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Pokosené trávnaté plochy sú dobré najmä pre alergikov

Tráva - estetický a zdravotný problém

Trávnaté plochy cintorína je treba kosiť trikrát ročne. Pomoc občanov je vždy vítaná
Foto: Mgr. Juraj Kováč

Na takmer celom území našej obce,
ako aj v jej najbližšom okolí bola tento
rok pokosená tráva vďaka našim občanom a zamestnancom obce.
Pri kosení nejde len o estetický
vzhľad, ale aj o zdravotný problém. Potvrdzujú to samotní zdravotníci. Tráva je
v plnom kvete pri tvorbe semien, čo
spôsobuje krušné chvíle alergikom. Niektorí ľudia sú alergickí práve na trávu.
Nepokosená tráva im po zdravotnej
stránke prekáža a spôsobuje vážne zdravotné problémy. Najmä medzi deťmi ich
počet neustále rastie.
Kosenie trávy má na starosti obec,
ale aj občania na svojom priedomí, ako

Výsledok nedal na seba dlho čakať a po
overení skúšobnej verzie obec umiestnila
na doménu.sk svoju oficiálnu stránku.
Obec tak naplnila tým aj nie zanedbateľnú literu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorému spoločnosť
venuje v súčasnej dobe veľkú pozornosť.
Veľmi dobré ohlasy od našich rodákov
z celého Slovenska, ba aj zo zahraničia,
môžu potešiť všetkých, ktorí sa na tvorbe
internetovej stránky obce priamo podieľali.

aj v okolí domov a záhrad. Tráva, vzhľadom na súčasné počasie rýchlo rastie.
Tak tomu bolo aj začiatkom leta, keď
nás zastihlo intenzívne daždivé počasie.
Tráva bola na niektorých miestach vysoká vyše metra.
Obec sa k uvedenému problému nestavia chrbtom a každoročne zabezpečuje kosenie verejných plôch. Vyzýva
občanov, aby si upravili svoje priestranstvá a priamo sa pričinili o estetizáciu
našej obce. Začiatkom letného obdobia
sme v obci očakávali hodnotiacu komisiu v rámci medzinárodnej súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Z tohto
dôvodu sa obec o to intenzívnejšie a so
značným časovým predstihom pustila
do kosenia trávnatých plôch na celom
jej území. Apelovala aj na občanov
a vyzvala ich na pomoc pri kosení trávnatých plôch v rámci brigády, uskutočnenej dňa 27. mája a 12. júna 2006
v podvečernom čase. Brigád sa zúčastnilo 46 obyvateľov našej obce, z toho
6 žien a dievčat.
Obec musí zabezpečiť kosenie počas
roka dva aj trikrát. Nákladové vstupy na
tieto činnosti neustále stúpajú.
Alergikov, ako aj ľudí s estetickým cítením môže tešiť fakt, že tráva v intraviláne obce je pokosená. O probléme kosenia a úpravy obce počas letného obdobia sa nielen hovorí, ale sa aj rieši.

Mgr. Marian Kušnier

Mgr. Marian Kušnier
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Obec Vlachovo má svoju webstránku
Naša obec uviedla nedávno do obehu
oficiálnu verziu novej webovej stránky,
ktorá má obyvateľom, našim rodákom
ale i ostatným záujemcom o dianie vo
Vlachove priniesť nové, aktuálne a zaujímavé informácie zo života našej obce.
Nová podoba prezentácie obce dostala aj nového administrátora v osobe nášho
občana Mareka Adamiho. V predstihu pripravil skúšobnú verziu novej webovej
stránky a ponúkol ju obci na oficiálnu registráciu. Flexibilne reagoval na možnosť,
ktorá sa ponúkala samospráve v oblasti
internetizácie vlastných webových stránok. Mestá a obce si totiž mohli do 7. apríla 2006 prednostne zaregistrovať domény, v rámci registrácie držiteľov ochranných a obchodných známok. Domény
s koncovkou .eu sa registrovali cez
akreditované firmy, ktorých je na Slovensku dvanásť. Cena registrácie sa pohybovala od niekoľko sto po tisíc korún.
Naša obec reagovala promptne a zaregistrovala si uvedenú doménu.
Mestá a obce, ktoré si včas nezaregistrovali internetovú doménu s názvom
svojho mesta alebo obce a s novou koncovkou .eu, sa môžu stať obeťami rôznych
špekulantov. Ak by časom chceli eurodoménu predsa len získať, budú musieť
o podmienkach predaja alebo prenájmu
rokovať s ich súčasnými majiteľmi.
Genéza tvorby internetovej stránky
našej obce má svoju históriu. Samotná
cesta jej tvorby bola pomerne komplikovaná a zdĺhavá. Vytvoriť oficiálnu stránku
obce a neustále ju aktualizovať a dopĺňať, nie je ľahkou záležitosťou.
Myšlienka a zároveň aj potreba zriadenia obecnej webstránky s následnou
propagáciou našej obce za účelom zvi-

diteľnenia sa, rezonovala na viacerých
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Dobrou pohnútkou a zároveň aj motivátorom sa stalo zverejnenie prvej internetovej stránky o Vlachove, ktorú urobila
v ďalekej Amerike naša rodáčka Linda
Kanta z mesta San Diego.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku Vlachovo,
dňa 17. júna 2006

Podnietila tým aj našich predstaviteľov
obce, aby sa pustili do zriadenia oficiálnej
internetovej stránky. Zodpovednej úlohy
sa zhostila zástupkyňa starostu obce
RNDr. Viera Hroncová, ktorá uplatnila
svoje praktické skúsenosti z oblasti informatiky a internetizácie v prospech obce.
Aktivizovala stredoškolských študentov
Gymnázia v Dobšinej, ktorí sa priamo
zapojili do náročného a dlhodobého procesu tvorby internetovej stránky. K naplneniu jej obsahu prispeli ďalší naši občania.

- Počet voličov, zapísaných
v zozname voličov vo volebnom
okrsku . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
- Počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na hlasovaní . . . . 511
- Percentuálne vyjadrenie
účasti voličov na voľbách . . . . 69%
- Počet platných
odovzdaných hlasov . . . . . . . . 504
Počet platných hlasov, odovzdaných
pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
SMER - Sociálna demokracia . . . 246
Slovenská národná strana . . . . . . . 69
Komunistická strana Slovenska . . . 62

Ľudová strana - HZDS . . . . . . . . . . 58
SDKÚ - Demokratická strana . . . . . 30
Aliancia nového občana . . . . . . . . 12
Slobodné fórum . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hnutie za demokraciu . . . . . . . . . . . 6
Kresťanskodemokratické hnutie . . . . 3
Združenie robotníkov Slovenska . . . 2
Nádej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Občianska konzervatívna strana . . . . 2
Ľavicový blok . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Strana občianskej solidarity . . . . . . . 1
Strana maďarskej koalície . . . . . . . . 1
Strana demokratickej ľavice . . . . . . . 1
Slovenská národná strana
- Slovenská vzájomnosť . . . . . . . . . . 1
Renata Lešková, zapisovateľka
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
33. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 9. júna 2006.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo VZN obce
Vlachovo o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí, správou
o hospodárení VPS za rok 2005 a prípravou na letnú turistickú sezónu 2006,
žiadosťou ZŠ s MŠ o finančný príspevok,
prípravou obce na hodnotenie o “Európsku cenu obnovy dediny 2006“ európskou komisiou ARGE v dňoch 16.- 17. 6.
2006, návrhom programu Vlachovské
kultúrne leto 2006, správou o podporených a zamietnutých žiadostiach o finančné prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov, riešilo sťažnosti a žiadosti občanov. Starostom obce bola vyhlásená
súťaž “Za krajšiu obec 2006“.

500.- Sk. Do hodnotiacej komisie navrhuje RNDr. Vieru Hroncovú, Mgr. Mariána Kušniera a Ing. Andreu Hajdúkovú.
Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ vo
Vlachove o finančný príspevok 7000.- Sk
na reprezentáciu školy a obce na Pedagogickom fóre, ktoré sa koná v Bratislave
v dňoch 14.- 15. 6. 2006. Našu školu
tam budú zastupovať 4 žiaci a 4 učitelia.
O podaných projektoch a žiadostiach
na finančné dotácie informoval prítomných poslancov starosta obce. Zamietnuté
boli: projekt Ekopolis, projekt na opravu
kostolného múra, projekt na stavebné
úpravy miestnych komunikácií. Schválený
bol projekt Obnovy dedina na vypracovanie
projektovej dokumentácie na prestavbu
mlyna vo výške 150 000.- Sk.

Okrsková volebná komisia v parlamentných voľbách 2006

So VZN obce Vlachovo o poskytovaní dotácií a návratných finančných
výpomocí oboznámila prítomných pracovníčka OcÚ Renáta Lešková. Predložený návrh VZN schválili všetci prítomní
poslanci. Takto schválené VZN sa odovzdá na posúdenie prokurátorovi, ktorý
potvrdí jeho správnosť.
Správu o hospodárení VPS za rok
2005 predložila vedúca VPS Zuzana
Kováčová. Táto správa je na 3. strane
týchto novín. Keďže VPS vykazuje už
2 roky stratu je potrebné v zmysle zákona o rozpočtových organizáciách pouvažovať buď o zrušení tejto organizácie,
alebo jej pretransformovaní na spoločnosť s ručením obmedzeným.
Prípravy na letnú turistickú sezónu
začali v apríli. Na turistickej ubytovni bola
urobená oprava strechy, vymaľovanie
izieb, zasklenie okien, nátery soklov.
V areáli kúpaliska pod altánkom bola urobená dlažba a vykosili sa trávnaté plochy. Potrebné je dokončiť náter veľkého
bazéna, pri čističke vykopať kanál a osadiť odpadové rúry, dobudovať prístupovú
cestu k mostíku, opraviť šatne a dlažby
pred šatňami. Plánované otvorenie areálu je 1.7.2006.
Starosta obce Mgr. J. Kováč vyhlásil
4. ročník súťaže “Za krajšiu obec Vlachovo“, ktorá bude prebiehať v dobe od
1.5.2006 do 1.11.2006 v kategóriách
I. O najkrajší dom, dvor a záhradku v novej obecnej zástavbe
II. O najkrajší dom, dvor a záhradku v starej obecnej zástavbe
Za 1. miesto v oboch kategóriách navrhuje finančnú odmenu 1500.- Sk, za
2. miesto 1000.- Sk a tretie miesto

Foto: R. Lešková

Starosta obce oboznámil prítomných
s programom pobytu komisie ARGE
v rámci hodnotenia obce Vlachovo v súťaži Európska cena za obnovu dediny
v dňoch 16.-17. 6. 2006.
Informáciu o riešení susedských
sporov Ondrej Pakes - Milan Pakes,
Štefan Kolesár - Mária Honétzyová,
Vladimír Hajdúk - Jaroslav Adami podal
starosta obce. Spory sú v štádiu riešenia. Komisia ochrany verejného poriadku
dá písomné vyjadrenie k uvedeným sporom po vyjadrení súdu a polície.
Návrh programu Vlachovského
kultúrneho leta schválili všetci prítomní
poslanci.
Starosta obce informoval prítomných
o zriadení stránky www.vlachovo.eu.
Stránka je pravidelne aktualizovaná administrátorom Marekom Adamim.
Evanjelický cirkevný zbor žiada obec
Vlachovo o vrátenie cirkevných pozemkov do vlastníctva evanjelickej cirkvi
v zmysle zákona č. 161/2005. Starosta
obce navrhuje dať opodstatnenosť žiadosti preveriť právnikovi. Žiadosťou sa
bude OcZ zaoberať na ďalšom zasadnutí.
V interpelácii a diskusii poslanec
Dušan Gál upozorňuje na bezbariérový
vstup do verejných objektov obce - nie
všetky objekty tento vstup majú. Ďalej
upozorňuje na poškodený náter na
obecných lavičkách, je potrebné ho obnoviť. Poslanec Elexa žiada zriadenie
kompostoviska v obci. Aktivista Gallo žiada, aby bol hasičský zbor vybavený
osvetľovacou súpravou, čerpadlom. Aktivista Marciš upozorňuje na neprečistený jarok. V prípade silného dažďa hrozí
povodeň.

34. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 19. júna 2006.

Starosta obce navrhol prejednať rozpočet v komisii finančnej a pre správu
obecného majetku a preložiť ho na schválenie na ďalšie zasadnutie OZ. Do rozpočtu navrhol zapracovať aj žiadosť ZŠ
s MŠ o finančný príspevok, t.j. zvýšiť položku školstvo o žiadaný príspevok. ZŠ bola na fóre pedagogiky v Bratislave, kde vystupovali deti s kultúrnym programom. Taktiež informoval, že žiadosť o dotáciu na kultúrne leto bola zamietnutá, z dôvodu že
maďarský projekt nebol úspešný. Počas
kultúrneho leta 2006 budeme organizovať
menej akcií. V júli bude organizovaný Letný
festival ľudového spevu a tanca a v auguste
remeselnícky jarmok a vystúpenie hudob.
skupiny NO NAME, ktorá súhlasila že honorár za vystúpenie bude činiť 80 % z vybraného vstupného. 20 % ostane pre obec.
V bode rôznom starosta informoval
poslancov o hodnotení obce európskou
komisiou ARGE. Komisia bola dňa
17.6.2006 prijatá v kultúrnom dome, kde
sa uskutočnilo jej pracovné stretnutie
s poslancami OZ a pozvanými hosťami.
Potom nasledovala prehliadka obce: rybníky, ZŠ, kúpalisko, obecný úrad - návšteva volebnej miestnosti, evanjelický kostol,
klub dôchodcov v priestoroch MŠ.
Starosta obce poďakoval poslancom za
účasť na brigádach organizovaných v obci.
Vykosili sa verejné priestranstvá v obci aj
priekopy okolo štátnej cesty. Brigád sa
zúčastňujú prevažne starší občania.
Poslanci navrhli napísať odpoveď pre
cirkevný zbor evanjelickej cirkvi vo Vlachove, s oznámením o tom, že pozemky žiadané listom zo dňa 29.4.2006 /č.j.
130/06/ budú vydané cirkvi, okrem parciel, kde sa nachádza budova materskej
školy. Uvedené pozemky v zmysle § 6
zákona č. 161/2005 Z.z. nemožno vydať.
Cirkevný zbor si dáva pozemky do
poriadku z dôvodu, že PD za ich užívanie
vypláca nájom a nárok na vyplácanie
nájmu za užívanú pôdu si chce cirkevný
zbor uplatniť. PD bude vyplácať nájom
len za skutočne užívané pozemky a taktiež vyplatí daň z nehnuteľností za užívané pozemky. Pokiaľ niektoré z uvedených pozemkov nebudú družstvom
využívané, družstvo ich nepotrebuje,
a potom pripadne povinnosť priznať si
daň z nehnuteľnosti cirkevnému zboru.
5. Diskusia a interpelácia:
Dušan Elexa - navrhol aby skupina
poslancov navštívila občanov žijúcich
v časti obce Vlachovo - Maša a oboznámila sa s ich problémami. Občania z tejto
časti obce ho zastavili a sťažovali sa, že
obec sa o nich nezaujíma, že uvedená
časť obce nemá ani označenie.
Pracovníčka obce informovala, že obec
si môže vytvoriť podľa zákona miestnu časť.
Vo Vlachove - Maša žije 12 obyvateľov,
/rodina Dušana Hericha sa tam trvale nezdržiava, pretože odchádza za prácou mimo
obce/, preto je potrebné zvážiť vytvorenie
miestnej časti obce. Na vytvorenie miestnej
časti majú nadväznosť aj ďalšie zákony,
napr. zákon o voľbách, kde by sa pre miestnu časť musel vytvoriť samostatný volebný
okrsok. V zimnom období sa pluhujú cesty
aj v tejto časti obce, taktiež sa od obyvateľov pravidelne vyváža odpad. Uvedenú
časť obce by bolo možné označiť ako ulicu.

Pani Polubňáková volila lepšiu budúcnosť
Foto: Mgr. M. Kušnier

Uznesenie č. 34/2006 - OZ:
A: Berie na vedomie
1. informatívnu správu starostu obce o hodnotení obce komisiou ARGE v súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny 2006
2. informatívnu správu zapisovateľky OVK
Renáty Leškovej o výsledku volieb do
NR SR v obci Vlachovo
3. informatívnu správu starostu obce o výsledkoch celoobecnej brigády pri čistení verejných priestranstiev
B: Schvaľuje
1. vrátenie pozemkov evanjelickej cirkvi
a.v. vo Vlachove na základe žiadosti cirkevného zboru zo dňa 29.4.2006, podľa zákona č. 161/2005 Z.z., okrem
pozemkov p.č. 3/1, 3/2 a 3095/2,
ktoré boli zastavané a na základe § 6
uvedeného zákona ich nemožno vydať.
C: Ukladá
1. komisii finančnej a pre správu obecného majetku prejednať rozpočet obce
a rozpočet ZŠ s MŠ v komisii a predložiť ho na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa
23.6.2006 /piatok/ o 17.00 hod. na
Obecnom úrade.
Redakcia VN
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VSOSZ
Helena Ondrejčíková
5.5.1921, Kamenná 161

Žofia Krupková
26.6.1921, Letná 112

VSOSZ
Mária Ďuránová
9.6.1931, Osloboditeľov 344
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Ing. Martin Petrejčík
a

RNDr. Eva Honétzyová
3.6.2006
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Chov a držanie psov

Vlachovské kúpalisko v júli 2006

Foto: Mgr. Marian Kušnier

Správa o hospodárení Verejnoprospešných
služieb Vlachovo k 31. 12. 2005
Verejnoprospešné služby Vlachovo svoju prevádzkovú činnosť v roku 2005 začínali
s finančným zostatkom na účte z roku 2004 v sume 40 307,45 Sk.
PRÍJMY:
Poplatky a platby za predaj výrobkov,
tovarov a služieb:
TKO, doprava, Stromíš (výstup) 219 000,Kúpalisko
71 000,Ubytovňa
46 000,Bufet
256 000,Výstavba
173 000,Transfer z rozp. obce (dotácia) 20 000,Transfer z ÚPSVaR - abs.prax 9 000,Príjmy spolu:
794 000,VÝDAVKY:
- TKO, doprava, Stromíš
Mzdy
Odmeny
Odvody do fondov
Cestovné
Poštovné a telek. služby
Všeobecný materiál
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Poistenie (Citroen)
Všeobecné služby
Poplatky banke
Stravovanie
Odmeny na základe dohôd
Výdavky

82 000,5 000,30 000,1 000,1 000,1 000,126 000,15 000,4 000,1 000,3 000,5 000,60 000,334 000,-

- kúpalisko, ubytovňa, bufet
Energia
21 000,Všeobecný materiál
42 000,Potraviny a tovar bufet
153 000,Prac. odevy, pomôcky
1 000,Všeobecné služby
9 000,Kolkové známky
2 000,Odmeny na základe dohôd
60 000,Výdavky
288 000,- výstavba
Všeobecný materiál
73 000,Všeobecné služby
47 000,Odmeny na základe dohôd
72 000,Výdavky
192 000,Výdavky spolu:
814 000,Pohľadávky voči odberateľom 24 000,Záväzky voči dodávateľom
0,Odpisy
70 000,Zostatok na bank. účte
38 970,Zostatok v pokladni
0,VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Celkové náklady
Celkové výnosy

884 000,819 000,-

Výsledok hospodárenia
k 31. 12. 2005

-65 000,-

PREHľAD HOSPODÁRENIA
NA KÚPALISKU V LTS 2005
Kúpalisko
Tržby zo vstupného
Náklady spolu
Kúpalisko strata

71 295,- Sk
88 187,- Sk
-16 892,- Sk

Ubytovňa
Tržby za ubytovanie
Náklady spolu
Ubytovňa zisk

46 500, - Sk
17 411,50 Sk
29 088,50 Sk

Bufet a stánok
Tržby za tovar
Náklady spolu
Bufet zisk

256 046,50 Sk
167 242, - Sk
88 804,- Sk
Zuzana Kováčová

Narušovanie
verejného poriadku
V poslednej dobe, hlavne v prázdninovom období dochádza k neúmernému “nočnému životu“ prevažne mladých ľudí z obce a z okolia. Najhoršie
je to v piatok počas konania krčmových
diskoték. Vtedy sa príjazdová cesta
k hostincu, k cintorínu i k šetierni mení
na motokrosové ródeo a krik, hulákanie často i naháňačky a šarvátky znepríjemňujú život občanov bývajúcich
v okolí. Povráva sa aj o drogových záležitostiach, nehovoriac už o neúmernom
množstve požitého alkoholu najrôznejšieho druhu. Svedectvo o tom je možné vidieť každé sobotné ráno na priestranstve v okolí Jednoty, ktoré ostáva
neupratané niekoľko dní.
V záujme obmedzenia a likvidácie
vandalských výčinov domácich ale aj
cudzích výrastkov (pričom dievčatá sú
neraz horšie ako chlapci) obec necháva
svietiť verejné osvetlenie po celú noc. Zároveň poverila viacerých občanov, aby vykonávali občianske hliadky a narušiteľov
ohlásili prostredníctvom Ocú polícii.
Spoločnými silami sa musíme pričiniť
o to, aby mal v obci každý pokoj tak, ako
to vyplýva z Občianskeho zákonníka.
Mgr. Juraj Kováč, starosta

V tomto mojom príspevku by sme sa na
chov a držanie psov pozreli trochu z inej
strany, pre niektorých z tej “nepríjemnejšej“.
V našej právnej úprave je dnes chov
a držanie psov upravené najmä v dvoch
zákonoch /okrem zákona o ochrane zvierat, občianskeho zákonníka, trestného poriadku, a pod./. Jedným je zákon
č. 282/2002 Z. z. zo 16. mája 2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov /doporučujem každému
držiteľovi psa, aby si zákon zaobstaral
a preštudoval/ a druhým je zákon
č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
Tento zákon o veterinárnej starostlivosti je
obsiahly, dôležité sú pre chovateľa a držiteľa psa najmä tieto ustanovenia:
§ 21, ods. 1 - vlastník alebo držiteľ
zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní
zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu
/čo je pohoda zvieraťa, aký je to stav je
ďalej vysvetlené v zákone/,
§ 21, ods. 6 - vlastník alebo držiteľ
zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia
na zabránenie jeho úteku a neplánovaného nežiaduceho rozmnožovania,
§ 43 “Priestupky“, ods. 1, písm. a/
priestupku sa dopustí ten, kto opustí zviera
s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa alebo
jeho neplánovaného alebo nežiaduceho
rozmnožovania. Tieto priestupky prejednáva orgán veterinárnej správy /regionálna
veterinárna a potravinová správa/ a fyzickej
osobe je možné uložiť pokutu až vo výške
10 000,- Sk, a to aj opakovane.
V zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov
sú vymedzené pojmy, z ktorých je dôležité
vedieť, že nebezpečným psom je každý
pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Voľným pohybom
psa je pohyb psa bez vôdzky, mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
Zákon ďalej upravuje evidenciu psov.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej 90 dňovej lehoty v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachádza.
Túto evidenciu vedie obec. V tejto evidencii sa okrem iného zapisuje aj skutočnosť,
že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi, úhyn psa a strata psa. Každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní
od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť
obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa, kde je
uvedené evidenčné číslo psa, názov obce,
kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je
pes nebezpečným. Táto známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci a obec vydá
držiteľovi psa za úhradu náhradnú známku.
V zákone je upravené vodenie psa
nasledovne:
- vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá
a schopná ho ovládať v každej situácii,

- vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony a na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok,
- za psa vždy zodpovedá držiteľ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad,
- držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú
pes pohrýzol a súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Podrobnosti o vodení psa ustanovuje
obec všeobecne záväzným nariadením,
ktoré upravuje uvedenú problematiku.
V zákone sú uvedené aj priestupky,
ktorých sa môže dopustiť držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie.
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
- neprihlási psa do evidencie,
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá
nespĺňa podmienky ustanovené v zákone /podmienky sú vyššie uvedené/,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka,
- neoznámi odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa
vedie, ak:
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
- nezabráni tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka,
- evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom
alebo zákaz voľného pohybu psa.
Za porušenie posledných dvoch povinností môže obec priestupcovi uložiť pokutu do 500,- Sk. Za porušenie ostatných
povinností, môže obec uložiť priestupcovi
pokutu do 5 000,- Sk. Ak sa držiteľ psa
alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku uvedených pokút.
Koľkí z vás ste sa dozvedeli o týchto
povinnostiach až teraz? K týmto povinnostiam samozrejme patrí aj povinnosť
uhradiť obci poplatok za psa. Dúfam, že
plnenie týchto všetkých povinností vás
neodratí od chovu, držania a prechádzok
s jedným z najlepších priateľov človeka.
Mgr. Ivan Bronďoš
PZ SR Rožňava

Rodeo na vlachovskom jarmoku
Foto: Juraj Kováč
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Zo správy o výsledkoch činnosti ZŠ s MŠ vo Vlachove v školskom roku 2005/2006

Náročný školský rok
V školskom roku 2005/2006 navštevovalo Základnú školu vo Vlachove 49
žiakov, z toho 26 chlapcov a 23 dievčat. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch: 1. ročník 10 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Mária Hlaváčová, 2. ročník
17. žiakov - tr. učiteľka Mgr. Mária Pamulová, 3. ročník 5 žiakov - tr. učiteľka
Mgr. M. Hlaváčová a 4. ročník 17. žiakov - triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Hlaváč.
1. a 3. ročník sa učil v spojenej triede, 2. a 4. ročník mali samostatnú triedu.
Školský klub detí mal dve oddelenia: I.
odd. malo 21 žiakov 1. a 2. ročníka. Viedla
ho vychovávateľka Margaréta Marošová. II.
odd. malo 26 žiakov 3. a 4. ročníka. Viedla
ho vychovávateľka Zlatica Halková.
Povinne voliteľné a nepovinné predmety: etickú výchovu vyučovala M. Marošová
a náboženskú výchovu Mgr. Martina
Gdovinová, farárka tunajšieho evanjelického úradu. Po jej odchode na materskú
dovolenku vyučoval uvedený predmet
Mgr. Radoslav Gdovin. Anglický jazyk
sme vyučovali, ako detašované pracovisko Centra voľného času v Dobšinej.
Vyučovala ho v dvoch záujmových útva-

Naši žiaci na hrade Devín

roch Ivana Černajová. Krúžok práce s PC
vyučovala M. Marošová v rámci školského
klubu. O chod školy sa starali dve prevádzkové zamestnankyne, a to ekonómka-hospodárka Mária Šimonová a upratovačka Viera Olochová.
Školská dochádzka
Počet vymeškaných hodín v I. polroku
bol 1083 hodín s priemerom 22,56
hodín na jedného žiaka. Oproti minulému
školskému roku sme v I. polroku vymeškali o 2,68 hodín menej. V II. polroku
sme vymeškali 1041 hodín s priemerom
na žiaka 22,41 hodín. Spolu za školský
rok sme vymeškali 2123 hodín s priemerom 45,17 hodín na žiaka.
Prospech a klasifikácia
K 30.6.2006 prospelo všetkých 47
žiakov. Znížená známka zo správania nebola udelená. V uplynulom školskom roku sme pokračovali v hodnotení a klasifikácii žiakov známkou, ktorá bola doplnená slovným hodnotením.
Aktivity a prezentácia školy
Škola v rámci enviromentálnej výchovy
a ochrany životného prostredia zbierala
v mesiacoch september, október a jún
od našich občanov odpadový papier a tetrapakové obaly. Spolu sme vyzbierali
okolo 3 500 kg papiera.
V polovici októbra sme uskutočnili zájazd do Bratislavy, kde sme navštívili Bra-

tislavský hrad, hrad Devín, Slovenské národné múzeum a centrum nášho hlavného mesta.
V závere mesiaca október sme navštívili hvezdáreň v Rožňave. V uvedenom
období sme uskutočnili týždenný program aktivít, tzv. enviromentálnu jeseň.
Začiatkom mesiaca november sme sa
zúčastnili v Dobšinej súťaže “Spievaj, že si
spievaj“, kde žiačka prvého ročníka Bianka Gecelovská získala tretie miesto a žiak
štvrtého ročníka Boris Vysoký prvé miesto.
Dňa 22. novembra 2005 sme uskutočnili “Deň otvorených dverí“, kde
rodičia mohli navštíviť žiakov priamo na

Foto: Ľubomír Hlaváč

vyučovaní. Popoludní sme uskutočnili
ochutnávku zdravých jedál a triedne
konzultácie s rodičmi.
V čase pred Vianocami sme pripravili
tradičné posedenie pod jedličkou a výstavku vianočných ikebán.
Začiatkom nového roka sa naši žiaci
zúčastnili okresnej súťaže “Šaliansky Maťko“, kde žiačka druhého ročníka Nikoleta
Hroncová sa umiestnila na druhom mieste. V tejto súťaži postupuje ďalej a bude
nás reprezentovať v krajskom kole.
Ďalej sme sa zúčastnili na súťaži v prednese poézie a prózy “Kellnerova Poloma“,
kde žiačka prvého ročníka Alexandra Vargová a žiačka druhého ročníka Nikoleta
Hroncová získali tretie miesto.
V mesiaci február sa celá škola zúčastnila štvordňového lyžiarskeho výcviku
v Rejdovej. V spolupráci s rodičmi sme
pripravili karneval a žiaci prvého ročníka
a materskej školy mali kvíz o našej obci.
V marci sme uskutočnili výstavku kníh,
besedu o prečítaných knihách a besedu
na tému “Svetový deň vody“. Na okresnom kole Pytagoriády sa žiak štvrtého
ročníka Marek Pakes umiestnil na ôsmom mieste z dvadsiatich celkovo prihlásených súťažiacich.
V apríli sme uskutočnili týždeň enviromentálnych aktivít, spojených s besedou
v rámci “Dňa Zeme“, ako aj upratovaním
okolia školy. Žiaci sa zúčastnili okresného
kola “Hviezdoslavovho Kubína“. V okresnej súťaži Hliadka mladých zdravotníkov

sme sa umiestnili na piatom mieste.
V máji sme pripravili dve vydarené
podujatia ku “Dňu matiek“.
Prvýkrát v histórii školy sa naši žiaci
zúčastnili aj okr. súťaže vo futbale pod
názvom Jednota Cup a medzi plne organizovanými školami obsadili druhé miesto.
Počas mesiaca jún sme uskutočnili
v rámci “Medzinárodného dňa detí“ turistický výstup na Trostie. Jedinečnou
akciou na prezentáciu školy a zároveň aj
obce bola účasť na Fóre pedagogiky
2006 v Národnom tenisovom centra Bratislava v dňoch 14.-15.júna 2006, kde
sme prezentovali naše úspešné projekty
z roku 2005 a žiaci vystúpili s pekným
kultúrnym programom. V závere školského
roka sa zúčastnili naši žiaci zájazdu do
Zádielskej doliny a na hrad Krásna Hôrka.
Rozvojové projekty
V oblasti tvorby a realizácie projektov
v uplynulom školskom roku sme boli mimoriadne úspešní. Zapojení sme do stálych projektov a to INFOVEK - Počítače
pre školy a Školy podporujúce zdravie.
Úspešne sme ukončili nultý ročník medzinárodného projektu “Zelená škola“
a v marci sme v Bratislave prevzali ocenenie - zelenú vlajku za splnené kritériá projektu nultého ročníka. Ministerstvo školstva nám pred začiatkom školského roka
schválilo granty vo výške 110 000,- Sk na
dva projekty, a to Environprojekt 2005 Snehulienka a trpaslíci: - náučný environmentálny chodník v našej obci a Rozvojový
projekt Zdravie v školách 2005: - zameraný na prevenciu zdravia a zdravý životný
štýl našich žiakov. V mesiacoch marec až
máj sme vypracovali tri projekty, z ktorých
zatiaľ jeden bol úspešný, a to Otvorená
škola - šport 2006, na ktorý sme získali
grant vo výške 50 000,- Sk. Naša škola
organizovala seminár pedagógov Rožňavského okresu k realizácii celoslovenského
projektu Zdravá škola.
Priestorové a materiálne
podmienky školy
Priestorové podmienky školy sú na
dobrej úrovni. V súčasnosti vyučujeme
v troch triedach.
Kladom je aj vytvorenie viacúčelového
asfaltového ihriska, ktoré využívame na
vyučovanie povinnej Telesnej výchovy
v jarných a letných mesiacoch. Problémom je vyučovanie Tv v prípade nepriaznivého počasia a v zimných mesiacoch.
Riešením bude vybudovanie telocvične.
Do budúcna je potrebné sa orientovať
na nákup učebných pomôcok, zakúpenie
videokamery, kníh do žiackej knižnice,
nových lavíc a stoličiek, pákových batérií
a opravu sociálnych zariadení. Najdôležitejším však v horizonte jedného roka bude
presťahovanie MŠ do budovy ZŠ, vypracovanie projektu zo štrukturálnych fondov
na celkovú rekonštrukciu a modernizáciu
budovy ZŠ, za účelom zníženia energetickej náročnosti, modernizácie vnútorných
priestorov, výmenu okien, radiátorov a rozvodov tepla, opravu kanalizácie a odpadových vôd, ako aj vybudovanie biologickej čističky odpadových vôd.
Spolupráca s rodičmi
Spoluprácu s rodičmi môžeme hodnotiť, ako veľmi dobrú. Rodičovské zdru-

ženie na čele s predsedníčkou Katarínou
Polákovou pomáha škole, má vypracovaný plán akcií a spolupráce so školou.
Školský klub
Činnosť školského klubu detí bola zameraná na odpočinkovo-rekreačnú činnosť, prípravu na vyučovanie a záujmovú
činnosť. Klub zabezpečuje pre deti pobyt
na čerstvom vzduchu a vychádzky do
okolia. Navštívili sme lokalitu “Močiar pod
Michlovom, Bielu skalu, Riešicu“, ako aj
ďalšie blízke okolie. Nosnou časťou
práce v školskom klube bola príprava na
vyučovanie. V záujmovej činnosti sme sa
venovali všetkým výchovám, ľudovým
zvykom a tradíciám.
Uplynulý školský rok môžeme charakterizovať, ako veľmi úspešný. Udržiavame
si vysokú úroveň v oblasti výchovy
a vzdelávania. Najdôležitejšie v tomto roku
bola realizácia dvoch projektov z MŠ SR.
Skutočnosť, že to neboli posledné projekty zrealizované na tejto škole svedčí ďalší
schválený projekt. Prvý krát sme sa
zúčastnili Fóra pedagogiky v Bratislave,
kde sme sami reprezentovali naše úspechy a pozreli si úspešné školy z celého
Slovenska.
Zabezpečili sme navýšenie tarifných
platov, najmä pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov. Zabezpečili
sme bezproblémový chod školy. Nemáme
žiadne dlhy a nezaplatené faktúry.
Za dosiahnuté výsledky vo výchovnovzdelávacom procese školy patrí poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy.
Mgr. Ľubomír Hlaváč
riaditeľ školy

Z tvorby
mladých autorov
Leto
Slniečko už vonku hreje
detičky volá smele
ku vodičke, na hory
oddýchnuť si od vody.
Nabrať silu, opáliť sa
ale pozor: “Neutopiť sa!“
Navštíviť les, zbierať plody,
maliny, černice i lesné jahody.
Mamka nám z nich lekvár spraví,
aby sme v zime boli zdraví.
Klára Vargová

Pestré leto
Leto je pestré, ako dúha
na nebíčku modravom,
na školské povinnosti
mávajú deti pozdravom.
Nestrašia ich diktáty
ani testy - tresty,
mamičkine tresky - plesky.
Tešia sa slniečku aj vode
a s prírodou žijú v zhode.
Matúš Belák
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Vlachovská vďaka starostovi
Vážení občania!
Pred začiatkom súčasného volebného obdobia som sa veľmi dlho rozhodoval, či ísť kandidovať za starostu a zanechať podnikanie v Rožňave na svoju
rodinu alebo pozorovať vývoj obce nezainteresovane, zboku ako mnohí iní.
Zobral som do rúk menoslov všetkých
obyvateľov Vlachova a hlbokom som sa
nad každým menom a rodinou zamyslel.
Oplatí sa za túto obec zabojovať? Koľko
ľudí pôjde so mnou, koľkí proti mne a koľkým to bude jedno? Vyšlo mi to tak, že
v snahe o rozvoj obce by mi mohlo pomôcť až sedemdesiat percent Vlachovčanov, dvadsiatim percentám to asi bude jedno a desať percent mi bude určite
hádzať polená pod nohy.
Dal som sa teda zapísať na kandidátnu listinu, pretože pre tých 70 % ľudí sa
oplatí bojovať. Vo voľbách ste ma zvolili
za starostu a výsledkami obce sme spolu
s obecným zastupiteľstvom a s Vami presvedčili možno aj tých 20 % ľahostajných. Desať percent nespokojných tu
však stále zostalo, ba toto percento
možno aj narástlo, pretože ako starosta
nemôžem vyhovieť každému. Zostala
stará nevraživosť, závisť, mocenské snahy o funkciu. Po susedských sporoch sa
pridružil hnev z nevyriešených káuz.
Niektorí ľudia asi nikdy nepochopia, že
súčasná obec a jej vedenie je v inej
právnej polohe k súkromnému vlastníctvu a k riešeniu majetkových sporov,
ako bývalé MNV v socializme. Starosta
a OcZ má teraz právomoc len na dosiahnutie zmieru medzi spornými stránkami.
Ak sa to nedá, nastúpiť musia súdy, prokuratúra, polícia a ďalšie orgány s právomocou rozhodnúť. Starosta a OcZ sa
dnes musia starať o rozvoj obce a nie
riešiť susedské spory, ktoré sú už 20 30 rokov neriešiteľné pre hnevy a prieky
susedov.
Keď som nastúpil do funkcie starostu,
na prvom zasadnutí som podľa predpisov
pred obecným zastupiteľstvom prisahal,
že budem zveľaďovať a chrániť obecný
majetok. Zo všetkých síl sa o to snažím.
Zopár ľudí, ktorí zabrali a užívajú obecný
majetok ma však preto znenávidelo, z čoho možno vyplynulo aj anonymné udanie
na mňa. Ale sú aj iné možné varianty.
Okrem všeobecne známych výsledkov obce, o ktorých podám svedectvo
pri skladaní účtov koncom roka, musíme
riešiť vysporiadanie obecného majetku,
ktoré je nedoriešené od roku 1970.
V majetku obce nie sú pozemky pod kúpaliskom, pod futbalovým ihriskom, pod
obecnými cestami, obecné nie sú rybníky ani vodovod, ba ani vlachovský potok,
potok v Doline a iné stavby budované
v dobe, keď všetko bolo naše, socialistické. Môže za to terajší starosta?
Súčasné vedenie obce sa snaží o dosiahnutie právneho stavu majetku obce,
pretože darmo budeme písať rozvojové
projekty a žiadosti o financie na rekonštrukciu obecných budov a zariadení,
keď nemáme vysporiadané pozemky.
Nemôžu nám dať nič! Aj kvôli zložitosti
majetkoprávnej agendy mešká v našej
obci ROEP. Do konca roka však bude

ukončený, pretože na vysporiadanie
pozemkov pod kúpaliskom chýbajú už
len štyri podpisy z vyše sto. Obecné cesty prejdú zo štátu na samosprávne kraje
a odtiaľ budú delimitované na obce.
Potom môžeme žiadať financie na ich
rekonštrukciu.
Ospravedlňujem sa za príliš dlhý úvod
k pointe, ktorá sa týka mňa ako občana
i ako starostu. Týka sa však i Vás všetkých, lebo pod nižšieuvedený anonymný
dokument sa bezcharakterný, podlý a krivý človek podpísal Vaším menom: občania Vlachova! a sťažuje sa vo Vašom mene.
Požiadal som redaktora VN o plné
zverejnenie anonymného listu na Najvyšší
kontrolný úrad, aby ste si utvorili názor.
Tu je jeho znenie:

Najvyšší kontrolný úrad Bratislava odstúpil podanie na Obecné zastupiteľstvo
vo Vlachove na vyšetrenie a informáciu
o výsledkoch na konečné doriešenie
anonymu.
Vážení občania!
Obecné zastupiteľstvo vie o každom
mojom podstatnejšom kroku pri riadení
obce. O mojom plate, príležitostnej odmene raz do roka rozhoduje zastupiteľstvo. S peniazmi ako starosta nechcem
a ani neprichádzam do styku, ba aj prevodné príkazy musíme podpísať vždy dvaja. Obec má okrem školstva ročný rozpočet niečo vyše tri milióny korún - odkiaľ
sa teda dá ukradnúť milión? Príspevok zo
SAPARD-u na opravu kaštieľa bol prísne
zúčtovaný do haliera a desať rokov bude
podliehať finančnej kontrole.
Po porade s právnikom som sa rozhodol
podať podnet na započatie trestného stíhania proti zatiaľ neznámemu páchateľovi za
trestný čin krivého obvinenia a ohovárania.

Dňa 2. 8. 2006 mi bolo Okresnou
prokuratúrou v Rožňave oznámené, že
moje trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa začalo byť vyšetrované. Na
polícii som už vypovedal. Teraz príde rad
na pisateľa. Ak ho polícia usvedčí, budem
od neho súdne vymáhať ním uvedený
jeden milión korún. Ak súd vyhrám, všetky
vysúdené peniaze do haliera dám na
rozvoj obce Vlachovo.
Argumenty pre podanie môjho trestného oznámenia:
- Nikdy som obec Vlachovo neokradol,
ani ju nemienim, a nechcem okradnúť
ani o halier, ba naopak jej napredovaniu
a dobrému menu v Európe venujem nadmerné úsilie a všetky svoje schopnosti.
- Iba blázon, ekonomický analfabet alebo duševne chorý čitateľ ekonomic-

kých káuz môže prísť na myšlienku,
že starosta môže z trojmiliónového
rozpočtu ročne spreneveriť jeden milión. To nečíta Vlachovské noviny,
v ktorých je do koruny polročne zúčtované čerpanie rozpočtu? Nevie, že
rozpočet obce podlieha prísnej kontrole finančnej komisie OcZ, kontrolórky obce a nezávislej audítorky? Pisateľ to asi dobre vie!
- Ako som mohol použiť peniaze obce
na opravu svojej firmy - Tlačiarne
Roven v Rožňave, ktorú som vybudoval v rokoch 1993 - 1995? Veď
starostom som len od roku 2003! Na
dobu výkonu funkcie starostu som
svoje podnikanie prerušil, štatutárom
firmy je môj syn. Od roku 2000 sa
v Rovene nič nebudovalo!
- Môj syn si na výstavbu svojho rodinného domu zobral pôžičku z Fondu
rozvoja bývania a zo Stavebného sporenia. Do stavby ide všetok jeho, ba aj
časť môjho platu.

Táto dvojstrana bola vydaná na náklady starostu obce Mgr. Juraja Kováča

- JUDr. Bilý mi nikdy právne ako súkromnej osobne nepomáhal. Spolupracovať
sme začali až v roku 2003 po mojom
nástupe do funkcie starostu. Už predtým spolupracoval s obcou pri právnej
obhajobe obecných záujmov. Veď kto
iný ako právnik má obec právne zastupovať? Azda bývalý učiteľ alebo murár? JUDr. Bilý mi nikdy nemohol pomáhať pri vytunelovaní mojej tlačiarne
v Rožňave v roku 1992, pretože som
svoju tlačiareň začal budovať po dohode s firmou Glorius až 1. apríla 1993.
Zo žiadnou inou tlačiarňou som neprišiel do styku, okrem Osvety, odkiaľ
som mal prenajaté strojné zariadenie.
- JUDr. Bilému obec Vlachovo nevyplácala žiadnu rentu! Na výkon právnych
služieb pre obec mal uzavretú dohodu
s bývalým starostom obce na paušálnu odmenu 1 500,- Sk mesačne. Za
môjho pôsobenia schválilo obecné
zastupiteľstvo, tak ako aj v iných obciach zmluvu o právnom zastupovaní
obce JUDr. Bilému dňa 7. 2. 2003
v sume 3 000,- Sk. Už 25. 6. 2004
bola však táto zmluva po prehodnotení prínosu pre obec zrušená a JUDr.
Bilý má zaplatené za riešenie konkrétnych prípadov.
- Starosta si odmenu schvaľovať, ani vyplácať nesmie! Myslíte si, že niekto
z poslancov navrhol starostovi odmenu
napríklad za titul Dedina roka? Nikto!
Je mi trápne žiadať odmenu, pretože
obec má málo peňazí na prevádzku.
Stačí mi to, čo prislúcha každému starostovi zo zákona.
Vážení občania!
Je ľahké sadnúť k starému písaciemu
stroju a so zámernými chybami a preklepmi napísať anonym na niekoho, že ukradol, zabil, zakopal a pod. Zaujímavé na
tomto liste je však to, že pisateľ vedel,
kde má list adresovať i aké udania použiť,
aby sa s tým orgány zaoberali. To nevie
hocikto. Je to skúsený pisateľ anonymov.
Mám jeden taký jeho anonym ešte zo
socializmu, že som chodil hrávať na svadby a neplatil som z tohto príjmu dane,
stranícke známky a ROH. Pol roka ma
vtedy vyšetrovali. Aj celú moju rodinu, hudobníkov i tých, u ktorých som bol hrať
na svadbe. Prokurátor, polícia i súd došli
k názoru, že som ja a ďalší hudobníci nevinný, pretože sa nenaplnil skutkový stav
obvinenia. Mne a mojej rodine to však zobralo rok života.
Teraz sa tento bezcharakterný človek
s krivou dušou a s pocitom úžasnej nevraživosti a snahy pomstiť sa za čosi alebo
za niekoho ozval týmto podlým spôsobom
opäť. Vtedy som mu odpustil. Dosť však
bolo “lásky“ k takému blížnemu.
Toto všetko, čo som uviedol budem
oficiálne dokladovať pred políciou a na
pracovisku. Preverená bude i moja rodina. Dá to aspoň polroka práce nielen
mne, ale aj Najvyššiemu kontrolnému
úradu, Okresnej prokuratúre, Policajnému zboru, Okresnému súdu, Obecnému
zastupiteľstvu, kontrolórke obce, zamestnancom obce, tlačiarni Roven,
pokračovanie na 6. str.
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Vlachovská vďaka ...
(dokončenie zo str č. 5)
JUDr. Bilému, ba aj Vám, pretože Vás
touto cestou vyzývam k verejnej kontrole
mojej činnosti.

-

-

-

-

Na záver zopár otáznikov:
prečo pisateľ nevystúpil verejne, prečo sa pod list nepodpísal, ak je presvedčený o pravdivosti svojich slov?
Ja oveľa drobnejšie podozrenia riešim
s občanom ihneď zoči-voči.
prečo do obvinenia zamontoval JUDr.
Bilého? Azda sa ho dotklo to, že tento
právnik vyhral obci spor, o ktorý súdne
požiadal jeden nás občan za privlastnený obecný majetok? To nevie, že
obci bez súhlasu občanov (OcZ) nemožno nič vyvlastniť či vydržať?
prečo použil takú absurdnú sumu údajnej krádeže - jeden milión korún? Ako
skúsený pisateľ anonymov asi vedel,
že to NKÚ zoberie vážne!
ako došiel k názoru, že si môžem vyplácať odmeny? Hádam tak robil on?
Alebo ho k tomu naviedol môj neprajník M.P. v spore o obecný pozemok,
ktorý mi do očí vmietol nadávku “Ty žobrák, čo ťa dedina živí“! Asi preto som
sa musel utisnúť ku údajnej krádeži
a prideľovaniu si odmien? To živia dediny a mestá žobrákov - všetkých primátorov a starostov na Slovensku,

v Európe ba na celom svete? Veď sú
služobníkmi miest a obcí vo dne aj
v noci a nie nejakými žobrákmi!
Vážení občania!
Anonymista svojich osem špinavých,
podlých riadkov končí vetou: “Žiadame
v tejto veci previesť prísnu kontrolu, očakávame skorú pomoc“. Vyzývam všetkých občanov, ktorí mi veria, aby sme
mu čím skôr “pomohli“.
Tento anonym mohol skončiť odpoveďou NKÚ z úrovne komisie OcZ.
S JUDr. Bilým sme sa však rozhodli nezostať na úrovni obce. Urážky a nepravdivé obvinenia sú príliš veľké, nechcem ich
obísť laickým posúdením. Polícia v tejto
dobe preveruje celú moju činnosť od
volieb, zápisnice, finančné účty, mzdu,
účelnosť nákladov, teda všetku moju
prácu. To isté robí aj v Tlačiarni Roven.
Prepáčte mi preto, ak sa budem začas
možno menej venovať koncepčnej práci
obecného úradu. Vynasnažím sa, aby ste
to nepocítili, pretože pred decembrovými
voľbami pisateľovi anonymu išlo možno aj
o utlmenie mojich rozvojových aktivít pre
obec. Mám však svedomie čisté a môžem
sa kedykoľvek pozrieť každému z Vás
rovno do očí.
Mgr. Juraj Kováč
starosta

Novú malú stavbu - Mostík cez potok Riečica postavili pri amfiteátri pracovníci firmy
GALL a zamestnanci v rámci aktivačnej činnosti.
Foto: J. Kováč

Maďari vo Vlachove
Občan J. G. šíri v obci poplašné
správy. Podľa neho Kováč “ťahá“ do
obce Maďarov a v kaštieli ich vyzdvihuje a oslavuje. Treba povedať, že na
týchto poplašných správach je trocha
historickej pravdy:
Kováč neoslavuje a nevelebí Maďarov. Je aspoň taký istý matičiar ako
J. G. Dáva len čestné miesto historickým osobnostiam, ktoré tu žili, narodili
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Prečo v obci pracujú Rómovia
Už dávnejšie som sa dopočul o kritických slovách pani M.M. z vyšného
konca, že “Kováč zamestnáva cigánoch
a nás nyje“!
Možno majú takýto názor či dojem viacerí občania, preto podávam k tejto veci
nasledovné vyjadrenie:
- Obec Vlachovo má chvalabohu málo
nezamestnaných občanov, čo je dobre!
- V obci je od jari do zimy mnoho roboty,
ktorú nechce nikto robiť a na zaplatenie obec nemá peniaze (čistenie ulíc,
kosenie verejných priestranstiev parkov, cintorína, priekop, rybníka,
brehov potoka, pratanie burín a tráv,
zber odpadu, atď. Občania síce prídu
na brigády, no obyčajne v malom
počte a stále tí istí poctivci....)
- Úrad práce ešte za ministra Kaníka
zaviedol inštitút verejných prác pre
obce, do ktorých zapojil dlhodobo
nezamestnaných, aby opätovne nadobudli pracovné návyky a režim práce.
Nazýva sa to aktivačná činnosť (AČ).
- Každému takto zapojenému nezamestnanému do verejných prác pre
obec štát vyplácal 1 500,- Sk, neskôr
1 700,- Sk, teraz sa má táto suma
upraviť na 1 900,- Sk. V rámci AČ štát
platí za nezamestnaného aj odvody zdravotné, sociálne a úrazové poistenie.
- Obec dostáva od štátu na každého
takto aktivizovaného nezamestnaného
občana 800,- Sk mesačne, z čoho je
možné zakúpiť pracovné náradie
(fúriky, lopaty, čakany, hrable, rýle atď,
ale aj niektorý materiál ako cement,
farby, riedidlá, štetce - teda všetko, čo

-

-

-

-

-

musí mať robotník na výkon práce).
Týmto robotníkom z tohto príspevku
prináležia aj baganče, montérky, rukavice, indulona a pod.
Z vyše 70-tich nezamestnaných
v obci sa na základe dobrovoľnosti
prihlásilo do obecných prác len 12
občanov, aj z tých už štyria odišli.
Ostatní “nezamestnaní“ sú zamestnaní načierno (na vlastnú zodpovednosť) alebo nie sú sociálne odkázaní robí im manžel alebo manželka, takže
nie sú v hmotnej núdzi.
S ôsmimi ľuďmi, ktorí majú zmluvu
s Úradom práce v Rožňave (pozor,
nie s obcou) a ktorí pracujú v obci 4
hod. denne po 4 dní (16 hod. týždenne), sa nedá urobiť ani polovica
potrebných obecných prác.
Obrátil som sa so žiadosťou na starostov susedných obcí a mesta Dobšiná, či by nám sociálne odkázaných
nezamestnaných “neprepožičali“ na
výkon aktivačnej činnosti vo Vlachove.
Súhlasil iba starosta z Nižnej Slanej,
odkiaľ sme dovážali robotníkov v počte 8 z obce a 7 zo závodu. Z tohto
počtu robotníkov “odpadlo“ všetkých
8 z obce N. Slaná, takže dnes u nás
pracuje len 6 robotníkov Rómov zo
závodu.
Obec týmto robotníkom neplatí ani
halier - všetko platí úrad práce. Starosta
obce im počas dvoch letných mesiacov, kedy je nadmerný nával práce
prizná malú odmenu okolo 500,- Sk za
práce nadčas. Je tu čo závidieť?
Pani M.M. je dôchodkyňa. Úrad prá-

ce nemôže zamestnávať dôchodcov
a obec na to financie nemá. Prečo
teda vykrikuje po dedine a nespýta za
na vec priamo?
- Slanskí cigáni okrem iného za dva
mesiace vykopali vyše tri metre hlboký upchatý kanál z čistiarne vody na
kúpalisku, bez čoho by sa nedalo toto
zariadenie prevádzkovať. Celú zimu
bolo v čistiarni vyše metra vody. Táto
robota sa dala pre obmedzený prístup
urobiť len ručne. Kto by to urobil? Pri
zadaní zákazky by to obec stálo vyše
100 tisíc Sk.
- Pre obec chce dnes fyzicky pracovať
len málokto. Starí občania už nevládzu, stredná generácia má dosť starostí o zabezpečenie svojich rodín,
mládež si pracovať nenavykla ani doma, nie to ešte pre obec. Kto má teda
vykonávať rozhodnutia obecného zastupiteľstva? Starosta s pracovníčkou
a upratovačkou na pol úväzku? Viac
zamestnancov obec nemá.
Poďakujme preto vláde SR, bývalému
ministrovi i súčasným ministrom práce
a sociálnych vecí, že túto formu pomoci
obciam vymysleli. Inakšie by sme zarástli
burinou a urobili z dediny a jej okolia smetisko. Ľudia sme rôzni. Netreba závidieť
sociálne odkázaným občanom, ktorí sú
ochotní pracovať pre obec za pár korún,
ktoré im za túto robotu dá štát. Netreba
byť nevraživí. Treba si veci vyjasniť a nie
brízgať a šíriť nepravdivé tvrdenia.
Mgr. Juraj Kováč
starosta

Táto dvojstrana bola vydaná na náklady starostu obce Mgr. Juraja Kováča

sa tu a postavili s v obci dom. V minulosti sme grófsku rodinu Andrássyovcov odsudzovali ako feudálov, ktorí
zabrali obci majetok, obecný dom,
mlyn, krčmu a iné nehnuteľnosti. Je to
dokázateľná historická pravda, na
ktorú sa ani po storočí nezabúda.
Dnes sa však doba zmenila. Narodili
sa tu dvaja významní uhorskí politici
európskeho formátu - “železný gróf“
Emanuel a najmä Július Andrássy, minister zahraničných vecí Rakúsko Uhorska a po rozdelení monarchie
predseda prvej uhorskej vlády. Aj keď
sa vo Vlachove len narodil a žil tu do
svojich siedmich rokov, dnes môžeme
s nadsádzkou prehlasovať, že prvým
ministerským predsedom Uhorska, do
ktorého vtedy patrilo aj terajšie Slovensko, bol rodák z Vlachova. Mimochodom - Andrássyovci neboli Maďari,
pochádzali zo Sedmohradska. Možno
že ani oni nemohli za to, že v ich dobe
bola úradným jazykom maďarčina.
Záverom k tomuto vysvetleniu: Kováč
neoslavuje Maďarov, uznáva len historickú pravdu, ktorá sa už nebude
ďalej prekrúcať.
Obec Vlachovo, tak ako takmer
všetky obce v okrese Rožňava nadviazala partnerstvo s prihraničnou obcou
z Maďarskej republiky. Nemôžeme za
to, že susedíme s Maďarskom. Partnerstvo sa podľa európskych poslancov má nadväzovať so susednými krajinami. Radšej by sme kvôli jazyku
mali družbu s Poľskom, ČR či Ukrajinou, lenže s nimi náš okres nesusedí.
Dá sa však spolupracovať i s obcami
v týchto krajinách, je to však príliš nákladné.
Občania z Varbó sú takí istí ľudia
ako my. Nie sú to slovenskí nacionalisti, ale cudzí štátni príslušníci, ktorí
chcú našu obec i občanov partnersky
spoznať. Prídu, pobudnú a odídu. Tak
ako nižnoslanskí rómski robotníci. Ak
toto považuje občan J.G. za “ťahanie
Maďarov“ do Vlachova, tak zaspal
dobu a šíri len jedovaté reči. Bolo by
načase ho rázne poučiť o čase, v ktorom dnes žijeme. Alebo sa vrátime do
obdobia “hejslovákov“?
Juraj Kováč
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Z histórie Poľovníckeho združenia vo Vlachove

Roky dvetisíce v poľovníckom združení

Pohľad na účastníkov VČS PD vo Vlachove

Poľovnícky rok 2000 začínal výročnou členskou schôdzou na ktorej sa bilancovalo plnenie úloh a schválený bol
plán práce na r. 2000.
V jarných mesiacoch sme opravili posedy v lokalite Kotlisko, Chotár a obnovili
políčko pod Jasenovým vrchom. Medzi
najaktívnejších členov pri prikrmovaní zveri patrili: Štefan Šivec, Ján Černaj, Viktor
Teplický, Jozef Mlynár a Milan Slivenský.
Päťdesiat rokov oslávil Dušan Vandrák,
šesťdesiat rokov Štefan Šivec, ktorý bol
vyznamenaný bronzovým odznakom za
rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva, udelený Slovenským poľovníckym zväzom.
V tomto roku naše rady náhle opustil dlhoročný člen Ján Hajdúk.
Na výročnej členskej schôdzi v roku
2001 odstúpili z poľovníckeho združe-

Foto: Mgr. Marian Kušnier

Poľnohospodárske družstvo
s novým vedením
Na základe uznesenia predstavenstva
družstva bola zvolaná výročná členská
schôdza na deň 21. apríla 2006. Dôležitosť rokovania schôdze umocňovala skutočnosť, že končilo volebné a funkčné
obdobie volených orgánov družstva a bolo potrebné zvoliť nových funkcionárov na
ďalšie päťročné funkčné obdobie.
Podľa overenej účasti členov na výročnej členskej schôdzi predsedajúci
oznámil, že táto nie je uznášania schopná, pretože zo 448 členov je potrebná
nadpolovičná väčšina, a to 225 členov.
Po prestávke predsedajúci schôdze otvoril zasadnutie náhradnej výročnej členskej schôdze s nezmeneným programom,
ktorý dal predsedajúci odhlasovať.
Správu predstavenstva poľnohospodárskeho družstva o hospodárení a činnosti
družstva predniesol predseda družstva
Ing. Miloslav Gál, ktorý zhodnotil dosiahnuté výsledky jednotlivých stredísk a výrob.
Naše poľnohospodárske družstvo hospodári na výmere 1.474 ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy, z ktorej je 318 ha
ornej, čo predstavuje 27,5% zornenie.
Naše družstvo v roku 2005 vstúpilo
do projektu “Agroenviroment a životné
podmienky zvierat“, v rámci plánu rozvoja vidieka. Od 1.1.2006 sa projekt rozšíril o podopatrenie “Ekologické poľnohospodárstvo“.
Hospodársky výsledok bol plusový
a uznesením výročnej členskej schôdze
bol navrhnutý na rozdelenie členom. Výročná členská schôdza uznesením tiež
rozhodla vyplatiť dividendy členom z fondu nerozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov a členom družstva, ktorí si otvorili
účty na pripísanie doplnkových podielových listov sa odsúhlasila suma 150,- Sk
na čiastočnú kompenzáciu poplatkov za
vedenie účtu v bankách.
Správu kontrolnej komisie predložil jej
predseda Ján Cangár. V nej informoval
o činnosti komisie, ktorá svoju prácu zamerala na kontrolu prevádzok, dodržiavanie pracovnej disciplíny, finančného
hospodárenia a mzdových otázok. V závere správy predseda kontrolnej komisie
oboznámil prítomných s výsledkom auditu ročnej závierky za rok 2005.
Na základe stanov družstva, článku
XXIII bod l sa končilo funkčné obdobie
členov volených orgánov družstva a bolo
potrebné zvoliť nových členov na obdobie 2006 - 2010.

Predstavenstvo navrhlo hlasovať tajne, pomocou hlasovacieho lístka, čo hlasovaním potvrdila aj členská schôdza.
Po diskusii nasledoval akt volieb, ktorý riadil predseda sedem člennej volebnej komisie Ján Andrašovský.
Do nových orgánov družstva boli zvolení:
predseda predstavenstva: Miloš Šmíro,
podpredseda predstavenstva: Jaroslav
Polák, za členov predstavenstva: Ing. Miloslav Gál, Zuzana Klementová, Ing. Ondrej Gál, Ján Andrašovský, Ján Potočný,
Božena Kolesárová a Marian Kolesár.
Ing. Miloslav Gál, predseda družstva,
ktorému skončilo funkčné obdobie poďakoval za spoluprácu bývalým členom predstavenstva, hospodárskeho vedenia, všetkým členom družstva, ako aj obchodným
partnerom. Novozvoleným členom orgánov družstva poprial veľa úspechov v náročnej práci, ktorá ich čaká.
Záverom novozvolený predseda družstva Miloš Šmíro poďakoval za výkon funkcie predsedu družstva v mene všetkých
členov Ing. Miloslavovi Gálovi, ako aj ostatným funkcionárom vyjadril presvedčenie,
že nové vedenie vynaloží maximálne úsilie
pre úspešnú realizáciu úloh, ktoré zabezpečia rast poľnohospodárskeho družstva.
Ing. Miloslav Gál, PD Vlachovo

Stála rubrika

v okresnom meste Rožňava. Z nášho poľovníckeho združenia mal na výstave trofej
jeleňa a srnca Ján Hajdúk a vlka Peter
Varga. V tomto roku ulovil hospodár poľovníckeho združenia Miloš Černaj v lokalite
Jasenový vrch jeleňa - nepravidelný osemnástorák, ktorý bol s bodovou hodnotou
191 bodov ocenený striebornou medailou. Plán lovu bol v tomto roku splnený.
Medzi najúspešnejších strelcov patrili: Viktor Ďuraj, Ivan Fandák, Miloš Černaj a Ondrej Marciš ml.
V roku 2003 sme zaznamenali v našom revíri veľký úbytok úžitkovej zveri.
Zníženie stavov zveri sme pozorovali už
od roku 1998, ako následok rozšírenia
pytliactva a zvyšovania stavov dravej zveri,
najmä vlka, rysa a medveďa. Aj z toho dôvodu bolo pomerne ťažké v uvedenom ro-

Sčítanie zveri. Toscie, marec 2006

nia: Ondrej Marciš, st., Štefan Ďuraj a Miloslav Ďurán st. Prijatí boli noví členovia,
a to: Marián Marciš, Viktor Ďuraj a Miloslav Ďurán ml. V tomto roku sa konal
druhý ročník kamarátskeho posedenia,
na ktorý pozývame naše manželky a bývalých členov poľovníckeho združenia.
Výbor zostal v pôvodnom zložení.
V dňoch 14. - 22. marca 2002 sa konala chovateľská prehliadka trofejí ulovenej zveri v okrese Rožňava a Revúca

Foto: Palo Leško

ku splniť plán odstrelu. Na výstave trofejí
v Betliari nás prezentovali tri srnce, dva
jelene a jeden vlk. Jednou zo starých tradícií je pasovanie poľovníkov do stavu lovca. Na výročnej členskej schôdzi v roku
2003 sme slávnostne pasovali Viktora
Ďuraja na lovca jeleňov, Miloslava Ďurána
ml, na lovca diviakov a Mgr. Ľubomíra
Hlaváča na lovca vlkov.
Ing. Jozef Mlynár
predseda PZ

Z histórie poľnohospodárskej výroby vo Vlachove

Hospodárenie na vodných plochách JRD
Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
družstva obsahovala mimo ornej pôdy,
pasienkov, sadov a neplodných plôch aj
vodné plochy, čo predstavovali rybníky,
prevzaté medzi určitým časom od Štátnych lesov. Ich plocha nebola veľká, cca
dva hektáre a počet rybníkov štyri, z toho
jeden sa nachádzal nad cestou a tri
v blízkosti rieky Slaná. Zo začiatku hospodárenia družstva tieto vodné plochy neboli využité, pretože bolo žiaduce ich
vyčistiť, prehĺbiť, tak ako to robili Štátne
lesy a poopravovať priepusty, aby ryby
neprechádzali voľne z rybníka do iného
rybníka. Ešte horšia situácia bola s riešením prítokovej vody. Pred tým, než začalo hospodáriť družstvo, bol prítok do
vyšného rybníka zabezpečený odrazom
z Dolinného potoka, cez voľné lúky majiteľov, no akonáhle sa tieto pozemky vyhlásili za stavebnú plochu a majitelia si

postavili rodinné domy, prítok vody do
vyšného rybníka sa zrušil a zostal len prítok z prameňov, nachádzajúcich sa na
Švecovej lúke. V roku 1960 na základe
zmluvy so Strojno-traktorovou stanicou
v Rožňave, započalo družstvo čistenie
dolného rybníka. Nepredpokladalo sa, že
pôda v tomto rybníku je veľmi premočená
a aj napriek vypusteniu vody nebude
možné ju v krátkom čase vysušiť, aby bola prístupná pre ťažké mechanizmy.
Okraje rybníka sa začali čistiť buldozérmi
typu Stalinec 100 a bahno odvážať na
skládky. Akonáhle sa tieto stroje dostali
k stredu rybníka, zapadli do bahna a pokračovanie prác prestalo. Neskôr bol prijatý návrh na zapojenie do prác veľkého
škrabáka, ktorý používali Železorudné
bane na škrabanie železnej rudy, a to
tak, že na oboch stranách rybníka budú
stáť buldozéry s kladkami lán a po týchto

sa bude pohybovať škrabák, ktorý vyškrabané bahno naloží na vlečku a tú
traktormi odvezú na určenú skládku. Týmto spôsobom sa vyčistil najväčší rybník
ale s ďalšími sa už nepokračovalo pre
vysoké náklady. I napriek tomu, že rybník
nachádzajúci sa blízko železničnej trate
sa veľmi neprehĺbil, napustil sa vodou
s hĺbkou približne 1 m, opravila sa priepustná hrádza a začali sme v roku 1961
s chovom rýb, ktoré sme nakúpili od
Štátneho rybárstva Michalovce, konkrétne z rybníkov Hrhov v počte 2000 kusov,
takzvané kapry ročné.
Už keď sa objavili v rybníku ryby, súbežne sa postavil drevený väčší barak maštaľ a do tejto sa nakúpili aj malé káčatá, že sa budú chovať v ohradenej ploche s výbehom do vody.
pokrač. v budúcom čísle
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Plané ovocné stromy v chotári obce
Spomínam si na ovocie, ktoré som
v prvej polovici dvadsiateho storočia
oberal okolo Vlachova a dokonca i priamo v obci.
Medzi potokom a cestou oproti dvoru
U Spišäka stála asi do roku 1940 hrubá
hruška planá /Pyrus pyraster/. Menšia
hruška planá rástla i v záhrade oproti
dvoru U Bukovych. Plody /malvice/ na
nich boli guľovité, malé do 3,5 cm dlhé
a široké, zelené alebo hnedozelené,
tvrdé s trpkou chuťou a len keď opadli,
alebo sa vysypali na seno, tak umäkli.
Kyseliny sa premenili na cukry. Neboli
také červavé, ako pestované v sadoch
a záhradách. V ľudovej reči sa hovorilo:
“Bude dobrý, len keď umäkne“.
Na medziach, v jarkoch a na okraji
lesa rástli a dúfam, že ešte rastú až pod
Roven, na Ždiar a pod Jasenový vrch.
Ing. V. Paganová z Technickej univerzity
vo Zvolene uverejnila pred dvoma rokmi
v časopise Ekológia správu, že hruška
planá rastie nad Vlachovom na južnej
expozícii 510 m n.m., čo by mohlo byť
niekde Nad Koľajou, nad Kotliskom,
alebo v Chotári. Okrem hrušky planej
rástla na podobných stanoviskách i hruška obyčajná /Pyrus communis/, ktorá
má plody fľaškovitého tvaru a nemá na
konárikoch tŕnie. Do poľa sa dostala zdivočením hrušky pestovanej a pravdepodobne vo Vlachove to mohlo byť veľmi
dávno. Vyplýva to i z toho, že som videl
i odrody s plodmi rôzneho tvaru. Hruška
v poli sa dostala i do poézie a ľudových
piesní: V šírom poli hruška stojí...
S hruškou rástla i jabloň planá, skrátene plánka /Malus sylvestris/. Viac rástla v jarkoch, napr. v Bútorke, v Krajnej dolinke, ale i v lese až do výšky 800 m n.m.
Dokonca rástla i v dedine v závoze, pri
cintoríne nad prameňom. Plánky sme
oberali pre prasatá, pre pradúce ženy na
sliny, do kapusty, ale keď sa neurodili
jablká, boli dobré i plánky. Pravdepodobne medzi jabloňou domácou a plánkou
dochádzalo ku kríženiu, lebo na niektorých stromoch neboli plody také kyslé
a boli v priemere väčšie, ako tri centimetre, žltozelené a na strane od slnka červené a nemali tŕne. Jabloň planá má tŕne
tak, ako i hruška planá.
Zvláštne postavenie vo Vlachove mala
a má čerešňa vtáčia, pravá. Plody má
v priemere len do 10 mm a sú červené,
alebo v zrelosti čierne. Vo Vlachove bolo
podľa veľkosti, chuti a farby plodov viac
odrôd. Niektoré boli čierne a horkasté,

iné sladké. Čierne, vtáčie plody nám
pomohli nasýtiť sa. Najmä pri poľných
prácach, pasení dobytka, alebo sme si
v nedeľu ráno zobrali z konopného plátna tanisterku a kým zazvonili do kostola,
na stole bola plná miska čerešní.
Čerešňa vtáčia vo Vlachove v porovnaní s čerešňami z iných oblastí Slovenska má hrubé a vysoké kmene, vhodné
i na dosky na nábytok. Dňa 15. júla 2005
v Chotári z gočovskej strany som napočítal okolo desať veľkých čerešní, na ktorých bolo toľko plodu, že ho bolo vidieť až
zo vzdialenosti jedného kilometra. Pod
čerešňami som nevidel, že by niekto oberal plody. Tieto plody by sa dali využiť, len
treba proces od oberania cez spracovanie a spotrebu premyslieť. Počet stromov
by sa mohol úmyselne zvýšiť a obmedziť
tak rozširovanie černíc a trniek.
Pri ovocných planých alebo splanelých
stromoch sa zdržiava väčší počet divých
zvierat a tým sa zvýši poľovná zver.
Pozorovali sme to i v Nízkych Tatrách na
mieste vypálenej obce Kalište, kde hrušky, jablone a čerešne ešte rastú šesťdesiat rokov po vypálení obce.
Mám poznatky o výskyte planých hrušiek, jabloní a čerešne vtáčej z výskumu
v teréne i z literatúry. Môžem zodpovedne
konštatovať, že v chotári Vlachova je výnimočne pozoruhodný výskyt týchto drevín,
a preto by sa mohol využiť i hospodársky
a samozrejme i z hľadiska ochrany prírody, pretože ide o cenný genofond.
RNDr. Juraj Hajdúk

4SrEOSZERMI
Spontánne, s veľkým potešením
darovali do Obecnej knižnice vo Vlachove knihy značnej hodnoty rôzni
občania: Róbert Klement, MUDr. Daniela Balogová z Košíc, Zuzana Klementová s dcérou Máriou Lukáčovou, Ing. Marián Gallo, Ján Gallo
a Klára Hajdúková - kronikárka obce.
Tieto knihy si čitatelia vyberajú,
čítajú ich, je o nich záujem. Veľmi srdečne im ďakujem i v mene ostatných čitateľov.
Mgr. Mária Gallová
Obecná knižnica Vlachovo

Zákaz prejazdu uličkou
Evanjelický cirkevný zbor v našej obci
po vybudovaní obchodu a pohostinstva
JEDNOTA SD v minulosti pristúpil na
požiadavku obce a odpredal časť farskej
záhrady na chodník pre peších. Vyšiel
tak v ústrety občanom, aby nemuseli na
nákupy chodievať naokolo.
Obec dala na chodník osadiť zábranu,
aby zamedzila prejazdu motorových vozidiel chodníkom. Napriek toku sa nájdu vodiči, ktorí sa doslova “vtrepú“ do uličky popri osadenej zábrane a bezohľadne si možno o pol minúty skracujú cestu do krčmy.

Porušujú tak zákaz vydaný obcou, ktorý je
zrejmý aj osadením kolovej zábrany.
V týchto dňoch obec zabezpečuje
v uličke ďalšie kovové zábrany na vjazd
motorových vozidiel a osadí aj zákazovú
značku. Žiadame všetkých vodičov, aby
rešpektovali zákaz vjazdu do uličky, pretože táto je určená len na peší prechod.
Veríme, že v budúcnosti nebude potrebné riešiť porušenie tohto zákazu sankčnými prostriedkami.
Mgr. Juraj Kováč
starosta

Mladí konfirmandi

Foto: Mgr. Štefan Majerčák

Konfirmácia 2006
Máloktorý víkend sa nesie v znamení
toľkých kultúrno-spoločenských aktivít,
ako tomu bolo v dňoch 17. a 18. júna
2006. Naša dedina sa prezentovala
rôznymi akciami pred komisiou z Európskeho spoločenstva pre rozvoj vidieka, ktorá v sobotu pobudla niekoľko hodín vo Vlachove.
Ja sa spomedzi iných bližšie pristavím
pri slávnostnej udalosti, ktorou ožil Vlachovský cirkevný zbor. Boli sme svedkami konfirmácie ôsmich mladých ľudí,
a to štyroch chlapcov a štyroch dievčat,
ktorí v sobotu absolvovali skúšky a v nedeľu, počas konfirmačnej slávnosti, po
prvý krát prijali sviatosť Večere Pánovej.
V uvítacom príhovore okrem iného
zaznelo:
Milá Mirka, Dominika, Veronika, Stanka. Milý Dávid, Miško, Janko a Peťo!
Dnes, keď Boh skúma hlbiny vašich
mladých sŕdc, prijímate gratulácie, počúvate mnohé rady. Ja sa k nim v mene
presbyterov i v mene celého nášho
cirkevného zboru pridávam, vraviac vám:
“Či mi oči žiaria slnkom, či ich zahaľuje tma, tri hlásky, ako negramotná - tri
krížiky - je to čo isto viem. Vyslovím ich,
napíšem. B+O+H. Všetko, čo nás presahuje, všetko čo sa komu stalo, čoho
sa mnohým nedostalo. Úder jazvy po
láskach. BOH odpoveď i večná otázka.
BOH chlieb i víno z hrozien večna, jednoducho číra skratka nekonečna“.
V ňom slová, ako nepatrné úlomky
veľkého ticha. Ako stopy, ktoré po sebe
zanecháva niekto, kto akoby nami prešiel a prinútil nás premýšľať, prinútil nás
vydať tón.
Milí mladí konfirmandi, všetky slová
čo v týchto dňoch prechádzajú vašimi
mysľami, vám vlastne napovedajú:
“Tak vlož človeče, kamienok do duchovnej sveta mozaiky, už iba tvoj tam
chýba. Nech svieti tvojim svetlom, neklop pritom zrak. Prejav sa, nechci byť ani
ryba, ani rak. Lebo sa nedá ináče koriť,
nemožno inšie cítiť, inšie hovoriť. Z večného toho čerpaj pokladu, v ničom si
dušu nezastav mladú, až slávu ducha
rozvinieš. Z hlbín vzlietneš, k nebu sa
predsa vyšinieš“.
To boli slová na uvítanie v cirkevnom
spoločenstve, vyslovené so želaním,
aby všetky doteraz získané vedomosti
vniesli pokoj, vyrovnanosť do ich duší,

do ich srdiečok a prípadné nesváry protichodných úvah zjednotili a uviedli do
prirodzenej harmónie viery v Boha.
Teda vojdite, plesajme a spoločne
chválospevy spievajme.
Gizela Marcišová
zborová dozorkyňa

Knihovníčka Mgr. Mária Gallová na OcZ
Foto: Mgr. Marian Kušnier

Výzva
z obecnej knižnice
Vyzývam všetkých, ktorí píšu básne, poviedky, či poznajú rôzne “prípoviedky“, legendy, mýty a povesti
o Vlachove, alebo píšu na iné témy,
napr. poznajú nárečové slová, ktoré
sa pomaly vytrácajú z našej reči, alebo si pamätajú príbehy, čo im rozprávali rodičia, starká, starký, strýko, tetka z ich života alebo o Vlachovčanoch “potratených“ vo svete, aby ich
spísali, “dali na papier“ a doniesli do
Obecnej knižnice vo Vlachove.
Možno sa nám podarí spolu s Vami, aktivistami obecného úradu, či
členmi kultúrnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve zostaviť slovník, alebo
zbierku básní a poviedok, ktoré budú
slúžiť pre všetkých našich čitateľov.
Mgr. Mária Gallová
Obecná knižnica Vlachovo
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Vlachovské kultúrne leto 2006 v dobrom i zlom
Obec Vlachovo, Občianske združenie
Stromíš a FO TJ Vlachovo pripravili pre
občanov obce a širšieho okolia cyklus
kultúrno-zábavných a športových podujatí,
ktoré spolu tvorili Vlachovské kultúrne leto
2006 (VKL). Po všetky predchádzajúce
ročníky VKL bol do prípravy a realizácie
pozývaný, ba aj plagátovaný MO Matice
slovenskej vo Vlachove, no jeho predseda
podujatia bojkotoval, pozvania ignoroval,
na oslavách sa v minulosti držal bokom,
teraz sa ich vôbec nezúčastňuje. Bude
s tým treba niečo robiť, lebo takmer všetci
členovia miestneho odboru považujú folklórne slávnosti za svoje a zúčastňujú sa
ich. Ústredie MS v Martine poslalo na
úhradu nákladov na folklórne súbory pre

valu (10 570,- Sk) a zisk z koncertu
skupiny NO NAME. Aj tak sa však natíska
otázka, či je potrebné festival robiť, keď
ho občania asi nechcú. Ak sa nám podarí
získať finančné prostriedky z iných,
mimoobecných zdrojov, budú ďalšie
ročníky festivalu možno so symbolickým
vstupným.
Zoštíhlenie kultúrneho leta
Obec žiadala v rámci projektu
INTERREG III. na rozvoj partnerských
vzťahov medzi obcami Vlachovo a Varbó aj
financie na náklady Vlachovského kultúrneho leta. Keďže naša žiadosť bola zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov, pristúpili organizátori VKL k zru-

Diváci na folklórnom festivale 2006

MO MS 8 000,- Sk. Ktovie ako bude
s nimi naložené? Osláv sa zúčastnila
delegácia MS vedená prvým predsedom
Igorom Kovačovičom. Na priečelí tribúny
visela matičná vlajka, len predseda
chýbal. Ktovie prečo? Určite nám to bude
chcieť vysvetliť v budúcom čísle Vlachovských novín a nielen trúsiť reči po
dedine. Podpredseda MS sa vážne zaujímal o to, ako chceme činnosť MO MS
v obci oživiť.
XIV. roč. Folklórneho festivalu
Za negatívum považujú organizátori festivalu slabší záujem občanov o vystúpenie
folklórnych súborov. Štrnásteho ročníka
týchto slávností sa zúčastnilo len okolo
tristo platiacich divákov, takže sa pri vstupnom 50,- a 30,- Sk vyzbieralo iba 8 670,Sk. Pritom len pre súbor Marína zo Zvolena sme museli zaplatiť 25 tis. korún
a celkové priame náklady s tým tvorili
okolo 60 tis. Sk. Čiastočne ich pokryla
tržba z tanečnej zábavy v predvečer festi-

Foto: J. Gallo

šeniu viacerých plánovaných akcií. Išlo
najmä o diskotéky a tanečné zábavy, ale
zrušená bola aj plánovaná prehliadka ľudových muzík a pre technické problémy
súboru Klasy z Vojvodiny a ich vystúpenie.
Roven Cup 2006
Za vydarené podujatia možno považovať 9. ročník futbalového turnaja Roven
Cup 2006, v ktorom sa víťazom stalo domáce mužstvo pred Betliarom a Pačou.
Vydarený bol však najmä III. ročník Vlachovského remeselníckeho jarmoku
a vypredaný koncert jednej z najlepších
slovenských populárnych hudieb NO
NAME. Obidve podujatia boli ohrozené
nepriaznivým počasím, čo však ich úroveň
podstatnejšie neovplyvnilo.

Revúcej, Rožňavy, Nižnej Slanej, Košíc
a z ďalších obcí. Návštevníkov zaujalo vystúpenie FS Stromíš, ale najmä malé ródeo
Ing. Maroša Klobušníka s westernovou
hudobnou skupinou TENESSE z Košíc.
Jarmok, ktorý sa konal pod záštitou starostu obce moderoval JUDr. Ján Klobušník a Ján Gallo. Okrem nich sa na príprave
jarmoku podieľalo vyše 20 organizátorov,
vrátane celého obecného zastupiteľstva
a aktivistov.
Koncert NO NAME
O tom, že koncert tejto najpredávanejšej skupiny roka bude úspešný, svedčil
už veľký záujem o vstupenky v predpredaji, ktorých sa predalo vyše 900 ks. Možno
tomu napomohla aj zľava, ktorú nám skupina ako Dedine roka poskytla - zo 190,Sk na 150,- Sk v priamom predaji a zo
150,- Sk na 120,- Sk v predpredaji. Veď
v Čechách sa koncerty tejto skupiny predávajú po tisíc českých korún a sú vypredané. Celkovo sa koncertu zúčastnilo
vyše 1500 platiacich divákov. Do tohto
počtu nepočítame deti do 6 rokov a asi 60
usporiadateľov, strážnu službu, políciu,
hasičov, pohotovostnú zdravotnícku
službu, predávajúcich a pod. S nimi bolo
na koncerte určite vyše 1600 účastníkov.
Vďaka dobrej príprave, ochote a zodpovednej práci všetkých organizátorov sa
podujatie vydarilo nad očakávanie. Tvrdia
to návštevníci, ale aj skupina NO NAME,
ktorá nechcela veriť, že sme obcou len
s 900 obyvateľmi. V takom malom "meste"
ešte nehrali, no cítili sa tu veľmi dobre.
Prispela k tomu aj skutočnosť, že sa spevákovi skupiny Igorovi Timkovi počas koncertu vo Vlachove, práve keď spieval pieseň Počkám si na zázrak, narodil v košickej nemocnici synček Jakub. Jeho man-

Medzi najstarších účastníkov folklórneho festivalu určite patrila teta Hajdúková
Foto: Mgr. Marian Kušnier

želka ho priviedla na svet o 21.45 hod.
Igor v šatni za tribúnou amfiteátra celý bez
seba od šťastia a hneď prehlásil, že na
Vlachovo aj kvôli tejto dobrej správe nikdy
nezabudne.
Veľmi pozitívne je treba hodnotiť správanie sa a prístup účastníkov všetkých
podujatí VKL z našej obce i z okolia.
Počas leta nedošlo na akciách k žiadnemu incidentu, takže nebolo potrebné vážnejšie zasahovať organizátorom, strážnej
službe či polícii. Svedčí to o kultúrnej vyspelosti a o dobrom vzťahu našich občanov ku kultúrnemu letu. Takmer každý zo
zúčastnených občanov je hrdý na dobré
meno obce Vlachovo. A aj o to nám ide.
Prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu.
Podujatia VKL sme orientovali väčšinou na
mládež, aby nemusela chodievať za
kultúrou a zábavou do iných obcí. Na svoje si však mohol prísť každý, nielen mládež. Kultúru sme priniesli k nám, ba vieme
si ju i sami vytvoriť. Aj keď organizácia
kultúrnych podujatí nie je zárobková činnosť, prináša pre našich ľudí oveľa vyššie
hodnoty - kultúrny oddych, potrebný pocit
pohody a duševného šťastia, rozvoj intelektu. Je to kapitál, na ktorom sa dá do
budúcna stavať.
Mgr. Juraj Kováč

III. Vlachovský remeselnícky jarmok
Na jarmoku vystavovalo a predávalo
svoje výrobky z kovu, kože, dreva, kameňa, textilu a iného prírodného materiálu 21
výrobcov z Vlachova, Dobšinej, Rejdovej,
NO NAME vo Vlachovskom amfiteátri

Foto: J. Kováč ml.

Poplatok za prenájom priestorov v obecných budovách

Ženská spevácka skupina FS Stromíš pri vystúpení na Vlachovskom jarmoku
Foto: J. Gallo

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove
prehodnotilo náklady na prevádzky
obecných budov a stanovilo výšku poplatkov za prenájom priestorov:

Klub dôchodcov
Leto: 50,- Sk/hod. Zima: 80,- Sk/hod.

Sála kultúrneho domu (+ kuchynka,
spodná kuchyňa, kuchynské a jedálenské vybavenie)
Leto: 100,- Sk/hod. Zima: 150,-/hod.

Letné kúpalisko (len v lete)
Altánok: 50,- Sk/hod.
Bufetová miestnosť: 60,- Sk/hod.

Poľovnícky salónik
Leto: 50,- Sk/hod. Zima: 80,- Sk/hod.

Zasadačka OcÚ
Leto: 100,- Sk/hod. Zima: 120,- Sk/hod.

Ceny za prenájom priestorov na komerčné účely pre podnikateľov a cudzích občanov budú zvýšené o 50 %.
-Jkč-
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OKRESNÉ MAJSTROVSTVO – I. trieda - JESENNÁ ČASŤ
1. kolo - 6.8.2006 o 17.00 hod.
Dedinky
Dobšiná
Betliar
Vlachovo
Jablonov n/T
Krh. Dl. Lúka
Vyšná Slaná

-

Rudná
Gem. Poloma
Lipovník
Gem. Hôrka
Pača
Dlhá Ves
Brzotín

2. kolo - 13.8.2006 o 17.00 hod.
Mužstvo FO TJ Vlachovo, horný rad zľava: M. Marciš, J. Lipták, T. Hronec, R. Jakab,
P. Hricko, Zd. Gecelovský, M. Hajdúk, M. Vízi, v drepe: A. Leskovjanský, M. Gunda,
Ľ. Hlaváč, P. Šimon, M. Leško
Foto: J. Kováč

Futbalové mužstvo Vlachova skončilo na druhom
mieste v prvej triede okresného majstrovstva

Rudná
Dlhá Ves
Pača
Gem. Hôrka
Lipovník
Gem. Poloma
Dedinky

-

Brzotín
Vyšná Slaná
Khr. Dl. Lúka
Jablonov n/T
Vlachovo
Betliar
Dobšiná

3. kolo - 20.8.2006 o 16.30 hod.
Už dva roky po sebe mužstvo dospelých obsadilo popredné miesta. V uplynulom súťažnom ročníku postúpilo o jednu priečku vyššie a obsadilo pekné druhé
miesto v prvej triede okresného majstrovstva. Zúročila sa dobrá práca celého
kolektívu, čomu napomohlo aj dopĺňanie mužstva kvalitnými hráčmi.

Nie všetko však išlo podľa našich predstáv. Zvlášť jarná časť súťažného ročníka
v porovnaní s jesennou, bola herne slabšia. Ak to máme vyjadriť štatisticky v jeseni
sme získali 31 bodov a na jar 16 bodov,
teda o polovicu menej. Už výsledky v zimnom turnaji nasvedčovali, že mužstvo nemá svoju tvár. Stratilo útočnú silu, vytratila
sa herná pohoda. Zo snívania o postupe
do piatej ligy nás prebudil zápas s Dobšinou a zrazu sme sa ocitli v realite, ktorá
nám ukázala, čo je zápasová kondícia, ktorá nášmu mužstvu chýbala celú jar. Po prehre 4:0 v Plešivci prišlo definitívne vytriezvenie, že snívať môžeme len vo sne a životná realita je o poctivej práci. I napriek slabšej jari naše mužstvo zužitkovalo nahrané
body z jesene. V posledných zápasoch
bodovalo a skončilo na druhom mieste.
Štatistika:
Jeseň 14 10
Jar
12 5

1
1

3
6

47:15 31
28:28 16

Najlepším strelcom mužstva bol Tomáš
Hronec. Nastrieľal 21 gólov.
V jarnej časti si dobre počínali dorastenci aj žiaci. Ich hra mala svoje kvality a ich

zápasy navštevovalo pomerne veľa divákov, ktorí väčšinou odchádzali spokojní.
Žiaci obsadili prvé miesto a dorastenci
skončili ôsmi. Je to dobrý prísľub do budúcna, keď môžeme konštatovať, že nám
vyrastajú nádejní futbalisti. O budúcnosť
futbalu v našej obci nemusíme mať obavy.
Stojíme pred novým súťažným ročníkom, ktorý sa oficiálne začne šiesteho
augusta. Mužstvo začalo prípravu na nový
súťažný ročník dňa 14. júla 2006, úvodným tréningom. Dňa 16. júla 2006 štartovalo na turnaji v Maďarsku, v družobnej
obci Varbó. 29. júla 2006 usporiadal náš
klub futbalový turnaj Roven Cup za účasti
mužstiev Vlachova, Betliara a Pače.
Mužstvo do nového súťažného ročníka
povedie nový tréner Ján Pitoňák, ktorý
úspešne pôsobil pri družstve žiakov aj
dorastu.
Prajeme našim futbalistom do nového
ročníka dobrý štart, aby ich hra prinášala
radosť divákom, a aby boli úspešní, aspoň
tak, ako to bolo v predchádzajúcom
ročníku.
Športu zdar a futbalu zvlášť!
Mgr. Ján Gecelovský
člen výboru FO TJ Vlachovo

Nohejbalový turnaj vo Vlachove
Dňa prvého júla 2006 sa v areáli základnej školy uskutočnil nohejbalový turnaj.
Zaujímavé športové podujatie sa každoročne organizuje prvý júlový víkend,
teda na začiatku letných prázdnin. Tak
tomu bolo aj tohto leta, keď partia nadšencov a priateľov športu dokázala pripraviť
a zorganizovať v poradí už šiesty ročník
nohejbalového turnaja.
Na turnaj sa oficiálne prihlásilo jedenásť
súťažiacich hráčov. Prítomným divákom ukázali na školskom ihrisku svoje nohejbalové
majstrovstvo vo vzájomných športových súbojoch, priebiehajúcich v duchu fair play.
Víťazmi nohejbalového turnaja sa stali
všetci nadšenci tohto zaujímavého športu.
Priestor pre špoločné stretnutie s priateľmi, možnosť si zašportovať a urobiť niečo
pre svoje zdravie, ako aj efektívne trávenie
svojho voľného času sú hlavnými cenami,

ktoré sa každoročne rozdávajú všetkých
účastníkom letného športového podujatia.
Uvedené športové podujatie má širší
spoločenský rozmer a je ďalším zrkadlom
životaschopnosti obyvateľov našej obce.
Mgr. Marian Kušnier

Dobšiná
Betliar
Vlachovo
Jablonov n/T
Krh. Dl. Lúka
Vyšná Slaná
Brzotín

-

Rudná
Dedinky
Gem. Poloma
Lipovník
Gem. Hôrka
Pača
Dlhá Ves

4. kolo - 27.8.2006 o 16.00 hod.
Rudná
Pača
Gem. Hôrka
Lipovník
Gem. Poloma
Dedinky
Dobšiná

-

Dlhá Ves
Brzotín
Vyšná Slaná
Krh. Dl. Lúka
Jablonov n/T
Vlachovo
Betliar

5. kolo - 3.9.2006 o 15.30 hod.
Betliar
Vlachovo
Jablonov n/T
Khr. Dl. Lúka
Vyšná Slaná
Brzotín
Dlhá Ves

-

Rudná
Dobšiná
Dedinky
Gem. Poloma
Lipovník
Gem. Hôrka
Pača

6. kolo - 10.9.2006 o 15.30 hod.
Rudná
Gem. Hôrka
Lipovník
Gem. Poloma
Dedinky
Dobšiná
Betliar

-

Pača
Dlhá Ves
Brzotín
Vyšná Slaná
Krh. Dl. Lúka
Jablonov n/T
Vlachovo

-

Rudná
Betliar
Dobšiná
Dedinky
Gem. Poloma
Lipovník
Gem. Hôrka

8. kolo - 24.9.2006 o 15.00 hod.
Foto: M. Kušnier

-

Dlhá Ves
Brzotín
Vyšná Slaná
Krh. Dl. Lúka
Jablonov n/T

9. kolo - 1.10.2006 o 14.30 hod.
Jablonov n/T
Krh. Dl. Lúka
Vyšná Slaná
Brzotín
Dlhá Ves
Pača
Gem. Hôrka

-

Rudná
Vlachovo
Betliar
Dobšiná
Dedinky
Gem. Poloma
Lipovník

10. kolo - 8.10.2006 o 14.30 hod.
Rudná
Gem. Poloma
Dedinky
Dobšiná
Betliar
Vlachovo
Jablonov n/T

-

Lipovník
Gem. Hôrka
Pača
Dlhá Ves
Brzotín
Vyšná Slaná
Dlhá Lúka

11. kolo - 15.10.2006 o 14.00 hod.
Krh. Dl. Lúka
Vyšná Slaná
Brzotín
Dlhá Ves
Pača
Gem. Hôrka
Lipovník

-

Rudná
Jablonov n/T
Vlachovo
Betliar
Dobšiná
Dedinky
Gem. Poloma

12. kolo - 22.10.2006 o 14.00 hod.
Rudná
Dedinky
Dobšiná
Betliar
Vlachovo
Jablonov n/T
Krh. Dl. Lúka

-

Gem. Poloma
Lipovník
Gem. Hôrka
Pača
Dlhá Ves
Brzotín
Vyšná Slaná

13. kolo - 29.10.2006 o 14.00 hod.
Vyšná Slaná
Brzotín
Dlhá Ves
Pača
Gem. Hôrka
Lipovník
Gem. Poloma

-

Rudná
Khr. Dl. Lúka
Jablonov n/T
Vlachovo
Betliar
Dobšiná
Dedinky

7. kolo - 17.9.2006 o 15.00 hod.
Vlachovo
Jablonov n/T
Kr. Dl. Lúka
Vyšná Slaná
Brzotín
Dlhá Ves
Pača

Finále turnaja

Gem. Poloma
Dedinky
Dobšiná
Betliar
Vlachovo

Rudná - Gem. Hôrka
Lipovník - Pača
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