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Také sú Vianoce
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S optimizmom a odhodlaním
do nového volebného obdobia
Vážení občania!
Tohtoročné decembrové voľby do zastupiteľských zborov miest a obcí
dali opäť možnosť občanom udeliť svojím volebným hlasom mandát ľuďom,
ktorí ich budú pri správe obce a pri jej prezentácii navonok zastupovať.
Zároveň tým starostovi a novému zastupiteľstvo uložili povinnosť spravovať
majetok obce a viesť ju k ďalšiemu zveľadeniu. Z tejto činnosti budú
občanom každoročne skladať účty na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na verejných schôdzach i prostredníctvom obecných novín.
Úprimne ďakujem všetkým občanom,
ktorí svojím hlasom prispeli k môjmu
zvoleniu do funkcie starostu pre ďalšie
volebné obdobie. V predchádzajúcom
období som sa totiž presvedčil, že za
jedno volebné obdobie sa dá síce urobiť veľa, no pre splnenie naplánovaných
projektov táto doba nestačí. Každý
starosta a zastupiteľstvo by mali dotiahnuť rozvojové zámery do konca. Len tak
môže obec napredovať. Zo všetkých síl
sa budeme so zastupiteľstvom snažiť,
aby sme dôveru svojich voličov nesklamali. Budeme však k tomu potrebovať
pomoc všetkých občanov, teda aj tých,
ktorí nás nevolili.
Všetci žijeme v tejto dedine a určite
má svoje rodisko rád každý z nás. Ako
môžete pomôcť svojej obci?
V prvom rade tým, že sa budeme
vzorne starať o svoj súkromný majetok
a životné prostredie. Dbajme o svoje
domy, záhradky, záhrady, priedomia,
dvory. Nemôžem sa uspokojiť s výzorom domu, ktorý som postavil napr. pred
tridsiatimi rokmi a neinvestoval som do
jeho údržby. V obci máme aj 80 - 100
ročné domy, ktoré zdedili mladí ľudia po
starých gazdoch. Predať ich chalupá-

rom nemienia, no nechcú sa ani postarať o údržbu týchto domov. A tak máme
najmä na Letnej a Kamennej ulici niekoľko ošarpaných "strašidelných" domov s neupravenými dvormi a príslušenstvom. Európska komisia nad stavom
týchto domov i nad hrdzavými a poškodenými železnými plotmi v našej obci
len začudovane krútila hlavami. Majitelia
týchto domov budú musieť nájsť prostriedky na ich opravu. V opačnom prípade musí obec vydať nariadenie na
zbúranie takýchto objektov, pre ohrozenie života okoloidúcich ľudí. V Nemecku, Rakúsku i Poľsku - kde pozvali starostov Dedín roka na exkurziu som na
vlastné oči videl, že ak začal rekonštruovať svoj dom jeden sused, pridal sa
i druhý, ba aj celá ulica. Veď nikto nechce byť horší ako iní.
Je treba začať s prázdnymi domami
podnikať. V západnej Európe ošarpané
a opustené domy nenájdete. Niet ich napríklad ani v blízkych Dedinkách či Stratenej, ba aj Betliar, Čučma, Rejdová a iné
obce nás v rekonštrukcii starých domov
predbiehajú. Slovensko sa postupne
dostáva na úroveň vyspelej Európy.
Pokračovanie na 3. str.

Už znova prichádza k nám ten známy pokoj čistý, ktorý nás nadchýňa radosťou a napĺňa nádejou a vierou
v ľudské dobro. Lebo v tento čas sa
zvyknú urovnať hrboľaté ľudské chodníky a aj strmé ľudské cesty sa naraz
stávajú schodnejšími. Menej sa bojíme o seba, menej na seba myslíme,
lebo máme starosť o to, ako urobiť
radosť iným. Už to nás robí lepšími.
"Také sú Vianoce" , hovorí Darinka
Laščiaková v úvode svojej platne
"Vianoce s Darinou Laščiakovou". Aké
sú tie naše Vlachovské?
Už pekne vyzdobený stromček, či
vysvietený kostol nás pripravujú na
sviatočný čas, ktorý sa rok, čo rok
opakuje. Všetci sa tešíme na pohodu
a neopakovateľnú slávnostnú atmosféru, ktorá bude v našich srdciach
a domácnostiach čo nevidieť.
Dospelí počítajú dni v kalendári,
plánujú dovolenku a želajú si, aby sa
míňali pomalšie. Treba toho ešte veľa
stihnúť: nakúpiť, upratať, napiecť, aby
to doma bolo pripravené tak, ako to
máme radi.
Deti zase chcú, aby dni ubiehali
ešte rýchlejšie ako inokedy, veď ich
okrem vianočných darčekov čakajú
i zimné prázdniny, kedy sa môžu
pokorčuľovať na našom osvetlenom

rybníku, či ísť na lyžovačku. Alebo
sedieť pri počítači...?
Je to ideálna situácia na trávenie
voľného času v kruhu svojej rodiny. Iní
však považujú Vianoce za kresťanské
sviatky. Je to príležitosť ctiť si Krista.
Milióny rodín na celom svete toto
obdobie dychtivo očakávajú.
Asi pred 2006 rokmi porodila istá
žena v Betleheme syna. Udalosti
súvisiace s jeho narodením tvoria základ príbehu, ktorý bol vyrozprávaný
viackrát, ako ktorýkoľvek iný príbeh
v celej histórii ľudstva. Narodenie
Krista bolo naozaj významnou historickou udalosťou. Skutočnosť, že
anjeli to oznamovali ako predzvesť
pokoja medzi ľuďmi dobrej vôle jasne
potvrdzuje význam tejto udalosti pre
veriacich ľudí.
Aj keď zvyky môžu byť odlišné,
Vianoce sa stali hlavným sviatočným
obdobím na celom svete. Sú najrušnejším a najradostnejším obdobím
roka pre milióny ľudí celého sveta.
Nech aj v našej dedine zavládne
sviatočný a vianočný čas v každej
rodine, v každom srdci, aby sme boli
lepšími nie iba na Vianoce, aby všetci
naši obyvatelia mali pokoj v duši po
celý nadchádzajúci rok.
Viera Liptáková
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Za starostu obce Vlachovo
bol zvolený Mgr. Juraj Kováč
Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí a miest, ktoré sa uskutočnili
2. decembra 2006 svojím významom
patrili medzi najvýznamnejšie udalosti
v živote našich občanov.
Podľa počtu zúčastnených voličov
(69%) svedčia o ich záujme o veci verejné. Prebehli pokojne, v dobrej atmosfére bez rušivých momentov. Miestna
volebná komisia nezaznamenala žiadne
problémy, ktoré by bolo nutné riešiť. To
len svedčí o vysokej úrovni našich občanov pri taktýchto významných aktoch,
čo konštatovali aj členovia obvodnej volebnej komisie a príslušníci polície, ktorí
našu volebnú miestnosť počas volieb
viackrát navštívili.
Volebná komisia na základe požiadaviek občanov umožnila voliť aj občanom
so zdravotnými problémami pomocou
prenosnej volebnej schránky, ktorú im
doniesli priamo do ich domácností.
Po uzavretí volebnej miestnosti presne o 20.00 hodine miestna volebná komisia pristúpila k sčítaniu hlasov.

Výsledky boli nasledovné:
Počet osôb zapísaných v zozname
voličov bol 740. Zúčastnených bolo
508 voličov. Z 508 odovzdaných
obálok boli neplatné 4 hlasovacie lístky
na voľbu starostu a 11 hlasovacích
lístkov na voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:
1. RNDr. Viera Hroncová s počtom
hlasov 384, SMER-sociálna demokracia.
2. Ing. Ľuboš Gál s počtom hlasov
311, SMER-sociálna demokracia
3. Dušan Petrenko s počtom hlasov
271, SMER-sociálna demokracia
4. Dušan Elexa s počtom hlasov 267,
SMER-sociálna demokracia
5. Dušan Gál s počtom hlasov 246,
SMER-sociálna demokracia
6. Ing. Viliam Klobušník s počtom
hlasov 244, nezávislý kandidát
7. Ing. Andrea Hajdúková s počtom hlasov 242, SMER-sociálna demokracia
Pokračovanie na 2. str.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
35. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 11. augusta 2006.

Zaoberalo sa ponukou spoločnosti Business Success, s.r.o. na vypracovanie projektov na obdobie
rokov 2006 - 2010, správou o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2006,
správou o výsledkoch Vlachovského
kultúrneho leta, anonymnou sťažnosťou, žiadosťou Ev. a. v. farského
úradu, žiadosťou Maroša Hericha,
žiadosťou cirkevného zboru, návrhom na opravu chodníka pre peších pri štátnej ceste, žiadosťou o finančný príspevok na reprezentáciu
SR obcou Vlachovo, postupom prác
pri zhotovovaní územného plánu
obce a návrhom na výšku poplatku
za prenájom priestorov v obecných
budovách.
Starosta obce predniesol ponuku
spoločnosti Business Success, s.r.o.
z Košíc na vypracovanie projektov na
obdobie rokov 2006 - 2010, zameraných na umenie a kultúru, za čo požadovali 15 000,- Sk a negarantovali prijatie projektov. OcZ uvedenú ponuku neprijalo.
Správu o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30.9.2006 predložil poslanec
Dušan Elexa. K uvedenej správe podala
vysvetlenie pracovníčka obce Renáta
Lešková, ktorá vysvetlila jednotlivé body
čerpania rozpočtu. Poslanci doporučili
napísať urgencie na vymáhanie nedoplatkov daní, TKO a poplatku za psa.
Správu o výsledkoch Vlachovského
kultúrneho leta za mesiac júl 2006
a o pripravenosti podujatí na mesiac august 2006 podala Renáta Lešková. Starosta predniesol informáciu o jarmoku,
ako aj o účinkovaní skupiny No Name.
Vymenovaná bola komisia na vyšetrenie anonymnej sťažnosti na starostu
obce a JUDr. Michala Bilého, ktorá bola
odstúpená na riešenie obecnému zastupiteľstvu a kontrolórka obce bola poverená napísaním odpovede na NKÚ.
Starosta informoval zastupiteľstvo o podaní žiadosti na prešetrenie prípradu políciou a Okresnou prokuratúrou v Rožňave.
Žiadosť Ev. a. v. farského úradu vo
Vlachove o riešenie uličky pre peších
a porušovaní verejného poriadku bola
akceptovaná s tým, že sa na obidvoch
koncoch uličky pre peších osadia
železné stĺpy a značka zákaz vjazdu
motorovým vozidlám. Žiadosť Maroša
Hericha o odkúpenie pozemku na Maši
poslanci zamietli z dôvodu, že obec nie
je vlastníkom uvedenej parcely.

OcZ súhlasilo so žiadosťou cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. vo Vlachove o príspevok vo výške 20 000,- Sk na výmenu
okien na kostole, ako spoluúčať na projekte po úprave rozpočtu v IV. štvrťroku.
Starosta informoval o predpokladaných výdavkoch obce na opravu chodníka pre peších pri štátnej ceste od hornej
autobusovej zastávky k PD. 1 m2 stojí
700,- Sk. Na celkovú dĺžku chodníka je
potrebných 1 971 830,- Sk. Vyhlásená
bude verejná súťaž na opravu chodníka
a zároveň bude vybraný dodávateľ s najnižšou cenou.
Starosta informoval o podanej žiadosti o finančný príspevok z VÚC Košice a z rezervy predsedu vlády SR na
organizovanie zájazdu za účelom odovzdávania Európskej ceny pre obnovu
dediny v dňoch 21.-23.9.2006 v Ummendorfe. Na zájazd bolo vybratých 45
ľudí, ktorí budú reprezentovať obec Vlachovo v Nemecku.
Oboznámil poslancov s postupom
prác pri zhotovovaní územného plánu
obce Vlachovo, ktorý zhotovuje Ing.
arch. Dušan Genčanský, ako aj s návrhom poplatku za prenájom obecných
priestorov na súkromné účely.
V interpelácii a diskusii poslanec
Slavomír Labuzík zdôraznil potrebu zachytenia vody pri búrkach, apeloval na
doriešenie funkčnosti hydrantov a vyčistenia rigolov. Zároveň navrhol používanie starého mlyna na skladovanie
odpadov a označenie zberných miest.
Poslanec Ing. Viliam Klobušník navrhol
nákup traktora na zber odpadu. Poslanec Dušan Elexa navrhol v rámci poslaneckého prieskumu návštevu občanov
v časti Vlachovo-Maša.
Aktivista Mgr. Marian Kušnier navrhol
vyčistenie konárov a kosenie trávnatých
plôch v časti Závoz. Zároveň podal informáciu o spracovaní letného čísla Vlachovských novín. Aktivista Jaroslav Mihók navrhol záchyt vody pod rezervárom, vyčistenie kanála nad svojím
rodinným domov a zákaz vývozu smetí
do potoka. Aktivista Ondrej Marciš
navrhol vyviesť štrk na zakrytie vodovodu v hornej časti potoka. Starosta zabezpečí jednanie s Povodím Hrona na
údržbu potoka.
36. zasadnutie OCZ vo Vlachove
sa konalo 27. septembra 2006.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo správou o príprave komunálnych volieb
2006, určením počtu poslancov pre
obec Vlachovo, návrhom na rekonštrukciu chodníka pri štátnej ceste,
poverením Mgr. M. Hlaváčovej zastu-

Za starostu obce Vlachovo bol zvolený Mgr. Juraj Kováč
Pokračovanie z 1. str.
Za náhradníkov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:
1. Mária Hlaváčová s počtom hlasov
227, Ľudová strana -HZDS
2. Slavomír Labuzík s počtom hlasov
221, Komunistická straná Slovenska
3. JUDr. Ján Klobušník s počtom
hlasov 219, SMER -sociálna demokracia
4. Mgr. Marian Kušnier s počtom
hlasov 167, Ľudová strana -HZDS

5. Mgr. Štefan Honétzy s počtom
hlasov 80, Ľudová strana -HZDS
Za starostu obce Vlachovo bol zvolený
s počtom hlasov 375 Mgr. Juraj Kováč,
kandidát strany SMER - sociálna demokracia. Kanditát Ing. Viliam Klobušník
získal 129 hlasov.
Zuzana Klementová
predsedníčka miestnej volebnej
komisie

povaním riaditeľa ZŠ s MŠ vo Vlachove, odpoveďou NKÚ SR na anonymný list, žiadosťou občana R. Ježa
o vybudovanie oplotenia pred domom č.p. 48, žiadosťou obce o darovanie prebytočného majetku Ministerstva obrany SR, žiadosťou o opravu regulácie obecného potoka.
Pre komunálne voľby 2006 OcZ
schválilo jeden volebný obvod, v ktorom
sa bude voliť sedem poslancov OcZ.
Na rekonštrukciu chodníka pri štátnej
ceste od hornej autobusovej zastávky
po PD predložili ponuky firmy Agrostav
a Marian Fifík. Obidva návrhy počítajú
s rekonštrukciou pôvodných chodníkov.
Poslanci navrhli vybudovať nové chodníky zámkovou dlažbou. Je potrebné
poradiť sa s odborníkmi, ktorý zo spôsobov by bol pre obec rentabilnejší.
Starosta obce oznámil poverenie
Mgr. Márie Hlaváčovej zastupovaním
riaditeľa ZŠ s MŠ vo Vlachove do
28.2.2007. Mgr. Ľubomír Hlaváč bol
uvoľnený z funkcie riaditeľa školy
z dôvodu vykonávania funkcie prednostu Obvodného úradu v Rožňave.
Všetci prítomní poslanci v odpovedi
NKÚ SR na anonymný list svojím podpisom potvrdili bezúhonnosť starostu
obce Mgr. Juraja Kováča. K listu pripojili
aj výtlačok Vlachovských novín, v ktorom článkom na anonymný list reaguje
starosta obce Mgr. J. Kováč.
Starosta obce informoval prítomných
poslancov o dotácii predsedu KSK vo
výške 100 000,- na dôstojnú reprezentáciu obce a Slovenska vo vyhodnotení
Európskej ceny o obnovu dediny 2006
v Umendorfe v Nemecku.
Stavebná komisia po obhliadke pred
domom č.p. 48 súhlasí s oplotením
vchodu do dvora rodinného domu, ale
nesúhlasí s oplotením predzáhradky,
pretože uvedeným pozemkom prechádza potrubie obecného vodovodu
a v budúcnosti sa uvažuje tiež o vybudovaní obecného chodníka. Doporučuje občanovi R. Ježovi vysadenie kvetinového záhonu alebo skalky.
Starosta obce oboznámil prítomných
poslancov so žiadosťou na Ministerstvo
obrany SR o cisternový automobil /obec
nemá kanalizáciu/, traktor s predným
náhonom /údržba komunikácií/, valníkový príves /odvoz odpadu/, radlicu,
pluh, posypovač /zimná údržba/, multikáru a ďalšie techniky.
V rámci Mesiaca úcty k starším pripraví Klub dôchodcov v spolupráci OcÚ
dňa 4.10.2006 posedenie s dôchodcami obce Vlachovo. Kultúrny program zabezpečí ZŠ s MŠ vo Vlachove.
Starosta obce informoval poslancov
o žiadosti VVS na vypracovanie súpisu
pozemkov zaťažených vecným bremenom z dôvodu prechodu vodovodného
potrubia pozemkami. Súpis vypracuje
poslanec Dušan Gál.
Starosta informoval, že komisia pre
ROEP bude zasadať vo Vlachove dňa 7.
12. 2006.
Upozornil tiež na vysokú spotrebu
plynu a vody v kultúrnom dome. Navrhuje častejšiu kontrolu vodomeru a plynomeru, aby sa zabránilo plytvaniu
vodou a plynom.
RNDr. Viera Hroncová
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VSOSZ
Michal Tomko, 23.7.1936, Letná 59
Anna Melišková
18.8.1936, Nová 274
Zuzana Suchá, 31.10.1936, Nová 289
Zuzana Klementová
11.11.1936, Letná 96

VSOSZ
Júlia Hajdúková, 8.7.1931, Letná 113
Vojtech Šmíro
2.8.1931, Kamenná 153
Zuzana Elexová, 14.8.1931, SNP 248
Mária Elexová
19.11.1931, Kúpeľná 311

VSOSZ
Ján Marciš, 5.12.1926, Kamenná 169

VSOSZ
Zuzana Pakesová
15.8.1921, Letná 89
Mária Hajdúková
9.12.1921, Kamenná 142

9^EZVIPMQER£IPWXZS
Ondrej Elexa - Renáta Hvizdošová
15.7.2006
R. Sekerka - M. Lorenčíková
22.7.2006
Ing. R. Menšík - Ing. Z. Hajčiová
19.8.2006

>SQVIPM
Juraj Klobušník
23.8.1930 - 22.8.2006
Ondrej Kováč
29.9.1923 - 27.8.2006
Mária Martinková
24.7.1931 - 1.11.2006
Pavol Labuzík
29.6.1938 - 7.11.2006

Informácia o obyvateľoch
obce Vlachovo k 30.9.2006
Obyvateľov spolu
Z toho dospelí
muži
ženy
deti (do 15 rokov)
chlapci
dievčatá
Obyvatelia podľa veku
do 3 rokov
od 4 do 14 rokov
od 15 do 18 rokov
v produktívnom veku
(od 19 do 62 rokov)
z toho muži
ženy
nezamestnaní
dôchodcovia
z toho muži
ženy

895
772
368
404
123
72
51
14
109
43
581
298
283
54
148
44
104
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Správa o hospodárení Verejnoprospešných
služieb Vlachovo k 30. 9. 2006
Verejnoprospešné služby Vlachovo
svoju prevádzkovú činnosť v roku 2006
začínali s finančným zostatkom na účte
z roku 2005 v sume 38 970,60 Sk.

Kolkové známky
1 000,Odmeny na základe dohôd
55 000,Výdavky
306 000,Výdavky spolu:
522 000,-

PRÍJMY:
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
TKO, doprava, Stromíš
173 000,Kúpalisko
90 000,Ubytovňa
79 000,Bufet
271 000,Transfer z rozpočtu obce /dotácia/ 50 000,Príjmy spolu:
663 000,-

Pohľadávky voči odberateľom 8 425,Zostatok na bankovom účte 141 284,86
Zostatok v pokladni
38 521,-

VÝDAVKY
TKO, doprava, Stromíš
Mzdy
21 000,Odvody do fondov
6 000,Palivo, mazivá, oleje
98 000,Servis, údržba, opravy
38 000,Poistenie /Citroen/
9 000,Všeobecné služby
1 000,Poplatky banke
2 000,Stravovanie
1 000,Odmeny na základe dohôd
40 000,Výdavky:
216 000,Výdavky /kúpalisko, ubytovňa, bufet/
Energia
19 000,Poštové a telekom. služby
2 000,Všeobecný materiál
31 000,Potraviny a tovar bufet
177 000,Všeobecné služby
21 000,-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Celkové náklady
532 000,Celkové výnosy
648 000,Výsledok hosp. k 30.9.2006 116 000,Vo výsledku hospodárenia je zahrnutá
dotácia od obce 50 000,- Sk, ktorá sa
nezdaňuje.
PREHĽAD HOSPODÁRENIA NA
KÚPALISKU V LETNEJ TURISTICKEJ
SEZÓNE 2006
Kúpalisko
Tržby zo vstupného
90 025,Náklady spolu
76 648,Kúpalisko zisk
13 377,Ubytovňa
Tržby za ubytovanie
79 500,Náklady spolu
20 019,Ubytovňa zisk
59 481,Bufet a stánok
Tržby za tovar
270 612,Náklady spolu
204 784,50
Bufet zisk
65 827,50
Bc. Zuzana Kováčová
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S optimizmom a odhodlaním ideme do nového volebného obdobia
Pokračovanie z 1. str.
Očakáva sa k nám prílev turistov, pre
ktorých - otvorene si priznajme - nemáme
okrem Strešintu a dvoch ubytovaní na
súkromí vytvorené primerané podmienky.
Do podnikania v turizme sa väčšou mierou
zapojí i obec. Pre súčasný turizmus totiž
dnes už nepostačuje poskytnúť nocľah a tanier polievky. Západný turista chce vidieť
a zažiť niečo nevšedné, čo doma nemá. My
máme u nás v obci i blízkom regióne toľko
prírodných krás, historických pamiatok,
architektonických pozoruhodností, kultúrnych tradícií a iných osobitostí, že turista tu
bude môcť pobudnúť dlhšiu dobu. Chce
svoje peniaze použiť, dobre si však vyberie,
na čo ich dá. Ak tu zotrvá, budú mať z toho
osoh všetci občania poskytujúci služby.
Občania pomáhajú pri rozvoji obce aj
spôsobom, ktorý si možno ani mimoriadne
neuvedomujú. Ide napríklad o reprezentáciu obce vo folklórnom súbore, vo výsledkoch školy, vo futbalových súťažiach, v požiarníckom športe, v turistike, v kultúrnej
činnosti cirkevného zboru či klubu dôchodcov. Obci prospieva aj činnosť záujmových
kolektívov napr. rybárov a poľovníkov.
Výraznou mierou pomáhajú pri rozvoji obce
viacerí podnikatelia, napr. Glamour Capital
Rožňava, Kovostroj Dobšiná, firma SWAM
z Košíc, drevovýroba Jaroslava Breznena,
SZM s.r.o. Kunová Teplica, firma Gal Vlachovo, Siderit s.r.o. Nižná Slaná, Pozemkové spoločenstvo a PD Vlachovo, SAD a.s.
Rožňava, drevovýroba Dušana Ferenčíka
Dobšiná, drevovýroba M. Hronca, firma
MTH Vlachovo, Strešint - Milan Genčanský,
pohostinstvo Bakoš, potraviny Elex Waters
a ďalší drobní i strední podnikatelia z obce

a regiónu. V závere roka im aj touto cestou
vyslovujeme srdečné poďakovanie.
V nastávajúcom plánovacom období
majú na Slovensko plynúť podstatne vyššie
európske finančné zdroje, ako doteraz.
Bude záležať na pripravenosti obce získať
z týchto zdrojov čo najviac a investovať ich
do jej rozvoja. Vyžaduje si to vyhotovenie
dobrých rozvojových projektov a rozpočtov
sledovanie vyhlásenia projektových zámerov a zvládnutie termínov podania žiadostí.
Na tieto úlohy sme už dnes pripravení na
úseku školstva, obecnej kanalizácie i drobnejších úloh - napr. obnova verejných studní,
autobusovej zastávky, parku pri cintoríne,
vnútorného vybavenia kultúrneho domu,
rekonštrukcia verejného osvetlenia a i.
Dôležitý bude prílev investičného kapitálu na územie našej obce. Plynú z toho totiž financie aj pre obec. Ako príklad uvádzame obec Betliar, ktorá vzhľadom na väčší
počet podnikateľských subjektov na jej
území má menšie problémy s financiami na
svoj rozvoj, ako obec bez väčších firiem.
Pre získanie významnejších investorov však
bude nevyhnutné majetkovo-právne vysporiadať pozemky pre ich činnosť.
Paleta rozvojových projektov obce je
rozsiahla. V mojich volebných novinách
som uviedol niekoľko z nich s výhľadom do
roku 2015. Cieľom nového zastupiteľstva
a starostu bude vybrať najreálnejšie z nich
do volebného programu na roky 20072010. Sme odhodlaní ciele pripravovaného
volebného programu dosiahnuť a pripraviť
už dnes rozvojové východiská pre budúce
generácie našich pokračovateľov.
Mgr. Juraj Kováč
starosta

Miestna volebná komisia v komunálnych voľbách 2006.

Foto: M. Kušnier
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Na čo sú použité miestne dane
Pri kontrole plnenia všeobecnozáväzného nariadenia obce o miestnych daniach a poplatkoch bolo zistené, že k 1.12.2006 si nesplnilo
povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľností
36 občanov Vlachova v sume 16 774,Sk, 56 domácností nezaplatilo daň za
zber a likvidáciu domového odpadu
v sume 48 950,- Sk a 13 občanov
chová psa bez zaplatenia príslušnej
dane v sume 3 250,- Sk. Mnoho
občanov chová psa bez prihlásenia
a zaplatenia dane. Presné sčítanie
počtu psov uskutoční Ocú od začiatku
roka 2007.
Okrem toho je obec povinná vyberať
aj daň za ubytovacie kapacity v obci
a daň za výherné hracie prístroje. Tieto
dane si nevymyslel starosta ani obecné
zastupiteľstvo, ale vyplývajú z príslušných zákonných noriem SR. Zarážajúca je na tom skutočnosť, že niekoľkí
a vždy tí istí ľudia si neplnia túto základnú povinnosť občana SR už niekoľko
rokov za sebou. Podľa zákona je povinnosťou každého občana zaplatiť tieto
dane najneskôr do 31. mája kalendárneho roka. Od roku 2002 však nezodpovední občania dlhujú svojej obci na
daniach 68 974,- Sk. Obec bude
nútená od nich túto zákonnú povinnosť
vymáhať súdnou cestou alebo zápoveďou na plat. Zvažovaná je aj forma
zverejnenia mien neplatičov v obecných
novinách, aby každý vedel, akého má
suseda.
Obec kalkuluje s každou korunou,
ktorá má prísť do rozpočtu od občanov.
Ak sa rozpočet nenaplní, obmedzí sa
tým funkčnosť niektorej zo služieb obce
občanom.
Z našich daní obec zabezpečuje:
• verejné osvetlenie - jeho údržbu
a platby za elektrinu (cca. 120 tis.
ročne)
• údržbu ciest v lete i v zime - pluhovanie, posyp, vysprávky (cca. 115. tis. Sk)
• údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie obecných novín (cca. 60 tis. Sk)
• údržbu cintorína
• údržbu verejnej zelene, vzhľad obce
(cca. 100 tis. Sk)
• údržbu obecných budov a strojného

zariadenia (cca. 100 tis. Sk)
• financovanie dobrovoľnej hasičskej
činnosti (cca. 50 tis. Sk)
• vedenie účtov obce
• dofinancovanie nakladania s domovým odpadom (300 tis. ročne, 900,Sk za uloženie tony odpadu na skládku)
• financovanie kultúrnych podujatí
a obecnej knižnice a i.
Podľa rozpočtu by mali občania na
všetkých daniach prispieť na rozvoj
obce 570 tis. Sk ročne. Z uvedeného
prehľadu vidieť, že je to len malá čiastka príspevku občanov na chod obce.
Ostatné náklady sú dofinancované
z podielových daní štátu alebo z prostriedkov získaných obcou z iných,
neštátnych zdrojov.
Tento článok uvádzame ako reakciu
na nemiestnu kritiku jedného z chronických neplatičov obecných daní, ktorý vykrikoval: "dobre im sedieť v teple
na obecnom úrade, z dvoch komínov
sa im dymí...".
K tomu len toľko: Obecný úrad je
pracovisko ako každé iné. V úrade sa
nedá pracovať v montérkach, hrubých
kapcoch a v kožuchu. Kúriť sa tam
musí - ako všade inde - aj kvôli počítačom a inému strojnému zariadeniu. Aj
pre pracovníkov Ocú platí Zákonník
práce, ktorý nariaďuje vytvoriť pre
zamestnancov primerané pracovné
podmienky. A na margo dvoch komínov
- kúri sa len z jedného. Vďaka miernej
zime druhý kotol ÚK ešte nebol zapnutý. Na pracovisku Ocú šetríme, je
tam 17-20 °C. Pozývame kritika, aby si
to prišiel overiť.
Náklady na činnosť obecného úradu
nie sú hradené z daní občanov. Prispieva na ňu štát formou podielových daní.
Bolo by teda už načase vedieť, že
starostu neživí dedina, že pracovníci
obce nesedia v úrade pre zábavu, ale
zabezpečujú potreby a požiadavky
občanov. Musia mať na to aj príslušnú
kvalifikáciu, pracovné schopnosti
a skúsenosti. Ak chce dotyčný občan
kritizovať, musí si najprv pozametať
pred vlastným prahom.
Mgr. Juraj Kováč
starosta
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Obec musí riešiť prevádzkové problémy školy
Prvé zvonenie v školskom roku 2006/2007 v našej škole zaznelo 4.9.2006.
Do ZŠ nastúpilo 39 žiakov. V porovnaní s vlaňajším rokom je to o 9 žiakov
menej. Vyučovať sme začali v troch triedach: 1. ročník I. trieda - 9 žiakov,
2. ročník II. trieda - 10 žiakov, 3. ročník III. trieda - 16 žiakov, 4. ročník II. trieda
- 3 žiaci. Vzhľadom na to, že vo 4. ročníku je málo žiakov, bolo potrebné zlúčiť
2. a 4. ročník do jednej triedy. Školskú družinu navštevuje 38 žiakov. Sú rozdelení do dvoch oddelení. Do MŠ v tomto školskom roku sme zapísali 16 detí.
V škole naďalej vučujeme etickú a náboženskú výchovu, anglický jazyk /v spolupráci s CVČ Dobšiná/ a naďalej pracuje krúžok zameraný na prácu s PC.
ZŠ s MŠ zamestnáva v tomto roku 14
zamestnancov. Z toho v MŠ sú 3 zamestnanci /2 pedgogickí a 1 prevádzkový/.
V školskej jedálni sú 3 prevádzkové
zamestnankyne. V ZŠ je 8 zamestnancov
/5 pedagogických, 1 externá a 2 prevádzkové/.
Tak ako každý rok dochádza k personálnym zmenám, ani tento rok nebol výnimkou. Zmeny nastali vo vedení ZŠ
s MŠ. Od 21.9.2006 je vedením ZŠ
s MŠ poverená Mgr. Mária Hlaváčová
a v MŠ je poverenou zástupkyňou Natália
Lukáčová.
ZŠ s MŠ má na tento školský rok vypracovaný plán práce, v ktorom sú roz-

Naše najmenšie nádeje.

pracované úlohy pre oblasť riadenia,
prácu triednych učiteľov, metodického
združenia a plán spolupráce s MŠ. Úlohy
plánu práce budú priebežne plnené
a vyhodnocované na mesačných poradách a pedagogických radách. Zamestnanci školy budú aj v tomto roku plniť
úlohy v rámci enviromentálnej výchovy
a ochrany životného prostredia, ktoré sú
pre našu školu charakteristické.
Napriek tomu, že máme za sebou len
I. štvrťrok školského roka, podarilo sa
nám už úspešne splniť niektoré úlohy
z plánu práce.
V septembri okrem slávnostného otvorenia šk. roka sme uskutočnili so žiakmi
Európsky deň bez áut, plenárnu schôdzu
zasadnutia rodičovského združenia a urobili sme zber odpadového papiera. Vychovávateľky ŠKD v rámci svojho plánu
činnosti navštívili pamätnú izbu akademika Jura Hronca v Gočove.
V októbri - deň športu, exkurziu do
okresnej hvezdárne a Hasičského zboru
v Rožňave, pripravili sme program k Mesiacu úcty k starším. 23.10.2006 sme si
pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc peknou aktivitou v našej

školskej knižnici. V tomto mesiaci prebehol aj týždeň enviromentálnych aktivít.
V mesiaci november sme začali so
saunovaním žiakov. V rámci dňa otvorených dverí sme pripravili v spolupráci
s rodičmi výstavku a ochutnvku zdravých
jedál. Zúčastnili sme sa súťaže Spievaj
že, si spievaj v CVČ Dobšiná, kde žiačka
3. ročníka Nikola Hroncová získala I.
miesto. Úspešná bola aj MŠ, ktorej žiak
P. Gecelovský získal taktiež I. miesto.
Uskutočnili sme zaujímavú besedu o netopieroch v spolupráci so Správou národného parku Slovenský kras so sídlom
v Brzotíne. Táto organizácia vyhodnotila literárnu a výtvarnú súťaž o bocianoch, v ktorej naša žiačka Monika Labuzíková získala I. miesto a Táňa Mlynárová II. miesto.
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do
matematickej súťaže školského kola

Foto: D. Elexa

Pytagoriády, v ktorej si dobre počínali
najmä žiaci 3. ročníka E. Černaj, R. Labuzík a R. Hajdúk. Už v tomto školskom
roku sme vypracovali dva projekty a čakáme na ich schválenie. Ukončili sme a vyhodnotili projekt Otvorená škola - šport
2006, ktorým sme podporili športové
aktivity žiakov, ale aj dospelých. Realizáciou tohto projektu sme dostali finančné
prostriedky v sume 50 000,- Sk na zakúpenie športových potrieb pre žiakov
našej ZŠ. V tomto období pripravujeme
program so žiakmi na predvianočné posedenie a na súťaž v prednese slovenskej povesti "Šaliansky Maťko".
Plán práce obsahuje aj úlohy v oblasti
materiálneho a priestorového zabezpečenia školy, ktoré sa nám podarí splniť len
v spolupráci so zriaďovateľom. Základná
aj materská škola v súčasnosti trpí aktuálnym
nedostatkom moderných vyučovacích
pomôcok a kníh. Potrebné by bolo zakúpiť nový školský nábytok, vymeniť staré
lavice a poškodené stoličky. V zlom stave
je sociálne zariadenie v obidvoch budovách. Uvažovať treba aj o vyčlenení finančných prostriedkov na vymaľovanie priestorov oboch zariadení a opravu oplotenia.

Je mnoho nedostatkov, ktoré sa pre
nedostatok financií rokmii nahromadili
a ktorých odstránenie je neodkladné.
Vzhľadom na to, že v tomto školskom
roku rapídne poklesol počet žiakov, odrazí
sa to v budúcoročnom rozpočte školy.
Finančných prostriedkov pre originálne
a prenesené kompetencie v prepočte na
žiakov bude podstatne menej ako v tomto
roku. Problémom vo vyfinancovaní oboch
zriadení je náročná prevádzka oboch
budov. Je potrebné si uvedomiť nielen zo
strany zriaďovateľa ale hlavne rodičov, že
zlúčenie oboch zariadení do jednej budovy sa v blízkej budúcnosti musí stať realitou,
pretože rozpočet nebude ani zďaleka postačovať na prevádzkovanie oboch budov.
Na obecnom zastupiteľstve som poslancov informovala o čerpaní rozpočtu
v tomto roku a konštatovala som, že po
prvý krát od kedy prešlo financovanie
originálnych kompetencií pod obec
finančné prostriedky nebudú postačovať.
Vzniesla som požiadavku navýšiť financie
v sume 50 000,- Sk nad rámec nám
pridelených prostriedkov podľa zákona,
aby boli do konca kalendárneho roka
uhradené všetky faktúry a mzdy zamestnancov. Doposiaľ sme obecný úrad nežiadali o navyšovanie rozpočtu.
Podľa zákona č. 564 Z.z. a nariadenia
vlády SR č. 665/2004 sme mali dostať na
originálne kompetencie 1 426 635,- Sk
/nie 1 205 000,- Sk, ako bolo navrhnuté
obecným zastupiteľstvom/. K týmto
prostriedkom treba prirátať vlastné príjmy
/nájom, poplatky za MŠ, ŠKD, réžia ŠJ/
v sume 230 000,- Sk. Spolu teda pre
originálne kompetencie /MŠ, ŠKD a ŠJ/
sme mali k dispozícii 1 656 635,- Sk. Po
prepočítaní výdavkov na mesiac november
a december sme zistili, že približne
50 000,- Sk bude chýbať, aby prevádzka
MŠ, ŠKD a ŠJ nebola ohrozená. Z toho
dôvodu sme žiadali zriaďovateľa o navýšenie tejto sumy nad rámec nášho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo našej požiadavke
vyhovelo a na účet sme dostali 45 000,Sk na dofinancovanie vzniknutého schodku v originálnych kompetenciách. Hlavnou
príčinou tohto problému je zvýšenie nákladov na spotrebované energie v celej
budove MŠ a tie musí znášať náš
rozpočet. V porovnaní s vlaňajším rokom
je to viac o 42 000,- Sk.
Ak je nám vyčítané zo strany zriaďovateľa, že prevádzka školských zariadení
je finančne náročná a ide to na úkor ostatných úsekov hospodárskeho života obce,
tak sa nám všetkým treba zamyslieť, čo
bude v budúcoročnom rozpočte prioritou,
a či sa bude obec podieľať na dofinancovávaní školských zariadení alebo zrealizuje
ich zlúčenie, resp. ich zrušenie. Je pravdou, že počet narodených detí klesá
a nebude možné ďalej udržať všetky
ročníky. Rodičia sa budú musieť rozhodnúť, či dajú svoje dieťa do spojených tried
alebo sa rozhodnú pre cestovanie detí do
plnoorganizovaných škôl v susedných
obciach, kde v triedach je viac ako 50%
rómskych žiakov. Ak sa rozhodnú pre
zachovanie dvojtriednej školy treba rátať
s tým, že pridelené štátne prostriedky na
školu a príspevky z podielových daní pre
MŠ, ŠKD a ŠJ nebudú postačovať.
Mgr. Mária Hlaváčová
riaditeľka školy
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Z činnosti Rady školy
Dňa 20.10.2006 zasadala Rada školy
pri Základnej škole s Materskou školou vo
Vlachove. Na základe jednania Vás ako
predsedníčka Rady školy chcem informovať
o súčasnej situácii v zložení Rady školy
a v školskom zariadení.
Rada školy končí svoje volebné obdobie
po komunálnych voľbách bude ustanovená
nová Rada. Rada školy riešila na svojom
zasadnutí:
- otázky nedostatku finančných prostriedkov na originálne kompetencie a s tým
súvisiace odčerpávanie financií prenesených kompetencií,
- personálne otázky súvisiace s odchodom riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Hlaváča,
ktorý bol v mesiaci október menovaný za
prednostu Obvodného úradu v Rožňave.
Riaditeľkou školy bola zriaďovateľom
menovaná Mgr. Mária Hlaváčová, ktorá
bude túto funkciu vykonávať do vyhlásenia
výberového konania zriaďovateľom, najneskôr vo februári 2007.
Z funkcie zástupkyne pre MŠ bola uvoľnená Mgr. Mária Fifíková a jej zastupovaním
bola poverená Natália Lukáčová do doby výberového konania vyhláseného riaditeľom
školy. Personálne zmeny sú podrobne uvedené v Správe o výchovno vzdelávacom procese.
Predovšetkým Vás chcem informovať
o finančnej situácii školy. Rozpočet pre
originálne kompetencie /školskú družinu,
školskú jedáleň, materskú školu/ pre rok
2006 bol schválený vo výške 1.426.635,Sk. Z tejto čiastky nie je možné pokryť ani
základné výdavky ako splátky energií
a mzdy pracovníkov nie to ešte nakupovať
pomôcky a hračky pre deti. Naše školské
zariadenia si žiadajú rekonštrukciu nie len
budov, ale i vnútorných zariadení. Poplatky
v našich školských zariadeniach sú jedny
z najnižších a tak sa uvažuje i o zvýšení
poplatkov za ŠKD i MŠ.
Zastupujúca riaditeľka Mgr. Mária Hlaváčová s učiteľkou Margarétou Marošovou
predniesli zámery financovania cez projekty. Doposiaľ sa formou financovania projektov nakúpili počítače na zriadenie počítačovej miestnosti, ktorá je prístupná i pre
verejnosť, lopty a športové pomôcky, ktoré
boli zapožičané i pre FK. Zriadený bol enviromentálny chodník v obci a na základe
podnetu základnej školy sa začalo i so separovaním odpadu v obci. Vypracovaný bol
projekt na nákup kníh do školskej knižnice.
Zástupkyňa pre materskú školu ocenila
vynikajúcu spoluprácu so školou. Nie je však
spokojná s vybavením zariadenia a neochotou rodičov spolupodieľať sa na výchovnovzdelávacom procese svojich deti.
Situácia v školských zariadeniach je
napriek úsiliu kompetentných o získanie
financií z rôznych projektov a tiež zvýšenie
počtu žiakov príchodom detí z Dobšinej
zložitá. Napríklad, v tomto roku sa neobhájil
štatút Zelenej školy, nakoľko nie sú
v triedach pákové batérie, delené splachovače na WC a šetriace žiarovky.
V školskom roku 2007/2008 sa predpokladá pokles žiakov o 10 s čím súvisí
i zníženie rozpočtu.
Snahou nás všetkých je udržanie školských zariadení minimálne na súčasnej
úrovni. Preto je na mieste úvaha o zabezpečovaní prevádzky v jednom zariadení. Či už to
bude budova školy alebo materskej školy,
ukáže ďalšia situácia vo financovaní regionálneho školstva.
Ing. Andrea Hajdúková
predsedníčka Rady školy
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Súťaž „Za krajšiu obec“
Každý človek sa rád pokochá pohľadom na farebné záhony, zamatový trávnik,
krásne stromy a kry. Túži vytvoriť vo svojej
záhrade harmonické miesto pohodlného
a príjemného oddychu pre celú rodinu.
Nie je to jednoduché. Vyžaduje to mnoho
úsilia, trpezlivosti, záujmu, ale aj odborných vedomostí a praktických zručností.
Sme radi, že občania našej obce usilovne a trpezlivo dotvárajú svoje životné
prostredie rozkvitnutými záhonmi, upravenými trávnikmi, dvormi a záhradami. Pestovaním zdravých a esteticky príťažlivých
rastlín, ktorými skrášľujú aj priečelia svojich domov dotvárajú celkový vzhľad obce. Patrí im za to naša vďaka.
V rámci verejnej obecnej súťže Za krajšiu obec, ktorá prebiehala od 1.5.2006 30.9.2006 hodnotiaca komisia ohodnotila vzhľad záhradiek, dvorov a domov v dvoch
kolách - letnom a jesennom nasledovne:
V kategórii O najkrajší dvor /hodnotil
sa poriadok, čistota, účelnosť, kvetinová
výzdoba/
A/ stará obecná zástavba
1. miesto: rodina Šivecová, Kúpeľná 301
2. miesto: rodina Poláková, Záhradná 260

3. miesto: rodina Marcišová, SNP 243
B/ nová obecná zástavba
1. miesto: rodina Liptáková, SNP 245
2. miesto: rod. Sojáková, Kpt. Nálepku 224
3. miesto: rod. Ďuránová, Kpt. Nálepku 349
V kategórii O najkrajší dom /hodnotilo
sa podľa hesla "domček ako z cukru"
avšak "v jednoduchosti je krása"/
A/ stará obecná zástavba
1. miesto: rodina Vargová, Kpt. Nálepku 198
2. miesto: rodina Mihóková, Kamenná 181
3. miesto: Mária Klementíková, Kpt.
Nálepku 195
B/ nová obecná zástavba
1. miesto: rodina Hroncová, Záhradná 262
2. miesto: rodina Klobušníková, SNP 247
3. miesto: rodina Klementíková, Kpt. Nálepku 222
V kategógii O najkrajšiu záhradku
/hodnotila sa kvetinová výzdoba, úprava
a estetické cítenie/
1. miesto: rodina Endreková, Záhradná 257
2. miesto: rodina Hajdúková, Letná 53
3. miesto: rodina Liptáková, SNP 244
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
RNDr. Viera Hroncová

Ženy, realizujte sa pomocou Únie žien
Už viac ako storočie sa žena usiluje
presadiť v každej oblasti života. Dnešná
emancipovaná spoločnosť jej dokorán
otvára dvere do sveta bohatých príležitostí, kde môže sama i v kolektíve ďalších
žien plne rozvíjať svoje danosti a tvorivé
záľuby.
Aj slovenské ženy si našli k sebe cestičku. Združili sa do Únie žien Slovenska,
pokračovateľky Slovenského zväzu žien.
Únia vytvára, udržiava a koordinuje
funkčnú spoluprácu hnutí a organizácií
žien na Slovensku. Vytvára ekonomické
a etické predpoklady pre harmonický
vývoj rodiny a výchovu detí, rozvíja osobnosť a profesionálne uplatnenie žien.
Zachováva a propaguje kultúrny odkaz
a rozvíja ho v modernej európskej
podobe, oživuje tradície ušľachtilej charitatívnej činnosti a osvety. Robí prevenciu
prenosných, onkologických a psychic-

kých ochorení žien, upevňuje súdržnosť
žien a rodín na Slovensku príkladom tolerancie, porozumenia a efektívnej
spolupráce medzi názorovo nehomogénnymi subjektmi. Zároveň sa snaží motivovať ženy na vstup do verejného života.
Obecné organizácie Únie žien sa
napriek nie veľmi vhodnému politickému
i ekonomickému prostrediu snažia o svoju existenciu. V našej obci už niekoľkokrát boli snahy o obnovenie činnosti tejto
organizácie, no my zamestnané /i nezamestnané/ ženy sme asi priveľmi zaneprázdnené a nemáme už v našom týždennom programe žiadne voľné miesta.
Znovu sa pokúšame o oživenie činnosti Únie žien v obci a preto ktorákoľvek
žena vo veku od 18. rokov je v našich
radoch vítaná.
Ing. Andrea Hajdúková
predsedníčka obecnej organizácie

Vlachovčania v Ummendorfe
V dňoch 22. a 23. septembra 2006 sa
obec Vlachovo zúčastnila slávnostného
vyhodnotenia súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny 2006 v nemeckej obci
Ummendorf. Uvedená obec ako posledný
víťaz celoeurópskej súťaže mala právo
usporiadať slávnostné podujatie a privítať
víťazov celonárodných a regionálnych kôl
súťaže Dedina roka.
Obec Vlachovo ako víťaz národného
kola v roku 2005 zastupovala Slovenskú
republiku. 45 členný kolektív Vlachovčanov
mal takto možnosť reprezentovať nielen
svoju obec, ale celú našu krajinu.
Reprezentáciu zobrali vážne a dôkladne
sa na ňu pripravili. Prejavilo sa to na samotnom mieste, keď sa vlachovský prezentačný stánok stal jedným z najnavštevovanejším. Pútal svojím obsahom, pestrosťou, komunikatívnosťou a ľudovou hudbou
a spevom. Ukážkou folklórneho vystúpenia
pripravili naši mladí folkloristi účastníkom
príjemné spestrenie podujatia.
V Nemecku sa zišli zástupcovia z 30 obcí z 11 krajín Európy. Európsku cenu obnovy dediny 2006, ktorú vyhlásilo Európ-

ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni získala holandská obec Koudum.
Obec Vlachovo získala nasledovné ocenenie: "Vlachovo pozoruhodným spôsobom stavia svoj rozvoj na spojení stavebnokultúrnych a krajinárskych kvalít a prijateľného turizmu. Mnohé parciálne projekty, ako
renovácia kaštieľa, či revitalizácia rybníkov,
sú úspešným znakom tohto snaženia. Odborný dohľad a výrazná občianska angažovanosť sú ďalšími veľkými pozitívami."
Motto súťaže "Zmena ako príležitosť"
naplnilo popri víťaznej obci Koudum
všetkých 30 účastníkov z európskych krajín a regiónov. 11 obcí bolo ocenených za
komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny,
14 obcí pre mimoriadne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach rozvoja dediny a 4 obce získali pochvalné
uznanie za mimoriadne výsledky.
Uvedené podujatie je ďaším medzníkom
rozvoja obce a trvalo sa zapíše do kroniky
a v konečnom dôsledku aj do histórie
našej obce.
Mgr. Marian Kušnier

Zo súťaže „Za krajšiu obec 2006“.

Foto: M. Kušnier

Aktivity Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska a Klubu dôchodcov vo Vlachove
To, ako aktívne žijú členovia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov vo Vlachove môžeme posúdiť podľa rôznych aktivít.
Spoločenské posedenia pri príležitosti životných jubileí bývajú účasťou po členských
schôdzach najpočetnejšie. Celkovú atmosféru tu spríjemňuje hudobná skupina "Starovlachovská kapela", za čo im ďakujeme. Členovia skupiny aktívne pracujú na svojich nácvikoch jedenkrát v týždni.
Pred veľkonočnými sviatkami sme vyzdobovali vajíčka rôznymi technikami. Stretnutie
sme ukončili výstavkou.
V jarných mesiacoch sa predsedníčka Alžbeta Martinková zúčastňovala vzdelávacieho
kurzu na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva v Rožňave. Vzdelávací projekt
sa nazýva "Mám 65 a teší ma, že žijem zdravo". Podstata projektu tkvie v tom, že získané
poznatky a informácie sa budú ďalej prezentovať vo svojej komunite, svojom okolí i v rodine. Realizáciu projektu sme začali tým, že
dňa 26.10.2006 sa v klube dôchodcov uskutočnilo biochemické vyšetrenie - celkový cholesterol, cukor a mastné kyseliny v krvi. Vyšetrenia sa zúčastnilo 16 osôb. Veľmi úspešná
bola výstavka ručných prác v mesiaci jún, kde
boli prezentované výrobky z textilu, dreva
a kovu. Výstavku navštívilo 226 občanov.
23. júna 2006 sa konal IV. Okresný snem
OO JDS v Rožňave. Na sneme sa zúčastnili predsedníčka Alžbeta Martinková a tajomníčka
Valéria Hroncová. Po hodnotení činnosti za uplynulé obdobie sa konala voľba členov pred-

Stála rubrika

sedníctva a revíznej komisie na roky 2006 - 2009.
20. júna 2006 nás navštívili dôchodcovia
z Maďarska z partnerskej obce Varbó. Prijali
sme ich v klube dôchodcov. Prijatie bolo spojené so vzájomnými pozdravmi a výmenou
darčekov. Po obede navštívili kaštieľ - múzeum a prešli sa obcou. Návštevu sme ukončili
spoločným zábavným stretnutím v areáli
kúpaliska. Stretnutie bolo z oboch strán hodnotené veľmi kladne.
V júli sa predsedníčka A. Martinková zúčastnila na krajskom sneme JDS, kde sa hodnotila činnosť za uplynulé volebné obdobie.
Naši dôchodcovia sa zúčastnili brigády pri
kosení a hrabaní cintorína. Zároveň prezentovali svoje aktivity a zručnosti na remeselníckom jarmoku.
Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"
sme v spolupráci s obecným zastupiteľstvom,
ZŠ a MŠ uskutočnili slávnostné stretnutie dôchodcov v obci s kultúrnym programom a občerstvením. Starší občania boli obdarovaní
kvietkom a ďakovným listom. Kyticou a pietnou
spomienkou na schôdzi vzdávame úctu našim
členom, ktorí od nás navždy odchádzajú.
Všetky naše aktivity môžeme uskutočňovať
aj za pomoci našich sponzorov, a to obecného zastupiteľstva so starostom Mgr. Jurajom
Kováčom, Poľnohospodárskeho družstva
s predsedom Milošom Šmírom a Pozemkového spoločenstva s predsedom Jánom
Tomkom, ktorým veľmi pekne ďakujeme.
Alžbeta Martinková
predsedníčka organizácie

Z histórie poľnohospodárskej výroby vo Vlachove

Hospodárenie na vodných plochách JRD
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Boli vynaložené aj vyššie zakladacie
náklady, najmä na vyhrievacie telesá,
pretože malé káčatá boli veľmi náchylné
na podchladenie a začali hynúť. Táto
vodná hydina sa veľmi neosvedčila, lebo
efektívnosť chovu kačiek bola nízka
a okrem rozšírenia pracovných miest, príjem bol veľmi slabý. Potom sa preorientovala na chov sliepok. Drevený barak
zostal potom nevyužitý a pozdejšie bol
použitý na kultúrny stánok, ktorý využila
Vlachovská mládež, kde sa uskutočňovali
schôdze a iné kultúrne podujatia.
Ani chov rýb sa veľmi nevydaril. Rok
1961 bol rokom suchým. Prítok vody do

rybníka bol taký malý, že hladina poklesla
a nepomohlo ani prekopanie náhradného
prítoku. Správa družstva rozhodla, že
ryby zo zostávajúceho bahna budú
vylovené a prevezené do mŕtveho ramena rieky Slanej v hone Pod Michlovom.
V čase vylovenia bolo napočítaných ešte
200 kaprov, z pôvodných 2000 kusov.
Ani zostávajúce neboli speňažené, lebo
ich rybári vychytali a hospodársky výsledok z chovu rýb sa stal stratovou záležitosťou.
Plán obnovenia rybníka na Belákove,
kde v rybnikárstve podnikal gróg Andrássy pre nedostatok peňažných prostriedkov zostal nesplnený.
Ing. Ján Gál
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Futbalová jeseň
Skončila sa jesenná časť súťaže futbalistov okresného majstrovstva, v ktorom naše mužstvo obsadilo 4. miesto
s aktívnym skóre 41 : 25.
Aj keď začiatok súťaže nás nenašiel
v optimálnej pohode, keď po prehrách
s Gemerskou Hôrkou 2:3, Lipovníkom
2:1, Gemerskou Polomou 1:1 a Dedinkami 4:3 sme figurovali s 1 bodom na
predposlednom mieste tabuľky. Duch
kolektívu to však nezlomilo a v ďalších
piatich stretnutiach nenašiel premožiteľa, keď postupne zdolal Dobšinú 4:0,
Betliar 3:2, Rudnú 3:0, Krásnohorskú
Dlhú Lúku 1:1 a Jablonov nad Turňou 5:3
Potom sa zasa ukázalo v čom spočíva futbal na dedinách, keď pre neúčasť
viacerých hráčov základnej zostavy sme
doma podľahli Vyšnej Slanej 0:4. Posledné tri kolá sme opäť vyhrali, a to
v Brzotíne 0:2, doma s Dlhou Vsou 8:0
a nakoniec v Pači 1:6. Všetci hráči, ako
aj funkcionári sme si však vydýchli až po
zápase v Gemerskej Hôrke, kde sme
predohrávali prvé kolo jarnej časti.
V prostredí, ktoré so športom nemá nič
spoločné sme prehrali 4:2.
Celú jesennú časť nás trápil veľmi
úzky hráčsky káder, ktorý sa odzrkadlil
vo viacerých zápasoch, keď museli nastúpiť aj hráči, ktorí z rôznych príčin, ako
sú zranenia, návštevy škôl, či odchody
hráčov za prácou už skončili s aktívnou
činnosťou.
Do jarnej časti je prvoradou úlohou
doplniť káder o hráčov, ako aj náhrad-

ného brankára. Hoci bol spoľahlivou
ochranou našej brány, nemôžeme dopustiť, aby v jeho neprítomnosti sa do
brány musel postaviť ten, kto je momentálne voľný.
Na záver by som chcel poďakovať
obecnému úradu vo Vlachove za podporu, ako hlavnému sponzorovi. Tiež nemôžeme opomenúť a poďakovať Sideritu s.r.o. Nižná Slaná, ktorý sponzorsky
prispieva na družstvo žiakov poskytnutím vozidla na ich dopravu a na vyrobenie bránok pre žiakov. Nakoniec je tu
poďakovanie aj našim fanúšikom a všetkým tým, ktorým nie je futbal v našej
obci ľahostajný a bez ktorých by futbal
nebol futbalom. Tešíme sa na ich podporu aj do budúcna a veríme, že nás
nesklamú. Taktiež ďakujeme aj mnohým
domácim sponzorom z našej obce, ktorí
prispievajú v rámci svojich možností na
rozvoj futbalu, ktorý je naďalej športom
číslo jeden aj v našej obci.
Ján Pitoňák
tréner FO

Výber turistických podujatí z kalendára Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Rožňave
a celoslovenských podujatí schválených Výkonným výborom KST v Bratislave.
Podujatie

6. január 2007
13. január 2007
20. január 2007
1. - 4. február 2007
17. február 2007
24. marec 2007

Novoročný výstup na Volovec
Zimný lyžiarsky prechod na Čuntavu
Výstup na Stromíš - 30. ročník
41. Slovenský zimný zraz turistov v Martine
Zimný výstup na Repisko
Výstup na Silickú planinu - 40. ročník
Jarné kilometre 2007
14. apríl 2007
Výstup na Zeme
8. máj 2007
Svetový deň turistiky IVV
12. máj 2007
Výstup na Ždiarik
19. máj 2007
Jarný výstup na Babinú
Krstenie novej turistickej /žltej/ trasy
Rakovec-Vlachovo
26. - 27. máj 2007 44. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
Predná Magura, Partizánska Ľupča
9. jún 2007
Výstup na Prieslop
16. jún 2007
Prechod Slovenským rajom - 5. ročník
Memorál Milana Černického
23. - 24. jún 2007 Letný zraz turistov na chate Stromíš - Jánska noc
28.jún - 1. júl 2007 40. zraz vysokohorských turistov Tatranská Štrba
2. - 8. júl 2007
38. stretnutie turistických oddielov mládeže
5. - 8. júl 2007
14. júl 2007
18. august 2007
23. - 26. 8. 2007
1. sept. 2007
10. sept. 2007
29. sept. 2007
6. október 2007
15. október 2007

54. Slovenský zraz turistov Makov
Hviezdicový výstup na Stolicu
Národný výstup na Kriváň
29. Slovenský zraz cyklotorustov
Zemplínska Šírava
Výstup na Trostie - 6. Ročník
Európsky deň turistiky EWV
Po stopách starej banskej činnosti
Pochod Muzikantským chodníkom
Svetový deň chôdze

Foto: J. Gallo

Pozvanie na Vlachovskú gubajku
Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja a rodinného šťastia. Zo všetkých kútov sveta sa počas vianočných dní poschádzajú rodiny, aby si v spoločnosti
svojich najbližších pripomenuli narodenie malého Ježiška a prežili príjemné
chvíle pokoja pri rodinnom kozube.
Takouto rodinou, do ktorej sa poschádzajú naši občania z rôznych končín Európy,
kde mnohí poodchádzali za prácou, je aj naše Vlachovo. Stalo sa už viacročnou tradíciou, že sa počas vianočných sviatkov zídeme na ústrednom priestranstve obce "Pri
šetierni", aby sme sa stretli so širšou rodinou, susedmi a priateľmi pri poháriku vareného vína na "Vlachovskej gubajke". Aj keď je toto ľudové divadielko starodávnych valachov
vždy to isté, dýcha neopakovateľnou atmosférou našej obce a vždy si ho radi zhliadneme.
Program Vlachovskej gubajky 2006:

8YVMWXMGO¬OEPIRHgVREVSO
Termín

Na Stromíši pri chate v januári 2006.

Organizátor
KST Volovec
KST Dobšiná
OÚ Vlachovo
KST Turiec
KST Sosna, OU N. Slaná
PR a KST Elán Rožňava
OU Rožňavské Bystré
Organizujú miestne KST
OU Kobeliarovo
KST Volovec, OÚ Vlachovo

Sekcia PT KST
OU Slavošovce
OÚ Dedinky
KST Eán Rožňava
Sekcia VhT KST Bratislava
KST Turzovka,
RR KST Čadca
RR KST Čadca
OU Rejdová
KST Liptova
KST Michalovce
OU Gočovo
Organizujú miestne KST
OU Nižná Slaná
OU Vlachovo
Organizujú miestne KST
Ján Gallo

14.00 Pochôdzka gubajkárov obcou
15.00 koncertovanie vianočnej hudby v miestnom rozhlase
zraz účinkujúcich v budove obecného úradu
15.30 „Malí vinšovníci“ - vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ
„Narodil sa nám spasiteľ“ - vystúpenie spevokolu Agapé
16.00 Príhovor starostu obce
„Vlachovská gubajka“
- koleda trubačov
- vystúpenie gubajkárov
- „Daj boh šťastia tejto zemi“ - spoločný spev všetkých účastníkov
vianočných osláv
- vianočný ohňostroj
Pre všetkých účastníkov stretnutia
Pri šetierni bude podávané varené víno.
Gubajkári Vám budú vďační, ak dobrovoľnou sumou prispejete na obnovu gubajkárskych kostýmov.
Srdečne Vás všetkých pozývame.

❄ ❄ ❄

Akcie vlachovských turistov
Dňa 7. októbra 2006 sa uskutočnil
I. ročník prechodu Muzikantským chodníkom. Za krásneho jesenného počasia sa
turistického pochodu zúčastnili 65 turisti
z Vlachova, Rožňavy a Košíc.
Dňa 14. októbra 2006 Obecný úrad vo
Vlachove za spolupráce s firmou Glamour
Caplital, s.r.o. Rožňava zorganizoval skúšobnú jazdu na ekologickýchl turistických
Turbusoch s výstupom na Kráľovu hoľu.
Spolu 35 účastníkov sa dopravilo na
samý vrchol Kráľovej hole na dvoch Turbusoch. Za vynikajúceho jesenného
počasia mali turisti možnosť pokochať sa
krásnymi výhľadmi na Vysoké Tatry a celé
okolie Kráľovej hole. Cestu späť polovica
turistov absolvovala peši po turistickej
trase cez Martaluzku na Pusté pole, kde
na nich čakali Turbusy, ktoré ich dopravili
až do Vlachova.
Ján Gallo

Pozvánka na jubilejný 30. ročník

výstupu na Stromíš
Obecný úrad vo Vlachove pozýva
turistov na jubilejný 30. ročník výstupu na Stromíš, ktorý sa uskutoční
20. januára 2007.
Štart bude tradične pred budovou
Obecného úradu o 8.00 hod. Presný
program turistického výstupu bude
zverejnený prostredníctvom plagátov
a miestneho rozhlasu.
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