali v domácnosti mnohostranné použitie. Okádzali
nimi chorých, používali ich proti „more“,
pri búrke ich dávali do ohňa, aby neudrel
blesk a pod.
Zelený štvrtok je dňom Poslednej
večere, keď Ježiša Judáš Iškariotský,
jeden z jeho učeníkov, zradil. Ježiš bol
zajatý v Getsemanskej záhrade v noci zo
štvrtka na piatok, súdený a mučený.
Zelený štvrtok bol dňom, keď prvý raz
vyháňali dobytok na pašu.
Na Veľký piatok bol Ježiš na vrchu
Golgote ukrižovaný. Kto sa v tento deň
umyje v jarku, po celý rok bude čistý,
zdravý a pekný. Pred východom slnka
pozametali izby a smeti vyniesli, aby sa
v dome nedržal hmyz.
Na Bielu sobotu bol Kristus pochovaný. Gazdinky v tento deň pečú koláče,
tradičné fánky a šišky, varia huspeninu
(kočoninu), zdobia vajíčka.
V nedeľu na z mŕtvych vstanie, keď
Ježiš vstal z mŕtvych, sa ľudia oddávali
výlučne náboženským slávnostiam. Vyobliekaní sa stretávali po rodinách, posedávali na priedomí.
Na veľkonočný pondelok sa od rána
začína oblievačka, či kúpačka. Mládenci
oblievajú dievčatá vodou /dnes už aj voňavkou/ a šibú korbáčmi, nezriedka veru
skončia v potoku. Výslužkou šibačov boli
maľované vajíčka, kraslice, niekedy pre
milých aj s veršíkom, pohostenie i peniaze.
Vo Vlachove prvými kúpačmi boli i bývajú
najmladší chlapci, okolo obeda sa kúpačky
zúčastňujú skupiny chlapcov, mládencov,
medzi ktorými nechýba harmonikár.
Na tretí veľkonočný deň - utorok mali
možnosť všetky ženy a dievčatá mužom
a mládencom kúpanie vrátiť. Mládenci
namiesto vajíčok hlavne svojim vyvoleným devám dávali stužky, šatky, alebo
iné ozdoby.
Veľká noc prináša nový život. Príroda
sa prebúdza zo zimného spánku, stromy sa
rozzelenajú, kvety sa rozvoňajú.
Privítajme jar, blahodarné slniečko. Všetkým obyvateľom Vlachova prajem veselú
Veľkú noc, veľa slnka, veľa zdravia, veľa
lásky a pekných vzťahov v rodinách,
medzi susedmi, veľa lásky k našej obci
a k prírode.
Klára Hajdúková,
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
30. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 11. februára 2006.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo správou
o záveroch verejného zhromaždenia
k riešeniu ceny pitnej vody a k problematike obecného vodovodu, projektom „Zbližovanie partnerských obcí Vlachovo a Varbó „v rámci programu
INTERREG III., schválením územné
konanie k akcii „Nový prístup k amfiteátru“, žiadosťou o vydanie súhlasu na
výrub drevín pri kríži, plánom dovolenky
starostu obce na rok 2006, žiadosťou
o poskytnutie príspevku na činnosť MO
JDS, používaním vlastného motorového
vozidla starostu na služobné účely, kanalizáciou obce.
Správu o záveroch verejného zhromaždenia k riešeniu ceny pitnej vody a k problematike obecného vodovodu predložil
starosta obce, ktorý prítomných oboznámil
s priebehom verejného zhromaždenia.
Občania nesúhlasia so stanovenou cenou
a žiadajú starostu dohodnúť s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
a.s., závod Revúca úpravu ceny. Občania
nie sú ochotní podpísať zmluvu so
spoločnosťou o dodávkach pitnej vody,
kým sa problém nevyrieši.
Starosta informoval prítomných o vypracovaní projektu „Zbližovanie partnerských obcí Vlachovo a Varbó“
v rámci Programu susedstva Maďarsko Slovensko - Ukrajina 2004-2006
a o podaní žiadosti o nenávratný finančný
príspevok vo výške 38 523 EUR. Poslanci súhlasili so spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov vo výške 2028 EUR.
Územné konanie k stavebnej akcii
„Nový prístup k amfiteátru na kúpalisku
- výstavba mostíka pre peších“ sa uskutoční 14.2.2006.
Poslanci súhlasili s výrubom dvoch
prestárlych smrekov na priečelí cintorína
pri kríži v prípade, že žiadosť obce bude
schválená spoločným obecným úradom
a inštitúciami ochrany prírody.
Starosta obce predložil prítomným
poslancom plán dovoleniek na rok 2006.
Dovolenku bude čerpať v máji (21 dní)
a v júni (10 dní). Presný termín v máji
bude upravený podľa pridelenia poukazu
na liečenie.
Na činnosť MO JDS schválili poslanci
príspevok vo výške 5 000.- Sk, ďalej
schválili používanie súkromného vozidla
starostu na služobné účely.
Starosta obce oboznámil prítomných
poslancov s návrhom vybudovať uličné
čističky odpadových vôd. Kanalizácia
bude realizovaná po častiach. V prvej
etape bude budovaná na ulici Novej, kpt.
Nálepku, Družstevnej a v dolnej časti
ulice SNP, tu bude na kanalizáciu napojená aj ZŠ. V súčasnosti sa vypracováva
projekt, stavba bude v hodnote 5 miliónov korún.
31. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 7. marca 2006.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou
verejného zhromaždenia občanov dňa
8.3.2006 k riešeniu problematiky verejného vodovodu vo Vlachove.
Starosta informoval prítomných o jednaní zástupcov obce v zložení J.Kováč,
D. Elexa, J. Hronec so zástupcami VVS
Košice Ing. Hrehom a Ing. Prcúchom.

Prítomní poslanci sa uzniesli zobrať na
vedomie výsledky jednania, doporučiť
verejnému zhromaždeniu obce po
analýze súčasného stavu vystúpiť z VVS,
a.s. Košice, prevádzkovať vodovod v réžii
obce a požiadali starostu obce vysporiadať vystúpenie z VVS, a.s. Košice
právnymi prostriedkami.
32. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 24. marca 2006.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo záverečným účtom obce za rok 2005 a správou audítorky o účtovnej uzávierke obce,
správou o záveroch verejných zhromaždení občanov k problematike miestneho
vodovodu, návrhom odmeny pre kronikárku obce za rok 2005, štatútom a organizačným poriadkom Klubu dôchodcov vo
Vlachove, zriadením tejto novej organizácie, knižničným a výpožičným poriadkom
obecnej knižnice vo Vlachove, správou
o podaných projektoch a žiadostiach na
finančné dotácie, jarným upratovaním

Na návrh starostu obce poslanci
schválili kronikárke Kláre Hajdúkovej
ročnú odmenu 10 000.- Sk za spracovanie a zápis údajov do obecnej kroniky
v roku 2005.
So štatútom a organizačným poriadkom Klubu dôchodcov vo Vlachove
oboznámil prítomných JUDr. Ján Klobušník. Starosta obce navrhol zriadiť
Klub dôchodcov vo Vlachove ako
príspevkovú organizáciu obce, schváliť
štatút a organizačný poriadok Klubu
dôchodcov vo Vlachove a menovať do
funkcie predsedu klubu JUDr. Jána Klobušníka. Prítomní poslanci návrhy starostu obce prijali.
S knižničným a výpožičným poriadkom
Obecnej knižnice vo Vlachove oboznámila prítomných vedúca knižnice
Mgr. Mária Galová. Poslanci schválili
štatút, knižničný a výpožičný poriadok
knižnice bez výhrad. Obecná knižnica je
otvorená pre verejnosť každý párny piatok od 16.00 do 18.00 hod. v zimnom
období (od novembra do marca) a od

Zastupiteľstvo ukladá stavebnej komisii
doriešiť nájomné vzťahy a finančné vysporiadanie medzi obcou a firmou Drevomat do 20.4.2006.
Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii
ochrany verejného poriadku zaoberať sa
sťažnosťou Š. Kolesára a dať konečné
písomné vyjadrenie k sporu ako neprislúchajúce obci, ale súdu.
V interpelácii a diskusii poslanci a aktivisti žiadali odstrániť topoľ na kúpalisku,
vyčistiť potrubie vedúce z čističky na
kúpalisku, opraviť písmená na pamätníku,
pravidelne vyvážať domový odpad každému, zabezpečiť odbornú spôsobilosť členov Dobrovoľného hasičského zboru,
opraviť lavičky, studňu a budovu pošty,
sfunkčniť miestny rozhlas na Ul. kpt.
Nálepku, zamedziť rušenie nočného
kľudu v čase konania diskoték, odstrániť
smrek na cintoríne, ktorý ohrozuje okolie
a vysadiť na jeho mieste tuje.
RNDr. Viera Hroncová
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VSOSZ
Mária Pakesová
14.1.1926, Letná 87

VSOSZ
Mária Mihóková
Diskusia občanov na verejnom zhromaždení 8. marca 2006.

obce a prípravou na hodnotenie obce
komisiou súťaže o „Európsku cenu
obnovy dediny 2006“, informáciou o valnom zhromaždení celoslovenského
Spolku pre obnovu dediny, návrhom projektu prestavby mlyna na Stredisko
obecných služieb, sťažnosťou Štefana
Kolesára.
So záverečným účtom a správou
audítorky o účtovnej uzávierke obce
oboznámila prítomných pracovníčka OcÚ
Renáta Lešková. Objem rozpočtu obce
v roku 2005 bol v čiastke 8 109 000.- Sk
v príjmovej aj výdavkovej oblasti. Prítomní
poslanci schválili záverečný účet obce
a správu audítorky obce o účtovnej uzávierke bez výhrad.
Správu o záveroch verejných zhromaždení občanov k problematike miestneho vodovodu predložil starosta obce,
ktorý prítomných oboznámil s priebehom
verejných zhromaždení konaných 8.2.
a 8.3.2006. Na zhromaždení 8.2.2006
sa zúčastnilo 105 občanov. Starosta
obce Mgr. J. Kováč sa s poslancom D.
Elexom a občanom J. Hroncom zúčastnili stretnutia s generálnym riaditeľom
VVS 14.2.2006. Po prerokovaní problémov sa riaditeľ VVS rozhodol zúčastniť 2.
verejného zhromaždenia občanov, ktoré
sa konalo 8.3.2006. Tu občanom
vysvetlil, že spoločnosť nemôže znížiť
cenu vody. Na zhromaždení sa zúčastnilo
98 občanov obce. Problémy s cenou
vody a obecným vodovodom bude treba
riešiť ďalej.

Foto: Mgr. M. Kušnier

17.00 do 19.00 v letnom období (od
apríla do októbra).
O podaných projektoch a žiadostiach na finančné dotácie informoval prítomných poslancov starosta obce Mgr. J.
Kováč. Obec podala projekty na územný
plán obce, na obnovu miestnych komunikácií, na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na rekonštrukciu obecného parku na
priečelí cintorína, projekt zbližovania partnerských obcí, projekt na prestavbu mlyna,
projekt Ekopolis „Ľudia pre stromy“, modernizáciu a vnútorné vybavenie KD, výstavby autobusovej zastávky, projekt na
uličnú kanalizáciu, organizovanie a financovanie Kultúrneho leta.
Od nedeľe 2. apríla bude vyhlásené
jarné upratovanie obce. Hodnotiť nás
budú komisári súťaže o „Európsku cenu
obnovy dediny 2006“ v máji tohto roku.
Valné zhromaždenie celoslovenského
Spolku pre obnovu dediny bude vo Vlachove dňa 30.3.2006. Zúčastnia sa ho
zástupcovia obcí zo súťaže Dedina roka,
starostovia okolitých obcí, zástupcovia
ZMOS a iní vzácni hostia.
Návrh projektu prestavby mlyna na
Stredisko obecných služieb je vypracovaný Ing. arch. D. Genčanským. Zo Slovenskej agentúry životného prostredia bude
obci poskytnutá čiastka 150 000.- Sk.
Predbežný rozpočet na prestavbu je 4-5
miliónov korún. V súčasnosti je objekt
mlyna v užívaní súkromného podnikateľa
D. Klementíka. Nájomná zmluva bude
podnikateľovi vypovedaná k 1.4.2006.

1.1.1931, Kamenná 181

Štefan Klementík
6.3.1931, Kpt. Nálepku 199

Mária Lešková
28.3.1931, Mlynská 33

VSOSZ
Július Vandrák
30.3.1936, Kamenná 168

>SQVIPM
Juraj Pollák
23.10.1937 - 2.1.2006

Ján Adami
15.5.1926 - 18.1.2006

Zuzana Sojáková,
rod. Labuzíková
19.9.1924 - 20.1.2006

Ida Ondrejčíková,
rod. Matejzelová
27.2.1926 - 5.3.2006

Ondrej Petrenko
2.7.1930 - 8.3.2006

Ladislav Tomčík
22.9.1960 - 9.3.2006

Emília Ďuránová,
rod. Kováčová
12.5.1946 - 13.3.2006
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Čerpanie rozpočtu obce Vlachovo k 31.12.2005 (v tis. Sk)
Obec Vlachovo má vypracovaný rozpočet, podľa ktorého riadi a usmerňuje všetku činnosť v obci a v jej zariadeniach.
Objem rozpočtu v r.2005 bol v čiastke 8.109,0 Sk, príjmy ako aj výdavky.
PRÍJMY:

VÝDAVKY - ŠKOLSTVO

Bežný rozpočet
Rozpočet Skutočnosť
Bežný transfer (BT) zo ŠR-škols. 1814,0
1829,0
BT zo ŠR-škol.cestovné
5,0
BT zo ŠR-KÚ (pren.komp.)
20,0
28,0
BT zo ŠR-VÚC
20,0
BT zo ŠR-voľby
21,0
BT zo ŠR-aktivač.práce
100,0
182,0
BT zo ŠR-hmot.núdza-strava
3,0
BT zo ŠR-hmot.núdza-prosp.štip.
4,0
DU - podielové dane
3428,0
3884,0
Daň z pozemkov
280,0
304,0
Daň zo stavieb
230,0
237,0
Daň z bytov
3,0
3,0
Daň za psa
15,0
16,0
Daň za ubytovaciu kapacitu
1,0
1,0
Daň za užívanie ver. priestr.
1,0
Daň za komunálne odpady
170,0
176,0
Príjmy z prenajatých budov
35,0
34,0
Správne poplatky
25,0
26,0
Pokuty a penále
2,0
Platby z predaja výr.,tov.a služieb 100,0
101,0
Úroky z vkladov
1,0
Úroky z terminovaných vkladov
1,0
2,0
Vratky - DPH
272,0
383,0
Tuzemské bežné granty
7,0
112,0
Vlastné príjmy školy
249,0
271,0

Kompetencie
Prenesené
Originálne

Spolu

6752,0

7644,0

Kapitálový rozpočet
Rozpočet Skutočnosť
Kapitálový grant zo ŠR - POD
60,0
Zahraničný kapitálový grant - MR
100,0
91,0
Spolu
100,0
151,0
Finančné operácie
Rozpočet Skutočnosť
Prevod prostr.z peňažných fondov 57,0
57,0
Krátkodobý úver
1200,0
1200,0
Spolu
1257,0
1257,0
Pohľadávky obce podľa splatnosti
Text
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Hodnota
41.830,21.285,-

VÝDAVKY:
Bežný rozpočet
Rozpočet Skutočnosť
Výdavky verejnej správy
1660,0
1829,0
Finančná a rozpočtová oblasť
45,0
42,0
Transakcie verejného dlhu - úvery
50,0
39,0
Voľby
21,0
Transfery všeobecnej povahy
50,0
20,0
Požiarna ochrana
43,0
38,0
Výstavba miest a obcí
24,0
18,0
Cestná doprava
80,0
66,0
Nakladanie s odpadmi
330,0
292,0
Rozvoj obcí - verej.zeleň
230,0
277,0
Verejné osvetlenie
90,0
79,0
Rekreačné a šport.služby
158,0
150,0
Kultúrne služby
300,0
372,0
Knižnice
5,0
5,0
Vysielacie a vydavateľ.služby
65,0
61,0
Nábož. a iné spoloč.služby /DS/
60,0
62,0
Sociálne služby-dávky soc.pomoci
5,0
1,0
Dávky v hmotnej núdzi
7,0
7,0
Spolu
3202,0
3379,0
Kapitálový rozpočet
Požiarna ochrana
Výstavba miest a obcí
Rozvoj obcí-verej.zeleň
Spolu

Rozpočet Skutočnosť
87,0
87,0
1372,0
1761,0
27,0
1459,0
1875,0

Finančné operácie
Rozpočet Skutočnosť
Transakcie verejného dlhu-úvery
180,0
180,0
Spolu
180,0
180,0

Školstvo
ZŠ
MŠ
ŠJ
ŠKD

Spolu

Rozpočet Skutočnosť
1814,0
1845,0
587,0
575,0
528,0
543,0
339,0
362,0
3268,0
3325,0

Záväzky
Záväzky podľa splatnosti
Text
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Hodnota
1.502.001.80
-

Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy (do jedného roka)
Opis záväzku
Hodnota
Dodavatelia
482.001,80
Krátkodobý úver
1.020.000,-

Zostatky na účtoch obce k 31.12.2005:
- ZBU - VÚB:
- terminovaný vklad
- účelový účet - školstvo: VÚB
- účet sociálneho fondu
- bežný účet - PKB
- účelový účet - VUB
- účelový účet - VUB (SAPARD)
Spolu - na účtoch obce

213.824,60 Sk
200.000,- Sk
2.678,02 Sk
11.458,63 Sk
28,28 Sk
1.003,20 Sk
1.374.425,38 Sk
1.803.418,11 Sk

MAJETOK OBCE:
Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku v bežnom
účtovnom období
Zložka majetku
Hodnota Výška dotácie
Rekonštrukcia KD
- Agentúra SAPARD
4.303.032,2.339.762,Rekonštrukcia KD
- dotácia z MR
100.000,90.498,Mostík cez potok Riečica
- POD
62.985,50
60.000,-

Rozbor stavu, správy a ochrany obecného
majetku, nedostatky zistené pri inventarizácii obecného majetku v roku 2005
Inventarizácia obecného majetku bola prevedená na
všetkých úsekoch, /Obecný úrad, Verejnoprospešné
služby, Požiarna ochrana a MKS/, podľa vopred vypracovaného plánu inventarizačných prác.

Výsledky inventarizácie:
Majetok
Dlh.hmot.maj.
Stavby
Str.,prístr.
Dopr.prostr.
Drob.dlh.maj.
Ost.dlh.majet.
Pozemky
Drobný majetok
Knižné zbierky
Spolu

Inventar.zist Stav podľa OTEa
fyz.stav v Sk
účtov. v Sk
26.392.574,72
26.392.574,72
20.934.166,72
20.934.166,72
1.347.739,1.347.739,1.044.544,1.044.544,364.546,364.546,40.862,40.862,2.660.717,2.660.717,1.154.998,91
1.154.998,91
133.882,20
133.882,20
27.681.455,83
27.681.455,83

Majetok v školstve:
Majetok
Inventar.zist Stav podľa OTEa
fyz.stav v Sk
účtov. v Sk
Str. prístr.
635.933,635.933,Drobný majetok
933.977,54
933.977,54
Iný hmot.maj.
Zásoba potrav.
Spolu

11.733,52
1.581.644,06

11.733,50
1.581.644,06

V priebehu roka 2005 bol likvidovaný neupotrebiteľný
majetok v celkovej hodnote 119.913,91 Sk. Predmety vy-

radené ako nepouživateľné, zastaralé boli vyraďované na
úseku Obecného úradu v celkovej hodnote 53.953,- Sk a to drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 16.359,Sk a drobný hmotný majetok v hodnote 37.594,- Sk.
Na úseku MKS bol vyradený majetok v hodnote
49.663,51 Sk a to drobný dlhodobý majetok v hodnote
24.390,- Sk a drobný majetok v hodnote 25.275,51 Sk.
Na úseku Verejnoprospešných služieb bol vyradený
majetok v celkovej hodnote 14.835,- Sk, a to drobný
dlhodobý majetok v hodnote 8.990,- Sk a drobný majetok v hodnote 5.845,- Sk.
Na úseku Požiarnej ochrany bol vyradený drobný
hmotný majetok v celkovej hodnote 42,40 Sk.
Na úseku DS bol vyradený drobný hmotný majetok
v celkovej hodnote 1.420,- Sk.
Údržba obecného majetku v roku 2005 sa prevádzala
podľa schváleného rozpočtu - prísunu finančných prostriedkov schválených na údržbu.
Obecný úrad dodržuje dispozičné oprávnenia pre
nakladanie s obecným majetkom.
Všetky písomné doklady sú založené v obaloch. Prírastky a úbytky v nadobúdaní obecného majetku sa vedú
prehľadne.
Vo Vlachove, 14.2.2006
Vypracovala: Lešková

Pozemkové spoločenstvo hodnotilo rok 2005

Napriek ťažkému roku
sú výsledky dobré
Výbor Pozemkového spoločenstva vo Vlachove
zvolal podľa článku osemnásť, bod dva stanov
spoločenstva riadne Valné zhromaždenie. Uskutočnilo sa dna 4. marca 2006 v priestoroch kultúrneho domu.
Členovia spoločenstva na valnom zhromaždení
hodnotili vykonanú prácu v uplynulom roku. Je však
na škodu veci, že sa tak významného podujatia stále
zúčastňuje málo členov. Prijaté závery a uznesenia
pre budúcu prácu sú takto prakticky len dielom časti
členstva, bez aktívneho zásahu ostatných členov do
riadiacej práce nášho spoločenstva.
Valné zhromaždenie zhodnotilo vykonanú prácu
v prvom roku desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ako aj výsledky jeho práce. Zároveň
prijalo uznesenie na základe ktorého spoločenstvo v priebehu mesiaca marec vyplatilo podiely,
a to vo výške tisíc slovenských korún na jeden podiel v časti Urbár. Za bývalú Pasienkovú spoločnosť sa podiely nevyplácali z nedostatku finančných prostriedkov.
Uplynulý rok 2005 bol pre spoločenstvo náramne ťažký, a to najmä pri predaji kalamitného
smrekového dreva, ktorého hodnota neustále
klesá. Ďalej to bolo veľké porušovanie prijatých
záverov z predchádzajúcich valných zhromaždení
pri výrube palivového dreva, ako aj nedodržiavanie
vývozných dní, čo skonštatoval vo svojej správe
predseda spoločenstva.
Dosiahnuté výsledky v priebehu minulého roka
dávajú dostatočnú záruku pre prácu v budúcom
období, ako aj pre vyplatenie už spomínaných podielov v tomto kalendárnom roku. K tomu má pomôcť aj prijaté uznesenie, ktoré je potrebné plniť
nielen výborom, ale predovšetkým členmi nášho
spoločenstva, pokiaľ chceme aj v budúcnosti vyplácať financie za podiely.
Juraj Jánošík
hospodár Pozemkového spoločenstva
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Našim učiteľom
Ak chceš mať prácu na celý rok,
zasej zrno,
ak chceš mať prácu na niekoľko rokov,
posaď strom,
ak chceš mať prácu na celý život,
venuj sa výchove detí.
Základná a materská škola v našej
obci je jedinou inštitúciou vo Vlachove,
v ktorej sa cielene pôsobí na deti.
V prostredí školy prežívajú deti veľkú
časť dňa, preto v životnej pohode a utváraní osobnosti dieťaťa hrá mimoriadnu rolu
osoba učiteľa, ako prirodzeného vzoru
dospelého človeka. Učiteľ je svojím spôsobom života a hodnotami, ktoré vyznáva,
určitým modelom človeka, živou „učebnou
pomôckou pre deti“, s ktorými pracuje,
a ktorým sa zároveň venuje.
Aj napriek mnohým problémom, v ktorých sa nachádza školstvo, možno zaznamenať obrovskú snahu mnohých škôl
poskytovať v rámci svojich možností,
dobré výchovno-vyučovacie podmienky
pre žiakov. Stále náročnejšia práca
s deťmi, neustála konfrontácia s novými
generáciami, kritickí rodičia, negatívny
obraz učiteľského povolania v očiach
verejnosti, ale aj stúpajúci vekový priemer učiteľov, nedostatok finančných
prostriedkov a pribúdajúce úsporné opatrenia sú faktory, ktoré trápia v súčasnosti naše školstvo a neustále pôsobia na
osobnosť učiteľa.

Kalendár spoločensko-kultúrnych
a športových podujatí na rok 2006
Január
• sobota po 24.1. - výročie oslobodenia obce
• Zimný turistický výstup na Stromíš (1192
m n.m.) - 29. ročník
Apríl
• exkurzie žiakov k Močiaru pod Michlovom najvýznamnejšiemu liahnisku skokana hnedého
• Maľovanie kraslíc v klube dôchodcov
• Veľkonočná zábava
Máj
• druhá nedeľa - „Hasičský deň“ (4. máj - Svätý
Florián, patrón hasičov)
Jún
• „Stavanie májov“ - ľudové zvyky a obyčaje
na ÚPO
Júl - August
• „Vlachovské kultúrne leto“ - cyklus kultúrnych a zábavných víkendových podujatí v letnom amfiteátri na kúpalisku. Ich súčasťou je
aj Letný festival ľudového spevu a tanca s remeselným trhom
• ROVEN CUP - futbalový turnaj
• Plavecké preteky na kúpalisku
Október
• Víkendové podujatia v rámci „Mesiaca úcty
k starším“
• Turistický prechod „Muzikantským chodníkom“ - I. ročník
November
• „Vlachovská hostina“ - divadelné predstavenie, ľudová veselica, zvyky a obyčaje
December
• Vianočné betlehemské hry „Vlachovská gubajka“ - koledy, zvyky a obyčaje z obdobia Vianoc
a Nového roka - vystúpenie na ÚPO 25. XII.

Naši učitelia si aj v súčasných pomeroch uvedomujú zmysel svojej práce
a mieru zodpovednosti za deti a pracujú
svedomito a profesionálne. Vedia, že byť
učiteľom nie je zamestnanie, ale povolanie. Okrem vedomostí odovzdávajú deťom
aj potrebné poznatky a zručnosti, aby sa
vedeli orientovať vo svete informácií,
v medziľudských vzťahoch a v komunikácii
s inými. Kladú dôraz nielen na výkonnosť,
ale orientujú sa aj na správanie detí, ich
prežívanie a na rozvíjanie vzťahov. Žiaci si
zo školy vďaka učiteľom odnášajú vedomosti, zručnosti a trvalé hodnoty, ktoré
môžu uplatniť v reálnom živote.
Škola naučí deti čítať, písať a počítať.
Poskytne im základy vedných disciplín,
naučí ich správať sa v kolektíve, samostatnosti a zodpovednosti. Formuje ich postoje a názory, podnecuje ich motiváciu,
rozvíja záujmy a utvára primeraný hodnotový systém. Pre rodičov je pomocníkom
pri výchove detí, vzdelávacou inštitúciou
i výbornou možnosťou, kde umiestniť deti
v pracovnom čase.
Každý učiteľ je špičkový manažér, lebo
pracuje s najcennejším materiálom tejto
planéty. Vo svojej profesii musí zvládnuť
prácu režiséra - usmerňuje a zosúlaďuje
jednotlivé činnosti, scenáristu - robí si
prípravy, dramaturga - zostavuje učebný
plán, kulisára - pripravuje pomôcky, herca.
Učiteľ je človek, ktorý rozumie osobnosti
dieťaťa a hľadá spôsoby, ako ju ďalej rozvíjať. Dieťa je ako osobnosť objektom pôsobenia učiteľa s cieľom potlačiť to zlé a rozvinúť
dobré. Každé dieťa je v niečom výnimočné
a objaviť to, znamená posilniť jeho sebadôveru. Každá je navyše iná a učiteľ k nim
musí pristupovať individuálne a naplno.
Aj naši učitelia sa svojej práci venujú
naplno a so zaujatím. Preto im patrí zo
strany rodičov, širokej verejnosti, ale aj
samotnej obce veľké poďakovanie.
Mgr. Marian Kušnier

:I OSRSjRmZENqjOE
XVEHqGMEZI OSRSjRGL
WZMEXOSZ

V novozriadenom Klube dôchodcov vo
Vlachove dňa 5. apríla 2006, uskutočnili
členovia Klubu dôchodcov a Jednoty
dôchodcov ukážky maľovania a iných
techník zdobenia veľkonočných vajíčok.
Bolo to prvé podujatie Klubu dôchodcov.
Ukážky maľovania predviedli pani Zuzana
Kováčová, Klára Hajdúková, Mária
Gálová, Elza Martinková, Valéria Hroncová a Zuzana Elexová. Krásne pomaľované a vytvorené vajíčka boli vystavené
v priestoroch Klubu dôchodcov a na návrh
starostu obce Mgr. Juraja Kováča budú
vystavené i v obecnom múzeu. Na záver
podujatia vedúci Klubu dôchodcov, JUDr.
Ján Klobušník odmenil za najkrajšie zdobené vajíčka čokoládou Zuzanu Kováčovú
a pani Kláru Hajdúkovú.
Starosta obce Juraj Kováč v družnom
rozhovore s účastníkmi tohto podujatia
vyslovil poďakovanie usporiadateľom za
udržiavanie tradičných zvykov a vyslovil
presvedčenie, že v budúcnosti Klub dôchodcov zorganizuje i ďalšie podujatia.
Ján Gallo

Žiaci ZŠ v rozhovore s redaktorkou rádia Regina Košice.

Foto: J. Kováč

Vyhlásenie IV. ročníka súťaže
Za krajšiu obec
Starosta obce týmto vyhlasuje IV. ročník súťaže „Za krajšiu obec Vlachovo“
s presvedčením, že sa do tejto užitočnej činnosti zapojí každý občan Vlachova.
Súťažiť sa bude:
I. O najkrajší dom, dvor a záhradku s kvetinovou výzdobou v novej obecnej
zástavbe
II. O najkrajší 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 súťaže:
Celoročná starostlivosť o svoj dom, dvor a záhradku, maľba, kvetinová výzdoba,
regionálne prvky, oplotenie.
Hodnotenie súťaže:
Priebežné hodnotenie menovanou komisiou v dobe od 1. 5. 2006 do 1. 11. 2006.
Skrášlením svojho majetku skrášlite svoju obec!
Mgr. Juraj Kováč
starosta obce

Mladí umelci z Vlachova
V predvianočnom čase plného príprav,
vypekania, upratovania, vyzdobovania
vianočného stromčeka, balenia a ukrývania darčekov sa konal v Obecnej knižnici
vo Vlachove „malý“ vianočný koncert.
Nazvali sme si ho Vianočný koncert začínajúcich umelcov. Žiaci Základnej umeleckej školy z Dobšinej a z Košíc, Vlachovčania, Radka Gallová, Monika Labuzíková a Bianka Gecelovská zahrali na
keyborde, akordeóne, na husliach zaspievali krásne vianočné koledy. Ukázali,
akí sú šikovní, talentovaní a zároveň
potešili prítomných hostí, pána starostu,
rodičov i starých rodičov. Vytvorili príjemnú, pohodovú polhodinku, zožali obdiv

Z tvorby detí:
Jar
Zima odišla a jar je tu,
poďme pozrieť do záhradky,
snežienky sú tu.
Snežienky sú v plnej kráse.
Jarné slnko teplo svieti,
všetci radosť majú.
Zvieratká sa prebúdzajú
a vtáčiky spievajú.
Deti kričia už je jar
A veselo tancujú.
Ľubka Gálová

a potlesk, ktorý ich iste povzbudí a dodá
chuť do ďalšieho nácviku, „drilovania“
prstokladu. Verím, že z nich raz budú
„veľkí“ umelci.
Viem, že viaceré deti z našej obce
navštevujú základnú umeleckú školu. Bol
to „nultý ročník. Dúfam, že sa vytvorí tradícia a vianočný koncert ukáže nadanie
a talent všetkých našich detí z obce.
A už len na záver. Zo získaného dobrovoľného vstupného som mala kúpiť
knihu do knižnice. Tak to navrhol Jožko
Varga a ostatní s jeho návrhom súhlasili.
Knihu som kúpila. Ďakujeme aj za ostatných čitateľov.
Mgr. Mária Gallová

Jarná príroda
Keď v šere svitu prvé lúče slnka
zem pohladia
a z útrob noci vynorí sa opäť nový deň,
milióny očí do modrej oblohy sa
s úsmevom zahľadia,
krajina znova sa prebudí,
ukončí sladký sen.
Pyšné štíty hôr týčia sa hrdo do diaľky,
polia plné zlatých klasov,
ako z rozprávky,
ich hlavičky vetrík hladká, hoci neveľký,
z lúk a stráni cítiť vôňu jarnej fialky.
Matúš Pitoňák

.0* 
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Z histórie poľnohospodárskej výroby vo Vlachove

Rozvoj poľnohospodárstva
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
Šesťdesiate roky minulého storočia,
keď už boli prekonané prvopočiatočné
ťažkosti, najmä vo vzťahoch ľudí k jednotným roľníckym družstvám, sú charakteristické tým, že sa zameriava pozornosť na
ich ekonomiku. Ide predovšetkým o prosperitu týchto družstiev, vytvorenie väčšieho množstva peňažných prostriedkov,
z ktorých bolo možno podporiť rozvoj
rastlinnej a živočíšnej výroby a v konečnom dôsledku mať k dispozícii toľko finančných prostriedkov, aby rástla hodnota pracovnej jednotky, ako meradla práce
jej členov a pracovníkov.
Mnohé družstvá využívajú svoj potenciál pracovných síl a ich odbornosť vo
vykonávaní rôznych druhov pridruženej
výroby. Tak napríklad: JRD Gočovo
nakúpilo a dalo do prevádzky gater na
vykonávanie porezu úžitkového dreva,
JRD Kobeliarovo zakúpilo od Slavošovských papierní v Slavošovciach prevádzku, v ktorej spracovávalo odpadovú
strusku zo spáleného uhlia a z nej vyrábalo stavebné tvárnice, ktoré sa spotrebovávali na výstavbu budov predovšetkým
v investičnej výstavbe družstiev ale aj
mimo nej. My, vo Vlachove sme sa obmedzili len na výsadbu ovocných stromov
v honoch, ktoré boli pre rastlinnú výrobu
pre ich členitosť nevhodné, ale exponované juhovýchodným smerov a mali
dostatok slnečných lúčov. Táto úloha na
realizovanie bola zverená Jánovi Hajdúkovi, ktorého sme poslali aj na vyškolenie
do ovocinárskeho kurzu. V nižšie položených pozemkoch Peknej dolinky sme
pod starostlivosťou Jozefa Endreka
založili majú farmu jahôd. Týmito akciami
boli vytvorené ďalšie miesta využitia pracovných síl a stali sa zaujímavými zdrojmi
produkcie hľadaného ovocia v blízkom
okolí. Slúžili nie len na získanie peňažných prostriedkov, pretože tých veľa
nebolo, ale predovšetkým na zvýhodnenie jednania pri rôznych akciách, ktoré
boli rozhodujúce pre udelenie súhlasu na

vykonávanie závažných činností v prospech JRD.
Motorové vozidlá a traktory, ktoré sme
mali k dispozícii, sme využívali v takzvanej
mŕtvej sezóne na odvoz piesku, ktorý
sme ťažili buď priamo z vody rieky Slanej,
alebo v jej nánosoch mimo rieky. Tento
piesok sme vozili pre podniky v blízkom
okolí alebo aj do okresného mesta v Rožňava. Konalo sa to so súhlasom Správy
povodia rieky Hornád, pravdaže za určitý
poplatok, ktorý sa im koncom mesiaca
odvádzal. Najväčším príjmom z ostatnej
činnosti boli príjmy z vývozu múky a uhlia
pre Pekárne v Dobšinej. S k týmto podnikom bola uzavretá zmluva, ktorá zaväzovala JRD vyviezť z pristavených
vagónov v stanovenej dobe múku a túto
poskladať v skladoch povaly tak, aby sa
dala previezť do násypníkov. Podobne to
bolo aj s vyložením uhlia. Na uhlie sa
využíval nakladač maštaľného hnoja,
ktorý obsluhoval Jozef Lukáč. Táto činnosť bola veľmi náročná na pracovné sily
a čas, pretože vagóny prichádzali častokrát popoludní, v čase pracovného
pokoja a čas vyloženia vagónov bol
obmedzený. Pracovné sily boli využívané
prevažne z miestnych cigánov, alebo aj
nečlenov družstva a podmienka bola
zaplatiť im v hotovosti ihneď po vykonaní
objednanej práce. Pekáreň okrem
zaplatenia vykonanej práce družstvu
poskytovala aj odpad vo forme tvrdých
chlebov a múky, čo slúžilo ako krmivo
prevažne pre ošípané, sliepky alebo aj
hovädzí dobytok. Príjmy z nepoľnohospodárskej činnosti slúžili na nákup
osív, umelých hnojív, krmív pre dobytok,
pesticídov a časť bola použitá aj na
doplnenie zdrojov pracovných nákladov.
V každom prípade pomohli značne zvýšiť
žiadanú intenzitu poľnohospodárskej
výroby, ako doplnok príjmov len z rastlinnej a živočíšnej výroby.
Ing. Ján Gál

O. Marciš ml. s trofejou jeleňa z r. 1999, bodová dohnota 187,83 b - bronzová medaila.
Foto: Archív O. Marciša st.

Informácia z výročnej členskej schôdze PZ

Aktivity poľovníckeho združenia
Dňa 19. februára 2006 sa konala výročná členská schôdza nášho PZ v kultúrnom
dome vo Vlachove v poľovníckom salóniku.
Do tejto miestnosti poskytli naši poľovníci
trofeje na výzdobu. Okrem jeleních, srnčích a diviačich trofejí je zaujímavá aj lebka
medveďa, ktorá bola na toho ročnej výstave
poľovníckych trofejí v Jelšave ohodnotená
striebornou medailou. Už samotná výzdoba
a príjemné prostredie urobili našu schôdzu
ozaj slávnostnú.
Predseda PZ Ing. Jozef Mlynár vo svojom príhovore poukázal na význam poľovníctva. Zdôraznil, že spoločným záujmom všetkých poľovníkov je predovšetkým
chrániť a zveľaďovať genofond našej zveri,
pomáhať jej v ťažkých chvíľach, keď je
nedostatok krmiva, podporovať chov,
ochranu a zazverovanie našich revírov.
Predpokladáme, že aj u väčšiny našich
členov dominuje na prvom mieste vypestovaný vzťah k prírode a zveri. V prvom rade
jej pomáhame, aby prežila v období núdze,
založila a vychovala životaschopné potomstvo, a až potom sme jej lovcami.
Poľovný hospodár Miloš Černaj predniesol správu týkajúcu sa poľovníctva,
prikrmovania a odstrelu zveri. Finančný
hospodár Palo Leško zhodnotil činnosť
nášho združenia po stránke ekonomickej
a predložil návrh rozpočtu na rok 2006.

Poľnohospodárske družstvo po roku vstupu do EÚ

Kladný hospodársky výsledok PD
Naše PD sa nachádza v období pred
výročnou členskou schôdzou, ktorá bude
hodnotiť dosiahnuté výsledky v hospodárení podniku a vytýči si úlohy pre budúce
obdobie.
Minulý hospodársky rok bol z hľadiska
poľnohospodárskej výroby veľmi náročný.
Daždivá jar neumožnila skorý vstup na
pôdu. Väčšina plodín sa siala až v mesiaci
apríl čo je z agronomického pohľadu dosť
neskoro a pomerne suché leto neumožnilo
dosiahnuť plánovanú produkciu. V osevnom postupe sme zasiali obiloviny na 126
ha s výrobou 421 t s priem. ha výnosom
3,33 t /ha. Prvýkrát v histórii družstva sme
pestovali repku ozimnú na výmere 22,5 ha
s výnosom 2,4 t/ha, čo je našich podmienkach pekný úspech. Kukuričnú siláž
sme pestovali na výmere 24 ha s priem.
výnosom 30,5 t/ha a nebyť časti rozkradnutej produkcie mohol byť výsledok podstatne lepší. Jarné miešanky sme pestovali
na výmere 105 ha, ďatelinu na 35 ha,

medziplodiny na 30 ha a spolu s trvalými
trávnymi porastami na výmere 1155 ha
sme zabezpečili dostatok krmív a krmovín
pre výživu zvierat na celé kŕmne obdobie.
Treba poznamenať, že nosným programom
nášho družstva je chov hovädzieho dobytka, chov kráv, mladého dobytka, teliat,
chov oviec, výroba syra, veľkonočných jahniat, vlny, výroba biohumusu.
Z uvedeného sortimentu sme chovali
613 ks HD z toho 236 dojníc, 83 ks
dojačiacich kráv a 294 ks ostatného HD.
Ovce sme chovali 587 ks, z toho 498 ks
bahníc. Vyprodukovalo sa 870 557 litrov
mlieka s úžitkovosťou 3700 l na dojnicu
a vyrobili sme 8893 kg ovčieho syra.
Podrobnejšie údaje budú predmetom
rokovania VČS, ktorá bude 21. 4. 2006.
Potešiteľné je, že aj tohto roku družstvo
dosiahlo kladný hospodársky výsledok.
Od 1. 1. 2005 družstvo vstúpilo projektom do Plánu rozvoja vidieka, a to opatrením č. 5 agroenvironment a životné pod-

mienky zvierat. Od 1. 1. 2006 sa projekt
rozšíril o podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo. Tento projekt znamená
určité a dosť závažné obmedzenia pri
pestovaní rastlín, ale aj v chove zvierat.
Tieto obmedzenia sa prejavia hlavne pri
pestovaní rastlín, kde je zakázané používať pesticídy, ako aj priemyselné hnojivá,
čo bude mať vplyv na výšku produkcie.
Napriek tomu pre zvieratá zabezpečíme
dostatok kvalitných krmovín.
Na nastávajúcej VČS budú voľby do
orgánov družstva. Budú zvolení noví
funkcionári, ktorým želám veľa úspechov
pri plnení cieľov a programu družstva.
Zároveň chcem poďakovať všetkým
funkcionárom, členom, ale aj pracovníkom
družstva za vynaložené úsilie pri zabezpečovaní stanovených úloh a popriať im
veľa úspechov, šťastia, zdravia, rodinnej
pohody na pracovisku aj osobnom živote.
Ing. Miloslav Gál st.
predseda PD vo Vlachove

Členovia PZ odsúhlasili plán hlavných
úloh na rok 2006, ktorý je základom činnosti
a dobrého fungovania nášho združenia.
Nakoľko skončilo volebné obdobie
výboru v programe výročnej členskej
schôdze boli aj voľby. Do nového výboru
boli navrhnutí a členskou základňou
následne schválení títo členovia: predseda Ing. Jozef Mlynár, hospodár Miloš Černej, finančný hospodár Pavol Leško, tajomník RNDr. Juraj Čeklovský, kynologický referent Peter Varga, strelecký referent a zároveň vedúci skupiny Vlachovo
Miloslav Ďurán ml., kultúrny referent a vedúci skupiny Gočovo Ivan Fandák.
Po následnej diskusii našich členov,
vystúpil aj delegát OV Slovenského poľovníckeho zväzu v Rožňave Gustáv Slivenský, člen PZ Dobšiná. Poukázal na problémy celoslovenského poľovníctva a zároveň zhodnotil rokovanie našej výročnej
členskej schôdze, ako vecné, plynulé a na
veľmi dobrej úrovni. Následne na to starosta obce Mgr. Juraj Kováč poďakoval za
aktivitu členov poľovníckeho združenia pri
organizovaní výstavky trofejí na Vlachovskom jarmoku, ktorá upútala návštevníkov
Vlachovského kultúrneho leta, ako aj
poskytnutím trofejí na výzdobu poľovníckeho salónika, ktorý tým nadobudol reprezentačný charakter. Po ukončení diskusie
prítomní členovia jednohlasne schválili
návrh na uznesenie, ktorí následne potvrdili
overovatelia zápisnice. Predseda poľovníckeho združenia poďakoval prítomným
členom za celoročnú vykonanú prácu
a účasť na výročnej členskej schôdzi.
Ing. Jozef Mlynár
predseda PZ Jasenový vrch

Donedávna bol pri ľadovni tento liatinový
kotol. Už tam nie je. Komu asi chýbal?
Foto: Juraj Kováč ml.
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JUDr. Ján Klobušník, predseda klubu dôchodcov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Foto: Mgr. Marián Kušnier

Gemerčania v Košiciach
Už po šestnásty krát sa vo februári
v košickom Dome umenia zišli Gemerčania pod organizačnou taktovkou košického Spolku Gemerčanov až do rána zabávali skutočne tak, ako sa patrí. Program na
Gemerskom bále sa už tradične nesie
v znamení nejakej obce. „U nás funguje
tradícia, že každý rok pozveme niektoré
mesto alebo obec z Gemera alebo Malohontu ako spoluorganizátora, ktorá potom
robí program,“ vysvetľuje richtár Spolku
Ján Klobušník. Tohto roku padla voľba na
obec Vlachovo, ktorá je mimochodom
držiteľkou ocenenia „Dedina roka 2005“.
„Na plese si odovzdávame symboly. My
sme odovzdali ako symbol náš erb obci
Vlachovo a Vlachovo nám odovzdalo per-

ník v podobe svojho erbu. Pre tento večer
som takisto odovzdal právomoc toho
najvyššieho richtárovi Vlachova“ doplnil
Ján Klobušník.
A tak prítomných večerom sprevádzala
vlachovská hudobná skupina Relax a folklórny súbor Stromíš. Ten predviedol
ukážky zo svojich tradícií, ktoré vyvrcholili
polnočným sviečkovým tancom žien
s nevestou s názvom „zavíjanka“. Očividne
domácka atmosféra spôsobila, že si
návštevníci k stolom sadali len na krátke
chvíľky najesť sa a rýchlo späť na parket.
Prevažne staré dobré a najmä ľahko
odtancovateľné evergreeny a ľudovky vytiahli do tanca všetky vekové kategórie.
(Prevzaté z denníka Korzár)

Po vyjdení každého čísla Vlachovských novín Stromíš ich viacerí občania i redakcia zasielajú našim krajanom
do Európskych krajín, ba aj do Spojených štátov amerických. Rodáci
naše noviny žiadajú a prostredníctvom
nich sledujú život v rodnom Vlachove.
Tak sa stalo aj začiatkom tohto roka,
keď bola v novinách uverejnená správa o výsledkoch súťaže, do ktorej sa
zapojila aj naša obec a získala hrdý
titul „Dedina roka 2005“. Po jej prečítaní nám v mene všetkých žijúcich
pôvodných obyvateľov Vlachova
v blízkosti mesta Pittsburgh v americkom štáte Pensylvánia Mária Warholáková, rodená Rusnáková, napísala
vo svojej domácej vlachovčine nasledovné slová:
Vážený pán starosta a milí Vlachovane!
Srdečne Vám gratulujem, že moja
rodná dedina je „DEDINOU ROKA
2005“. Som hrdá na to, že to moje
rodné Vlachovo je také krásne. Ďaleko
ste došli, od kedy som odišla do
Ameriky. Bolo to v júni 1937. Už som

videla, aký bol pokrok, keď som sa
vrátila na Slovensko v roku 1973,
potom v roku 1991 a ešte viac v roku
2001, keď som bola u vás posledný raz.
Vlachovo mi bolo vždy milé, lebo mám
na neho pekné spomienky, zvlášť na
svoje detstvo. Život v nom bol veselý
s rodinou, kamarátkami i susedmi.
Skoro každý deň aj teraz myslím na
Slovensko a najviac na moju rodnú
dedinu Vlachovo, kde mám najviac
rodiny. Vďačná som rodine Márie
Gálovej a manželovi Ing. Jánovi
Gálovi, ktorí mi posielajú Vaše noviny.
Prajem Vám a všetkým obyvateľom
Vlachova požehnaný nový rok 2006.
S novinami ponavštevujem všetkých
našich pôvodných obyvateľov a dám im
prečítať správy o živote vo Vlachove.
Najbližšie býva so svojou rozvetvenou
rodinou Juro Šmelko. Som presvedčená, že ho to milo prekvapí a svoju
hrdosť nezaprie aj slzami v očiach.
Mária Warholáková, rod. Rusnáková,
Bridgeville, Pensylvánia, USA,
21. januára 2006

Vo Vlachove bol otvorený klub dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove
svojím uznesením zo dňa 24. marca 2006
schválilo zriadenie Klubu dôchodcov,
ako svoje účelové zariadenie.
Uvedené kultúrno-spoločenské stredisko, miesto zábavy a relaxu má slúžiť
predovšetkým našim občanom, poberateľom starobného dôchodku, alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom
pre záujmovú a kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Pre činnosť klubu boli vyčlenené priestory a zariadenie časti doterajšej Materskej školy.
Členmi klubu sa stávajú všetci doterajší členovia Jednoty dôchodcov v našej
obci a očakávame aj Váš ďalší záujem
o prijatie za člena klubu.
Členstvo v klube vzniká na základe
prihlášky a môže sa ním stať každý občan, ktorý dosiahol v čase podania prihlášky dôchodcovský vek, alebo je
poberateľom invalidného dôchodku a má
trvalý pobyt v obci Vlachovo. Výnimku pre
prijatie za člena klubu udeľuje v prípade
požiadavky vedenie klubu.
Obecné zastupiteľstvo si nesmierne
váži prácu všetkých našich občanov, ktorým ani pokročilý vek nebráni v ich aktívnom prístupe k plneniu úloh, ktorými
našu obec skrášľujú, zveľaďujú, upevňujú
medziľudské vzťahy, napĺňajú poslanie
pomôcť jeden druhému, rozširujú naše
tradície a zvyky. Uvedené účelové zariadenie sa bude usilovať o záujmové aktivity
svojich členov, bude vytvárať možnosti
sebarealizácie starších občanov v kultúre,
výchove, vzdelávaní, sociálnej práci, riešiť
problém samoty v starobe, poskytne možnosť stretávania sa a vzájomnej komunikácie. Prevádzková doba Klubu dôchod-

cov je zatiaľ stanovená na dni Pondelok,
Streda a Štvrtok v čase od 15.00 do
19.00 hod. Ostatné informácie dostanete v čase prevádzky klubu od vedúceho Klubu dôchodcov, ktorým bol
zastupiteľstvom schválený JUDr. Ján
Klobušník, kpt. Nálepku 208.
JUDr. Ján Klobušník
vedúci Klubu dôchodcov vo Vlachove

Pani Mária Warholak - Rusnáková s manželom Mitrom v septembri 2002.
Foto: rodinný archív Warholákovcov

Obvodné oddelenie Policajného zboru Dobšiná informuje

Správa o nápade trestnej činnosti, stave a úrovni verejného poriadku v služobnom obvode
obce Vlachovo za rok 2005
Obvodné oddelenie PZ v Dobšinej má
pre územnú časť obvodu obce Vlachovo
vyčlenených starších inšpektorov s územnou a objektovou zodpovednosťou, ktorá
spadá práp. Romanovi Alexaiovi a práp.
Milanovi Spišákovi. Zároveň sú pre celý
služobný obvod OO-PZ v Dobšinej vyčlenení pre úsek trestného konania dvaja
policajti a to npor. Jaroslav Nemčko
a npor. Peter Bodnár.
V roku 2005 v územnej časti obvodu
obce Vlachovo došlo k nápadu ôsmich
trestných vecí. Z uvedených boli dva prípady, kde páchateľ zistený nebol, šesť
prípadov bolo objasnených. Objasnenosť
trestných činov za rok 2005 v územnej
časti Vlachovo dosiahla úroveň 75 %.
U neobjasnených prípadov sa v jednom
prípade jednalo o krádež vlámaním do
rodinného domu a požiar senníka na PD
Vlachovo (t.č. už objasnený). Na úseku
závažnej trestnej činnosti tunajšie OO-PZ
neevidovalo žiaden trestný čin.

V roku 2005 došlo v rámci obce Vlachovo k nápadu 21 priestupkov. Z analýzy
priestupkov možno konštatovať, že najvyšší
nápad priestupkov bol proti majetku podľa
§ 50 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v platnom znení a to 13, z ktorých
boli 3 objasnené a v 10 prípadoch nebol
páchateľ doposiaľ zistený. Priestupkov
proti občianskemu spolunažívaniu podľa
§ 49 cit. zákona bolo 8, z ktorých všetky
boli objasnené. Na úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22
Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch
nebol zistený nápad priestupkov.
Spolupráca s funkcionármi Obecného
úradu vo Vlachove je na dobrej úrovni.
Vzniknuté problémy v obci Vlachovo sa
policajti snažia vyriešiť v stanovených termínoch a požadovanej kvalite. Potrebné
je vysloviť poďakovanie pracovníkom
Obecného úradu vo Vlachove za včasné
vybavovanie dožiadaní pre účely trestného a priestupkového konania, kde ne-

dochádza k bezdôvodným prieťahom.
Policajti OO-PZ v Dobšinej sa podieľali
na zabezpečovaní rôznych kultúrnospoločensko-športových podujatí konaných
v priebehu roku 2005. Počas konania podujatí nedošlo k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku, resp. k páchaniu trestnej
činnosti. Chcel by som touto cestou požiadať poslancov a funkcionárov obce o spoluprácu pri výbere záujemcov o dobrovoľných strážcov verejného poriadku z radov
občanov obce Vlachovo, ktorí majú na to
morálne a charakterové predpoklady.
Verím, že na základe dobrej spolupráce
Ocú a občanov obce Vlachovo dokážeme
aj v roku 2006 úspešne bojovať s trestnou
a inou protispoločenskou činnosťou, čo je
predpokladom získania dôveryhodnosti
polície v očiach občana, o ktorej sa v súčasnosti tak často hovorí a ktorú by sme
chceli aj reálne dosiahnuť.
mjr. Mgr. Milan Petrigáč
riaditeľ OO PZ v Dobšinej
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Slovenský Červený kríž
a bezpríspevkové darcovstvo krvi
Slovenský Červený kríž je jediná, vládou uznaná Národná červenokrížska
spoločnosť pôsobiaca na území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov.
Je neštátnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
Jednou z tradičných činností SČK je
darcovstvo krvi. SČK v zmysle
zákona v súčasnosti zabezpečuje nábor, propagáciu
a morálne oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi.
Jeho cieľom je dosiahnuť stopercentný podiel
bezpríspevkových darcov
krvi na všetkých odberoch krvi
a sebestačnosť Slovenska v zásobovaní krvou a krvnými derivátmi.
Tento neľahký cieľ možno dosiahnuť len
zvyšovaním počtu prvodarcov, aktivizovaním registrovaných darcov krvi a väčším
zapojením sa príbuzných a známych hospitalizovaných osôb do darovania krvi. Na
druhej strane však treba tlmiť nežiaduci
trend zvyšovať požiadavky na finančné
výhody pre darcov krvi, presahujúce

možnosti SČK, štátu, zamestnávateľov,
sponzorov, odborových organizácií a samospráv.
Od 2.2. do 14.2.2006 vyhlásil desiaty ročník Valentínskej kvapky krvi. Jej
hlavným cieľom bolo osloviť mladú generáciu a najmä prvodarcov. Na výzvu
zareagovalo 7 855 darcov krvi. Krv darovalo 7 149 darcov, z toho
1 704 prvodarcov.
Každý účastník Valentínskej kvapky krvi dostal
po odbere pohľadnicu
SČK vydanú len pre túto
akciu. V letných mesiacoch
územné spolky SČK organizovali regionálne podujatia
pod darovania krvi Človek človeku. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na sedemnásty november, sa opäť na regionálnej úrovni uskutočnila Študentská
kvapka krvi. Oslovila 3 061 darcov krvi,
z toho 856 prvodarcov. V rámci kampane Vianočná kvapka pre život darovalo
krv na území celého Slovenska 8 602
darcov. 429 z nich bolo prvodarcov.

Jaroslav Černaj so zlatou Janského plaketou.
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Vážme si prírodné hodnoty územia obce
Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody, Správy národného parku
Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
o potrebe informovania občanov jednotlivých obcí o výskyte, šírení a likvidácii nebezpečných, inváznych rastlín,
zaradila redakcia Vlachovských novín do

Rozhovor s držiteľom Janského zlatej plakety

Dobrovoľné darovanie krvi je vysoko humánny čin
V množstve udalostí, ktoré zažívame v rýchlom časovom slede naša obec zaznamenala ďalšiu významnú udalosť, ktorá stojí za to, aby sa zverejnila a dostala do povedomia širokej verejnosti.
S radosťou a patričnou úctou môžeme konštatovať, že aj v dedine roka 2005 žijú
občania, ktorí sú dobrovoľnými darcami krvi, ba aj takí, ktorí sú dlhodobými darcami.
Slovenský Červený kríž, územný spolok
v Rožňave každoročné poriada slávnostný
aktív bezpríspevkových darcov krvi, na
ktorom slávnostne odovzdáva ocenenia.
Okresného aktívu sa zúčastnili aj naši darcovia, ktorým SČK slávnostne odovzdal
bronzovú, striebornú a zlatú plaketu prof.
MUDr. Janského za desať, dvadsať a štyridsať násobné dobrovoľné darovanie krvi.
Po zverejnení informácie SČK o dlhodobých darcoch krvi, medzi ktorých patria
aj Vlachovčania sme sa rozhodli venovať
pozornosť tejto udalosti. Navštívili sme
preto obyvateľa našej obce Jaroslava
Černaja, držiteľa zlatej Janského plakety
a urobili s ním nasledovný rozhovor:
Kedy ste začali s darcovstvom?
S darcovstvom som začal po roku
2000, keď som si uvedomil, že moja krvná
skupina je univerzálna a môže komukoľvek
pomôcť. Pamätám si aj na môj prvý odber.
Bolo to 20. 6. 2002. Po ňom už akosi
spontánne nasledovali aj ďalšie.
Čo Vás k tomu viedlo?
V spomínaných rokoch ma oslovil môj
kamarát, občan našej obce, aby som
daroval krv jeho manželke, ktorá ju v tom
čase veľmi potrebovala. Mala totiž vážne
zdravotné problémy a tieto sa museli
riešiť výmenou krvi.
Viete aj o iných darcov z našej obce?
Samozrejme, v obci sú aj ďalší darcovia krvi. Vieme o sebe a navzájom sa
motivujeme a podporujeme. Teší ma skutočnosť, že nie som jediným darcom
v našej obci. Je to veľmi dobrý pocit, keď
ideme darovať krv viacerí - dvaja, aj traja.
Máte z darcovstva nejaké materiálne
výhody?

Výhody pre darcov začínajú pri získaní
striebornej Janského plakety. Spočívajú
v tom, že darca je oslobodený od dvadsať
korunového poplatku u lekára, ako aj päťdesiat korunového poplatku za lôžko v nemocnici. Musí sa však lekárovi preukázať
platným preukazom, ktorý by teda mal
nosiť so sebou. Materiálne výhody však
za tým nemožno hľadať a ani očakávať.
Dopočuli ste sa o možnosti darovať krv
v zahraničí?
Od mojich známych som dostal ponuku darovať krv v niektorej zo západných
krajín. Ba dokonca sa mi ponúkala reálne
možnosť darovať krv v susednom Rakúsku. Táto krajina si totiž darcov veľmi
vysoko váži, a to nie len morálne, ale aj
materiálne. V tomto konkrétnom prípade
by som bol finančne dobre ohodnotený.
Ste presvedčený, že od darcovstva
nemožno očakávať nejaké osobné zisky?
Nikdy som za tým nehľadal nejaký
zisk. Darcovstvo krvi je skutočne založené na báze dobrovoľnosti. Preto sa to
tak aj volá - dobrovoľné darovanie.
A čo zamestnávateľ, ktorý v tejto dobe
nerád uvoľňuje svojich zamestnancov
z pracoviska?
Môj zamestnávateľ je v tejto oblasti
ústretový. Absenciu na pracovisku riešime
tzv. péčkom, teda potvrdením od lekára,
platným na celý deň. Ide tu vlastne o štyri
pracovné dni, pretože možnosť odberov
u jedného darcu je štyri krát do roka, teda
po každých troch mesiacoch.
Budete dobrovoľným darcom a naďalej?
Darovať krv mi nerobí žiadne problémy, teda po zdravotnej stránke. Zatiaľ
sa cítim dobre a v dobrovoľnom darcov-

Foto: Mgr. Marian Kušnier

stve by som chcel pokračovať aj naďalej.
Čo by ste chceli povedať našim čitateľom, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou
dobrovoľného darovania krvi?
Len by som ich v tej myšlienke podporil
a zároveň aj povzbudil, aby urobili ten
povestný krok a správne sa rozhodli. Krv
môže však darovať len zdravý človek. Pred
odberom sa robí podrobné vyšetrenie. Ak
nie je žiadna zdravotná prekážka, tak sa
nemusia báť darovať krv. Určite že je to
správne rozhodnutie. V skutočnej podobe
môžu pomôcť mnohým ľuďom, trebárs
príbuzným, ale aj iným, ktorí sú na krv odkázaní. V mnohých prípadoch ide skutočne
o život, ktorý môžu niekomu zachrániť.
Mgr. Marian Kušnier

Držitelia Janského plakety
v rokoch 2003 - 2005
Zlatá Janského plaketa
štyridsať odberov
Jaroslav Černaj, Kúpeľná 305
Emil Hricko, Nová 284
Viliam Krivánsky, Kamenná 129

Strieborná
Janského plaketa
dvadsať odberov
Juraj Hajdúk, Kpt. Nálepku 207
Ondrej Kuzma, Kamenná 146
Jozef Šomšák, Kamenná 172
Emil Gál, Kpt. Nálepku 217

Bronzová
Janského plaketa
desať odberov
Pavol Černaj, ml., Nová 280
Ing. Ondrej Gál, ml., Letná 94
Marian Mlynár, Kpt. Nálepku 191

veľkonočného čísla, nasledovný informačný materiál:
Správa národného parku Slovenský
kras so sídlom v Brzotíne už niekoľko
rokov v rámci svojich úloh pokračuje
v likvidácii invázneho druhu pohánkovec
japonský (Fallopia japonica) a boľševník obrovský (Heracleum mantagazzianum) na území viacerých obcí.
Sú to také rastliny, ktoré u nás prirodzene nerástli, ale boli z akéhokoľvek dôvodu do našej republiky dovezené, sú tu
pestované a úmyselne alebo neúmyselne
sú v krajine rozširované (splaňujú).
Invázne druhy rastlín k nám prenikajú
cez železničné trate, trasy plynovodov
a ropovodu, toky potokov a riek. Druhou
formou prenikania týchto rastlín je úmyselné donesenie si neznámej rastliny, ktorá
upúta svojím nevšedným vzhľadom.
Podľa zákona MŽP SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny je možné
sledovať výskyt a spôsob šírenia nepôvodných druhov a odstraňovať ich v prípade, že sa samovoľne šíria a vytláčajú
z prirodzených biotopov domáce druhy,
a tým znižujú biologickú diverzitu.
U nás sú to tieto druhy: boľševník obrovský, pohánkovec japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský,
zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
Z týchto rastlín sme vo väčšine na území
zaznamenali výskyt dvoch z nich, a to pohánkovec japonský a zlatobyľ kanadskú.
Obraz našej prírody narušujú čoraz
väčšou mierou plochy, ktoré invázne druhy rastlín osídľujú, čím priamo vytláčajú
pôvodné druhy. Nemôžeme im to dovoliť,
a preto vás žiadame, aby ste sa s novodobými rastlinnými okupantmi v rámci svojich možností vysporiadali na svojich pozemkoch čo najskôr a čo najlepšie.
Pokiaľ zistíte vo Vašej lokalite výskyt
niektorej z uvedených inváznych rastlín,
informujte násp písomne na adrese: Správa národného parku Slovenský kras, 049
51 Brzotín, telefonicky na číslach 058/732
68 15 a 058/734 6769, alebo e-mailom
na adrese: karasova@sopsr.sk.
Vo vašej informácii uveďte: obec, miesto výskytu, prípadne počet miest výskytu
rastliny, plochu výskytu a Vaše kontaktné
údaje, aby sme mohli s vami spolupracovať pri podrobnejšom mapovaní lokalít.
Za spoluprácu vám ďakuje Správa
národného parku Slovenský kras
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Výstup na Stromíš 2006

Futbalisti FK Vlachovo (zľava): J. Hajdúk - tréner, P. Pakes, J. Lipták, T. Hronec,
P. Hricko, V. Hajdúk, M. Hajdúk, D. Elexa - taj. FO. V dolnom rade: M. Gunda,
P. Šimon (hosťov.), M. Ondrejčík, Mar. Leško, Z. Gecelovský. Chýbajú: Ľ. Petruš,
E. Kamenský, J. Pitoňák, M. Marciš, Mi. Leško, M. Gecelovský, R. Rochfaluši,
E. Gál, J. Lipták ml., M. Vízi, R. Sklenár.
Foto: archív TJ

Futbalisti v zimnej príprave

Dňa 21. januára 2006 sa uskutočnil
29. ročník Zimného výstupu na Stromíš,
najvyšší vrch nad dedinou, ležiaci vo výške
1 192 m.n.m., ktorý usporiadala obec Vlachovo ako memoriál Štefana Klementa
a Jána Elexu, mladých športovcov, ktorí
padli v druhej svetovej vojne. Konal sa aj
na počesť oslobodenia obce vojskami
siedmej a deviatej divízie rumunskej armády, ktoré vo zväzku sovietskej armády,
druhého ukrajinského frontu maršala Malinovského oslobodzovali Gemer a Slanskú
dolinu. Na úvod výstupu bol položený
veniec k pamätníku padlých.
Pred štartom starosta obce Mgr. Juraj
Kováč v krátkom príhovore privítal turistov
a pripomenul históriu oslobodzovania
obce. Zároveň predstavil obec Vlachovo,
ako víťaza súťaže Dedina roka 2005.

tického výstupu). Na dobrú náladu pred
chatou zahrala a zaspievala kombi skupina
Vlachovských muzikantov. Najväčšiemu
záujmu sa tešila tombola v ktorej bolo
dvadsať päť hodnotných cien od rôznych
sponzorov a usporiadateľa, obce Vlachovo. Jednou z cien bolo prvý krát aj vylosovanie Čestného účastníka Výstupu na
Stromíš so zápisom mena do kroniky výstupu a potvrdením piatimi richtárskymi
palicami od starostu obce Juraja Kováča.
Ako Čestný účastník výstupu bol vylosovaný Rastislav Marciš, občan Vlachova,
aktívny všestranný turista, ktorý už stál aj
na vrchole Mont Blancu vo Francúzsku.
Po zostupe zo Stromíša sa turisti zišli
v zrenovovanom kultúrnom dome, bývalom kaštieli rodiny Andrássyovcov, kde
bol podávaný guláš a občerstvenie. Do

Tohtoročná dlhá zima poriadne skomplikovala život ľuďom v každej oblasti,
nevynímajúc futbalistov, ktorí zápasili s ťažkými terénmi a nemohli realizovať prípravu tak, ako po minulé roky.
Naše mužstvo po dobrých výkonoch
v jesennej časti súťaže obsadilo druhú
priečku so štvorbodovou stratou na vedúci
Plešivec. Na januárovej hráčskej schôdzi si
výbor aj hráčsky kolektív dal záväzok, že
skúsi zabojovať o prvú priečku. Svoje zámery sme chceli realizovať kvalitnou zimnou prípravou, preto sme prijali ponuku
ObFZ a prihlásili sme sa do zimného turnaja. Nikto nepredpokladal, že zima bude
taká dlhá. Terény boli ťažké, niekde až za
hranicou regulárnosti. To ovplyvnilo aj
účasť hráčov na zápasoch, keď sme nastupovali v každom zápase v inej zostave.
Prvý zápas sme odohrali v Rudnej, kde
naše mužstvo zvíťazilo 2 : 1. Druhý zápas
sa odohrali na ihrisku v Dobšinej s výsledkom 2 : 2. Potom prišla krutá prehra so
Štítnikom na ihrisku v Kunovej Teplici sme
prehrali 11 : 3. Tento zápas bol špecifickým tom, že na zápas sme šli len siedmi
a štyroch hráčov nám požičal súper.
V ďalších zápasoch sme prehrali
s G. Polomou (2:1), s Krh. Podhradím
(0:5) a s dorastom Rožňavy (1:2). Až
v poslednom zápase na ihrisku v Gočove
sme podali kvalitný výkon a vyhrali sme
nad piatoligistom z Dediniek 2 : 1.
Bilancia zimného turnaja dve výhry,
jedna remíza a štyri prehry. Zámer oddielu urobiť kvalitnú zimnú prípravu sa
vydaril len čiastočne, keď všetky zápasy
odohral len jeden hráč, a to Peter Hricko.
Ostatní chýbali v jednom, alebo viacerých
zápasoch, buď pre zranenie, alebo
z iných príčin. Ako sme pripravení na
súťaž, nám ukážu majstrovské zápasy.
V zimnom prestupovom termíne sme
získali dvoch hráčov Ericha Kamenského
z Betliara a Mareka Víziho z Kobeliarova.
Prestup hlásil D. Ondrejčik, ktorý bude
obliekať dres Dobšinej. Záujem sme mali
o P. Šimona z Nižnej Slanej. V tomto prípade sa oddiely dohodli, že naše mužstvo
posilní v letnom prestupovom termíne.
Na ďalšie obdobie výbor aj realizačný
team zostal nezmenený. Zmena nastala
na trénerskom poste dorastu, keď Ondrejčíka st. vystriedal Mgr. Ľubomír Hlaváč, riaditeľ základnej školy, ktorému sa
podarilo stmeliť kolektív a skvalitniť tréningový proces.
Prvý krok už urobili, keď dokázali remizovať so silným súperom z Dobšinej.

Podľa predvedenej hry mohli aj vyhrať.
Škoda, že ich nenapodobnili aj dospelí,
ktorí nesplnili očakávanie a prehrali prvý
zápas s Dobšinou 1 : 2.
Športová verejnosť verí, že naši hráči
v ďalších zápasoch preukážu svoje kvality a nadviažu na dobré výsledky z jesene.
Podmienky, ktoré im vytvára výbor, na
čele so starostom obce, by nemali ostať
bez odozvy.
Hráči si po prehratom zápase sľúbili,
že sa nebudú vzdávať a v súťažení o prvé
miesto sa chcú ešte pobiť. Veď pred nimi
je ešte jedenásť kôl. Svoje predsavzatie
a kvality musia dokázať už v najbližšom
zápase v Brzotíne a o týždeň v Plešivci.
Mgr. Ján Gecelovský
člen výboru FO TJ Vlachovo

Vlachovskí turisti na Volovci
Dňa 17. januára 2006 sa uskutočnil 28. ročník Zimného výstupu na
Volovec (1 292 m.n.m). Už tradične
sa tohto výstupu zúčastňujú i turisti
z Vlachova, tentoraz v počte štrnásť.
Krásne slnečné počasie umožnilo
turistom nádherné výhľady na celé
okolie Rožňavy a i málokedy možné
i výhľady na zasnežené Vysoké Tatry.
Desiati turisti si pobyt v zimnej prírode
predĺžili a na bežkách prešli po
hrebeni trasu z Volovca do Vlachova,
čo je dvadsať osem kilometrov.
Ján Gallo

Účastníci 29. ročníka výstupu na Stromíš pred OcÚ.

Predseda organizačného štábu Ing.
Miloš Gál ml. informoval o jednotlivých
trasách a celkovom programe výstupu na
Stromíš. Štart výstupu sa začal malým
ohňostrojom. Štartujúcim turistom ukázal, ako sa nebáť zimy člen Klubu ľadových medveďov, otužilec Vladimír Uhrín
z Rožnavského Bystrého, keď sa vykúpal
vo Vlachovskom potoku pod Skavkou pri
Šetierni. Teplota vody podľa jeho merania na digitálnom teplomeri bola jeden
stupeň celzia a vonkajšia teplota mínus
päť stupňov celzia.
Turisti vystupovali po trase Vlachovo Furmanec - Ďuränov - Biela skala - chata
na Rovni pod Stromíšom. Po príchode
na chatu sa turisti občerstvili teplým čajom, ktorý pripravili usporiadatelia. Pri
chate sa uskutočnili súťaže v preťahovaní
lanom a pretek na lopatkách.
Súťaže pre dospelých sa neuskutočnili
pre nezáujem (možno pre náročnosť turis-

Foto: Ján Gallo

tanca a na počúvanie zahrala spojená
hudba vlachovských muzikantov. Záujemcom, hlavne turistom z Rožňavy a Košíc,
starosta obce Mgr. Juraj Kováč predstavil
obecné múzeum, ktoré sa nachádza
v priestoroch rekonštruovaného kaštieľa.
Výstupu na Stromíš sa zúčastnilo
okolo päťsto účastníkov. Už dlhodobo sa
výstupu vo veľkom počte zúčastňujú turisti z Klubu slovenských turistov Elán
a Volovec z Rožňavy, z Gemerskej Polomy, Dobšinej, Nižnej Slanej, ako aj ďalších obcí. Výstupu sa zúčastnili aj niekoľkí turisti z Košíc a okolia.
Z ohlasov na výstup konštatujeme, že
dvadsiaty deviaty ročník Výstupu na Stromíš 2006 sa vydaril. Tridsiaty ročník Výstupu na Stromíš je plánovaný na 20. januára 2007.
Horám zdar !
Ján Gallo
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Pohľad na úroveň okresných futbalových súťaží
Ako hodnotíte úroveň súťaží?
Úroveň prvej triedy je solídna. Mužstvá,
ako Plešivec, Vlachovo, ale aj Vyšná Slaná,
Dobšiná, Lipovník odohrali viac pekných
zápasov. Zrušením tretej triedy stúpla
motivácia týchto mužstiev a súťaž druhej
triedy je z môjho pohľadu dosť vyrovnaná.
V jesennej časti súťaží ObFZ bolo
viacero inzultácií, hlavne v závere, kde
hľadať príčinu?
Došlo k štyrom inzultáciám, čo nie je
málo na 15-16 kôl v jesennej časti. Jednou z hlavných príčin je niekedy snaha

vyhrať za každú cenu, ale i možno
v nejednotnom posúdení situácií, ktoré
predchádzajú inzultáciám.
Aké sú najväčšie pozitíva a negatíva
súčasného futbalu v našom okrese?
Pozitíva: solídna úroveň prvej triedy,
zodpovední, pracovití funkcionári futbalových klubov, životaschopnosť futbalu
i napriek ekonomickým problémom
v našom regióne.
Negatíva: stav rozhodcovského zboru,
nedostatok mladých, odvážnych rozhodcov.
Týždenník Gemerinfo
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