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ROèNÍK XI.

Vianoèný príhovor

Symbolom Vianoc je láska

Medzi slová Vianoce a zázrak by sme
pokojne mohli da rovná sa. Nie je sviatok, deò v roku, ktorý by v nás vyvolával
zvlátny pocit nieèoho neoèakávaného
a neuchopite¾ného, tak ako je tomu poèas
vianoèných sviatkov. Nielen malé deti sa
zamý¾ajú nad tým, ako je moné, e sa
pod stromèek zázraène dostali darèeky,
keï rodièia boli stále s nimi. Ale aj my
starí vnímame èaro a výnimoènos
týchto dní, najmä vak tedrý veèer.
I keï mu vak prikladáme ve¾kú váhu
a povaujeme ho za najdôleitejí z vianoèných dní, predsa ten najväèí význam a zmysel dostávajú vianoèné sviatky a 25. decembrom, kedy si pripomíname, e sa na tento svet narodil Jei,
Boí Syn. Iste, pri tejto informácii sa
nám môe vetko zrazu premeni zo zázraku na realitu, musíme vak aj v tomHodnotiaci poh¾ad na odchádzajúci rok

Obec opä zve¾adila spoloèný majetok

Najproduktívnejím obdobím majetkového zve¾adenia obce sú kadoroèné jarné
a letné mesiace. Od skorej jari 2009 nastúpili zamestnanci obce, malé i väèie dodávate¾ské firmy i miestni ivnostníci do rekontrukèných ozdravovacích a skrá¾ovacích stavebných prác, ktorými obohatili obec o nové verejnoprospené objekty a skultúrnenie ivotného prostredia obyvate¾stva.
Obraciame sa tie s prosbou na tých
Mlynská ulica
Hneï z jari obec zabezpeèila asfaltova- obèanov, ktorí majú doma staré technické
nie Mlynskej ulice, ktoré financovala Výcho- zariadenie vhodné do mitne (mlatky, vàtaèdoslovenská vodárenská spoloènos a.s. ku, zverák, kováèske kliete, nákovu
Koice v rámci opravy prekopávky cesty po a pod.) aby darovali - ak im to neslúi - toto
minuloroènej výmene vodovodného potrubia. zariadenie obci. Prvými darcami predmetov
Cesta je u v lepom stave. Jej súèasný stav pre mitòu sú doteraz JUDr. Ján Klobuník
nie je vak definitívny, pretoe ju èaká ïalia a Ing. Maro Klobuník z Koíc (kováèske
dúchadlo - mechy), Ján Gallo (historická
prekopávka pri výstavbe kanalizácie.
ruèná vàtaèka), tefan ivec (kováèske
Vlachovská mitòa
náradie), dcéra neb. p. Jindru B. DehaV záujme zatraktívnenia Ústredného prie- tyová (brúska, kladivá a i.), prís¾ub dali aj
stranstva obce v rámci cestovného ruchu ïalí obèania. Tieto staré historické nástroi pre sluby obèanom sme postavili kováè- je ostanú v obci ako pamiatka na naich
sku vyhòu - Vlachovskú mitòu. Snaili remeselníkov.
sme sa dodra projekt Ing. arch. ¼uboa
Horná autobusová zastávka
Ondrejèíka, ktorý ho vyhotovil pod¾a náèrtu
Pamätáte sa na zhrdzavenú modrú pletefana iveca, syna posledného kováèa
v mitni pri etierni. Na stavbu sme dostali chovú búdku hornej autobusovej zastávky?
finanèný príspevok z Programu obnovy de- Tá je u zabudnutou históriou. Na jej mieste
diny (105 tis. Sk), dofinancovali sme ju sme postavili peknú, týlovú budovu s nász rozpoètu obce. Strojné vybavenie mitne tupným priestorom pre cestujúcich, obomáme pris¾úbené zdarma od Armády SR, hateným o zrubový stôl s lavicami. V rámci
ktorá schválila nau iados o pridelenie Vlachovského remeselníckeho jarmoku topojazdnej automobilovej dielne (PAD) z pre- to posedenie vyhotovil remeselník Miroslav
Molda so svojimi pomocníkmi. Na jar osadíbytoèného majetku armády.
V mitni chceme úväzkovo zamestna me nad posedením drevený prístreok. Túvlachovských kováèov a ïalích remeselní- to drobnú stavbu obec financovala v spokov, aby na poiadanie poskytovali sluby jení s výstavbou mitne.
obèanom a prezentovali svoje zruènosti pre
Altánok pri ¼adovni
turistickú verejnos. mitòa bude slúi
Cez Obèianske zdruenie Stromí obec
verejnosti aj poèas Vianoc, Vlachovského získala z grantu poskytnutého z OZ Dobinremeselníckeho jarmoku a èas ukáe, na ského kraj sumu 15 tis. Sk na vybudovanie
èo vetko sa dá ete vyui.
turistického prístreku pri ¼adovni. Z tejto

drobnej sumy za pomoci Lesov SR, ktoré
nám poskytli pouité drevo zo starej sény,
obec svojpomocne postavila hrubú kontrukciu altánku, ktorý u dnes môe slúi
turistickej verejnosti na úkryt pred neèasom.
Na jar bude altánok dokonèený, postavené
bude pri òom ohnisko, stôl a lavice. Na
bezpeèný prístup mostíkom k ¾adovni máme vypracovaný projekt ( Ing. arch. Ondrejèík ), ktorý chceme realizova v r. 2010. Po
èasti vychádzkového chodníka k ¾adovni,
ktorý pripravili miestni turisti (Gallo, Marciovci, Klement a i.) sa bude da prís aj menej zdatným turistom formou nede¾ných
vychádzok. Pri ¾adovni je nám treba osadi
aj informaènú tabu¾u o tejto technickej pamätihodnosti európskeho významu.

Územný plán obce Vlachovo

To, èo obèan bene nevidí, je jeden zo
základných rozvojových dokumentov obce Územný plán. A mal ho monos detailne vidie, lebo jeho zhotovovanie a prípravné
verzie boli viackrát prezentované pre verejnos v kultúrnom dome a na OÚ. Na vyhotovenie ÚPN Vlachovo sme u dávnejie
získali takmer 500 tis. Sk z Ministerstva výstavby cez VÚC Koice. Po dlhých prieahoch a ohrozeniach vyuitia finanèných
prostriedkov bol tento projekt dokonèený
(Ing. arch. Duan Genèanský) vïaka zásahu Ing. Martina Hudeca a obce. V súèasnosti je potrebné do ÚPN zapracova závereèné pripomienky kompetentných orgánov.

Obecná kanalizácia

Jedným z hlavných cie¾ov volebného
programu obce je vybudovanie obecnej
kanalizácie.
(pokraèovanie na 3. str.)

to narodení vidie zázrak. Nie kúzelnícke èary èi mávanie palièkou, ale zázrak
neba, Hospodinovu moc a silu. Tá sa
toti prejavila v narodení Jeia Krista,
ktorý priiel na zem tak, ako ja alebo vy.
Aj to bol a stále je zázrak, výnimoèná
udalos: e z malého dieaa, ktoré rástlo podobne ako vetky vtedajie deti,
vyrástol Ten, ktorý z jaslièiek iiel na
golgotský krí, aby priniesol spásu
vetkým, pre ktorých sa narodil. Vetko
to, èo sa dialo poèas prvých Vianoc, aj
to, èo Boh vykonal na kríi svojho Syna,
je dielom Boej lásky voèi èloveku. Lásky, ktorá je symbolizovaná na Vianoce
bezbranným dieaom a na Ve¾ký piatok
ukriovaným Jeiom. Lásky, ktorá sa
takto môe zda slabá, bezbranná a porazená. Ale ona taká nie je. Hovorí o tom
príbeh, ktorý som èítala v knihe Vianoèné príbehy pre potechu due (Bruno
Ferrero, vydavate¾stvo Portál).
Pastieri sa vracali z Betlehema, kde
sa boli pokloni Jeikovi narodenému
v chlieve. Niesli mu plné náruèe darov
a vracali sa s prázdnymi rukami. Okrem
jedného z nich, mladuèkého pastiera,
temer ete chlapca. Ten si z betlehemského chlieva predsa len nieèo odniesol.
(pokraèovanie na 3. str.)

'
Vlachovske
Vianoce 2009

Obecné slávnosti Vianoce 2009 sa uskutoènia v piatok 25. 12. 2008 (prvý sviatok vianoèný) na ústrednom priestranstve obce (pri etierni pod Strosom) vo Vlachove so zaèiatkom
o 16.00 hod.

PROGRAM:
14.00 hod.

-

Vianoèné koledy v miestnom rozhlase
Pôchodzka gubajkárov obcou

slávnosti

- pozvanie na

16.00 hod.

-

Vianoèné koledy v podaní vlachovských
trubkárov

-

Príhovor starostu

- vianoèné spevy
- Z s M
Vlachovská gubajka - pastierske koledy
Èas radosti, veselosti... spevácka skupina FS
Stromí a Klubu dôchodcov Pekná dolinka
- Tichá noc, svätá noc - trubkári a spoloèný
spev vetkých úèastníkov
Cirkevný spevokol Agapé
Vine detí

Poèas slávností bude podávané varené víno
(na náklady obce).
O 19.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoèní
TEFANSKÁ VIANOÈNÁ ZÁBAVA, na ktorú Vás
srdeène pozýva OZ Stromí vo Vlachove.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupite¾stva vo Vlachove
19. zasadnutie OcZ vo Vlachove

dòa 18.5.2009
Obecné zastupite¾stvo prejednalo správu o èinnosti Klubu dôchodcov a o uskutoènení osláv 60. výroèia MO MS vo Vlachove. Klub má 90 èlenov a okrem spoloèenských stretnutí dôchodcov organizuje
kultúrne zájazdy, výstavky, prednáky so
zdravotníckou tematikou, má hudobný
krúok Starovlachovská kapela a spevácku
skupinu ¾udových piesní Pekná dolinka.
Potrebné je zabezpeèi opravu budovy
bývalej M, vyèleni na to finanèné prostriedky na r. 2010, vytvori projektovú a
rozpoètovú dokumentáciu.
Rieené bolo vyuitie finanèného príspevku, ktoré dostala obec cez OZ Stromí
od Obèianskeho zdruenia Dobinského
kraj v sume 498 Eur na výstavbu turistického altánku pri ¼adovni. Túto drobnú stavbu
postaví obec svojpomocne. Starosta bol
poverený doriei odkúpenie pozemku pri
¼adovni od elezníc SR.
Zastupite¾stvo prejednalo prípravu
Vlachovského kultúrneho leta 2009 s tým,
e program bude upresnený na júnovom
zasadnutí OcZ.
Tajným hlasovaním bola za hlavnú kontrolórku obce z troch prihlásených kandidátov (Ing. Elena Stanèíková, Mária Klementíková a Ing. Z. Elexová) zvolená Ing. Zuzana
Elexová.
Pre pripravenos areálu kúpaliska na letnú turistickú sezónu je potrebné odstráni
závanú poruchu na podzemnom elektrickom vedení (únik elektriny do zeme), odstráni závady zistené Inpekciou poiarnej
ochrany, pripravi bazény po jarných záplavách kúpaliska. Areál bude pripravený na
prevádzku do 31. mája 2009.
Starosta informoval o podaných iadostiach a projektoch na r. 2009
- Výstavba èistiarne odpadových vôd - I. etapa (200 tis. Eur)
- Rekontrukcia verejného osvetlenia
(270 tis. Eur)
- Rekontrukcia budovy bývalého vodného mlyna (242 tis. Eur)
- Zbliovanie partnerských obcí Vlachovo
- Varbó (26 tis. Eur)
- Rekontrukcia strechy Z s M (60 tis. Eur)
- Dokonèenie Vlachovskej mitne (3 458 Eur)
- Výstavba budovy hornej autobusovej zastávky
Úspenos podaných projektov bude vyhodnotená zaèiatkom roka 2010. Poslanci
poiadali starostu o zabezpeèenie výspravky obecných ciest po zime, schválený bol
vstup obce do Európskeho zoskupenia
územnej samosprávy so sídlom v Roòave
a finanènej komisii bolo uloené vykona
úpravu rozpoètu na r. 2009.

20. zasadnutie OCZ vo Vlachove

dòa 30.6.2009
Obecné zastupite¾stvo prehodnotilo
ceny vstupného na kúpalisku, poplatky za
prenájom obecných budov, priestorov a zariadenia, za reklamu v obecných novinách
a na internetovej stránke. Upravené ceny
sú zverejnené v týchto novinách. Schválilo
tie úpravu rozpoètu obce è. 1 na r. 2009.
Prehodnotená bola úroveò internetovej
stránky obce, najmä otvorenie a priebené
výsledky diskusného fóra, ktoré malo za
cie¾ zapoji irokú verejnos do riadenia
obce. Tento na Slovensku ojedinelý zámer
bol vak zneuitý na anonymné pranie pinavého prádla a na zvelièovanie malicher-

ných problémov (napr. vo FS Stromí) pred
svetovou verejnosou. Prijatý bol preto návrh
urobi z diskusného fóra knihu návtev,
kde budú zverejòované pozitívne ale aj negatívne postrehy a námety pre èinnos obce. Úlohu prevzala Redakèná rada internetovej stránky obce Vlachovo.
Zastupite¾stvo schválilo ukonèenie zmluvy o vývoze a likvidácii tuhého komunálneho
odpadu z obce firmou FÚRA s.r.o. a uzatvorenie novej zmluvy s firmou Brantner
Gemer s.r.o. za rovnakých podmienok. Na
vedomie bola vzatá informaèná správa o reprezentácii obce v Paríi, ako aj správa o
stave podaných iadostí a projektov.
schválený bol program Vlachovského
kultúrneho leta s tým, e remeselnícky jarmok sa bude kona v sobotu 15. 8. 2009
v historickej èasti obce, folklórny festival v nede¾u popoludní 16. 8. 2009. Stretnutie rodákov z Vlachova doporuèilo zastupite¾stvo
vzh¾adom na svetovú finanènú krízu organizova individuálne formou pozvania rodákov
do rodín.
Zastupite¾stvo opätovne zamietlo iados
prevádzkovate¾a Pohostinstva Jednota na
organizovanie pravidelných noèných diskoték. Schválilo zakúpenie digitálneho archivaèného systému hrobových miest na cintoríne, prejednalo výrub prestarnutých
smrekov opadavých v hrobovej èasti cintorí-

vu o èerpaní rozpoètu obce za I. polrok
2009 a Plán èinnosti hlavnej kontrolórky
obce do 31. 12.2009. Osobitne sa zaoberalo nedoplatkami obèanov na daniach
a poplatkoch. Keïe sa jedná kadoroène
o tých istých neplatièov, poiadalo starostu
zverejni ich zoznam na obecnej tabuli,
vyzva ich na splnenie tejto zákonnej povinnosti cestou miestneho rozhlasu, prípadne
aj v obecných novinách. Úloha bola realizovaná, no ku dòu vydania týchto novín si aj
tak nesplnilo povinnos ete 18 obèanov.
Sú to: Janka Bojtárová, Zuzana Brindzová,
tefan Èernaj, Ondrej Hatvaník, Emil Kolesár, Pavel Kolesár, Jaroslav Krajec, O¾ga
Liptáková, Frantiek Majerèák, Juraj Repáò, Irena Repáòová, ¼udmila Rochfaluiová, Milena ivecová, Dana Teplická, Ján
Varga, Ján Vysoký, Ivan Jurèaga, Bane
Spiská Nová Ves.
V správe o výsledkoch kolského roka
2008/2009 informovala riadite¾ka Z s M
o priaznivých vyuèovacích výsledkoch koly, ale aj o problémoch s prevádzkou takmer 50-roènej budovy Z. Osvedèilo sa
sústredenie Z a M do hlavnej kolskej
budovy a spokojnos je aj s rieením stravovania detí dovozom stravy zo J Z Niná
Slaná. V budúcom roku 2009/2010 dôjde
k poklesu poètu iakov na 28 a v M na 13
detí. Poslanci a aktivisti vyjadrili pedagogic-
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Spoloèenská kronika
ivotné jubileá
85 rokov

Zuzana Vandráková

07.05.1924, Letná 44
Mária Genèanská
24.06.1924, Kpt. Nálepku 194
Zuzana Alexaiová
20.12.1924, Nová 284
80 rokov

tefan ivec

18.06.1929, Nová 278
Júlia Gecelovská
27.10.1929, Kamenná 124
75 rokov

Ing. Ján Gál

09.05.1934, Kpt. Nálepku 211
Mária Vargová
25.09.1934, Kamenná 136
70 rokov

Zuzana Gallová

31.05.1939, Nová 282
Zuzana Labuzíková
01.06.1939, SNP 250
Anna Hroncová
26.08.1939, Kamenná 149
Mária Vargová
26.10.1939, Kúpe¾ná 303
Mária Hajdúková
02.11.1939, Kúpe¾ná 315
Boena Klementíková
08.12.1939, Kpt. Nálepku 199
Narodili sa
Zdenko Kováè

08.04.2009, Letná 98
Luká Koár
24.04.2009, Nová 283
Adam Vido
16.06.2009, Kamenná 166
Tomá Hajdúk
08.08.2009, Kamenná 176
Uzavreli manelstvo

Obèania Vlachova pri posudzovaní návrhu Územného plánu

na ako aj výsadbu nových 100 ks borovíc
na cintoríne, kúpalisku, na futbalovom ihrisku a pri ¾adovni, prejednalo pokodzovanie
cesty Hore krom a následné zaplavovanie
obecných komunikácií.

21. zasadnutie OcZ vo Vlachove

dòa 31. 8. 2009
Na schôdzi zastupite¾stva vystúpil stavite¾ naej èistiarne odpadových vôd Ing.
arch. P. Jacko z Koíc, ktorý informoval, e
do konca septembra chce firma dokonèi
zemné a betonárske práce, v októbri terénne úpravy so studòou a do konca novembra by sa malo dielo finanène zúètova. Na
druhú etapu projektu - strojno-technické
vybavenie ÈOV v r. 2010 bude podaná na
Enviromentálny fond iados do konca októbra. Kompletný projekt s dokumentáciou
o stavbe bude uloený na OcÚ vo Vlachove.
Starosta doplnil informáciu tým, e doteraz prilo z Enviromentálneho fondu 70%
finanèného príspevku, ktorý bol hneï preplatený za práce stavebnej firme. Obec
uhradila tie svoj 5% podiel z projektu, t.j.
300 tis. Sk (9958 Eur).
Zastupite¾stvo prejednalo a schválilo Sprá-

Foto: . Majerèák

kému kolektívu pochvalu za vzdelávacie
výsledky detí, ale aj za ich mimokolskú
èinnos najmä za hodnotné kultúrne programy na obecných podujatiach.
Obec a Z s M vyjadruje úprimné poïakovanie rodine Adriana Rogosa z Dobinej, ktorého diea navtevuje tamojiu
Z, za výstavbu detského ihriska v areáli
koly formou darcovstva.
Pri hodnotiacej správe o priebených výsledkoch letnej turistickej sezóny a Vlachovského kultúrneho leta bolo kontatované
oèakávanie kladných hospodárskych výsledkov z tohtoroènej prevádzky kúpaliska.
Koneèné vyhodnotenie sezóny bude v októbri t.r.
Organizovanie Vlachovského remeselníckeho jarmoku priamo v uliciach obce sa
osvedèilo a zastupite¾stvo doporuèuje kona toto atraktívne podujatie takouto formou
aj v ïalích rokoch. Komisii kolstva, kultúry, mládee a sociálnych vecí bolo uloené
prejedna doterajie formy podujatí Folklórneho festivalu a pripravi inovaèný návrh na
nový spôsob konania týchto podujatí pre
zvýenie záujmu a priamej úèasti domáceho obyvate¾stva.
(pokraèovanie na 3. str.)

Ing. Eva Hatvaníková Viktor Hajdúk (25.04.2009)
Ing. Emília Gallová Ing. Rudolf Genèúr (09.05.2009)
Branislav Slamka Viera Sekerková (20.06.2009)
Lucia Bendiková Tomá Mianko (04.09.2009)
O¾ga Kamenická Viliam Gömöry (10.10.2009)

Zomreli
Ján Petrenko

23.2.1949 - 23.4.2009, Kúpe¾ná 318
Juraj Hronec
28.3.1933 - 28.5.2009, Kamenná 149
Juraj Hajdúk
11.10.1924 - 9.6.2009, Záhradná 258
Mária Gallová
28.3.1950 - 24.7.2009, Kpt. Nálepku 193
Zuzana Plaèková
10.6.1942 - 30.7.2009, Letná 80
Mária Petrenková
20.5.1915 - 31.7.2009, Kpt. Nálepku 208
Mária Ïuránová
10.5.1934 - 30.8.2009, Letná 52
Renáta Koárová
27.5.1975 - 26.8.2009, Oslobodite¾ov 342
Zuzana Bendíková
27.1.1929 - 02.9.2009, Kamenná 146
Zuzana Leková
13.1.1913 - 08.10.2009, Letná 97
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupite¾stva vo Vlachove
22. zasadnutie OcZ vo Vlachove

dòa 3. 10. 2009
Hlavným bodom programu schôdze OcZ
bolo schválenie koneènej verzie Územného
plánu obce Vlachovo, ktorý v priebehu troch
rokov zhotovoval a s obcou na verejných zhromadeniach konzultoval Ing. arch. Duan
Genèanský, Urban design Poprad. Územný
plán preskúmal Krajský stavebný úrad v Koiciach, vyjadrenia a stanoviská dalo k nemu
okolo pädesiat ïalích intitúcií, take OcZ
vo Vlachove pod¾a ust. §26 odst. 3, §27 ods.
3 Stavebného zákona Územný plán obce
schválilo.
Prejednaná bola správa o príprave komisie
na ukonèenie ROEP (registra obnovenej
evidencie pôdy) vo Vlachove. Obèania si
musia sami porovna výpisy z ROEP so svojimi dokladmi o vlastníctve pôdy a v prípade
nezrovnalostí poda do 15 dní písomnú námietku pod¾a priloenej návratky. V súvislosti s ukonèením ROEP obec ukonèuje vysporiadanie majetkov pod kúpaliskom, futbalovým ihriskom a pod obecnými komunikáciami.
Zastupite¾stvo na návrh Okresného súdu
v Roòave zvolilo za prísediacu na súdnych pojednávaniach Máriu Lekovú, Kúpe¾ná 322.

Starosta obce podal informatívnu správu
o ukonèení I. etapy stavebných prác na výstavbe ÈOV, o oprave ústredného kúrenia v bývalej M (termoregulaèné ventily), ako aj
o pokraèovaní v rekontrukcii chodníka pre
peích pri tátnej ceste.
Poslanci rieili uplatòovanie Zákona è.
448/2008 Z.z. o sociálnych slubách, úèinného od 1.1.2009. Pod¾a neho je obec povinná umiestni odkázaného obèana, ak o to
poiada, do zariadenia sociálnych sluieb.
Obec uvauje so zriadením denného stacionára, alebo inej formy opatrovania odkázaných
obèanov v priestoroch bývalej M. Vyaduje
si to vak nákladnú rekontrukciu a zabezpeèenie prevádzkových nákladov. V rámci
mikroregiónu je uvaované na Dom opatrovate¾skej sluby rekontruova budovy bývalej
Uèòovskej koly na závode Niná Slaná.
Na zasadnutí zastupite¾stva bolo schválené pokraèova v rekontrukcii miestneho rozhlasu bezdrôtovým systémom, na èo sme
dostali 4000 Eur od MF SR. Schválené bolo tie zabezpeèenie vianoènej výzdoby vo
výke 333 Eur a uskutoènenie slávnostného otvorenia turistického chodníka k ¾adovni
dòa 17. októbra 2009.
Jana Teplická

Obec opä zve¾adila spoloèný majetok
(pokraèovanie z 1. str.)

Po zaradení naej obce Ministerstvom
výstavby a RR ako vidieckeho sídla mimo
pólov rastu Vlachovo s poètom pod 2000
obyvate¾ov nemá nárok na vybudovanie
kanalizácie do r. 2015. Neuspokojili sme
sa s tým a nali sme monos financovania
kanalizácie vo Vlachove postupnou výstavbou z prostriedkov Environmentálneho
fondu MP SR. Pre rok 2009 sa nám
podarilo získa 6 mil. Sk na 1. etapu výstavby èistiarne odpadových vôd. Pre budúci
rok sme u podali iados na dotáciu 200
tis. Eur, z èoho plánujeme vybavi ÈOV
technológiou. Z európskych fondov zároveò iadame prostriedky na vybudovanie

kanalizaènej siete v obci. ÈOV je postavená na mieste bývalého hámra pri dolných
rybníkoch.

Chodník pri tátnej ceste
a na cintoríne

V minulom roku bola na èasti chodníka
pre peích pri tátnej ceste na Ul. SNP poloená zámková dlaba. V tomto roku obec
v rekontrukcii chodníka pokraèovala druhou etapou, take chodník je vydládený a
po rybník na Kúpe¾nej ulici. Pod¾a finanèných moností obce budú vydládené aj
ïalie èasti obecných chodníkov. Zámková
dlaba bola poloená aj na nový chodník na
cintoríne.
Juraj Kováè

Symbolom Vianoc
je láska
horèene vykríkol: Daj u s tým steblom

(pokraèovanie z 1. str.)
Celou cestou tú vec pevne zvieral v dlani. Ostatní by si to ani neboli vimli, keby
sa jeden z nich nebol opýtal: Èo to má
v ruke?. Steblo slamy, odpovedal mladík. Vzal som si ho z jaslièiek, v ktorých
lealo to diea. Steblo slamy, ukàòali
sa ostatní. Také smeti! Zahoï ho!
Mladý pastier rozhodne zavrtel hlavou.
Nie, ja si ho skryjem. Pre mòa je to znamenie. Pripomína mi malého Jeika.
Vdy, keï ho vezmem do ruky, spomeniem si na neho aj na to, èo o òom povedali anjeli. Na druhý deò si pastieri zaèali mladíka znovu dobera: Èo si urobil
s tým steblom? Mladík im ho ukázal:
Stále ho nosím pri sebe. Zahoï ho, k nièomu ti nie je. Nie. Má ve¾kú cenu. Leal na òom Boí Syn. A èo má by? Dôleitý je predsa Boí Syn, a nie kus slamy. Mýlite sa. Ve¾kú cenu má aj tá slama. Na èom inom by leal, keï je taký
chudobný? Boí Syn potreboval trochu
slamy. To ma pouèilo, e Boh potrebuje
aj obyèajných ¾udí aj obyèajné veci.
Potrebuje nás, ktorí nemáme ve¾kú cenu,
ktorí toho ve¾a nevieme. Steblo malo pre
toho pastierika stále väèí význam. Na
pastve ho èasto dral v ruke a spomínal
na slová anjelov a bol astný, e má Boh
tak ve¾mi rád ¾udí, e sa stal rovnako
malým ako oni. Potom mu vak jeden
z jeho priate¾ov vytrhol steblo z ruky a roz-

pokoj! Vetkých nás z tých hlúpostí bolí
hlava!. Steblo zlostne pokrèil a zahodil.
Mladík pokojne vstal, zodvihol steblo zo
zeme, opatrne ho narovnal. Vidí, zostalo rovnaké ako predtým. Stále je to steblo
slamy. Ani tvoj hnev s ním niè nezmohol.
Iste, znièi steblo slamy je ¾ahké. Ale premý¾al si u niekedy o tom, preèo nám
Boh zoslal malé diea, keï potrebujeme
silného záchrancu a vojvodcu? Raz vyrastie a bude z neho mu a niè ho neporazí. Aj napriek ¾udskej zlobe zostane
tým, èím je - Spasite¾om, ktorého nám
poslal Boh. Mladý pastier sa usmial a so
iariacim poh¾adom pokraèoval: Boia
láska sa toti nedá znièi a zahodi. Aj
keï je krehká a slabá ako steblo slamy.
Milí priatelia, prajem vám, nám vetkým, aby sme poèas vianoèných sviatkov
nezabudli na to, e Boia láska je zázrak. Na to, e z Jeika vyrástol Jei
Kristus, ná Spasite¾. Na to, e Boh potrebuje kadého èloveka a kadého z nás
nekoneène miluje. A e Boiu lásku, akoko¾vek slabá, nepatrná a zbytoèná sa
nám môe zda, nemôe znièi nikto a
niè. Ona je toti zázrakom neba, ktorý sa
stal reálnym v Jeiovi Kristovi. Jeho prítomnos a láska nech je s vami poèas
týchto Vianoc, v novom roku i v kadý
deò váho ivota.
Mgr. Martina Gdovinová

Vlachovskí matièiari s predstavite¾mi MS na spoloènej fotografii po prevzatí
matièných ocenení

Foto: . Majerèák

esdesiat rokov miestneho odboru
Matice slovenskej vo Vlachove

Dòa 8. mája 1949 sa vo Vlachove konalo zakladajúce valné zhromadenie prevane
mladých matièiarov z radov tudentov. Tomuto zhromadeniu predchádzalo zistenie, e
u vtedy bez zaloenia MO MS vo Vlachove bolo 11 individuálnych èlenov. Túto udalos
si preto súèasní matièiari z Vlachova pripomenuli práve 8. mája 2009 slávnostnou
akadémiou, ktorú zorganizovali pri príleitosti 60. výroèia zaloenia MO MS. Na akadémiu
bolo prizvaných 80 hostí a èlenská základòa. Po prijatí hostí v Matiènej izbe bol vykonaný
pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlých v prvej a druhej svetovej vojne. Vo svojom príhovore starosta obce Mgr. Juraj Kováè pripomenul, e 8. máj je významný pre obèanov Vlachova, ale aj pre celé národy ako Deò víazstva nad faizmom, ktorého 64. výroèie si práve pripomíname.
Otvorenie slávnostnej akadémie bolo dite¾a èlenského ústredia Mgr. Jozefa Liskaya
vykonané v Kultúrnom dome hymnickou za asistencie predsedníèky KR Koice Mgr.
piesòou Kto za pravdu horí, ktorú zaspieval Rueny Dvorèákovej prevzalo 13 matièiarov
evanjelický spevokol Agapé z Vlachova. Po matièné ocenenia. V kultúrnom programe
nej nasledovala báseò od Ondreja Nagaja, sa predstavili deti M ako aj iaci Z vo
básnika, gemerského rodáka.
Vlachove pásmom pod názvom Matica.
Medzi pozvanými hosami boli aj Mgr. Ich kultúrny program milo prekvapil nielen
Jozef Liskay, zástupca riadite¾a èlenského hostí z ústredia Matice, ale vetkých príústredia MS Martin, Mgr. Ruena Dorèáková, tomných. Za tento program výbor MO MS
predsedníèka KR MS Koice, Ing. Zlatica vo Vlachove vyslovuje uznanie pedagogièHalková, predsedníèka OR MS v Roòave, kám Natálii Lukáèovej, Mgr. Janke FerencoIng. Martin Gallík, èlen KR MS v Koiciach, vej, Bc. Vladimíre Oèkaikovej a Mgr. Márii
predsedovia MO MS z okresu Roòava a ïal- Hlaváèovej, riadite¾ke Z, ktoré tento proí hostia. K prítomným na slávnostnej akadé- gram pripravili a so iakmi nacvièili.
mii sa prihovoril starosta obce Vlachovo Mgr.
Juraj Kováè ako aj predseda MO MS vo Vlachove Juraj Bendik. Predseda MO MS vo
svojom príhovore priblíil prierez 60 roènej
èinnosti MO MS od zaloenia a po súèasnos. Zdôraznil, e od 8. mája 1949 sa v obci mnoho zmenilo. Napriek tomu, e súèasnos zasiahla aj obec, matièný ivot, prostredie, prírodu, obydlia, kultúru i ¾udí,
predsa len èosi pevne zakorenené v ¾uïoch
vo Vlachove ostáva a to je vzah k svojmu
Gemeru, svojmu rodisku a k svojim tradíciám. Za tie roky matièného ivota v obci, aj
keï sa to nezdá, mala Matica kladný vplyv
Matièiari vzdali hold oslobodite¾om od
na kultúrny a spoloèenský ivot naich obyfaizmu poloením venca k pamätnívate¾ov. Matica sa vdy opierala nielen o náku padlých
Foto: . Majerèák
rodné, ale aj obecné tradície a o vlastenecké cítenie naich obyvate¾ov. Aj keï nae
Zaujímavým programom pre úèastníkov
generácie za tých 60 rokov èinnosti boli vy- bola prezentácia obce videotechnikou, ktostavené skúkam o matiènú existenciu a jej rú hovoreným slovom doprevádzal starosta
opodstatnenos v ivote slovenského náro- obce Mgr. Juraj Kováè a RNDr. Viera Hronda a aj obyvate¾ov obce, dvakrát matièiari cová, poslankyòa OcZ vo Vlachove. V záveMO preukázali, e matièný ivot je v nich re slávnostnej akadémie, ktorá sa konala
zakorenený. Dvakrát MO MS vo Vlachove pri príleitosti 60. výroèia vzniku MO MS vo
obnovil svoju èinnos.
Vlachove, vystúpil FS Stromí ako kolektívSúèasný výbor MO MS vo Vlachove si ny èlen MO MS so svojím programom. Do
vysoko vái èinnos tých, ktorých u medzi tanca a spevu hrala ¼H Smereinka pod venami niet a chcel by sa im hlboko pokloni dením Ing. Mariana Galla.
a zaspomína. Taktie práci tých, ktorí naAj touto cestou chce výbor MO MS vo
ïalej tvoria hodnoty a udriavajú tradície ná- Vlachove poïakova organizátorom, úèinkuroda, svojej rodnej obce vzda obdiv a uzna- júcim, sponzorom, hosom, oceneným a vetnie. Preto výbor MO so vetkou zodpoved- kým úèastníkom slávnostnej akadémie za
nosou spracoval návrh ústrediu Matice na úèas a za ich podiel a príspevok k dôstojmatièné ocenenie tých, ktorí stáli na zaèiat- nému priebehu akadémie.
ku 60 roènej matiènej cesty a generaène
JUDr. Ján Klobuník
dbali o jej existenciu. Preto z rúk zástupcu riapodpredseda MO MS
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Môj poh¾ad na spoluprácu materskej koly s rodinou
Väèina rodín prirodzene pod¾a svojich podmienok rozvíja monosti svojich detí. Na
jednej strane je pre nás nevýhodou, e rodiny majú málo detí /v SR 1,4 dieaa na rodinu/, ale na strane druhej majú na svoje diea väèiu sústredenos a viac prostriedkov na
jeho výchovu a vzdelávanie. Sme svedkami i takých situácií, kedy deom predkolského
veku sú platené mimokolské aktivity v rozsahu nieko¾kých dní do týdòa. A nie je to len
výsada ve¾kých èi malých miest, ale aj detí z meních obcí /konkrétne aj z naej/ navtevujú rôzne aktivity.

Deti a kvety sú symbolikou septembra

Foto: - Jkè -

Èo nám priniesol minulý kolský rok

V uplynulom k. roku chodilo do základnej koly 32 iakov, do materskej koly 15
a od mája 17 detí. V oddelení KD bolo
zapísaných 25 iakov.
Ak by sme sa len letmo obzreli za tým,
èo uplynulý kolský rok priniesol, zistíme,
e sme toho urobili dos, ale zasa nie
to¾ko, aby sme nemali èo robi v nasledujúcom. kolský rok 2008/2009 sa niesol
v znamení zavedenia nového kolského
vzdelávacieho programu v 1. roèníku
ISCED 1. Pre uèite¾ov to znamenalo skrátenie dovoleniek, aby ho stihli pripravi.
Tým, e sme málotriednou kolou a vyuèovanie prebieha súèasne v dvoch triedach,
bolo nároèné urobi vzdelávací program,
ktorý by zoh¾adòoval túto skutoènos. Ale
podarilo sa to a vyuèovanie prebiehalo bez
väèích akostí. V praxi bolo potrebné
aplikova aj nový kolský zákon a mnostvo
ïalích legislatívnych zmien, ktoré nie vdy
prácu uèite¾om u¾ahèujú, skôr ju komplikujú. Príkladom je nevyjasnená situácia okolo
vydávania vysvedèení, ktoré na konci roka
budú musie by v 1. roèníku kompletne
prepísané na novom tlaèive.
Keï sme si mysleli, e sme zvládli dobre
zaèiatok kolského roka a september bol
za nami, bolo treba riei situáciu, ktorá nastala smutným odchodom pani Maroovej,
ktorá nechala ve¾a rozrobenej práce. Bolo
nároèné vysporiada sa s touto situáciou a
ve¾mi nás zaaovala práca spojená s jej
zastupovaním a do nástupu novej vychovávate¾ky. Ako zaèínajúca mala spoèiatku
akú pozíciu, ale postupne sa zdokona¾ovala a pochopila, e práca s demi si vyaduje ve¾a síl a odvahy postavi sa zoèi-voèi
problémom.
Do konca kalendárneho roka sme uskutoènili nieko¾ko aktivít pod¾a plánu práce
koly, ktorými sme sa snaili spestri vyuèovací proces iakom koly. Medzi ne patril
Deò portu, Deò otvorených dverí spojený
s výstavkou zdravých jedál, projektové vyuèovanie k poznaniu novej meny v rámci Eurokampane ako aj prípravou programu na Vianoènú akadémiu a vianoèného vystúpenia
pri etierni. iaci sa zúèastnili viacerých divadelných predstavení v Dobinej a Roòave.
Druhý polrok sme zaèali prípravou iakov na súa v prednese slovenskej povesti
aliansky Mako a zúèastnili sme sa aj
okresnej súae v Roòave.Úspení sme
boli na súai Kellnerova Poloma v Gemerskej Polome, kde iaèka Andrejka Bobríková získala 2. miesto. V prednese poézie
a prózy v rámci súae Hviezdoslavov Kubín
v okresnom kole získala taktie Andrejka

2. miesto. Absolvovali sme okresnú Pytagoriádu v Roòave, ktorej sa zúèastnili zástupcovia iakov z 3. a 4. roèníka.
V mesiaci februári sme uskutoènili zápis
iakov do 1. roèníka. Zapísaných je 9 iakov,
ale nastúpi pravdepodobne iba 7 iakov.
Podie¾ali sme sa na príprave programu
k 60.výroèiu zaloenia MS vo Vlachove.
Zorganizovali sme mnostvo podujatí, ktorými sme chceli spríjemni iakom pobyt
v kole. Spomeniem výchovný koncert Hudobného centra z Bratislavy v rámci vyuèovania hudobnej výchovy alebo predstavenie
kúzelníka Jaríniho z Koíc, èi pracovníkov
rýchlej záchrannej sluby so svojimi praktickými ukákami v rámci prírodovedy.
Chcela by som záverom zdôrazni, e
vzh¾adom na to, e kadým kolským rokom nám klesá poèet iakov v kole, a tým
aj zamestnancov, je v kole ve¾a povinností, leiacich na pleciach 2-3 ¾udí, ktorí to
musia zvláda za kadých okolností. Nie je
jednoduché by vade a vetko ustriehnu,
a preto dochádza aj k problémom, ktoré rodièovská verejnos neprijíma vdy s pochopením. Priali by sme si lepiu spoluprácu
s rodièmi pri rieení problémov v kole, pretoe naím záujmom je da iakom toho èo
najviac, ale stále mení kolektív uèite¾ov
a zamestnancov koly vzh¾adom na nedostatok finanèných prostriedkov môe robi
len to¾ko, ko¾ko sa dá. Tento kolský rok
bol pre nás nároèný. Okrem pracovných
povinností v kole uèitelia musia absolvova
vo svojom vo¾nom èase aj mnostvo vzdelávacích aktivít v rámci projektu Ïalieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Pred Vianocami sa chcem poïakova
vetkým zamestnancom koly za odvedenú
prácu, popria im astné chvíle strávené
v kruhu svojich rodín. Vïaka patrí aj vetkým
¾uïom, ktorí akýmko¾vek spôsobom pomohli kole.
Mgr. Mária Hlaváèová
riadite¾ka koly

Z tvorby mladých autorov

Vianoèná

Ete mám len tyri rôèky,
robím iba malé krôèky,
ale to u dávno viem,
aký je dnes vzácny deò.
Monika
Èernajová ml.

Rodièia sa tie osobne venujú a na základe svojich záujmov a priorít rozvíjajú
a vzdelávajú svoje deti. No na druhej strane
majú na deti málo èasu. Je to najviac vidite¾né v tom, e má také ve¾ké percento detí
chyby reèi a slabie samostatné vyjadrovanie, problémy v správaní, e sú citovo chudobnejie a vïaèné za záujem uèiteliek o ich
hru, èinnos a o ich celkovú osobnos.
Výhodou detí v naej obci je, e sa rodiny navzájom poznajú a e deti svoje poznatky získané v materskej kole môu ïalej
rozirova v domácom prostredí. Vlachovské deti sú mimoriadne citlivé, kamarátske,
sebavedomé, ctiiadostivé a vyadujúce si
stálu pozornos. A práve v tom sú milé a jedineèné.

Aký bude nový kolský rok?
Foto: - Jkè -

Sme kolou rodinného typu, ktorej heslom je kola hrou a spevom. Hrou, pesnièkou a hudbou sa deti uèia poèúva, sústredi, rozirujú si slovnú zásobu.
Ïalím pozitívom je, e deti môu vystupova na pódiu v kultúrnom dome, pred verejnosou, èím sa zvyuje ich sebavedomie.
Vystúpenie je pre ne výzvou a motiváciou na
zvládnutie textov, melódií, pohybových zruèností. Práve preto sme sa rozhodli vyboèi
z pedagogických stereotypov a da deom
viac, ne len obyèajnú výchovno-vzdelávaciu èinnos.
Som presvedèená, e nai rodièia nemajú problém prija materskú kolu ako
dobrú intitúciu a oceòujú jej prínos pre
diea ako aj pre nich samotných. Èasto ale
nevedia, ako sa majú voèi tejto intitúcii
správa, chránia si svoje súkromie, na èo
majú plné právo, ale èo niekedy býva na
kodu pri vzdelávaní ich dieaa . Vetci ale
ve¾mi túia, aby ich diea bolo prijaté do
M s láskou, pochopením a ochotou pomôc pri problémoch. A keï si diea zvykne, zaèínajú sa zaujíma o to, ako materská
kola funguje, èo dôleité pre nich a ich diea prináa. To najdôleitejie: súitie rodiny
a materskej koly. Obidve dovedna sú bázou,
z ktorej budú deti v budúcnosti èerpa a na
ktorej budú ïalej rozvíja svoju individualitu.
Nemôeme sa saova na neochotu rodièov spolupracova s naou materskou
kolou, skôr naopak. Vetci rodièia sa sna-

ia pod¾a svojich moností vyhovie naim
poiadavkám a potrebám, sú milí, chápaví
a ochotní pomôc. Neocenite¾ná je ich ochota podporova deti v konzumácii ovocia v jesennom a zimnom období mali deti dvakrát týdenne ovocné posedenia /ovocie
rôzneho druhu, ktoré striedavo, pravidelne
prináali rodièia/.
Ve¾kým prínosom v kolskom roku
2008/2009 je DREVENÝ DOMÈEK
- stavba so zabudovaným pieskoviskom,
mýkaèkou, miestnosou a terasou, ktorá
stála rodièov Rogosových nieko¾ko tisíc EUR
a ktorá je neocenite¾nou pomôckou pri výchove a vzdelávaní detí.
V tomto naom zámoèku denne realizujeme rôzne aktivity:
- hry v piesku /deti ich ve¾mi ob¾ubujú
a ve¾mi nám chýbali/
- telesná výchova /obratnos, nebojácnos, sebavedomie, ..../
- rozvíjanie poznania /pozorujeme hmyz,
poèítame, rozvíjame sluch, hmat, .../
- literárna výchova /èítanie rozprávok,
dramatizácia, ...../
- výtvarná výchova /kreslenie, ma¾ovanie,
modelovanie, ..../
Nemalú pomoc pri údrbe, oprave, ma¾ovaní, natieraní, príprave podujatí, aktivít pre
deti, nakupovaní rôznych potrieb, finanèného príspevku, majú rodièia detí: S. Rogos
J. Tomko, T. Jeová M. ivec, R. Tomko A.
Szentandrási K. Ferencová V. Hajdúková,
J. Domaniè, S. melková, D. Rybár.
Nadviazanie spolupráce materskej koly
s rodinou nie je vecou jednorázovou. ivot
v materskej kole má svoju dynamiku a tá
sa prenáa i do styku s rodinou. Ak sa rodiny zapájajú do èinnosti materskej koly,
máme z nej prospech rovnako my uèite¾ky,
rodièia i deti. Len vtedy, keï sa rodièia cítia
súèasou procesu výchovy a vzdelávania
svojho dieaa, váia si nau uèite¾skú námahu pri pouívaní nových vyuèovacích
stratégií.
Mgr. Natália Lukáèová
zástupkyòa pre M

JUNIÁLES

Rodièovské zdruenie Základnej koly
s materskou kolou vo Vlachove usporiadalo poslednú júnovú nede¾u 28. 6. 2009
príjemné zábavné popoludnie pre vetky
deti z Vlachova.
Deti sa stretli vo Vlachovskom katieli
o 14.00 hod., kde ich èkalo ve¾ké prekvapenie. Do tanca nám vetkým hrala
Starovlachovská muzika. Vetci s nadením èakali na zábavné súae, kde sa spolu s detièkami pobavili aj rodièia. No hlavne sa teili na bohatú tombolu, na ktorú si
poèkali a na záver. Kadé z detí si domov odnieslo ve¾a výhier a sladkostí, ale
hlavne kúsok pekného záitku, na ktorý
budú urèite vetci ve¾mi dlho spomína.
Týmto by som sa chcela poïakova
vetkým, ktorí sa podie¾ali na príprave
Juniálesu. U teraz sa vetci teíme na
budúci rok a na ïalí roèník zábavného
popoludnia pod názvom Juniáles.
Lucia Rybárová
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Dokáme, e sme zrelí

V spôsobe, akým dokáeme /èi nedokáeme/ prija kritické slová na svoju adresu, sa
odráa sila osobnosti. Pôvodne som reakcie na kritiku, ktorá nastala po oslavách 60. výroèia vzniku MO MS vo Vlachove /8. mája 2009/ na diskusnej stránke internetu Vlachova chcel ilustrova iným, nie domácim, matièným príkladom. No preèo by sme nevzali
z vlastného koiara, keï nedorozumenia je medzi nami viac, ne dos? Áno, aj medzi tými
dobrovo¾nými nezitnými obetavcami, medzi matièiarmi.

Peter Vanyo a Ing. Marian Gallo na koickom festivale.

Foto: S. Gallová

5. roèník krajského
Matièného festivalu ¼udová
pieseò koickej mládee

Dom Matice slovenskej v Koiciach,
v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom
J. A. Komenského v Koiciach organizovali 5. roèník krajského Matièného festivalu ¼udová pieseò koickej mládee,
ktorý sa konal 30. apríla 2009.
Na tejto súai sa zúèastnil obèan naej obce a tudent SO na Ostrovského
ul. v Koiciach Peter Vanyo. Za hudobného doprovodu harmonikára Ing. Mariana
Galla zaspieval dve piesne: Ket jä smutný
pôjdem na tú vojnu a U slunieko zäjlo.
Sme na neho hrdí, lebo svojím vynikajúcim speváckym výkonom si vyspieval
2. miesto a monos verejne vystúpi na
Dòoch mesta Koice. Teí nás, e sa mladý èlovek venuje ¾udovej piesni a íri ná
krásny vlachovský folklór. Peovi blahoeláme a dríme palce do ïalieho súaného kola.
Mgr. Slavka Gallová

Slávnos konfirmácie

V dòoch 13. a 14. júna 2009 sa v naom cirkevnom zbore konala slávnos
konfirmácie, v ktorej do cirkevného zboru za jeho dospelých èlenov bolo prijatých 10 mladých ¾udí. Boli to Silvia Gálová, Radoslava Gallová, Zuzana Sklenárová, Jana Sklenárová, Kristián Klein,
Andrej Klobuník, Slavomír Labuzík, Marek Marci, Filip Vanyo, Boris Vysoký.
V sobotu sa konala skúka, na ktorej
konfirmandi ukázali svojim najbliím, èo
sa poèas dvojroènej prípravy nauèili o Bohu, cirkvi, kresanskom ivote. V nede¾u
sa uskutoènila samotná slávnos konfirmácie, na ktorej mladí ¾udia vyznali svoju
vieru v Trojjediného Boha a po prvýkrát
pristúpili ku sviatosti Veèere Pánovej.
Prajem v mene vetkých èlenov cirkevného zboru týmto mladým ¾uïom, aby svoj
s¾ub daný v deò konfirmácie dodrali a vieru v Boha nezapreli za iadnych okolností. Aby sa nehanbili za to, e sú evanjelickí
kresania a boli hrdí na svojho Boha, Jeia Krista, ktorý aj za nich poloil svoj ivot a túi by ich Priate¾om. Nech ich Pán
Boh poehnáva v ivote a nech je pre nich
viera v Neho základom kadého dòa.
Konfirmáciou sa vak neskonèila ani
naa zodpovednos za týchto mladých máme by aj naïalej pre nich príkladom
v praktickom kresanskom ivote, v prejavovaní lásky, viery a nádeje. Nech nám
v tom Pán Boh pomáha.
Mgr. Martina Gdovinová
zborová farárka

V diskusnom fóre Ing. Marián Gallo dòa
10. mája 2009 vo svojom príspevku poukázal na to, citujem s ve¾kým poteením som
úèinkoval na oslavách MS vo Vlachove,
koniec citátu. A tu je podstata, ktorú diskutujúci akýmsi spôsobom zatieòujú, zamlèujú, skôr by som povedal, e sa nad tým ete nezamysleli. Predsa len jedna, ako sa
hovorí perlièka: Janka Teplická sa dòa 19.
mája 2009 predsa len vyjadrila mám pocit,
e sa diskusné fórum uberá jednostrannou
kritikou FS Stromí ... A je to tak. Konaná
Akadémia na poèes 60. výroèia vzniku MO
MS vo Vlachove spojená s pietnou spomienkou na 64. výroèie víazstva nad faizmom ve¾a obèanov vo Vlachove neoslovila.
Osobne ma mrzí, e ani niektorých èlenov
MO MS diskutujúcich na internete. Upútal
ich len FS Stromí so starým programom,
resp. len dedukovali, e budú vystupova
so starým programom. Jednoducho, nezaujímalo ich to. Pravda je, e oficiálne bolo
pozvaných 90 hostí, vrátane èlenskej základne. Nepoèítali sa do toho zúèastnené
deti a iaci Z, ako aj èlenovia FS Stromí
a ¼H Smereinka.
Miestny rozhlas vak pozýval vetkých
matièiarov a priaznivcov Matice slovenskej.
Mnohí sa dnes ohlasujú, e oni nedostali
pozvánku a sú /alebo boli/ matièiari. Môe
to by z èasti pravda, ale len tá, e boli
matièiarmi. Súèasná èlenská základòa je
spreh¾adnená z materiálov, ktoré obdral
súèasný výbor od predchádzajúceho. Kto
sa hlásil k Matici, má nový èlenský preukaz
a je riadne zaregistrovaný. A nová èlenská
základòa bola pozvaná celá riadnou pozvánkou. Poïme vak k oslavám, ktoré neboli o FS Stromí.
Minulý rok sme si v meste Martin pripomenuli 145. výroèie zaloenia najstarej
kultúrnej ustanovizne slovenského národa,
jeho Matice slovenskej. V tomto roku si
pripomíname ïalí zlomový a k¾úèový krok
vo vývine Matice, a to 90. výroèie jej oivotvorenia. My, matièiari a priaznivci MO MS
vo Vlachove sme si pripomenuli dòa 8. mája 2009 60. výroèie vzniku MO MS. Tých
60 rokov nebolo ani pre MO ¾ahkých. Dvakrát sme zaili spochybòovanie /v rokoch
1968 a 1991/ a dokonca jej vymazanie zo
ivota obce. To sa vak nepodarilo a vdy
bolo dostatok síl na jej obnovenie. A viete
preèo? U v roku 1871 zadefinoval vtedají
predseda Matice Jozef Kozáèek charakterové vlastnosti slovenského národa, ako
pracovitos, obetavos, svornos a vytrvalos. Myslím si, e tieto charakterové vlastnosti sú aj nae vo Vlachove. Dovolím si
kontatova, e MO MS vo Vlachove za 60
rokov svojho pôsobenia v obci mal svoj organický podiel na národnom a kultúrnom
ivote obyvate¾ov obce aj keï doèasne
zdanlivo neexistoval, èo bolo zapríèinené
predstavite¾mi politickej moci na Slovensku. Vdy sa vak opieral nielen o národné,
ale aj obecné tradície a o vlastenecké cítenie naich obyvate¾ov. Z takéhoto postoja
sa generácie naich obyvate¾ov obce zapájali do rôznych aktivít kultúry, portu, brigádnickej èinnosti a pod. Nie náhodou
vznikli: divadelný súbor M. R. tefánika,

noviny Stromí, malý a ve¾ký FS Stromí,
hudobné skupiny Mlados, Fortúna, Fragment, Relax, G Kombi, Starovlachovská,
spevácka skupina ien a muov Pekná dolinka, cirkevný spevácky spevokol Agapé.
Nie náhodou sa kadoroène organizuje
folklórny festival ¾udového spevu a tanca.
Nezabudnute¾né boli odohrané divadelné
hry: Baèova ena, Za frontom, Buky podpolianske, Potopa sveta, Statky-zmätky,
Mirandolína, Frndolína, atï. Za uplynulé
roky sa ve¾a zmenilo, znièilo, mnohí ostareli, niektorí navdy odili. Myslenie, názory
a svedomie sa zmenili, ale predsa len v nás
matièiaroch a obyvate¾ov obce Vlachovo
z tradície ostalo. Generácie FS Stromí,
vlachovské muziky, portová mláde, aktivita naich obèanov v kultúrnom a spoloèenskom ivote obce zaznamenali aj spoloèenské ocenenie v rámci SR, ako Dedina roka
2005 a sú dôstojnými reprezentantmi svojej obce zachovajúc tradície, kultúrne a historické dedièstvo naich predkov a dôstojne reprezentujú nau obec na rôznych podujatiach. Nebolo to inak ani vo Francúzsku, kde nás reprezentoval FS Stromí na
podujatí, ktoré zorganizovala Matica slovenská, Klub M odboru mladých matièiarov
a Spolok francúzsko-slovenského priate¾stva, ktorí dlhodobo spolupracujú pri udriavaní slovenského ivota vo Francúzsku.
O tom vetkom bola naa Akadémia. Na
nej bolo ocenených celkom 13 matièiarov
MO MS, medzi ktorými boli aj jej zakla-
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datelia. To vetko odznelo v príhovore náho terajieho predsedu MO MS Juraja Bendíka a o tom vetkom by sme mali debatova. Hovorí sa, e kto buduje národné, rozvíja a chráni aj duchovné. Výzvou pre Maticu je teda prienik duchovna, duchovných
hodnôt, a to najmä tam, kde sa formuje
èlovek. Potrebujeme, aby Matica oduevòovala, a to najmä mladú generáciu k vlastenectvu a hrdosti na svoju vlas, na svoj
národ, na nau starobylú duchovnú tradíciu, aby spoluvytvárala mozaiku naej identity a osobnosti. Lebo kto má matku, ten
má rodokmeò a ten má aj domov. No a Ing.
Marián Gallo, aj keï je v súèasnosti obyvate¾ Koíc, hlási sa ako rodák hrdo a vie to
aj vyjadri nielen slovom èi vetou s ve¾kým
poteením som úèinkoval na oslavách 60.
výroèia MO MS vo Vlachove, ale osobným
prínosom súèasného predníka ¼H Smereinka a jeho dcérky, ktorá v tejto hudbe
hraje. Poznám málo takých ¾udí, ktorí
dokáu poveda - áno, tak mi treba, toto a
toto som zanedbal, pravdu majú tí, èo mi
vyèítajú, radej kritizujem iných a sám pre
druhého niè zadarmo neurobím. Preto
treba oceni práve tých dobrovo¾ných, nezitných obetavcov, ktorí sa snaia vytvára
hodnoty aj keï s chybami a urèitými nedostatkami pri vytváraní pocitu domova. Dnes,
keï potrebujeme vetky sily na sebavedomé a seba si vedomé preitie národa
o to viac, e sa otvárame svetu so vetkými
nástrahami. Keïe aj my Vlachovèania
máme v sebe pracovitos, obetavos, svornos a vytrvalos, zavrhnime povrchné kontatovanie jednotlivcov, ktoré som si neraz
vypoèul, citujem ¾udia sú u presýtení
kultúrou a preto taký nezáujem. Èi je to tvrdenie pravdivé alebo nie, zváte sami. V ïalej èinnosti dokáme vetci, e sme zrelí!
JUDr Ján Klobuník
podpredseda MO MS

Virtuálny cintorín

V zmysle zákona è. 470/2005 Zb. bola
aj naa obec povinná zabezpeèi evidenciu
hrobových miest. Vyrieili sme to zakúpením licencie k programu Virtuálny cintorín.
Tento server môe navtívi kadý, nech sa
nachádza kdeko¾vek vo svete, na adrese
www.virtualnycintorin.sk. Po zadaní názvu
obce VLACHOVO sa zobrazí zoznam hrobových miest, navigaèná mapa, digitálna
mapa, evidencia zosnulých, ale aj dátumy
narodení a výroèia úmrtí zosnulých. Pre
¾ahiu prácu je tu monos napísa meno
zosnulého a systém automaticky vygeneruje na digitálnej mape polohu a fotografiu
hrobového miesta.
Nako¾ko sa obec nepretrite stará
o vzh¾ad cintorína, upravuje ho, kosí, vysádza
nové stromèeky, je oprávnená inkasova za
prenájom hrobového miesta od obèanov
sumu, ktorá by aspoò z èasti pokryla náklady na prevádzku cintorína. Z tohto dôvodu,
sme zaèali s podpisovaním zmlúv o prenájme miest na pohrebisku vo Vlachove. Predmetom zmluvy je nájom hrobového miesta
na 10 rokov. Výka nájomného a cena za
sluby spojené s nájmom hrobového miesta predstavuje sumu 13,28 Eur (400 Sk)
na celých 10 rokov.
Preto aj týmto spôsobom vyzývame obèanov, ktorí ete túto Zmluvu o prenájme nemajú podpísanú, aby prili na Obecný úrad
a túto povinnos si splnili. Keïe sa môe sta,
e na jedného nájomcu pripadne aj nieko¾ko
hrobov, obec umoní uzatváranie týchto zmlúv

postupne, napr. v mesaèných odstupoch.
Po ukonèení uzatvárania nájomných zmlúv
a kontrole prenajatých a uhradených nájomných miest obec môe opustené a zanedbané hroby likvidova, èím sa uvo¾ní miesto
pre hroby nové.
Jana Teplická

Vo¾by do europarlamentu

Dòa 6. júna 2009 sa v naej obci uskutoènili vo¾by do Európskeho parlamentu.
Pod¾a rozhodnutia starostu obce bol vytvorený jeden volebný okrsok, pre ktorý sa
zriadila volebná miestnos na Obecnom
úrade vo Vlachove. V zozname volièov bolo zapísaných 737 obèanov. Vo¾by v obci
viedla osemèlenná volebná komisia.
Èas volieb bol urèený od 7.00 hod.
ráno do 22.00 hod. veèer. Vo¾by v naej
obci prebiehali pokojne a nevyskytli sa
iadne závady.
Z celkového poètu 737 volièov, zapísaných do zoznamu sa volieb zúèastnilo
203 volièov. Poèet platných odovzdaných hlasov bol 199, èo znamená 28%
úèas. Najviac volièov 93 zaznamenala
strana SMER - sociálna demokracia.
Po ukonèení volieb o 22.00 hod. sa
uskutoènilo vyhodnotenie, ktoré bolo ete
v ten istý deò odovzdané Okresnej volebnej komisii v Roòave.
prom fil. Miloslav Ïurán, st.
predseda volebnej komisie
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Obec Vlachovo reprezentovala Slovenskú republiku

Slávnostná akadémia v Paríi

Delegácia obce Vlachovo a èlenovia FS Stromí pod vedením Jána Stachuru, ¾udová
hudba Smereinka pod vedením Ing.Mariana Galla a hudobná skupina Trend pod
vedením Petra Gecelovského sa v dòoch 29. 5.- 2. 6. 2009 zúèastnili krásneho zájazdu.
Cie¾om bola Slávnostná akadémia v Paríi, na ktorej sme si pripomenuli 1140. výroèie
úmrtia sv. Cyrila, 90. výroèie tragickej smrti M..R. tefánika a 60. výroèie vzniku
Asociácie francúzsko-slovenského priate¾stva.
Naa návteva Paría sa zaèala v sobotu do Paría kúsok domova. S mnohými z nich
30. mája 2009 ráno v Notre Dame a pokra- sme nadviazali priate¾stvá a vymenili si konèovala celodennou prehliadkou pamätihod- takty. Vetci sa intenzívne zaujímali o ivot
ností: Louvre, námestie Concorde, Víazný v naej obci, o nae zvyky a ve¾mi sa im
oblúk, Champs Elysées....
páèili nae kroje.
V nede¾u 31. mája 2009 sme sa zúèastV pondelok 1. júna 2009 sme vzdali hold
nili v Chráme sv. Madeleine slávnostnej jednému z najznámejích Slovákov, armádbohosluby slúenej na pamiatku 1140. vý- nemu generálovi M.R. tefánikovi. Pri jeho
roèia úmrtia sv. Cyrila. Veèer sa konala hlav- pamätníku v Medoune sme poloili veniec
ná udalos naej cesty: Majáles Slovákov a zaspievali slovenskú tátnu hymnu a pieseò
v Paríi na lodi Planete sur Seine. Po sláv- Kto za pravdu horí. Odtia¾ sme sa presunuli
nostnom otvorení majálesu dostal slovo do krásnych záhrad vo Versaille. Z Versaille
starosta Mgr. Juraj Kováè, ktorý prítomných viedli nae kroky do La Defense. Je to hyhostí v krátkosti zoznámil s naou obcou. permodená tvr, nazývaná aj malý ManhatMedzi pozvanými hosami nechýbali vý- tan. Sídlia tu nadnárodné koncerny compuznamné osobnosti spoloèenského ivota terových, ropných a obchodných spoloèSlovákov ijúcich v Paríi. Okrem iných sme ností. Zlatým klincom a vyvrcholením naej
mali tú èes stretnú sa so slovenským ata- cesty bola prehliadka Eiffelovej vee, asi
é vo Francúzku pánom Jánom Kuderjavým. najznámejej dominanty Paría. Prehliadka
Starosta Mgr. Juraj Kováè s ním viedol ve¾- bola krásnym zakonèením náho výletu.
mi ivý a zaujímavý rozhovor o ivote v naej
Za monos spozna toto prekrásne mesobci a na východnom Slovensku. V hlavnom to chceme poïakova Matici slovenskej a páprograme sme zatancovali gemerské tance, novi Ing. ¼ubomírovi Kra¾ovanskému, ktorý
spestrené spevom enskej speváckej sku- nás trpezlivo sprevádzal a zoznamoval s papiny. Vystúpenie svojím vstupom obohatil miatkami, pánovi starostovi Mgr. Jurajovi Kofujarista Ing. Michal Kraus. Ve¾ký úspech váèovi, ïalej ïakujeme za finanènú podzoala hudobná skupina Trend. Vetci hos- poru Koickému samosprávnemu kraju,
tia, vrátane nás ,sa výborne bavili do sko- ktorý nám na prepravu autobusom poskytol
rých ranných hodín na tóny známych slo- 100 tis. Sk, obci Vlachovo, obèianskemu zdruvenských melódií. Poèas majálesu sa celou eniu Pro Art Agency a Klubu M Odboru mlaMgr. Martina Gálová
loïou ozývali slovenské ¾udovky v podaní dých matièiarov.
Mgr. Slávka Gallová
naich rodákov, ktorým sme takto priniesli

Príbeh z mladosti ku Dòu matiek:

Spomienka na mamin najlepí recept

Bolo to pred nieko¾kými rokmi, keï
moja mama i napriek vysokému veku, pravidelne èítala tlaè a najviac jej ob¾úbený
èasopis Slovenka. Raz pri èítaní èlánku
Súa receptov s príbehmi ma poiadala,
aby som napísala nieko¾ko receptov,
ktoré rada varila.
Pod¾a nej boli najlepím jedlom haluky s bryndzou. Sú to osvedèené recepty
aj s príbehom statoènej skromnej eny,
pod¾a ktorých ona varila tak, ako jej ich
diktoval ivot sám. Ve¾mi si vedela vái
prácu v kuchyni. Èastokrát rozprávala, e
kuchár, ktorý vie vari dobré jedlá, je dobrý èlovek, lebo práve z toho jeho dobra,
tipku po tipke dáva do jedla iným.
Rada varila jedlá gazdovské i panské.
Mamka ich tak rozde¾ovala. Ako slúka
ich varila u ako 16-roèná. Ete aj ako
80-roèná si rada vyskúala jedlá z knihy
Recepty zo ivota, ktorú dostala ako
darèek k narodeninám od vnukov. Spomínala, e keï slúila u továrnika, chodili k
nemu na návtevu páni z Peti, Mikolca,
Debrecína. Tie pripravované pánske jedlá
pod¾a velijakých receptov nejedli s takou
chuou, ako boli jej - oni ich volali galuka s bryndzou. Za tie haluky vdy od
nich dostala nejaký darèek, medzi nimi aj
peknú atku na hlavu, ktorú rada nosila
a opatrovala si ju a zachovala si ju a
podnes. Váila si ju najmä preto, lebo to
bol vtedají najkrají a najvzácnejí dar,
aký ona ako sirota mohla dosta. Ve¾mi
rada varila haluky aj v starobe.

S ve¾kou láskou mi ich varila aj za
mojich tudentských èias. Ve¾akrát mi ich
vedela pripravi aj s teplým nadojeným
mliekom v skorých ranných hodinách, keï
som u musela odchádza vlakom z domu
do koly. Hoci ich viem aj ja dobre uvari,
nie vak tak, ako moja mama. Mamine
haluky boli najlepie.
Ve¾mi astná bola, keï som u bola
vydatá a oznámila som jej, e ju prídem
navtívi. Ona ma vtedy vítala s mojím najob¾úbenejím jedlom bryndzovými halukami. Keï som ich zaèínala jes, dávala mi
otázku: Dobré sú? A ja som jej odpovedala: Ïakujem Ti mama, dobré si ich
navarila. No predsa mi k nim nieèo chýba.
Chýba mi k nim nadojené mlieko od naej
kravy. Aj tá vyívaná nástenka vyvesená
nad stolom, ktorú ti tajne vyívali tvoje
dievèatá, ako darèek k narodeninám s nápisom: Kde kuchárka dobe varí, tam sa
vade dobre darí.
Mama sa len usmeje a povie mi: Bolo
to u dávno. A keï ich dojedám, tak si
elám, aby mi ich vedela uvari aj nabudúce, keï ju navtívim. Pre zmenu môu
by s kapustou, tvarohom, makom alebo
s vajíèkami. Ale, ia¾, jedného dòa sa stretnutie s mamou skonèilo, pretoe to milujúce srdce, ktoré tak milovalo a ktoré s láskou varilo pre mòa moje ob¾úbené jedlo
prestalo bi. Mama u navdy odila, a tie
prestala vari haluky. Ostal mi len recept,
pod¾a ktorého varím a spomínam na òu a na
jej haluky.
Emília Ivanová

Delegácia FS Stromí a Matice slovenskej pri soche M. R. tefánika v Paríi

Foto: . Majerèák

Kurz palièkovanej èipky

Obèianske zdruenie Stromí Vlachovo v rámci svojej èinnosti, v týchto zimných mesiacoch realizuje kurz palièkovanej èipky, ktorého cie¾om je zachovanie tohto ve¾mi starého
spôsobu ruènej práce.
Palièkovaná èipka sa objavovala ako ozdo- Moldová, Iveta Bendiková, Ing. Viera Kováèoba na ¾udových krojoch a rôznych úitkových vá, Ing. Zuzana Elexová a Slavomíra Roliková.
predmetoch aj u nás na Gemeri, ale zánikom Vedené sú fundovanou intruktorkou z klubu
¾udového odevu postupne zanikala. V posled- èipkárok pri Gemerskom osvetovom stredisku
ných rokoch na Slovensku je bada oivovanie v Roòave pani Jarmilou Kálmanovou.
Z reakcií budúcich èipkárok cíti rados a ve¾palièkovanej èipky a je dobré, e sa vracia aj do
ký záujem nauèi sa èo najviac z tohto krásnesúèasnej modernej a technickej spoloènosti.
Budúce èipkárky zaèali s prvou lekciou 17. ho remesla a ich snaenie je u vidie v maoktóbra 2009 v priestoroch Klubu dôchodcov lých dielkach, ktoré vytvorili. V prípade, e sa
vo Vlachove. Stretávajú sa vdy v piatok a s kur- rozhodnú pokraèova v kurze palièkovanej èipzom skonèia pred Vianocami. Na kurz sa prihlá- ky pre pokroèilých, získajú certifikát, ktorým
silo osem ien: Mária Stachurová, Mgr. Zuza- budú ma monos sta sa lektorkami pre
na Kováèová, Zuzana Klementová, Ing. Dana ïalie záujemkyne. Zuzana Klementová

Krá¾ovná èitate¾ov

V piatok 12. 6. 2009 sa uskutoènilo v naej kninici vyhodnotenie súae o Krá¾a
èitate¾ov. Súa prebiehala od novembra
2008 do konca marca 2009. Súailo sa
pod¾a pravidiel, ktoré boli èitate¾om zverejnené v kninici, a tie boli uverejnené vo Vlachovských novinách.
Do súae sa zapojilo 8 èitate¾ov vo veku od 6 - 15 rokov. Najvytrvalejí boli traja
èitatelia, ktorí pravidelne navtevovali kninicu, o preèítaných knihách si viedli èitate¾ský denník, o kadej preèítanej knihe porozprávali, èo sa im v nej najviac páèilo a pripravovali si referát alebo projekt o Vlachove alebo o naom okolí.
Na 3. mieste - princom medzi èitate¾mi
je Jakub Klobuník. Získal spolu 90 bodov.
Na 2. mieste - princeznou medzi èitate¾-

mi je Katarína Poláková. Získala 615 bodov.
Na 1. mieste - krá¾ovnou medzi èitate¾mi je na tento rok Andrea Jakubovská.
Získala 2015 bodov. Vytvorila aj projektreferát o Vlachove od 15. - 20. storoèie pod
názvom Vlachovo - moja rodná obec.
Celé vyhodnotenie prebiehalo v príjemnej atmosfére za prítomnosti poslankyne
OcÚ pani Márie Hlaváèovej, ktorá za sprievodu fanfár z CD korunovala krá¾ovnú èitate¾ov. Súaiaci boli ocenení knihami, ktoré darovala obec Vlachovo.
Vetkým, ktorí sa zúèastnili vyhodnotenia
ïakujem a princovi, princeznej i krá¾ovnej ete raz blahoelám a prajem ve¾a
príjemných chví¾ pri èítaní kníh.

Folkloristi v Maïarsku

tosti po¾ovníckej výstavy. Vystúpili sme so
tyrmi gemerskými tancami a muská
spevácka skupina zaspievala nieko¾ko
vlachovských piesní. Spevom oivil nae
vystúpenie aj Peo Vanyo s regrútskymi
piesòami. Doprevádzali nás nai skvelí
muzikanti: Lucka a Ing. Marian Gallovci,
Peter Gecelovský a Stano Gunár so synom Stankom.
Mgr. Martina Gálová

Dòa 3. mája 2009 sa folklórny súbor
Stromí a muská spevácka skupina Pekná dolinka zúèastnili vystúpenia v maïarskom meste Putnok, ktoré má prívlastok juná brána historického územia Gemera.
Vystúpenie sa uskutoènilo pri prílei-

Mgr. Mária Gallová
Obecná kninica Vlachovo
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Výroèná èlenská schôdza PD Vlachovo

Drustvo sa napriek svetovej kríze drí
Výroèná èlenská schôdza PD Vlachovo bola zvolaná na deò 2.5.2009 do Kultúrneho
domu v Kobeliarove. Predstavenstvo vyhovelo poiadavke èlenov zvola èlenskú schôdzu
v sobotu, aby mali monos sa jej zúèastni aj èlenovia, ktorí na drustve nepracujú.

Rekontrukcia cesty na Mlynskej ulici pracovníkmi VVS, a.s. Koice

Foto: - Jkè -

Z výroènej èlenskej schôdze Pozemkového spoloèenstva

Urbárnici bilancovali

Dòa 2. mája 2009 sa v Kultúrnom dome vo Vlachove, konalo Valné zhromadenie Pozemkového spoloèenstva Vlachovo. Výbor spoloèenstva zvoláva VZ raz roène, pri ukonèení úètovného roka. Na tohtoroènom VZ prebehla vo¾ba nového výboru a dozornej rady,
vo¾by ktorých sa konajú kadé 4 roky.
Správy o èinnosti výboru predniesol Ján nov. V správe zhodnotila stav plnenia uzneTomko - Primárnou èinnosou bola aba sení a kontrolnú èinnos, ktorá bola zamerakalamitného dreva a predaj dreva, ako i sa- ná na predaj drevnej hmoty, úètovnú dokumovýrub. Informoval o stave obratov úètov mentáciu, stav majetku spoloèenstva a proz poh¾adu hospodárenia spoloèenstva, jektové výzvy.
o vzniknutých poh¾adávkach voèi rôznym
Valné zhromadenie prebehlo v tvorivej
subjektom a ich postupnom rieení. Spolo- atmosfére, èlenovia spoloèenstva pripoèenstvo poiadalo o finanèné prostriedky mienkovali èinnos výboru. Pripomienky
z eurofondov na Projekt revitalizácie les- èlenov sa týkali najmä cien dreva, ktoré v súných porastov na LHC Niná Slaná - Po- èasnom období nie je moné fixne stanovi,
zemkové spoloèenstvo Vlachovo. Projekt lebo cena dreva výrazne poklesla následbude realizovaný leteckou aplikáciou kva- kom hospodárskej krízy.
palného hnojiva Rokosan Z a vápnenia lesUznesením Valného zhromadenia Poných porastov. Aplikácia leteckým postrekom zemkového spoloèenstva Vlachovo boli
sa vyuíva pri revitalizácii lesných porastov, schválené ceny dreva pre samovýrub èlenov
kedy dochádza k pozvo¾nému uvo¾òovaniu na 3,5 Eur/pm palivové drevo do 10 pm na

Èistenie a údrba rigolov je v obci vykonávaná kadú jar a jeseò

ivín, prièom rozklad dusíka prebieha poèas trojroèného cyklu. Dochádza k rovnomernej, stabilnej a podstatne rýchlejej
tvorbe drevnej hmoty.
Ing. Husár vo svojej správe referoval o plnení plánu za rok 2008.V celej lokalite je
rozsiahla kôrovcová kalamita ihliènanov,
plán zalesòovania v rámci pestovnej èinnosti je splnený. Na ochranu lesa bolo naintalovaných 27 ks feromónových lapaèov. Plán na rok 2009 - je potrebé vykona
prebierky v porastoch do 50 rokov a naïalej pokraèova v pestovnej èinnosti zameranej na zalesòovanie holín.
Správu dozornej rady predniesla Ing. Hajdúková. Dozorná rada sa vo svojej èinnosti
riadila a postupovala pod¾a platných sta-

Foto: - Jkè -

èlena, 7 Eur/pm nad 10 pm, od 166,- do
232,- Eur za 1 fúru palivového dreva v závislosti od kvality dreva.
V závere Valného zhromadenia spoloèenstva Ján Tomko poïakoval, èlenom výboru a dozornej rady za spoluprácu a poprial ve¾a elánu do práce spoloèenstva
novozvolenému predsedovi spoloèenstva,
èlenom výboru a dozornej rady.
Èlenmi pozemkového spoloèenstva boli
zvolení: predseda spoloèenstva: Jaroslav
Hajdúk, výbor spoloèenstva: Emil Gál,
tefan Bendík, Ján Èernaj, Ondrej Marci,
dozorná rada: Milo Èernaj, Miloslav Ïurán ml., Marián Marci st.
Ing. Andrea Hajdúková

Pozvaných bolo 443 èlenov, fyzicky sa
prezentovalo 117 èlenov, ktorí mali k dispozícii ïalích 37 splnomocnení. Tento poèet nenaplnil potrebnú nadpoloviènú väèinu èlenov, preto sa schôdza konala náhradným spôsobom.
Zasadnutie VÈS otvoril a viedol podpredseda drustva Jaroslav Polák. Po pozdravnom príhovore starostu obce Kobeliarovo
Jána Kolesára predseda PD Milo míro
predloil správu predstavenstva o hospodárení a èinnosti drustva za rok 2008 a zámery podnikania drustva pre rok 2009.
Tie predloil správu o premene hodnoty
èlenských vkladov do imania a základného
imania zo Slovenskej koruny na Eurá, ktorú
kadý podnikate¾ musí vykona v súlade so
Zákonom è. 659/2007 Z. z v znení neskorích predpisov. Z jeho správy uvádzame:
V minulom roku správa predstavenstva
bola v úvode plná optimizmu, pretoe v tom
èase zaèali rás ceny urèitých po¾nohospodárskych komodít. Preiel rok a vetko je
inaè - prepuknutie svetovej finanènej krízy,
ktorá je hlavnou príèinou alostného stavu,
e cena po¾nohospodárskych komodít klesla na najniiu úroveò za posledných dvadsa rokov. Nákupné ceny mlieka klesali prakticky u po celý rok 2008 a zdá sa, e tento prepad sa nedá zastavi. V súèasnosti sa
ceny mlieka pohybujú na úrovni 15-23 centov
za liter ( 4,52-6,92 Sk), prièom presne pred
rokov sa priemerná nákupná cena pohybovala na úrovni 11,60 Sk - 0,38 centov.
Rok 2008 bol pre nae drustvo pokraèovaním plnenia podmienok projektov ktoré sme predloili v roku 2005 Agroenvironment - ekologické po¾nohospodárstvo od
1.1.2006, ktorých prínosom je príjem dotácií
na èiastoènú obnovu strojového parku, postupné prebudovanie po¾nohospodárskych
objektov tak, ako to vyaduje Smernica EÚ.
Rastlinná výroba mala stály osevný postup, nako¾ko v ekologickom hospodárstve
je to jednou z hlavných podmienok. Vyrobené obilie nepredávame, pouívame ho len
na kàmenie vlastných zvierat a èas je urèená na naturálie pre naich èlenov. Výrobná
truktúra ivoèínej výroby sa nezmenila,
zameraní sme hlavne na výrobu mlieka,
odchov zástavového dobytka, chov jalovíc,
na reprodukciu základného stáda, chov
kráv BTPM, chov oviec. Stav hospodárskych
zvierat udriavame stále na poète od 610640 kusov, ovce celkom 626 kusov, z toho
bahnice 363 ks. Produkciu mlieka v roku
2008 sme dosiahli v priemere 3.850 litrov,
pri indexe oproti roku 2007 - 111,2.
Za po¾nohospodárske stroje, ktoré sa nakúpili ete v jeseni roku 2007, sme v roku
2008 zaplatili èiastku 3,571.000,- Sk.
Okrem toho sme v roku 2008 nakúpili 1 ks
kàmny voz za 1.154.000,- Sk, 1 ks obracaè za 167.000,- Sk a jednu kosaèku za
149.000,- Sk.
V jeseni sme zaèali spolupracova s firmou BOSS o zvýení produkcie biohumusu, ktorý by bol jednak ako trhový výrobok
a taktie ako ekologické hnojivo slúiace
pre potreby náho drustva. Celkové výkony za rok 2008 drustvo dosiahlo
34.771.000,- Sk, celkové náklady boli za
34.501.000,- Sk, take bol dosiahnutý plusový hospodársky výsledok.

V oblasti majetkových podielov, drustvo
zrealizovalo odkupovanie cenných papierov
drustevných podielnických listov vydaných
ako vlastnú emisiu. Proces transformácie
drustiev na Slovensku od samého zaèiatku
vyvolával viacero problémov, otázok a pochybností a tie ia¾, pretrvávajú dodnes. U naich
èlenov sa to prejavilo po doruèení písomných oznámení o spätnom odkupovaní DPL,
a to i napriek tomu, e to rieila èlenská
schôdza drustva u pred dvomi rokmi, kde
bolo èlenom podrobne vysvetlené, o èo
vlastne v predaji DPL ide.
V ponukovom liste boli uvedené kontakty
na zodpovedné osoby, ktoré boli pripravené zodpoveda na vetky nejasnosti, no nali sa tzv. odborníci, ktorí to urobili za nich a
írili také dezinformácie, ktoré niektorých
èlenov priviedli do rôznych omylov.
Pravda je taká, e drustevné podielnické
listy, ktoré vydalo nae drustvo z vypoèítaných majetkových podielov, nae drustvo
ako právnická osoba aj skúpilo a nie èlenovia
predstavenstva, nebodaj súkromné osoby
manamentu a u vôbec to nemá niè spoloèné s vlastníctvom pozemkov, ktoré drustvo má
len na základe nájomných zmlúv v uívaní.

Pracovnícj obce pri výsadbe 100 ks
borovíc na jar 2009

Foto: - Jkè -

Hodnota týchto odkúpených DPL sa preúètuje do základného imania drustva, ktorého súèasou sú vetci èlenovia náho drustva.
Hlavným motívov na odkupovanie DPL
bol dôvod, vyhnú sa riziku, e vydané DPL
môu skupova osoby s neznámym zámerom vo vzahu k drustvu.
Predstavenstvo PD Vlachovo a jeho hlavní manaéri musia v tomto krízovom období
èoraz naliehavejie zvaova podnikate¾skú
stratégiu pre rok 2009. Problém môe nasta,
ak po¾nohospodárske komodity budú naïalej málo predajné a zostane ve¾a potravinárskych prebytkov na trhu. Momentálne
niet takej komodity v po¾nohospodárskej
výrobe, ktorá by ekonomiku ahala.
Viac optimizmu do naich zámerov môe
prinies predaj z dvora, ktorý je jedným z dôleitých nástrojov rozvoja slovenského vidieka. Je tu monos zvýenia príjmov za
produkty získaných zo ivoèínej výroby,
ako sú surové kravské mlieko, ovèí syr,
inèica, jahòacina alebo ivé jahòatá.
A pri hlavných investièných zámeroch
pre rok 2009 èakáme na výsledok hodnotenia náho predloeného projektu na
modernizáciu fariem. Projekt bol predloený pred rokom, avak do dneného dòa
nevieme, èi projekt preiel, alebo nie a bez
podpory finanèných prostriedkov z fondov
EÚ to nebude moné.
Milo míro
predseda PD Vlachovo
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Separovaný zber odpadu sa stáva povinnosou

Zákon o odpadoch charakterizuje odpad ako hnute¾nú vec, ktorej sa jej drite¾ zbavuje,
chce sa jej zbavi alebo je v súlade so zákonom èi osobitnými predpismi povinný sa jej zbavi.
Odpadové hospodárstvo v obci musí by v súlade so Zákonom o odpadoch (223/2001
Z. z.) a Programom odpadového hospodárstva (POH) a je upravené Veobecne - záväzným
nariadením (VZN) obce.
Zo zákona o odpadoch vyplávajú nasledovFirma Brantner zabezpeèí pre obec sepané základné povinností pre obèanov a firmy: rovanie odpadu a jeho zhodnotenie (napr.
- Kadý je povinný naklada s odpadmi v sú- papier, sklo, elezný rot, plasty, bioodpad,
lade s týmto zákonom, teda aj pôvodca kovové obaly, viacvrstvové kombinované makomunálnych odpadov a drobných staveb- teriály - TetraPack, pneumatiky a pod.) vo
ných odpadov na území obce je povinný vopred dohodnutých termínoch. Zabezpeèí
naklada s nimi v súlade so VZN obce.
aj znekodòovanie resp. zhodnotenie tuhých
- Kadý je povinný sa zapoji do zriadeného a kvapalných, zvlátnych a nebezpeèných
systému zberu komunálnych odpadov.
odpadov, zber a zhodnotenie vetkých skupín
- Kadý je povinný uíva zberné nádoby elektroodpadu a na základe iadosti na Rezodpovedajúcemu systému zberu komunál- cyklaèný fond aj 100% príspevok pre obec.
nych odpadov v obci, t. j. ak VZN obce
Keïe sa naa spolupráca s firmou
taxatívne vymenuje zloky odpadu, ktoré Brantner ete len rozbieha, vetky potrebné
sa území obce separujú (triedia), vetci informácie, nový rozpis zberu horeuvedeobèania a firmy sú povinné tieto zloky trie- ných komodít nájdete na naej internetovej
di a uklada do nádob na to urèených.
stránke www.vlachovo.eu v sekcii Èo vás
Od 1.1.2006 je zakázané znekodòova zaujíma? - Kalendár separovaného zberu.
(skládkova a spa¾ova) biologický rozloi- Tak ako doteraz, Vás budeme o zbere inforte¾né odpady, ktoré sú súèasou komunál- mova aj miestnym rozhlasom.
nych odpadov. Takéto odpady sa môu iba
Preèo je dobré odpad separova?
zhodnocova, napr. kompostovaním (§ 18 - zníením mnostva odpadov etríte peniaze
ods. 3) písm. m) zákona o odpadoch).
- etríte neobnovite¾né zdroje (uhlie, ropa
K 1.1.2010 sú obce povinné zavies sea pod.) a energie
parovaný zber papiera, plastov, kovov, skla - chránite vlastné ivotné prostredie
a biologicky rozloite¾ných odpadov a vetci
Aký odpad triedi?
obèania, firmy, koly sú k danému dátuPet (polyetylénové) f¾ae
mu povinné tieto komodity triedi.
ÁNO - plastové f¾ae od rôznych prírodV súèasnej dobe si odpadové hospodár- ných minerálnych vôd a iných nápojov. Pet
stvo vyaduje stále viac investícií. Pre nau f¾ae zlisujte prístúpením nohou.
obec je ekonomicky výhodnejie zabezpeèoNIE - umelé hmoty, plastové f¾ae od
va zber separovaného odpadu, prenájom olejov, fólie, celofán a rôzne iné obaly
a vývoz ve¾kokapacitných kontajnerov dodáPapier a tetrapak
vate¾ským spôsobom, tuhý komunálny odÁNO - noviny, èasopisy, zoity, katalógy,
pad vyváame z obce vlastnými silami.
knihy bez tvrdých obalov, poskladané krabiObec v septembri vypovedala zmluvu s fir- ce vyrobené z tvrdého kartónu, alebo z vlnimou FÚRA a od 1. decembra prela k firme tej lepenky. Tetrapak - katu¾ové obaly od
Brantner.
nápojov ako dúsy, mlieko, víno atï...
NIE - papier pinavý a mastný, pauzák,
celofán, vnútorný obal z cigariet, obaly z èokoPOÏAKOVANIE
lády a uvaèiek, alobal, fólie, celofán, obaly z kávy, obaly z masla, obaly z jogurtov a pod.
Touto cestou vyjadrujeme poïakovanie
starostovi naej obce, Mgr. Jurajovi KoSklo
váèovi a pracovníkom firmy AGROSTAV
ÁNO - f¾ae bez uzáverov, prázdne f¾ae,
SAD Roòava, za vyhotovenie chodníka poèrepy a úlomky tabu¾ového skla
pri tátnej ceste a na miestnom cintoríne.
NIE - porcelán, zrkadlá, kameninu, autoPánovi starostovi patrí vïaka aj za ústresklo, drôtené sklo, iarovky a iarivky, sklo
tovos pri odpratávaní opadaného lístia zo
kombinované s iným materiálom
záhrad a iného nepotrebného materiálu,
Elektronický rot
èím prispel k udriavaniu poriadku v naej
ÁNO - odpad elektronického charakteru,
obci. Ïakujeme. Za obyvate¾ov obce Vlachovo
napr. biela a èierna technika, spínaèe, poèíMária Leková
taèe, televízory, hi-fi technika
Pneumatiky
ÁNO - pneumatiky z osobných automoPoèet a èlenenie obyvate¾ov
bilov, do vonkajieho priemeru 1 m, ktoré je
potrebné zbavi hrubých neèistôt
obce Vlachovo k 30.11.2009
Zmieané plasty
Poèet obyvate¾ov celkom:
869
ÁNO - fólie, sáèky, taky, kelímky od joz toho dospelí:
774
gurtov, misky, prepravky, plastové stolièky,
mui
380
rôzne plastové obaly
eny
394
NIE - plastové f¾ae od olejov, podlahové
deti (do 15 rokov)
95
krytiny, zneèistené plasty, laminát
chlapci
53
dievèatá

Obyvatelia pod¾a veku:

42

- do 3 rokov
- od 4 do 14 rokov
- od 15 do 18 rokov
- v produktívnom veku (od 19 do 62)
z toho mui
z toho eny
z toho nezamestnaní
- v poproduktívnom veku (dôchodcovia)
z toho mui
z toho eny

15
77
52
578
295
283
147
53
94

Renáta Leková

Zásady zberu druhotných surovín:

1. Zbierané komodity vykladajte pred bránu
svojho domu v èase od 7:00 hod. v deò
vývozu
2. V deò vývozu sa zber môe uskutoèni aj
vo veèerných hodinách
3. Zbieraná komodita môe by umiestnená
aj v iných ako plastových vreciach
4. Komodity pri separovanom zbere neukladajte do èiernych vriec
5. V deò zberu vykladajte pred svoju bránu
rodinného domu len tie komodity, ktoré
sa v urèený deò zbierajú
6. Vrecia nezaväzujte
Jana Teplická

Dôleitú úlohu - sèítanie hlasov volièov vykonáva okrsková volebná komisia po
uzatvorení volebnej miestnosti

Foto: - Jkè -

UPNÉ VO¼BY

Dòa 14. novembra 2009 sa na Slovensku
konali vo¾by do zastupite¾stiev samosprávnych krajov. V Koickom samosprávnom kraji
bolo sedem kandidátov do funkcie predsedu
a 39 kandidátov na poslancov KSK.
V obci Vlachovo sa z celkového poètu
oprávnených 738 volièov zúèastnilo volieb
212 obèanov (28,73%). Pre vo¾by do zastupite¾stiev bolo z toho platných 209 hlasov,
pre vo¾by predsedu fKSK 210 hlasov. Nai
volièi udelili najviac hlasov kandidátovi na
predsedu KSK Zdenkovi Trebu¾ovi - SMERSD (183), po 7 hlasov dostali Ján Slabý (SNS)
a Ján Süli (SDKÚ-DS), 6 hlasov získal Michal Vajda (Úsvit), 3 hlasy Peter Jacko (ASV),
2 hlasy Stanislav Lábaj (SD¼) a 1 hlas Jozef

Èerveòák (Rómska iniciatíva Slovenska).
Kandidátom na poslancov dali nai obèania hlasy nasledovne:
1. Karol Horník (SMER-SD) - 140
2. tefan Baták (SMER-SD) - 125
3. Ján Babiè (SMER-SD) - 92
4. Duan Polák (nezávislý) - 62
5. Peter Pamula (SNS) - 50
6. Ján Hric (Úsvit) - 49
7. Martin Gallík (EDS) - 48
Ostatní kandidáti dosiahli nií poèet hlasov.
Poslancami Koického samosprávneho kraja sa stali: Ján Babiè (3769 hlasov), tefan
Baták (3129), Gejza Milko(2906), Karol
Horník (2747) a Ján Szöllös (2596 hlasov).
- Jkè -

Sadzobník obecných poplatkov

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyt
Vydanie potvrdenia na vlastnú iados (pohreb...)
Overenie podpisu
Overenie strany
Vyhlásenie správy v MR (podnikate¾ský oznam)

Poplatok za dom smútku

/vrátane pouitia chladiaceho zariadenia
Nájomné za hrob
Prepoièanie miesta k postaveniu hrobky na 10 rokov
Obnova uívacieho práva na miesto, kde
je u postavená hrobka na dobu 10 rokov
Kopírovacie sluby A4
Kopírovacie sluby A3
Faxové sluby

Rybársky lístok: týdenný
mesaèný
roèný
trojroèný

Prenájom priestorov v obecných budovách

Sála KD (kuchynka+spodná kuchyòa+vybavenie KD)
Leto:
Zima:
Po¾ovnícky salónik
Leto:
Zima:
Klub dôchodcov
Leto:
Zima:
Kuchyòa (spotreba energií pod¾a odpoètu)
(výdaj stravy - 2 hodiny,príprava jedla - varenie:
pohreb-kar - 4 hodiny, oslavy narodenín - 6 hodín)
Zasadaèka OcÚ
Leto:
Zima:
Spol. miestnos a altánok na kúpalisku
Leto:

3,00 e
1.66 e
0,50 e
1,50 e
3,32 e

90,- Sk
50,- Sk
15,- Sk
45,- Sk
100,- Sk

26,53 e/pohreb 800,- Sk
1,66 e
50,- Sk
13,28 e
400,- Sk
13,28 e
0,10 e/kópia
0,20 e/kópia
0,33 e/strana
0,33 e/minúta
1,50 e
3,00 e
6,50 e
16,50 e

400,- Sk
3,- Sk
6,- Sk
10,- Sk
10,- Sk
45,- Sk
90,- Sk
195,- Sk
497,- Sk

3,40 e/hod.
4,40 e/hod.

102,- Sk
132,- Sk

1,70 e/hod.
2,70 e/hod.

51,- Sk
81,- Sk

2,70 e/hod.
4 e/hod.
5,00 e/hod.

81,- Sk
120,- Sk

3,40 e/hod.
4 e/hod.

102,- Sk
120,- Sk

1,70 e/hod.

51,- Sk
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Z návtevy starostov z regiónu Hornohrad vo Vlachove

Lepie raz vidie, ako stokrát poèu
My, ktorí ijeme na vidieku, sa èasto stretávame s pojmom rozvoj vidieka. Teraz
u aj s pojmom program Leader-spájanie vidieckych rozvojových aktivít. Niekto
zbystrí sluch, zapne mozgové bunky, niekto to pustí jedným uchom dnu a druhým
von, ïalí povie, e jeho sa to netýka.

Remeselník Ondrej Mlynár na Vlachovskom jarmoku 2008

Foto: Ján Gallo

Galéria ¾udových remeselníkov

Ondrej Mlynár - výrobca úitkových predmetov z dreva
Ondrej Mlynár sa narodil 2. 6. 1930 v obci Goèovo. Oenil sa s Vlachovèankou a priiel býva do Vlachova, ako prista. Vo Vlachove ije u dlhé roky a u je rá´dny Vlachovän. V súèasnosti je dôchodca. Poèas
aktívneho pracovného ivota pracoval ako
eleznièiar-sprievodca vlakov, v skladoch
VDP Betliar, Piloimpregne Dobiná, tátnych lesoch Betliar, a asi u posledných zamestnávate¾ov získal ve¾ký vzah k práci s drevom. Jeho ve¾kou zá¾ubou je výroba úitko-

vých predmetov z dreva. Vo svojej dielnièke
z jednoduchými nástrojmi vyrába hrable,
kosiská, lyice, korýtka, pastierske palice, valaky, drevené rebríky, násady do sekier a záhradkárskeho náradia.
Skúal vyrába aj zvonce z plechu. So
svojimi výrobkami sa pravidelne zúèastòuje
na Vlachovských remeselníckych jarmokoch. Táto zá¾uba ho robí aktívnym a èulým
a napåòa jeho ivot zmysluplnou èinnosou.
Ján Gallo

Hus¾ová kola Vlachovo

Obèianske zdruenie Stromí Vlachovo
v spolupráci s MO Matice slovenskej zorganizovalo hus¾ovú kolu pod vedením odbornej uèite¾ky z Koíc A. Czimovej.
Ve¾mi nás teí, e poèet iakov sa z pôvodne iestich prihlásených kadým stretnutím zvyuje. Momentálne máme desiatich mladých, nádejných huslistov.
Pani uèite¾ka Albeta Czimová vyjadrila
spokojnos s ich napredovaním a vysoko
vyzdvihla ich snahu uèi sa nové veci. Ve¾mi si ceníme podporu zo strany rodièov vetkých zúèastnených detí. Mnohí investovali
nie malé prostriedky do nástrojov, podporujú deti a umoòujú nám vzájomnú spoluprácu.
Najväèí obdiv vak patrí mladým muzikantom! Aj keï majú ve¾a iných záujmov,
nájdu si èas a cvièia na husliach. Èaká ich
ete ve¾a práce, ale veríme, e vydria èo najdlhie.
Drme im vetci palce a podporujme ich!
Mgr. Slávka Gallová

Zlatá Janského plaketa
v rukách Vlachovèana

Územný spolok Slovenského Èerveného kría v Roòave v spolupráci s Mestom
Roòava dòa 25. novembra 2009 ocenil
a vyznamenal bezpríspevkových darcov
krvi z okresu Roòava pamätnými plaketami profesora MUDr. Jána Janského.
Na slávnostnom akte bolo udelených
v tyroch kategóriách takmer esdesiat
Janského plakiet. Zlatú Janského plaketu
na slávnostnom akte v priestoroch historickej radnice v Roòave prevzal aj obyvate¾
naej obce Emil Gál, ktorý najvzácnejiu
tekutinu - krv, daroval u viac, ako tyridsakrát.
Mgr. Marian Kunier

Málokto vak naozaj vie, èo sa za týmito pojmami ukrýva. Málokto si uvedomí,
e za tým stojí práca a èas ¾udí, ktorí pripravujú obecné akcie, oslavy, portové
dni. e za tým stojí dlhý èas zvaovania
a prípravy toho, ako spestri dedinský kadodenný ivot. Je fajn, e takí ¾udia sú.
Nájdu sa vade, v kadej obci a kadý vymyslí nieèo iné, èo sa oplatí aj ukáza
ostatným v regióne i na Slovensku. Ako
napríklad získa titul Dedina roka, sprístupni ¾adovòu ako historickú zaujímavos, zrekontruova starý katie¾ tak, aby
slúil obyvate¾om, veï s nimi bol viac ako
desaroèia. Vdy je èo ukáza, ochota aj
dobrá nálada a zaujímavá prezentácia sa
cení. A úsmev a hrdos na historické tradície patria k tomu.
To je len èas dojmov, ktoré sme nazbierali pri návteve Vaej obce dòa 26.
októbra 2009. Cie¾om naej tudijnomotivaènej cesty bola návteva obcí so
zaujímavými aktivitami a vestrannými rozvojovými zámermi. Sme zdruenie obcí,
podnikate¾ov a mimovládnych organizácií,
pôsobiace v okrese Poltár na juhu stredného Slovenska. Aj my sa uchádzame o pod-

Príbeh z mladosti:

Tajná mincovòa

Pietne miesto vlachovského cintorína
je obohatené o vydládený chodník
Foto: - Jkè -

Miestny chodník k technickej
pamiatke ¼adovni

Obec Vlachovo za spolupráce s miestnymi turistami a Obèianskym zdruením
Stromí, za úèelom sprístupnenia, poznania a propagovania jedineènej technickej pamiatky ¼adovne, zabezpeèila upravenie, oèistenia a vyznaèenie miestneho
chodníka k ¼adovni a pri ¼adovni výstavbu oddychového prístreka, ktorý je pred
dokonèením.
Dòa 17.10.2009 starosta obce Mgr.
Juraj Kováè za úèasti predsedu Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Roòave Ing. Martina Markuovského, obèanov a turistov z Maïarska, otvoril miestny
chodník k technickej pamiatke Vlachova
- ¼adovni. Obèania naej obce i turisti
z okolia sa preli týmto chodníkom a zároveò si pozreli zrekontruovanú technickú
pamiatku ¼adovòu a oddychový prístreok
pri ¼adovni. Chodník je turisticky nenároèný, vhodný pre vetky vekové kategórie.
Ján Gallo

V roku 1964 som, ako tudent V robil
výskum náreèia vo Vlachove. Nahrával
som výpovede starích ¾udí na magnetofóne. ia¾, nezachoval som si ich rozprávanie, èo mi je teraz ve¾mi ¾úto. Preto opíem
len príbehy, ktoré mi ostali v pamäti a ktoré budú zaujíma celú irokú verejnos.
Nebohý Michal Kováè /u Lipuä/ mi
povedal, e gróf Andrái mal vo Vlachove
tajnú mincovòu. Táto mincovòa bola umiestnená na Stromíi a zaujímavé, e o tejto
nikto nevedel. Hovoril, e bol na Stromíi,
a keï iiel po lúke medzi stromami, naiel
komín, resp. dieru, v ktorej trèal suchý
strom. Po malom preskúmaní zistil, e pod

poru v programe Leader v Programe rozvoja vidieka 2007 - 2013. tudijno-motivaènú cestu sme absolvovali za úèelom
nazbiera skúsenosti, motiváciu na to, aby
sa aj obce v naom hornohradskom regióne rozvíjali a budovali. Máme bohatú sklársku tradíciu, prírodné zaujímavosti ako rovniansku gatanicu, èi na Slovensku neznámy strom - málinskú makluru, archeologické nálezisko po kyjatickej kultúre, ale
aj mnoho ïalích zaujímavostí, ktoré nám
pri Vaej návteve radi ukáeme.
Veï u nai predkovia si návtevu ctili
a váili, potvrdilo sa nielen u nás, ale aj
u Vás. Ak mozaiku regiónov poskladáme
dokopy, zistíme, e nae Slovensko je
mimoriadne zaujímavá a nádherná krajina. Ale sa treba díva otvorenými oèami.
A keïe sa blíia najkrajie sviatky v roku, eláme Vám, aby ste ich preili v zdraví, astí a poehnaní, v pokoji a v kruhu
svojich blízkych - nielen príbuzných, ale
aj spoluobèanov a priate¾ov. Aby ste spolu nazbierali mnoho úspechov pri budovaní obce do krásy aj do bohatstva.
Ing. Aneka Morongová
manaér OZ MAS Hornohrad

dierou je nejaká miestnos. Bol vak sám,
a preto si povedal, e tam sa nepúa, ale
zorganizuje nejakého kamaráta, s ktorým
vykonajú podrobnejí prieskum. Za tým
vak ochorel, ostal pripútaný na lôko a tam
sa u nedostal.
Táto príhoda bola pre mòa prekvapením, nako¾ko nikdy som o tom vo Vlachove nepoèul. Preto som sa opýtal historika,
ktorý ma na V v Preove uèil, èi môe by
taká miestnos. Ten mi potvrdil a povedal,
e medzi historikmi taká správa je a e je
to skutoènos.
Michal Kováè mi ete povedal, e na
Stromíi je uloený aj druhý poklad, ktorý
si tam uloil zbojník Michal Vdovec. O tom
vak nevedel viac poveda len to, e je uloený v stromoch nad chodníkom, ktorý je
pod chatou na Stromíi.
prom. fil. Miloslav Ïurán st.

Právne okienko

Ohrozovanie mravnej výchovy mládee

Pod¾a èlánku 42 ods. 1 Ústavy SR okrem
toho, e má kadý právo na vzdelanie je kolská dochádzka povinná a jej dåku po vekovú
hranicu ustanovuje zákon. Dnes je to veková
hranica do 16 rokov veku. Rodiè alebo zákonný
zástupca iaka, ktorý nevykoná vetky moné
opatrenia, aby diea chodilo do koly sa môe
dopusti priestupku alebo trestného èinu.
Prípady s niou spoloèenskou nebezpeènosou sú kvalifikované ako priestupky na
úseku kolstva a výchovy mládee. Tohto
priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä tým, e
neprihlási diea na povinnú kolskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivos o povinnú
kolskú dochádzku iaka. Za priestupok
mono uloi pokutu do výky 99,58 Eur.
Vedenie základných kôl je zo zákona povinné mesaène podáva aktuálne informácie o ia-

koch, ktorí prekraèujú hranicu neospravedlnených vyuèovacích hodín. Obce, prostredníctvom kolskej komisie pravidelne posudzujú
oznámenia riadite¾ov Z. Na základe závanosti vymekaných neospravedlnených hodín
odporúèajú prija rôzne opatrenia, poènúc upozornením rodièov na nedbalú kolskú dochádzku, cez pokarhanie rodièov a po návrh na zastavenie výplaty prídavkov na diea a v krajnom prípade aj návrh na ústavnú starostlivos o diea.
V prípade, e bol rodiè rieený v priestupkovom konaní za zanedbanie starostlivosti o povinnú kolskú dochádzku iaka a toto rieenie
nesplnilo výchovný úèel, môe by postihnutý
za trestný èin Ohrozovanie mravnej výchovy
mládee, pod¾a § 211 Trestného zákona. Za
tento trestný èin hrozí rodièovi, resp. zákonnému zástupcovi dieaa trest odòatia slobody a
na dva roky.
Mgr. Marian Kunier
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Futbalisti majú nad èím rozmý¾a

Po vlaòajej jeseni sme na tomto mieste Vlachovských novín uviedli èlánok s titulkom Futbalová jeseò v znamení omladenia a prestavby mustva. V tabu¾ke sme vtedy
boli na 5. mieste. U pred ukonèením jarného kola to vak zaèalo v naom omladenom
mustve krípa. Prestalo sa nám dari, ba v poslednom kole v Pleivci sme nastúpili
len deviati a po prehre 5:1 sme museli predèasne zápas ukonèi. Aj tak sme vak v minuloroènej súai skonèili na 6. mieste tabu¾ky (25-11-5-9-50:43-38).
Vo futbalovom roèníku 2009/2010 sme tovi, domácim a vyhovuje mu výsledok
zaèali domácou výhrou nad Gemerskou dosiahnutý na ihrisku. Pri inzultácii rozhodPolomou 2:1 gólom J. Liptáka st. a T. Pi- cu (aj keï v skutoènosti nebola, ale on to
toòáka. U v tomto zápase sa vak ukáza- potvrdí), je situácia jasná. Viacerí z naich
lo, e príliné omladenie mustva najmä mladých chlapcov, ktorých výchovou v donamiesto záloníkov Jakaba a Ruppa nebu- raste pripravujeme pre A - mustvo, budú
de na dosiahnutie dobrých základov v 1. musie vstúpi do seba, vyrás z puberty,
triede OFM postaèova. V zápase druhého presta robi frajeriny, neúrova najmä
kola v Dlhej Vsi (2:2 - Hricko, T. Hronec) v sobotu pred zápasom tak, e hráèa nemôsme napriek tomu siahali po troch bodoch eme zobudi do obeda, ale najmä trénoa výhrou sme zavàili aj tretie kolo doma va a prebudi v sebe bojového ducha.
s Dlhou Lúkou (4:3 - Zd. Gecelovský 2,
Mustvo dorastu hralo v zloení: . BronT. Hronec). Vo tvrtom kole Dedinky - Vla- ïo, Ján Fandák, M. omák, ¼. Koár,
chovo (3:3 - Zd. Gecelovský, Lipták st., M. ivec, E. Hajdúk, M. Ïurán, O. HatvaLipták ml.) sme dosiahli ete remízu, no ník, D. Klein, M. Pitoòák, M. Leko, J. Hajpotom nasledovala séria prehier: Vlachovo dúk, L. Kováè, T. Ïuraj, I. Bujna, D. Elexa,
- Dobiná 2:5 (T. Hronec, M. Molda), Krh. M. Marci, T. Pitoòák.
Podhradie - Vlachovo 3:0, Betliar - VlaMustvo iakov pre nízky poèet chlapchovo 5:1 (T. Hronec). Doma s Pleivcom cov v prísluných vekových roèníkoch nesme iba remizovali 1:1 (T. Hronec), no v Br- bolo tento rok do súae prihlásené. Viazotíne sme prehrali vysoko 5:2 (Lipták ml., cerí nai iaci hrajú formou hosovania v okoLipták st.). Za zmienku o tomto kole stojí litých obciach.
hromadná bitka hráèov a fanúikov v zápaFutbalový klub vedie výbor FK TJ Vlase Pleivec - Honce, èo svedèí o ve¾mi na- chovo v zloení: Mgr. Juraj Kováè, Mgr.
pätej situácii v okresnej súai. Po dlhom Ján Gecelovský, Ondrej Marci, Ing. Z. Koèase sa námu mustvu podarilo zabodo- váèová, Pavol Hajdúk, Duan Elexa, Jozef
va doma v zápase proti Jablonovu nad Varga, trénermi sú Milan Hajdúk (A - muTuròou 3:1 (Hricko, Bièák, Lipták st.), no stvo) a Ján Hajdúk (dorast). Klub má aj
potom sme u do konca jesene len pre- technický tím na prípravu ihriska v zloení:
hrávali: Rudná - Vlachovo 2:1 (T. Hronec), P. Hajdúk, O. Èernaj, M. Suchý, V. OnVlachovo - V. Slaná 1:3 (T. Hronec), Li- drejèík a i. Vedúcim mustva dospelých je
povník - Vlachovo 8:0, jarné predkolo G. O. Marci, kapitánom Z. Gecelovský.
Poloma - Vlachovo 5:0 (nedokonèené
Futbalové dianie vo Vlachove - starostopä pre nízky poèet naich hráèov).
livos o hráèov, spolupráca s okresným
Na aké-také ospravedlnenie náho futbalovým zväzom, príprava ihriska, dremustva môe poslúi len skutoènos, e sov, preprava hráèov na zápasy a i. spoèíod zápasu v Rudnej sme hrali bez bran- va na pleciach nieko¾kých naich obèakára Vlada Organa, ktorý sa po hrubom nov. Nastal vak èas obmeny funkciofaule musel podrobi operácii kolena.
nárskeho kádra, preto vyzývame kadého,
Jeseò sme teda skonèili na ve¾mi kto má záujem vo futbalovom klube praconebezpeènom 12. mieste (predposled- va, aby sa prihlásil u predsedu klubu.
nom) s výsledkami 14-3-3-8-23:45-12. Výroèná schôdza FK TJ Vlachovo bude
Zloenie mustva sa pritom v podstate poslednú januárovú sobotu 2010. Vo výnezmenilo, pretoe na vlastnú iados bore by mali pracova najmä tí rodièia,
odili len Rupp do Dobinej a Jakab do ktorých deti sú hráèmi klubu.
Rudnej. V zahranièí je imon a M. Mlynár,
V r. 2009 zabezpeèil futbalový oddiel
zranený bol Organ, Rybár a ¼. Hlaváè, zo na Ministerstve vnútra SR zmenu svojich
súpisky nehral M. Ondrejèík a O. Lesko- stanov. Vypustené bolo prímenie Drustevvjanský. Ostatní hráèi hrali striedavo v zlo- ník, take oficiálne pomenovanie má dnes
ení: Organ, Hricko, Zd. Gecelovský, Lip- Telovýchovná jednota - Futbalový oddiel
ták st., Lipták ml., T. Hronec, Marci, i- Vlachovo. tatutármi TJ FO sú Juraj Kováè
mon, Fecko, M. ivec, T. Molda, T. Pito- a Duan Elexa. Pri výmene funkcionárov
òák, M. Gál, M. Hajdúk, D. Rybár - po 2x), sa tatutármi stanú noví èlenovia TJ FO po
D. Bièák, M. Molda.
schválení èlenskou schôdzou. TJ FO VlaPre jarné obdobie vyvstáva pre výbor chovo funguje ako obèianske zdruenie,
vána úloha - posilni mustvo, najmä jeho ktoré si môe zriadi aj ïalie portové odobrannú èinnos o skúsených hráèov, diely, napr. turistický, volejbalový, nohejpretoe obdraných 45 gólov a prehratých balový, motoristický a i. Finanèné prís8 zápasov zo trnástich svedèí o mnohom. pevky na èinnos FO TJ Vlachovo okrem
Osobitnou kapitolou je situácia v mu- obce môu by poskytnuté aj z 2% dane
stve náho dorastu. Zaèiatok súae malo fyzických osôb (èo sme vybavili v novembri
pomerne dobrý, no v závere kola prilo 2009), z èlenského, z dobrovo¾ných prísokrem herných výpadkov aj k psychické- pevkov, darov, dotácií, grantov a pod. Na
mu nezvládnutiu zápasov, k inzultácii roz- èinnos TJ FO bude potrebné finanèné
hodcu v Gem. Hôrke a tým ku kontumácii, prostriedky zdrui, pretoe iba obec tento
vylúèeniam hráèov a vysokým pokutám pre oddiel neutiahne.
futbalový klub. Veríme trénerovi a chlapTJ FO má pod¾a stanov právo pouíva
com z dorastu, e im doslova ilo o ivot, svoju vlajku, zástavu, preukaz, znak, peèiatno bolo to treba riei inou formou. Takto ku so svojím názvom a oznaèením.
sme doplatili morálne i finanène, pretoe
Juraj Kováè
ObFZ ia¾bohu verí rozhodcovi, delegápredseda

Najproduktívnejí futbaloví strelci Ing. Ján Lipták a Tomá Hronec v akcii

Foto: . Majerèák

Pozvanie na premiéru filmu Vitajte vo Vlachove
Obec Vlachovo má v rámci Gemera mimoriadne zachovaný a bohatý potenciál ivých
¾udových tradícií, spoloèenských aktivít obèanov, vzácnych kultúrnych pamiatok, pamätihodností a prírodných krás. V záujme uchovania týchto zaujímavostí pre budúce generácie
a vïaka obetavej ochote súèasníkov robi pre svoju obec tradiènú kultúru, port, vzdelávanie èi ïalie spoloèenské aktivity, rozhodla sa obec da vyhotovi film - obecný dokument
o vetkom, èo vo Vlachove máme zaujímavé z h¾adiska turizmu.
Film má pomenovanie Vitajte vo Vlachove. Okrem svojho dokumentaèného poslania
má za cie¾ poslúi aj ako prezentaèný materiál pre turistov, èi ako hodnotný darèek rodákom, priate¾om alebo hosom obce.
Na premiéru filmu, ktorá sa uskutoèní v Kultúrnom dome vo Vlachove v sobotu 19. decembra 2009 o 16.00 hod. za úèasti tvorcov tohto malého dokumentaèného diela, Vás vetkých srdeène pozývame. Ak bude záujem, film premietneme v tento veèer viackrát.
Mgr. Juraj Kováè

Marcel boduje ïalej Aerobik vo Vlachove
Prvé podujatie zóny strednej Európy pripravili organizátori v Èeskom Pøerove 9. a 10.
mája 2009.
Marcel Labuzík sa po úspenom zvládnutí kvalifikaèných jázd prebojoval z B finále druhého miesta do A finále, kde skonèil na ôsmom mieste z 21 jazdcov strednej
Európy a na prvom mieste zo SR.
Ïalie podujatie Majstrovstiev SR v autokrose sa uskutoènilo 31. mája 2009 vo
Fi¾akovských K¾aèanoch pri Luèenci. Celé
podujatie bolo poznaèené dadivým poèasím, ktoré zapríèinilo slabú úèas slovenských pretekárov. Niektorí jazdi nezvládli tra
a preteky neukonèili.
Marcelovi sa na blate jazdilo dobre a aj
keï vo svojej divízii mal len jedného súpera,
bola to preòho nová skúsenos a preteky sa
mu podarilo úspene dojazdi na 1 mieste.
Marcel Labuzík sa v dòoch 20. a 21. júna
2009 zúèastnil tradièného okresného podujatia Dobinský kopec, na ktorom tartoval,
ako predjazdec.
Monika Labuzíková

Èistenie turistického
chodníka

Kadoroène sa turisti okresu Roòava
pod vedením Pavla Molnára, okresného
znaèkára Klubu slovenských turistov, zúèastòujú na èistení turistických chodníkov
v okrese Roòava.
V tomto roku na èistenie a údrbu bol
vybraný úsek Chata pod Stromíom-Sedlo
Súlová-Volovec, na magistrále E8. Tejto akcie sa zúèastnilo dòa 19. mája 2009 i sedem turistov z Vlachova. Spolu s ïalími
turistami vyèistili turistický chodník od spadnutých konárov, od konárov po abe, ve¾kých
kameòov, náletov drevín a vysokej trávy.
Doporuèujeme turistom prejs tento
úsek pre jeho peknú scenériu a pekné výh¾ady na dolinu Súlovského potoka a okolitých
vrchov.
Ján Gallo

Skoro tri roky sa eny vo Vlachove venovali pravidelným tréningom krásneho enského portu - AEROBIKU, ktorý spája
port, tanec, starostlivos o telo a predovetkým rados z pohybu v jeden celok.
Zaèalo to 2. mája v roku 2007, keï sa
zrealizovalo prvé stretnutie ien vo Vlachove v klubovni Domu dôchodcov, kde sa po
prvý raz stretlo hneï 14 ien s cvièite¾kou
Soòou Fabiánovou. Neskôr to u bolo 26
ien, ktoré chodili cvièi pod¾a toho, ako im
ich èas dovolil.
Tréningy sa uskutoèòovali kadý pondelok a v stredu od 18.30 hod. V letných
mesiacoch bývali v sále kultúrneho domu
vo Vlachove. Poïakovanie patrí p. Andrei
Hajdúkovej, ktorá vec iniciovala a oslovila
p. Soòu Fabiánovú, aby sa eny vo Vlachove venovali tomuto portu...
Keïe záujem o aeróbne cvièenia pretrváva a doteraz a pani Fabiánová sa kvôli
pracovnej zaneprázdnenosti nemôe vlachovským enám venova, chceli by sme
oslovi a zároveò aj vyzva ochotnú cvièite¾ku spomedzi Vás, váení obèania, aby opä
rozbehla túto krásnu aktivitu.
Soòa Fabianová,
Jana Teplická
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