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Zrodenie nového života
Milí priatelia, čitatelia Vlachovských
novín!
Všetkých Vás srdečne pozdravujem
a prajem Vám pokojné a radostné prežitie
veľkonočných sviatkov. Prajem Vám, aby
ste počas nich nezabudli na to, čo je ich
podstatou: Veľká noc je oslavou Ježišovej
smrti na kríži a Jeho vzkriesenia. Pripomína nám obete v prospech druhých a súčasne to, že smrť nie je konečným slovom
ľudského jednania. Pripomína nám, že
v smrti máme nádej prechodu do nového
života, ktorý nám otvoril práve Ježiš. Preto
je Veľká noc najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Značí zrodenie nového
života, ktorý otvára nové možnosti už
počas nášho pozemského putovania.
Ježiš naplnil predpovede Starej zmluvy, kde sa píše, že verný Boží služobník
položí svoj život za mnohých. Kristova
smrť je teda dôsledkom a vyvrcholením
Jeho celoživotného postoja úplnej odovzdanosti a vernosti Bohu a Božieho záujmu
o človeka. Prijal bezmocnosť kríža, aby sa
prejavilo Jeho vydanie sa do Božej vôle
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S ozdravením životného prostredia začnime od seba
Dlhotrvajúca, aj keď na sneh nie príliš bohatá zima sa konečne pominula.
Dažďov nám priniesla dosť, čo pozitívne vplýva na kvalitu našich vodných zdrojov.
S príchodom jari sa každý z nás snaží urobiť si poriadok v dome, na dvore či
v záhrade. Obec to víta, pretože čím krajší, upravenejší je váš majetok, tým je krajšia a zdravšia obec.
Je chvályhodné, že sa obci s pomocou uvedomelých občanov postupne
darí odstraňovať staré krivdy páchané
na prírode "za našimi humnami". Mnohí
občania totiž v snahe zbaviť sa nepotrebných vecí, lístia, tráv či konárov, vyvážajú tento odpad k potoku, k rieke,
k železničnej trati, do Krä, ba aj do
lesných porastov Pod Michlovom, do
Halbokieho, Za mošidlá, Na Mašu a i.
Nerobte to, pretože príroda si s takýmto odpadom sama neporadí. Pracovníci
obce ho musia s problémami naložiť na
autá a odviezť na riadenú skládku.
Aby sme vám pri legálnej likvidácii
domového odpadu vyšli v ústrety, obec
realizuje nasledovné opatrenia:
- Týždenne robí zber a odvoz domového odpadu na riadenú skládku. Platí
za to ročne takmer pol milióna korún.
- Prostredníctvom vás a firmy Fúra robí separáciu a odvoz plastov, skla, papiera a iných komodít, čím znižuje tonáž
a platbu za uloženie a likvidáciu odpadu.
- V jarných a jesenných mesiacoch
Fúra pristavuje veľkokapacitný kontajner
pri ceste do Doliny (za studňou). Môžete do neho uložiť nadrozmerný domový
odpad, ktorý sa nezmestí do smetných

nádob. Pozor - neukladajte do neho
drevo, stavebný odpad, kovy a iné ťažké
predmety, ktoré sa dajú použiť doma ako
palivo, alebo predať do zberných surovín. Stavebný odpad ukladajte na miesta
po dohode so starostom. Za každý kontajner platí obec cca 10 tisíc korún.
- V týchto dňoch stavajú zamestnanci
obce malé kompostoviská na uloženie
záhradného odpadu - trávy, posekaných
konárov, lístia a iného záhradného odpadu vhodného pre kompostoviská. Pozor - na kompostovanie nie je vhodné
orechové lístie.
Kompostoviská budú zriadené: - Za
Ulicou, za záhradou Ing. V. Klobušníka,
nad záhradou J. Mihóka, pri hámre - bývalé hnojisko, na cintoríne - betónová jama,
na Dedinskej lúke v Doline a pri mlyne.
- Na cintoríne bol osadený oceľový
kontajner, do ktorého bude možné ukladať použité vence z umelej hmoty, kahance, umelohmotné fľaše a iný umelý
materiál. Pokosenú trávu a vyschnuté
kvety rastlinného pôvodu ukladajte do
vybetónovanej jamy.
- Obec zakúpila stredne veľký drvič
konárov do hrúbky 6 - 8 cm. tento nenáročný stroj si môžete bezplatne zapo-

žičať a po zaučení si svojpomocne podrvíte drobný drevený odpad za cenu vami
zakúpeného benzínu. Získanú drevnú
drvu môžete použiť ako palivo, alebo
uložiť do kompostoviska.
Okrem tvorby čiernych skládok domového odpadu trápia obec aj ďalšie prehrešky niektorých občanov voči životnému
prostrediu. Ide najmä o znečisťovanie
potoka, rybníka a malých jarkov domovými splaškami. Každá domácnosť sa pri
kontrole pracovníkov z oblasti ochrany životného prostredia musí preukázať dokladom o likvidácii svojich splaškových
vôd, preto si doklady o ťahaní vody zo
septikov a žúmp starostlivo odkladajte.
Vzhľadu obce neprospieva žiaľbohu
ani výzor mnohých starých domov, ktorých majitelia dlhodobo nedbajú o ich
stav. Ošarpané priečelia domov, zanedbané dvory, zarastené záhrady svedčia
o zlom gazdovi, resp. o nevládnosti majiteľa. Každý má však príbuzných, ktorí
sa musia o svoj majetok postarať tak,
aby nešpatil obec.
Obecné zastupiteľstvo vyšlo majiteľom
týchto domov v ústrety tým, že už pred
troma rokmi prijalo uznesenie o 50-percentnej zľave z dane za nehnuteľnosť. Nikto však doteraz o túto zľavu nepožiadal.
Vážení občania!
Naša dedina je pekná a zdravá. Tak
o nej hovoria turisti. My však najlepšie
vieme, kde má svoje nedostatky a boľačky. Je na nás, aby sme ich čo najskôr
odstránili a napravili.
Juraj Kováč

a moci, ktoré sa ukázali v Ježišovom
vzkriesení.
Aby sme aj my mohli okúsiť moc Kristovho vzkriesenia, musíme prekročiť rámec
rozumovej viery. Ježiš svojou smrťou našu
smrť zničil. To znamená, že napriek tomu,
že zomrieme, nemusí to byť večná smrť.
Svojim zmŕtvychvstaním Kristus obnovil život. A tak, vzkriesením Syna nám dal Otec
živú nádej. Touto nádejou sa musíme nechať viesť a dúfať, že aj v našom živote sa
môže niečo zmeniť. A dúfať znamená veriť.
Viera v Boha ma vedie k pokore, že nie
som pánom ani svojho života, ani stvorenia, ktorého som iba súčasťou. Viera mi
dáva nádej a skúsenosť, že ma niekto prijal aj napriek mojej hriešnosti a nedostatočnosti. Prijal ma v plnom zmysle tohto
slova - bez výčitiek. Viera mi umožňuje
hlboko prežívať aj odpustenie. A dáva silu
odpúšťať druhým. Je pre mňa povzbudením zodpovedne žiť a povstávať aj vo
chvíľach slabosti a zlyhania.
Veľká noc je teda pre mňa povzbudením na ceste oslobodenia sa od všetkých
zbytočností, na ceste k tomu podstatnému
- žiť ako Ježiš v službe druhým, nemerať
zmysel života úspechom a presadzovaním samého seba, ale ochotou byť tu
pre druhých a vedieť preto aj niečo obetovať. Veľká noc je pre mňa taktiež nádejou,
že smrť je bránou do nového života.
Prajem Vám, milí priatelia, aby aj tohoročná Veľká noc pre Vás bola oslavou
a pripomienkou nádeje, že:
- náš život sa neskončí nezdarom a temnotou,
- máme niekoho, kto je nám celý život po
boku, či už v radosti a šťastí, alebo v trápení, utrpením a smrti,
- sme určení a vedení k plnému životu bez
konca,
- toto všetko je naozaj reálne - v Božom
Synovi.
Mgr. Radovan Gdovin, administrátor

Výberové konanie
Obec Vlachovo vypisuje výberové
konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Vlachovo. Uchádzači
o túto funkciu musia podať písomnú
prihlášku do 22.4.2009 na Obecnom
úrade vo Vlachove. Súčasťou prihlášky
je výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace, ako aj doklad o vzdelaní
a praxi.
Kvalifikačným predpokladom na
funkciu hlavného kontrolóra obce je
ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie ekonomického smeru a prax
v ekonomickom odbore.
Voľby hlavného kontrolóra obce
Vlachovo sa uskutočnia dňa 6. mája
2009 na Obecnom úrade vo Vlachove.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
17. mimoriadne OcZ
dňa 22. januára 2009
Program:
- Porušovanie verejného poriadku
a zákaz konania nočných diskoték
v pohostinstve Jednota SD.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vlachovo č. 2/2009 o podmienkach
konania verejných podujatí na území
obce.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vlachovo č. 3/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci.
- Informatívnu správu o príprave 32.
ročníka Výstupu na Stromíš.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol starosta obce. Na základe
sťažností občanov obce, že je porušovaný nočný pokoj, v obci je neporiadok a je
ničený majetok občanov počas konania
verejných nočných kultúrnych podujatí diskoték v pohostinstve na ulici Kpt. Nálepku sa rozhodol zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Mladiství v podnapitom stave rozbíjajú okná
a ploty občanov žijúcich v blízkosti pohostinstva, pred obchodom Jednoty je
v sobotu ráno neporiadok, znečistená je
horná a dolná autobusová zastávka, Ulica
kpt. Nálepku, nedospelí návštevníci vykrikujú oplzlosti, "túrujú" autá, narušujú
nočný pokoj. Pri poslednej diskotéke
došlo dokonca k vážnemu fyzickému
útoku na dvoch občanov obce. Prípad je
riešený OO PZ v Dobšinej, kde boli zistení páchatelia - občania z Dobšinej a Kobeliarova. Bezpečnostná situácia v obci
je vypätá a preto navrhuje riešiť uvedený
problém s prevádzkovateľmi pohostinstva
a upozorniť ich na dodržiavanie otváracích hodín, ktoré majú povolené na základe rozhodnutia obce Vlachovo č.
85/2008 zo dňa 12. mája 2008, t.j.
v pracovných dňoch a v nedeľu do 22.30
hod a v piatok a v sobotu do 23.00 hod.
Podpisová akcia občanov svedčí o tom,
že si neželajú organizovanie nočných diskoték v obci.
Poslanci so zákazom diskoték v pohostinstve súhlasili.
Schválené bolo Všeobecné záväzné
nariadenie obce Vlachovo č. 2/2009
o podmienkach konania verejných podujatí na území obce a č. 3/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vlachovo.
Informáciu o príprave 32. ročníka Výstupu na Stromíš podal starosta obce. Riaditeľom výstupu je Ing. Miloslav Gál ml.
Dňa 24. januára 2009 ráno o 8.30 hod
sa uskutoční položenie venca k pamätníku SNP, príhovor starostu a malý ohňostroj odštartuje výstup. Na Stromíši bude
podávaný čaj, losovaná bude tombola,
vstupenky, odznaky a lístky na guláš
budú predávané pri prezentácii ráno.
JUDr. Ján Klobušník informoval, že
MO MS vo Vlachove pripravuje oslavy
60. výročia založenia MO MS vo Vlachove a uvažuje sa aj o stretnutí rodákov.
Oslavy budú 8. mája 2009, preto žiada
OcZ, aby vytvoril prípravný výbor a začalo
sa s prípravou osláv. Je potrebné zabezpečiť organizačne oslavy a pripraviť kultúrny program. Ďalej informoval, že spracoval projekty, ktorými žiadal MS - fond Proslovakia o pridelenie finančných pro-

striedkov na organizovanie osláv 60.
výročia založenia MO MS, na vydanie CD
nosiča mužskej speváckej skupiny Pekná
dolinka a nadviazanie spolupráce so slovenskou obcou Tóthkomlos v Maďarsku.
Starosta obce navrhol v rámci úspor rozpočtu spojiť oslavy tento rok s LFĽSaT,
ktorý sa koná každoročne v mesiaci
august.
Ing. Viliam Klobušník upozornil, že je potrebné okamžite opraviť strechu na ZŠ,
ktorá zateká, zatečená je stena, zvonku odpadáva omietka. Kým sa nevybavia peniaze
na väčšie opravy treba urobiť aspoň
výmenu poškodenej strešnej krytiny.
Starosta obce informoval, že obec podala na KŠU v Košiciach žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na opravu
strechy na budove ZŠ. Táto žiadosť už
bola postúpená na MŠ SR.
Dušan Elexa sa dotazoval, ako funguje
masážne lôžko Seragem a či je záujem
občanov o masáže.
Starosta obce informoval, že obec zriadi prostredníctvom ÚPSVaR v Rožňave
v priestoroch bývalej MŠ chránené pracovisko. Zamestná v nej invalidnú dôchodkyňu Miroslavu Ondrejčíkovú, čo je
podmienkou pri zriadení chránenej dielne. Spolu s ňou tam bude pracovať jej
matka Božena Ondrejčíková, ktorá bude
zamestnaná, ako pracovný asistent, pretože dcéra zo zdravotných dôvodom potrebuje pomoc a celodennú starostlivosť.
Obidve budú zamestnancami obce
a ÚPSVaR bude obci prispievať na ich
mzdu po dobu 24 mesiacov. Miroslava
Ondrejčíková bude vykonávať klasickú
masáž a Božena Ondrejčíková bude obsluhovať masážne lôžko Seragem. K zriadeniu dielne obec vybavila súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a od ÚPSVaR v Rožňave.

18. zasadnutie OcZ
dňa 27. apríla 2009
Program:
- Správa nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky za rok 2008
- Záverečný účet obce za rok 2008
- Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce o výsledku inventarizácie
majetku k 31. 12.2008
- Príprava výjazdového rokovania predsedu a vedenia Košického samosprávneho kraja so starostami a primátormi
miest a obcí okresu Rožňava dňa
31. 3. 2009 vo Vlachove.
- Prezentácia obce Vlachovo v Paríži
v dňoch 29. 5. - 2. 6. 2009
- Rôzne:
a) plán kultúrno-spoločenských podujatí obce a organizácií vo Vlachove na
rok 2009. Príprava osláv 60. výročia
MO MS vo Vlachove
b) Podané žiadosti na dotácie, projekty,
zmluvy na rok 2009 - informatívna správa
c) Redakčná rada internetovej stránky
obce Vlachovo - menovanie
d) Výstavba turistického prístrešku pri
grófskej ľadovni s prispením grantu
15 tis. Sk /498 eur/ pre OZ Stromíš.
e) Zriadenie Klubu mladých vo Vlachove
f) Riešenie využitia dreva z bývalého
chráneného stromu brest horský.
g) Správa zo zasadnutia komisie OcZ
pre výstavbu a územný plán.
h) Informácia o cene vody pitnej a odvedenej - platnej od 3. 2. 2009

i) Návrh na zmenu vo funkcii obecného
kontrolóra
j) Nájomná zmluva s Lesmi SR o prenájme horného rybníka a priľahlých plôch.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj
Kováč. Program zasadnutia doplnil o bod
- Správa kontrolórky obce o overení účtovnej uzávierky.
V správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky, ktorú predložil predseda finančnej komisie Dušan Elexa, nezávislá audítorka Ing. Lýdia Burkovská
uviedla, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu obce a je v súlade s predpismi
o hospodárení obce.
Záverečný účet obce za rok 2008
predložila Renáta Lešková. Tento bod
bol doplnený o správu o overení účtovnej
závierky hlavnou kontrolórkou obce pani
Máriou Gallovou, ktorá vypracovala
podrobnú správu činnosti hlavnej kontrolórky od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Prejednaná bola tiež správa ústrednej
inventarizačnej komisie obce o výsledku
inventarizácie majetku k 31. 12. 2008.
Výjazdového rokovania predsedu
a vedenia Košického samosprávneho
kraja so starostami a primátormi miest
a obcí okresu Rožňava dňa 31. 3. 2009
vo Vlachove, o ktorom informoval starosta obce sa zúčastní asi 80 ľudí. Rokovanie sa bude konať v kaštieli. Účastníkov rokovania privíta starosta Mgr. Juraj
Kováč, ktorý powerpointovou prezentáciou o obci priblíži účastníkom históriu
i súčasný život v obci.
Pri správe o reprezentácii obce Vlachovo v Paríži v dňoch 29.5. do
2.6.2009, starosta obce predložil žiadosť Matice slovenskej a francúzskoslovenskej asociácie o reprezentáciu
obce v Paríži. Pre obec Vlachovo je cťou
reprezentovať Slovensko v zahraničí.
Táto akcia je však len s malou dotáciou
Matice slovenskej. Obec nemá dosť finančných prostriedkov na realizáciu tejto
akcie. Občianske združenie Stromíš vo
Vlachove požiadalo Krajský úrad o dotáciu na uskutočnenie tejto reprezentácie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie vo výške 500 eur pre
Občianske združenie Stromíš. Podľa
predbežného plánu bude reprezentovať
obec súbor Stromíš.
JUDr. Ján Klobušník, podpredseda
MO MS vo Vlachove, oboznámil prítomných s prípravou osláv 60. výročia MO
MS vo Vlachove. Po rozprave poslancov
nebudú tieto oslavy súčasťou folklórnych
slávností ale sa uskutočnia samostatne
dňa 8. mája 2009. Folklórne slávnosti
spolu s remeselníckym jarmokom sú
naplánované na 15. - 16. augusta 2009,
spolu s pozvaním rodákov obce.
pokračovanie v budúcom čísle
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90 rokov
Vilma Černajová,
26.1.1919, Kúpeľná 312

85 rokov
Mária Ďuránová,
27.1.1924, Letná 52

80 rokov
Zuzana Bendíková,
27.1.1929, Kamenná 138

75 rokov
Juraj Jánošík,
26. 1. 1934, Nová 293

70 rokov
Žofia Hroncová,
24. 2. 1939, Kúpeľná 298
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Jana Teplická - Ondrej Vido
14. 2. 2009
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Viera Hudecová,
8. 4. 1923 - 4. 2. 2009, SNP 242

Predseda a vedenie Košického
samosprávneho kraja vo Vlachove
Nestáva sa často, aby vedenie Košického samosprávneho kraja v najsilnejšom
zložení vedúcich odborov KSK na čele s predsedom JUDr. Zdenkom Trebuľom
navštívilo Rožňavský okres. Stalo sa tak 31. marca 2009, kedy sa čelní predstavitelia
KSK stretli so starostami obcí a primátormi okresu Rožňava na spoločnom výjazdovom rokovaní v Kultúrnom dome vo Vlachove. Zúčastnil sa ho aj prednosta OÚ
Rožňava Mgr. Ľubomír Hlaváč, riaditeľ RRA v Rožňave Ing. Miroslav Boldiš
a ďalší hostia.
Cieľom rokovania bolo riešenie problémov okresu a poskytnutie pomoci zo
strany KSK.
Starosta obce Juraj Kováč formou
audiovizuálnej prezentácie poskytol
predstaviteľom kraja i okresu informáciu
o histórii a súčasnosti obce Vlachovo
s predložením vízie o jej perspektívach.
Hostia vysoko ocenili aj osobnú prehliadku obce na ekologickom turistickom vozidle firmy Domica Resort, ktorú
vedú naši občania. Pochválili úpravu
a výzor obce, aj keď po zime, podľa
nás, ešte nie je upravená.

V diskusii sa starostovia dožadovali
rekonštrukcie ciest, obecných budov
a priestranstiev, kriticky poukázali na
zdĺhavé problémy pri získavaní finančných prostriedkov na rozvoj obcí a miest
z európskych zdrojov a i.
Podujatie bolo financované z rozpočtu KSK a ZMOHG. Naša obec si jeho
prípravou a spolufinancovaním výrazne
vylepšila svoj spoločenský význam a má
otvorené dvere k predstaviteľom KSK
pri vybavovaní svojich rozvojových
zámerov.
Juraj Kováč
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Zasadnutie vedenia Košického samosprávneho kraja vo Vlachove. Predseda
KSK JUDr. Zdenko Trebuľa pri odpovediach na otázky starostov okresu Rožňava.
(K čl. na str. 2)
Foto: Ing. Z. Kováčová

Vyúčtovanie - STROMÍŠ 2009
Príjmy:
Čaj ( 53 x 0,05 € )
Odznaky (128 x 1 € )
Tombola (226 x 0,50 €)
Guláš (85 x 2 €)

2.65 €
128,00 €
113,00 €
243,65 €
170,00 €

Výdavky:
Veniec
9,95 €
Tombola
47,44 €
Mater. (čaj, recepcia, megafón) 78,64 €
Mater. (poháre, krep.paier)
21,60 €
Odznaky
160,00 €
317,63 €
Guláš ( 85 x 2 € )
170,00 €
Vypracovala: Lešková
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Využívajte služby Ceragemu
a buďte zdravší

Volebná komisia obce Vlachovo v zložení: zľava hore: Mgr. Š. Honétzy, Mgr. M. Kušnier, R. Lešková, prom.fil. M. Ďurán st., Mgr. M. Bendík. Dole: Mgr. M. Kováčová,
Mgr. Z. Kasperová, V. Ondrejčíková, M. Lešková
Foto: Mgr. Juraj Kováč

Voľby prezidenta SR vo Vlachove
V zmysle zákona č. 46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky sa konali dňa 21. marca 2009
voľby aj v našej obci.
Na základe § 3 tohto zákona určil
starosta obce jeden volebný okrsok. Prvé
zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa
uskutočnilo 26. februára 2009 na Obecnom úrade vo Vlachove, kde boli predstavení členovia okrskovej volebnej komisie, a to: Mgr. Miloš Bendík, prom. fil.
Miloslav Ďurán st., Mgr. Štefan Honétzy,
Mgr. Zuzana Kasperová, Mgr. Mária Kováčová z Gemerskej Polomy, Mgr. Marian
Kušnier, Marta Lešková a Viera Ondrejčíková. Zapisovateľkou bola starostom obce menovaná Renáta Lešková. Za predsedníčku okrskovej volebnej komisie bola
navrhnutá a následne schválená Marta
Lešková. Za podpredsedu tejto komisie bol

navrhnutý a schválený Mgr. Marian Kušnier.
Z celkového počtu 732 oprávnených
voličov sa volieb zúčastnilo 411 voličov.
Voľby prebehli regulérne s týmito výsledkami:
Ivan Gašparovič 290 hlasov,
Iveta Radičová 64 hlasov,
ostatní kandidáti dostali spolu 57 hlasov.
Druhého kola volieb prezidenta SR dňa
4.4.2009 sa z celkového počtu 729 oprávnených voličov z obce Vlachovo zúčastnilo
448 občanov. Predstavuje to 61,45%-nú
účasť. Kandidát na prezidenta Ivan Gašparovič dostal od našich občanov 384
hlasov, Iveta Radičová 63 hlasov.
Našim občanom patrí poďakovanie za
účasť na voľbách, keďže oproti celoslovenskému priemeru 51,67% sme dosiahli
účasť 61,45%.
Marta Lešková
predsedníčka volebnej komisie

Regionálna poľovnícka výstava
V dňoch 19. - 25. marca 2009 sa
v Kultúrnom dome vo Vlachove konal 40.
ročník Chovateľskej prehliadky ulovenej
trofejovej zveri v poľovnej sezóne
2008/2009 okresov Rožňava - Revúca.
Výstavu navštívilo vyše tisíc poľovníkov,
ochrancov a milovníkov prírody, ako aj žiaci
zo ZŠ Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Gemerská Poloma a Rejdová, pre ktorých bol

Výstava poľovníckych trofejí vo Vlachove.

pripravený pedagogický odborný výklad
zamestnancov Obvodného lesného závodu
- Rožňava. Medzi významných hostí patril
prezident Slovenského poľovníckeho zväzu
Ing. Tibor Lebocký, ako aj delegácia
z Maďarska.
Účastníkom prehliadky zlepšovala
náladu ľudová hudba FS Stromíš a spevác-

ka skupina "Pekná dolinka". Miestne PZ
pripravilo pre záujemcov aj svoju vlastnú
výstavu ulovených trofejí, ktoré boli vystavené v poľovníckom salóniku.
Najväčšou atrakciou poľovníckej prehliadky bol nový rekord okresu - zlatý srnec
s bodovou hodnotou 168,25.
Poľovnícka prehliadka bola pripravená
na vysokej odbornej a organizačnej úrovni

Foto: Š. Majerčák

a to aj vďaka členom PZ - Jasenov vrch Vlachovo - Gočovo ako usporiadajúceho PZ,
obci Vlachovo, prednostom OLU Rožňava
a Revúca a vedeniu SPZ - RgO - Rožňava Revúca.
Miloš Černaj
poľovný hospodár PZ Jasenov vrch
Vlachovo - Gočovo

Na návrh starostu a schválením obecného zastupiteľstva sa do našej obce
zakúpilo masážne termo-akupresúrne
lôžko CERAGEM, ktoré je umiestnené
v priestoroch bývalej MŚ pri klube
dôchodcov. CERAGEM je prevádzkovaný v čase od 8.00 - 12.00 hod a v čase
od 13.00 - 20.00 hod. Otvorené je od
pondelka až do piatku. V sobotu je otvorené podľa objednávky.
Spoplatnenie za poskytovanie služby
CERAGEM je u našich občanov: prvá
procedúra zdarma a potom jedno euro
a pre ostatných je to 2 eurá.
So sebou je potrebné doniesť dve
plachty, biele oblečenie, alebo aspoň
svetlé oblečenie a niečo na pitie. Procedúra je účinnejšia ak nemáte na sebe
žiadne kovy. CERAGEM nesmú používať
malé deti, tehotné ženy, ľudia nad 120
kg telesnej hmotnosti, ľudia pod vplyvom
alkoholu, vážne chorí ľudia na srdce alebo takí, ktorí so zdravotných dôvodov
neznášajú teplo. Súčasťou lôžka je aj
prídavné zariadenie, ktoré sa prikladá na
vyhrievanie postihnutých miest tela
infračerveným svetlom.
CERAGEM vám pomôže zmierniť
bolesť, ak trpíte rôznymi chorobami či už
sú to choroby obličiek, močového mechúra, prostaty, choroby čriev, žalúdka,
pankreasu a cukrovky. Pomôže vám pri
liečbe pľúc, astmy, kašľa, ale aj pečene.
Znižuje cholesterol, podporuje činnosť
žlčníka, priaznivo pôsobí na činnosť srdca a srdcového svalu. Podporuje liečbu
srdcových chorôb, zabraňuje kôrnateniu
ciev a upravuje krvný tlak. Zjemňuje
bolesti ramien a pliec, bolesti horných
a dolných končatín, zmierňuje bolesti
krížov, lieči aj zlatú žilu a iné choroby aj
duševné. Odbúrava nervozitu a stres.
Na vaše telo pôsobia masážne val-

čeky z kameňa Jade, ktoré pôsobia na
meridiány, vodiče energie v tele nachádzajúce sa v okolí chrbtice.
U nás už vyskúšalo zopár ľudí tento
spôsob uzdravovania, poniektorí chodia
pravidelne a pomáha im to. Cítia sa oveľa lepšie a môžu sa viacej tešiť z každodenného života a prác, ktoré musia vykonávať alebo so svojich záľub. Možno
na začiatku to tak nevyzerá, ale po pár
procedúrach sa ukazujú výsledky pôsobenia tohto lôžka.
Ak si chcete upevniť svoje zdravie
a cítiť sa lepšie, tak by ste to mali vyskúšať a potom by ste sa rozhodli, čo ďalej.
Nech sa vám všetkým darí a slúži vám
zdravie v plnej miere. Nech je vaše zdravie ako rozkvitnutá jar, z ktorej sa môžete tešiť.
Mária Majerčáková

Ďakujeme za darovanie
kníh a časopisov
Mesiac marec patrí už tradične ku
knihe. V tomto mesiaci si akosi viac
uvedomujeme hodnotu knihy. Je potešiteľné, že aj naši občania si vážia
knihy a darovaním kníh či časopisov
chcú nielen obohatiť obecnú knižnicu,
ale hlavne pomôcť iným čitateľom.
Ďakujem Mgr. Emílii Kováčovej za
darovanie hodnotných kníh pre dospelých čitateľov, slečne Zuzane Klementovej za dar zaujímavých kuchárskych kníh, pani Marte Leškovej za dar
hodnotných módnych časopisov so strihovými prílohami pre šikovné krajčírky.
V mene všetkých čitateľov im ešte
raz ďakujem.
Mgr. Mária Gallová
Obecná knižnica Vlachovo

OOPZ Dobšiná

Správa o nápade trestnej činnosti, stave a úrovni verejného
poriadku v služobnom obvode obce Vlachovo za rok 2008
Obvodné oddelenie PZ v Dobšinej má
pre územnú časť obvodu obce Vlachovo, vyčlenených referentov s územnou
a objektovou zodpovednosťou, ktorú
vykonávajú prap. Milan Spišák a nstržm.
Tibor Krištof. Zároveň sú pre celý
služobný obvod OO-PZ v Dobšinej vyčlenení pre úsek trestného konania dvaja
policajti a to npor. Jaroslav Nemčko
a npor. Peter Bodnár.
V roku 2008 v územnej časti obvodu
obce Vlachovo došlo k nápadu 4 trestných vecí, z ktorých boli všetky známe.
V obci Vlachovo bolo evidovaných 21
priestupkov, z ktorých bolo 12 priestupkov neznámych a 9 objasnených
Spolupráca s funkcionármi Obecného úradu vo Vlachove je na dobrej
úrovni. Vzniknuté problémy v obciach sa
policajti snažia vyriešiť v stanovených termínoch a požadovanej kvalite. Potrebné
je vysloviť poďakovanie pracovníkom
Obecného úradu za včasné vybavovanie
dožiadaní pre účely trestného a priestupkového konania.
Policajti OO-PZ v Dobšinej sa
podieľali na zabezpečovaní rôznych

kultúrno-spoločensko-športových podujatí konaných v priebehu roku 2008.
Počas konania podujatí nedošlo k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku,
resp. k páchaniu trestnej činnosti.
mjr. Mgr. Milan Petrigáč
riaditeľ obvodného oddelenia PZ

Zničené ploty pri krčme. Foto: Š. Majerčák
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Zopár slov o celozborovom konvente cirkevného zboru
Dňa 1. februára 2009 sa v našom
cirkevnom zbore uskutočnilo zasadnutie
výročného celozborového konventu.
Takéto zasadnutie sa v každom zbore
našej Evanjelickej cirkvi musí vykonať raz
do roka. Konvent je uznášaniaschopný,
ak bol zvolaný minimálne týždeň pred
jeho samotným uskutočnením, a to na
hlavných službách Božích. Či sa potom
na konvente zúčastní 20, 50, 100 alebo
300 ľudí, to už jeho uznášaniaschopnosť nijako neovplyvňuje. Samozrejme,
pred konaním konventu zasadá zborové
presbyterstvo, ktoré konvent pripraví,
a to tak po duchovnej, ako aj po hospodárskej stránke.
Celozborový výročný je podujatie,
ktoré by sa dalo porovnať s výročnými
schôdzami iných spolkov alebo organizácií. Jeho úlohou je priniesť neskreslený, pravdivý a reálny pohľad a sumarizáciu života duchovného a materiálneho na
poli cirkevného zboru (ďalej už len CZ)
za predchádzajúci rok. Tak tomu bolo,
pevne verím, aj v našom prípade. Tohto
roku, keďže manželka, zborová farárka
vo Vlachove, je ešte na materskej dovolenke, som tento konvent viedol ja, ako
seniorátnym predsedníctvom poverený
administrátor CZ, samozrejme s pani
dozorkyňou Alžbetou Martinkovou.
Vrámci konventu tak zazneli tieto správy:
a) Kňažská správa za rok 2008. V nej
som sa snažil poukázať na duchovný
život zboru, na aktivity a podujatia, ktoré
sa počas roka 2008 uskutočnili. Týkalo
so to služieb Božích, biblických hodín,
modlitebných týždňov, adventných a pôstnych večierní, nácvikov spevokolov,
vyučovania náboženstva a konfirmácie,
mimoriadnych príležitostí na poli zboru,
ako aj letných aktivít s konfirmandmi

Z tvorby mladých autorov
Bocian
Na vysokých nohách
bocian si stojí,
malá žabka zelená,
veľmi sa ho bojí.
Neboj sa Ty žabiak malý,
dneska sme už večerali.
Chutné ryby, chutné raky,
budú zajtra na raňajky.
Veronika Poláková

a zborovými presbytermi. V kňažskej
správe sa okrem toho objavuje aj súpis
prác vykonaných v uplynulom kalendárnom roku, ako aj vízia prác, ktoré by sa
mali zrealizovať v danom kalendárnom
roku. Táto správa bola jednohlasne prijatá a je prístupná k nahliadnutiu na miestnom farskom úrade.
b) Správa o hospodárení. Za fíliu Gočovo správu prečítala pani Turicová, za
matkocirkev Vlachovo pani Edita Hajdúková, pokladníčka. V týchto správach je
podrobne vypracovaná analýza príjmov
a výdavkov CZ. Nakoľko účastníci konventu (konventuáli) nemali žiadne pripomienky a žiadne nezrovnalosti vo finančnom hospodárení neboli zistené, aj táto
správa bola schválená.
c) Revízna správa. Túto správu prečítala pani Marta Lešková, účtovníčka CZ.
Vo svojej správe potvrdila, že finančné
hospodárenie bolo vykonávané správne
a žiadne nedostatky neboli zistené. Na
základe týchto skutočností táto správa
bola jednohlasne schválená.
V rámci konventu je takisto priestor na
diskusiu, kde môžu zaznieť pripomienky,
podnety, návrhy atď. Vo väčšine to však
konventuáli nevyužívajú vo veľkej miere.
Týmto by som Vás všetkých, ktorým fungovanie CZ leží na srdci, ale aj Vás, ktorí
si možno "len" zaplatíte povinný cirkevný
príspevok (ľudovo "daň") chcel povzbudiť
k účasti na tomto podujatí, ktoré sa koná
naozaj len raz do roka. Dostanete tam informácie z prvej ruky. Rovnako tak z prvej ruky môžete dostať odpovede na
svoje otázky, nesúhlas, resp. pripomienky. Je to určite lepšie ako niečomu nerozumieť alebo dezinterpretovať uznesenia
konventu, a potom robiť CZ alebo jeho
jednotlivým členom zlé meno.
Tohto roku som kvôli lepšej informovanosti, čo sa týka zasadnutia konventu,
dal termín zasadnutia vyhlásiť aj formou
obecného rozhlasu. Žiaľ, účasť to nejako výrazne neovplyvnilo. Je to na škodu.
Veď medzi nami žije veľa šikovných ľudí
v rôznych oblastiach, ktorých poznatky,
životné skúsenosti, či odbornosť by
mohli byť značne nápomocné aj CZ.
A preto Vás týmto, milí priatelia, členovia
CZ, prosím, aby veci náboženské v spleti Vašich záujmov a povinností nestáli len
niekde na periférii, ale aby ste aj svojou
troškou pokračovali v dobrom diele svojich otcov a mám.
Mgr. Radovan Gdovin, administrátor

Ing. arch. Dušan Genčanský z Popradu pri predkladaní projektu rekonštrukcie
budovy bývalého mlyna. (K čl. na str. 2)
Foto: Ing. Z. Kováčová

Rodina Juraja Šmelka z USA. Zľava hore: Jim, David, Kenneth, zľava dole: Juraj ml.,
Juraj st., Barbara.
Foto: archív rodiny

Ozveny krajanov z ďalekej Ameriky
Drahá rodina, priatelia a občania Vlachova.
Bola som veľmi rada, keď som dostala
Vlachovské noviny, ktoré obsahovali článok, napísaný Máriou Kušnierovou na
oslavu dvadsiateho výročia našej návštevy vo Vlachove v roku 1988. Aké to bolo
prekvapenie, dvadsať rokov späť!
Môj brat Jim a sesternica Eleonóra boli
prekvapení, koľko rokov už prešlo od našej návštevy u vás. Tešili sme sa z každej
minúty nášho pobytu vo Vlachove a vďaka Jánovi a Márii Gálovej a ich rodine aj
z ich bohatého pohostenia, počas pobytu u nich.
V mojej rodine sa často rozprávame
o našom pobyte vo Vlachove. Fotoalbum,
ktorý máme a tiež video natočené mojim
bratom Jimom, nám stále pripomína všetkých úžasných ľudí, ktorých sme stretli
u vás. Stále nás zaujíma dianie vo Vlachove, ako aj na Slovensku. Tu v Pittsburghu, kde žijeme je veľa firiem, ktoré
spolupracujú s mestom Košice. Veľmi veľa Slovákov, ktorí emigrovali do USA prišli práve do nášho mesta. Hodne z nich
pracovali vo firme J and L Steel Mill, alebo v uhoľných baniach. Je to úžasné, že
naše mestá môžu vďaka biznisu zostať
v kontakte.
Mám veľmi rada slovenskú kultúru.
S bratom Georgem pravidelne chodíme
na festival Duquesne University Tamburitzens. Rôzne kultúrne skupiny tam
prezentujú svoje tance, hudbu a piesne
v tradičných kostýmoch a s tradičnými
hudobnými nástrojmi rozličných krajín.
Sme veľmi šťastní, keď prezentujú slovenskú kultúru.
V posledných rokoch bolo náročné
s vami komunikovať, keďže z celej rodiny len otec rozprával po slovensky. Keďže to bola len konverzačná slovenčina
na strednej úrovni, trvalo mu hodiny, než
sa mu vďaka slovníku podarilo preložiť
listy a v zápätí ich napísať v slovenčine.
Slovensky nerozprával od kedy umrela
jeho matka v roku 1952, takže veľa slov
už zabudol. Spolu s mojou matkou Bertou chodili do školy pred našou návštevou Slovenska. V rámci prípravy na návštevu u vás, chodili počas celého roka
jedenkrát týždenne do školy. Toto im
napomohlo porozumieť Slovenčine, ale
nikdy sa nenaučili rozprávať plynule po
slovensky. Po otcovej porážke v roku

1994 bolo pre neho ďalšie písanie veľmi
náročné. Nevedeli sme už potom reagovať na všetky špeciálne rodinné príležitosti, ako sú narodenia, svadby a keď niekto zomrel z našej rodiny vo Vlachove.
Počas doterajších rokov sa nám podarilo byť v kontakte s niekoľkými rodinami z Vlachova. Posielame pozdrav našim
bratrancom do rodiny Gecelovských, Marcišových, Nemcových a Honetzyových.
Naše poďakovanie patrí špeciálne Milke
Ivanovej a Márii Kušnierovej s ktorými
sme naďalej v kontakte. Píšeme si väčšinou
na vianočné sviatky a na Veľkú noc. Teraz, s pomocou počítača a internetu môžeme komunikovať oveľa jednoduchšie.
Zasielam pozdravy od môjho brata Jima, sesternice Eleonóry, ktorí boli s nami na návšteve u vás v roku 1988. Tiež
od mojich ďalších bratov George, Dave
a Kena a ich rodín.
Zasielam vám pozdravy aj od rodiny
Rusnákovej-Warholákovej. Mit a Mária
boli od malička blízkymi priateľmi s mojim otcom a matkou. Žijú v Bridgeville,
teda v tom istom meste, ako moja rodina, takže sa navštevujeme. Od kedy
zomreli moji rodičia, navštevujem ich tak
často, ako sa len dá. Rozprávajú mi
o tom, čo sa deje vo Vlachove, špeciálne
v rodine Marcišovej a o všetkých z ich
rodinného stromu. Hodne z tých, ktorých
sme stretli v roku 1988.
Jedine, čo mi je veľmi ľúto je, že som
sa nikdy nenaučila Slovenský jazyk.
O koľko viac by sme sa mohli podeliť
o krásne zážitky z našich rodín a miest,
kde trávime svoj čas. Mám sen navštíviť
Slovensko ešte raz, ale aj keby som nemohla, stále ostanem nejakým spôsobom s vami v kontakte. Korene môjho
starého otca sú na Slovensku a môj otec
ich posunul na nás. Je prekrásne byť
slovenskou Američankou.
Je pre mňa česť prispieť do Vlachovských novín. Dostala som váš kalendár,
ktorý mám na polici, aby mi pripomínal
život vo Vlachove. Zasielam vám moje
modlitby, keďže práve nastáva tento požehnaný čas Veľkej noci. Nech energia
veľkonočnej jari prinesie nový život do
vašich rodín, na vaše polia, do vašich záhrad, do celého Vlachova aj na Slovensko.
Barbara Ann Smelko
Pittsburgh-Bridgeville
Pennsylvania, USA
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Združenie občanov napreduje
Dňa 10. januára 2009 sa v priestoroch klubu dôchodcov uskutočnila
výročná členská schôdza Občianskeho
združenia Stromíš, ktorá zhodnotila
činnosť za uplynulé obdobie a stanovila
prognózy napredovania občianskeho
združenia v ďalšom období.

Výročná schôdza OZ Stromíš riešila prevažne činnosť FS Stromíš.
Foto: Š. Majerčák

Matičiari rokovali
Dňa 21. januára 2009 sa uskutočnilo v miestnosti Klubu a Jednoty dôchodcov vo
Vlachove výročné zhromaždenie matičiarov našej miestnej organizácie. Na rokovaní
bola prítomná aj Ing. Zlatica Halková, predsedníčka OR MS v Rožňave. Milou
udalosťou rokovania bolo odovzdávanie matičných preukazov novoprijatým mladým
matičiarom, ktorí koncom roka 2008 predložili prihlášky na prijatie výboru MO MS.
Výbor prihlášky odsúhlasil a na výročnom zhromaždení boli prijatí: Ján Hajdúk, Ján
Šivec, Michal Leško, Jozef Varga, Stanislava Tokolyová a Zuzana Klobušníková.
Novoprijatým mladým matičiarom srdečne blahoželáme.
Správu o činnosti MO MS preniesol
predseda pán Juraj Bendík. V nej rozviedol
hlavné úlohy práce MO, ktoré boli rozpracované a odsúhlasené valným zhromaždením dňa 25. januára 2008. Konštatoval,
že po roku práce na výročnom zhromaždení hodnotíme jednoročnú prácu novovytvoreného výboru MO MS a celkové pôsobenie Matice v obci. Za prioritné úlohy
v pláne práce pre rok 2008 boli stanovené:
- zriadenie Matičnej izby a zhotovenie
informačnej tabule MO MS,
- vypracovanie organizačného poriadku
v Matičnej izbe a zavedenie jej prevádzky,
- vytvárať aktivitu medzi členskou základňou a obyvateľmi obce Vlachovo na zachovanie archivovaného a kultúrneho dedičstva
a za tým účelom zbierať, evidovať a dočasne uschovávať písomné, zvukové a obrazové
dokumenty, úzko spolupracovať s Gemerskou knižnicou Pavla Emanuela Dobšinského
v Rožňave v projekte Ľudové klenoty,
- spoločne s obcou a Občianskym združením Stromíš vo Vlachove sa podieľať na
organizovaní kultúrneho leta 2008,
- mali sme naplánované organizovať rôzne spomienkové večery pri rôznych kultúrno-spoločenských príležitostiach,
- mali sme naplánované spoločne s obcou zorganizovať spoločné stretnutie našich rodákov a pod.
V správe predseda MO rozvádzal, ktoré
úlohy boli alebo neboli splnené. Pozitívne
sa vyjadroval k činnosti matičnej mládeže
pod vedením študenta Jožka Vargu, ktorá
sa stretáva v matičnej izbe a rozširuje svoje
aktivity v oblasti počítačovej techniky. Druhú skupinu mládeže vedie členka výboru
MO Mária Majerčáková. Správa vyzdvihovala aj prácu iných jednotlivcov, zapájajúcich sa do matičného života v obci, napr.
v cirkevnom spevokole Agape, vlachovských muzikách, zapájajúcich sa do projektu Ľudové klenoty, pri pomoci organizovať
Vlachovské kultúrne leto, atď.
Správa poukázala aj na rezervy v práci.
Jednou z nich je aj nevyvážená práca celého výboru. Stagnuje nám aj dochvíľnosť na
stretnutia. To malo sčasti za následok, že niektoré úlohy pre rok 2008 neboli splnené.
V závere správa konštatovala, že aj

napriek čiastkovým nesplneným úlohám bol
rok 2008 pre MO MS vo Vlachove úspešný. Novému výboru sa podarilo zaktivizovať
matičnú činnosť, ktorá niekoľko rokov späť
stagnovala. Vytvorila sa Matičná izba, vytvorila sa skupina mladých matičiarov, prehlbovala sa spolupráca s kolektívnym členom
MO, a to s Občianskym združením Stromíš.
Činnosť MO sa zviditeľnila v miestnych novinách Stromíš, vytvorila sa mužská spevácka skupina Pekná dolinka a pre jej členov
boli ušité košele. Naši matičiari si prevzali
ocenenia na Krajskom sneme MS v Košiciach a to Juraj Jánošík, pani Elena Šmelková a vlachovské muziky. Ocenenia si prevzali aj dopisovatelia od Gemerskej knižnice Pavla Emanuela Dobšinského v Rožňave,
a to Juraj Jánošík, prom fil. Miloš Ďurán st.,
Ing. Pavol Leško, Ing. Jozef Klobušník a JUDr.
Ján Klobušník, ktorý ich príspevky spracoval a poslal do Gemerskej knižnice. To všetko prispieva k naplňovaniu litery zákona
SNS o Matici slovenskej a jeho základného
ustanovenia v živote občanov našej obce.
JUDr. Ján Klobušník
podpredseda MO MS vo Vlachove

Činnosť OZ je zameraná na udržiavanie
a rozvoj folklórnych tradícií v našej obci.
Táto činnosť OZ je ťažisková, ale naše
stanovy nám dávajú priestor aj na iné aktivity. Tak, ako po iné roky aj rok 2008 bol bohatý na rôzne vystúpenia, ktoré vám chronologicky priblížim.
3. mája - vystúpenie na otvorení letnej
turistickej sezóny v obci Dedinky.
11. mája - v tento deň sa natáčali zábery
do filmu o Vlachove, Jozefovské spevy,
Veľkonočná oblievačka a Stavanie májov.
14. júna - v tento deň prebehlo ďalšie
natáčanie, tentoraz Vlachovskej svadby
v priestoroch amfiteátra vo Vlachove.
28. júna - vystúpenie na slávnostiach
v Klenovci.
19. júla - Vlachovské kultúrne leto.
3. augusta - Liptovská Teplička.
22. augusta - vystúpenie v rámci osláv
55. výročia založenia Detského folklórneho
súboru Hôra v Rejdovej.
23. augusta - Folklórny festival v Rejdovej.
30. augusta - vystúpenie na oslavách
SNP v obci Vernár.
26. septembra - celovečerné vystúpenie
v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.
22. novembra - vystúpenie v Stratenej
s Vlachovskou gubajkou.
25. decembra - tradičné spestrenie vianočných sviatkov vo Vlachove na ústrednom priestranstve obce.
28. decembra - vystúpenie v Košiciach
na spoločenskej akcii "Pred večerom trojkráľovým" s vlachovskými vianočnými zvykmi.
Rok 2008 bol bohatý na rôzne vystúpenia. Nie všetky prebehli bez problémov,
nie všetky nám vyšli tak, ako sme si to
predstavovali. Problémy sa nám vyskytli pri
personálnom obsadzovaní na jednotlivé
vystúpenia v tanečnej zložke, ale aj
v hudobnej. Potrebné je doriešiť aj dlhodobý problém s uskladňovaním krojov
a krojových častí zriadeným krojovne. Naďalej pretrváva aj problém s obsadením
primáša v ľudovej hudbe, čo nám spôsobilo niekoľko problémov pri rôznych vystúpeniach.

Výročná členská schôdza Coop Jednoty vo Vlachove
Dňa 4. marca 2009 sa konala v Klube dôchodcov vo Vlachove výročná
členská schôdza Coop Jednota za hojnej účasti svojich členov.
Správy o hospodárskych výsledkoch
družstva za rok 2008 a správu o činnosti o hospodárení so združenými prostriedkami členov predniesla predsedníčka dozorného výboru Vlachovo pani
Edita Hajdúková. Podaná bola tiež
podrobná informácia o zmene 17,- €
základného členského vkladu s tým, že
je potrebné doplatiť 13,- €, aby sa navýšila hodnota vkladu na sumu 30,- €.
Výsledok uvedeného navýšenia o . i.
bude vyplácanie reštitúcií vo výške 1,5%
z uskutočnených nákupov /doteraz boli
vyplácané vo výške 1,2%/.
Zo strany prítomných členov bola

vyjadrená vysoká spokojnosť s prácou
personálu Prevádzkovej jednotky Vlachovo. Veľmi sa zlepšilo zásobovanie,
ale aj komunikácia personálu /vedúca
Prevádzkovej jednotky pani Gizela Marcišová, pani Ines Müllerová, pani Albína
Marcišová/ so zákazníkmi. Predložený
bol aj návrh na opravu sociálnych zariadení v miestnom pohostinstve, ako aj fasády budovy. Vznesené boli aj pripomienky ohľadne podielových listov vydaných v roku 1992. Odpoveď predsedníčky bola, že majetkový podiel na základné imanie družstva bol vypočítaný na
každého člena. Platilo to však do prijatia
transformačného projektu, ktorý bol
uskutočnený v roku 1992.
Po návrhu a schválení uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená.
Marta Lešková

Mám osobne veľkú radosť, že môžem
problém personálneho obsadenia tanečnej
zložky pokladať za nateraz vyriešený. Je to
najmä vďaka príchodu bývalých členov folklórneho súboru do aktívnej tanečnej činnosti. Nemôžme však toto pokladať za úplné riešenie a v tomto roku zmobilizovať aj
nových a mladých záujemcov o prácu v našom folklórnom súbore.
Na záver by som sa chcel všetkým členom
nášho Občianskeho združenia Stromíš poďakovať za celoročnú aktívnu prácu.
Ing. Ľuboš Gáll

Z činnosti Klubu a Jednoty
dôchodcov vo Vlachove
Každý rok je charakteristický tým, že
sa bilancuje a hodnotí úspešnosť predchádzajúceho roka. Nie je tomu inak ani
v činnosti Klubu a jednoty dôchodcov vo
Vlachove. Aj tu jeho samospráva dňa 13.
marca 2009 predkladala na slávnostnom
zhromaždení svojej členskej základne
výsledky svojej práce.
Samospráva KaJD za uplynulý rok
zasadala deväťkrát, uskutočnili sa tri
členské schôdze, trikrát sa uskutočnili
oslavy jubilantov, tridsaťsedemkrát sa
uskutočnilo cvičenie starších a mladších
žien. Uskutočnil sa zájazd do Košíc na
divadelné predstavenie Ženský zákon,
uskutočnila a predajná veľkonočná výstavka, uskutočnil sa zájazd do Poľska.
Ďalším z pekných podujatí bolo uskutočnenie prezentácie vianočných jedál
z pečiva z vlachovskej kuchyne, kde
v kategórii jedál zvíťazila Zuzana Elexová,
v kategórii sladké zvíťazila Zuzana Slivenská a v kategórii iné vyhrala Zuzana
Lešková. Víťazné výrobky boli aj hodnotne ocenené. Venovali sme sa aj
upevňovaniu svojho zdravia, nakoľko
sme uskutočnili osem podujatí, ktoré
mali za cieľ upevniť naše zdravie.
Správa tiež konštatovala, že máme evidovaných 90 členov. Z toho úbytok 3 /úmrtie, neplatiči/ a prírastok bol 3 členovia.
Za rok 2008 vykázali členovia JD
2 988 hodín aktivity hlavne pri:
- úprave okolia bydliska a cintorína,
- zametanie čakárne SAD,
- aktivity cirkevného spevokolu Agapé,
mužskej speváckej skupiny Pekná
dolinka
- Starovlachovská muzika
- rehabilitačné cvičenia, výrobky z dreva
na prezentáciu
- prezentácia gemerských jedál v Bratislave
- stretnutie s dôchodcami z Varbó
- trio trubkárov a pod.
Tu treba pochváliť všetkých našich
dôchodcov, ktorí akýmkoľvek spôsobom
venujú svoj voľný čas skrášľovaniu okolia, aktivitami v kultúrno-spoločenskom
dianí v obci, ako aj reprezentáciou mimo
obce, najmä v oblasti kultúry, remeselníckej a gastronomickej zručnosti.
Nie je účelom tejto informácie uverejňovať obsah celej správy. Cieľom je podať
informáciu, že sa rokovalo a nakoniec
konštatujeme, že činnosť v KaJD v roku
2008 bola aktívna, životaschopná a plní
svoje základné spoločenské poslanie
v obci a zámer, pre ktorý Klub dôchodcov vo Vlachove vznikol.
JUDr. Ján Klobušník
predseda klubu dôchodcov
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Dňa 28.3.2009
sa uskutočnila
VČS Obecného
hasičského
zboru vo
Vlachove.
Zúčastnila sa
jej delegácia
ústrednej
a okresnej
organizácie
DHZ, ktorú
viedol prezident
Dobrovoľného
hasičského
zboru SR Dr.
Jozef Minárik.
Foto: J. Kováč

Právne okienko

Mládež a alkohol
V zákone č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sú uvedené obmedzujúce opatrenia týkajúce
sa požívania alkoholických nápojov. Za
najdôležitejšie je možné považovať nasledujúce opatrenia, týkajúce sa podávania alkoholických nápojov.
Zakazuje sa:
a/predávať alebo podávať alkoholické
nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie
- osobám mladším, ako osemnásť rokov,
- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
- v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
- na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína.
b/podávať alkoholické nápoje, alebo
inak umožňovať ich bezprostredné
požitie vodičom.
Právnické osoby, alebo fyzické osoby
oprávnené na podnikanie majú v tomto
zákone uvedené taktiež osobitné povinnosti, ako napríklad upozorniť verejnosť
na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením a to na takom
mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť. Tieto subjekty, ktoré predávajú
alebo podávajú alkoholické nápoje sú
povinné odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej majú pochybnosť, či
spĺňa podmienku veku, kým splnenie tejto
podmienky konkrétna osoba nepreukáže. Právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá poruší tieto zákazy môže byť postihnutá pokutou od 165,97 € do 6 638,78 €.
Mládež pred alkoholom chráni aj
Priestupkový a Trestný zákon. V § 30 Priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami sa
uvádza, že priestupku sa dopustí ten, kto

a/ predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne
ovplyvnenej alkoholickým nápojom, alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej
ako osemnásť rokov, alebo osobe o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie,
alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla
ohroziť zdravie alebo poškodiť majetok,
b/ úmyselne umožňuje požívať alkoholické nápoje alebo užívať iné návykové
látky osobe mladšej ako osemnásť rokov ak
tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj.
V ustanovení § 175 Trestného zákona
Podávanie alkoholických nápojov mládeži
je uvedené, že kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe
mladšej ako osemnásť rokov alkoholické
nápoje, potrestá sa odňatím slobody až
na tri roky.
Policajti Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Rožňave v súčinnosti
s mestskou políciou vykonávajú policajno-bezpečnostné akcie v meste Rožňava, ktoré sú zamerané práve na vyššie
uvedené zákazy. Hoci ešte nebol čas
prázdnin, v čase od 22.00 - 02.00 hod
bolo mesto plné mládeže. Kontrolou boli
zistené viaceré prípady porušenia uvedených zákazov, ktoré mestská polícia
riešila buď na mieste, alebo oznámením
správnemu orgánu. Zároveň boli spracované oznámenia rodičom mladistvých
a zároveň škole, ktorú navštevujú. Za
zmienku stoja aj prípady, keď polícia
nachádza v pohostinských zariadeniach
žiakov základných škôl. Zdokumentované
sú aj konkrétne prípady podnapitých
chlapcov a dievčat, ktorí v tom čase boli
ešte žiakmi základnej školy. Takmer
s určitosťou možno povedať, že takéto
policajno-bezpečnostné akcie budú zo
strany polície pokračovať a to aj mimo
mesta Rožňava.
Mgr. Marian Kušnier

Samosprávne okienko

Orgány obce
Podľa Ústavy SR a Zákona o obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné
zastupiteľstvo a starosta obce. Ich
prostredníctvom vykonávajú obyvatelia
obce nepriamo miestnu samosprávu
a obec plní svoje funkcie. Zastupiteľstvo aj starosta sú volenými orgánmi,
pričom voľby sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho
volebného práva tajným hlasovaním.
Orgány obce sú rovnocenné. V našom modeli samosprávy nie je medzi

orgánmi obce vzťah podriadenosti
a nadriadenosti. Obidva orgány obce sú
orgánmi, s tzv. originálnou kompetenciou. Majú rovnocenné postavenie,
každý na svojom úseku pôsobnosti.
Ich charakteristickou črtou je to, že
väčšina nimi vykonávanej činnosti je
výkonom územnej samosprávy, že samosprávnu činnosť vykonávajú v mene
obce a že ich kompetencia je vymedzená právnym predpisom.
Mgr. Marian Kušnier

Pozor na vypaľovanie trávnatých
porastov, lúk a záhrad
Vážení občania,
pre mnohých z nás je jar najkrajším
ročným obdobím. Stromy a kríky začínajú
pučať, príchod jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky, ktoré sa k ním po dlhej
ceste znova vracajú. Na jar sa začína aj
práca v záhradkách, viniciach a poliach.
Jar má však aj iné podoby. Každoročne,
už niekoľko desiatok rokov, sa práve
v jarnom období naše Slovensko mení na
spálenisko. Na jar /a nielen vtedy/ sme
svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. Ľudia vypaľujú suchú
trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode.
Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život. Na popol sa menia rastliny,
nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov,
ba niekedy v plameňoch končí i život
človeka, ktorý oheň založil. Táto činnosť
sa opakuje na jeseň i v lete počas žatvy,
alebo tesne po nej sú vypaľované strniská a mnohokrát i ponechaná slama.
Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú
najčastejšou príčinou vzniku požiarov
v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody.
V okrese Rožňava bolo v roku 2008
likvidovaných 50 požiarov v prírode.
/podľa štatistiky OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňave/
Hlavné príčiny jarných a jesenných
požiarov:
- úmyselné vypaľovanie suchej trávy
- pálenie a spaľovanie domového odpadu
- zakladanie ohňov v prírode
- neuhasené ohorky z cigariet
- hry detí so zápalkami
Vplyvom požiarov v prírode dochádza:
- k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov

Poľovnícke združenie vo Vlachove

Revír v mesiaci marec
Sneh sa už pomaly stráca, mrazy slabnú a príroda sa prebúdza k novému životu. Ako prví zvestovatelia jari prilietajú k nám
škovránky a škorce. Keď sa objavia aj trasochvosty, znamená to,
že prilietajú aj sluky. Príletom sluky hôrnej sa začína hneď aj jej
tokanie. Aj v poli sa začína rušnejší život. V nížinných oblastiach
bažanty vyhľadávajú a obsadzujú nové tokaniská. V plytkých
ležiskách sa už nachádzajú prvé zajačiky. Zajačica ich dojčí
najmenej tri týždne a bráni ich proti nepriateľom.
V lese už môžeme vidieť nové prírastky diviačej zveri. Diviačice vodia zvyčajne štyri až desať hnedých, pozdĺžne hnedo-žlto
pásikavých diviačat. Diviačica ich dojčí dva až tri mesiace
a odvážne bráni pred každým nepriateľom aj pred človekom.



Prasiatka ostávajú pri nej až do zimy.
Jelene postupne zhadzujú parožie, takže v čriedach vidíme
s parožím už len mladé jedince. Prvé slniečko vytiahlo z brlohov
už aj medvede. Začínajú sa ich prvé prechádzky po miznúcom
snehu. Vyhľadávajú najmä slabé a choré kusy raticovej zveri,
ktoré sú po zime pre medvede priam hostinou.
V tomto období, hlavne okolo Jozefa vykonávame v našom poľovníckom združení jarné sčítanie zveri. Toto sčítanie, ako aj celoročný prehľad o stavoch raticovej zveri je základom pre plán chovu,
lovu a odstrelu zveri. V polovici mesiaca sa začína odstrel sluky hôrnej.
Večerný prelet slúk je príjemným poľovníckym zážitkom a znamená
aj začiatok novej poľovníckej sezóny.
Ing. Jozef Mlynár
predseda PZ Jasenov vrch

- k narušeniu ekologickej rovnováhy
v prírode
- k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi
- k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd
Požiare sa podieľajú na globálnom otepľovaní a tvorbe skleníkového efektu.
Čo sa deje pri požiari?
- horením sa vyvíja teplota 100 - 800
stupňov
- v plameňoch horí tráva, kríky, stromy
a teda aj domovy živočíchov, hniezda
vtákov s vajíčkami, alebo mláďatkami
- plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú
v nich smrť jašterice, hady, ježe a častokrát aj takí bežci ako zajace a srnky
- ničí zárodky života pod povrchom pôdy
- ničí korene plytko koreniacich rastlín
- prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé
a zdraviu nebezpečné plyny
- v dyme - udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon
č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody.
Na základe porušení týchto zákonov,
môžu občania dostať vysoké pokuty.
Likvidácia "zeleného odpadu" je pritom taká jednoduchá a je ním kompostovanie. Kompostovaním sa zabezpečí dokonalý prísun živín do pôdy. V dnešnej
dobe je kompost bezkonkurenčne najvýhodnejšou alternatívou hnojenia, znižuje Vaše náklady na odpad a neprispieva
k znečisťovaniu ovzdušia.
Ak si hovoríte "mňa sa to netýka", mýlite sa. Koľkokrát ste už vo svojej záhradke,
na poli, či pri lese spaľovali staré lístie,
trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad?
Preto sa na Vás obraciame s výzvou,
aby ste skončili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý nenahradí pracovitú ruku
ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky
čas sa spred očí stratia staré a suché
byle, ale neobrobená a neudržiavaná
plocha tu bude zas.
Dostali sme do daru obývať túto krásnu planétu. Je na nás, či tak urobíme
v mieri, úcte a láske. Skúsme to po krokoch - toto by mohol byť jeden z nich.
Preto nevypaľujte!!!
V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte:
112 linka tiesňového volania
150 záchranný hasičský zbor
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Správa národného parku Slovenský kras
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Marcel Labuzík začal kariéru majstrovským titulom

Pretekár z Vlachova bodoval
aj v zóne strednej Európy
Pozoruhodný výsledok sa na autokrosových tratiach podaril v uplynulom roku
len jedenásťročnému Marcelovi Labuzíkovi z Vlachova. Hneď vo svojej premiérovej
sezóne, keď štartoval v divízii 3 Junior Buggy, získal titul majstra Slovenska.
Svoju autokrosovú kariéru začal Marcel
Labuzík na jar minulého roku, keď prvýkrát
sadol do buginy. "Má už niekoľko rokov.
Postavil ju Miro Lašák a zažila dvojnásobného majstra Slovenska i majstra Zóny
strednej Európy Michala Dibalu," vysvetlil
bratranec mladého autokrosára a člen jeho
sprievodného tímu Marek Labuzík. Neskôr
na nej jazdil Ľuboš Nôta a potom sa dostala k Labuzíkovcom aj spolu s mechanikom
Michalom Kojnokom z Lučenca.
Pretekovú premiéru mal Marcel v maďarskom Nyiráde. "Začiatky boli ťažké.
Obávali sme sa toho, či to Marcel zvládne a či vôbec bude chcieť jazdiť. No všetci skúsení pretekári, čo ho videli jazdiť,
potvrdili, že má cit pre auto. Verili sme tomu, že bude dobrý," uviedol Marek Labuzík. Prvé preteky sa však vydarili na očakávanie, možno pomohlo aj šťastie, no
nič to nemenilo na tom, že vyhral.
Skutočnosť, že by mohli bojovať aj
o titul, si tím uvedomil až neskôr. S pribúdajúcimi víťazstvami i získanými skúsenosťami doma aj v zahraničí nádeje na
zisk titulu rástli. "Rozhodovali všetky preteky, nikdy nebolo dopredu jasné, či ich
vyhráme," povedal M. Labuzík.

Zo všetkých pretekov však vyčnievajú
dve podujatia, v maďarskom Nagydobosi
a Dargove-Dubinách. V Maďarsku sa
Marcel dostal prvýkrát na čelo rozjazdy
a držal za sebou päť zo šiestich kôl až
šiestich skúsených a starších českých
jazdcov. "Ani sme nedýchali od vzrušenia. Nakoniec to stačilo na štvrté miesto
na štarte. Na jednej strane vedľa neho
stál Marek Sekanina, ktorého právom
prezývajú Sekačka a pred ním stál Rus
Vladimír Demkin. Bolo vidieť, že Marcel
má obavy zo štartu. Zaspal a tak sa dostal na chvost štartového poľa, čo sa
však ukázalo ako šťastie. Vyhol sa tak
veľkej kolízii medzi Demkinom a Sekaninom, ktorý zostal na streche. Ostatní
spomalili. On to využil a dostal sa na piate miesto v zóne a prvé na Slovensku,"
priblížil Marek Labuzík.
Najlepšími pretekami sa ukázali tie posledné na Dargove, kde si mladý autokrosár daroval ku svojim jedenástym narodeninám titul majstra Slovenska a neočakávanú, ale o to príjemnejšiu deviatu
pozíciu v zóne strednej Európy.
Peter Podolinský
Korzár

Marcel Labuzík v autokáre.

OKRESNÉ MAJSTROVSTVO - I. TRIEDA - jarná časť
16. kolo - 12.4.2009 o 15.30 h
Krh. D. Lúka
- Dobšiná
Dedinky
- Plešivec
Gem. Poloma - Dlhá Ves
Lipovník
- Jablonov n/T
Vlachovo
- Betliar
Pača
- Vyšná Slaná
Rudná
- Brzotín
17. kolo - 19.4.2009 o 16.00 h
Rudná
- Krh. D. Lúka
Brzotín
- Pača
Vyšná Slaná
- Vlachovo
Betliar
- Lipovník
Jablonov n/T
- Gem. Poloma
Dlhá Ves
- Dedinky
Plešivec
- Dobšiná
18. kolo - 26.4.2009 o 16.00 h
Krh. D. Lúka
- Plešivec
Dobšiná
- Dlhá Ves
Dedinky
- Jablonov n/T
Gem. Poloma - Betliar
Lipovník
- Vyšná Slaná
Vlachovo
- Brzotín
Pača
- Rudná

V prvom jarnom zápase k remíze 1:1 s Jablonovom n/T výrazne prispeli opory:
brankár V. Organ a hrajúci tréner M. Hajdúk.
Foto: Juraj Kováč

Aj takto sa dá tráviť
voľný čas
Voľnočasové aktivity mládeže sa čím
ďalej tým viac orientujú na počítač a televíziu. Je veľmi dobré, že sa v našej obci
podarilo zriadiť posilňovňu, a to hneď
z niekoľkých dôvodov. Prispieva to
k rozšíreniu možností zmysluplného trávenia voľného času a pravidelné navštevovanie posilňovne pomáha zhodiť nadbytočné kilogramy a zlepšiť postavu.
Tento krok sa v obci stretol s mimoriadne dobrým ohlasom, hlavne u mladých.
Posilňovňa je umiestnená v budove obecného úradu, v priestoroch bývalého klubu
mládeže. Materiálne vybavenie posilňovne
je relatívne dobré, ale stále je čo zlepšovať.
Navštevuje ju pravidelne mnoho mladých
ľudí z našej obce, ktorí majú chuť na sebe
pracovať a urobiť niečo pre svoje zdravie
a zároveň efektívne tráviť s priateľmi svoj
voľný čas.
Filip Šivec

19. kolo - 3.5.2009 o 16.30 h
Pača
- Krh. D. Lúka
Rudná
- Vlachovo
Brzotín
- Lipovník
Vyšná Slaná
- Gem. Poloma
Betliar
- Dedinky
Jablonov n/T
- Dobšiná
Dlhá Ves
- Plešivec
20. kolo - 10.5.2009 o 16.30 h
Krh. D. Lúka
- Dlhá Ves
Plešivec
- Jablonov n/T
Dobšiná
- Betliar
Dedinky
- Vyšná Slaná
Gem. Poloma - Brzotín
Lipovník
- Rudná
Vlachovo
- Pača
21. kolo - 17.5.2009 o 17.00 h
Vlachovo
- Krh. D. Lúka
Pača
- Lipovník
Rudná
- Gem. Poloma
Brzotín
- Dedinky
Vyšná Slaná
- Dobšiná
Betliar
- Plešivec
Jablonov n/T
- Dlhá Ves

Novou posilou FO Vlachovo je formou
hosťovania futbalista FK Štrba Dušan
Rybár, rodák z Gočova. Foto: J. Kováč

Foto: archív pretekára

22. kolo - 24.5.2009 o 17.00 h
Krh. D. Lúka
- Jablonov n/T
Dlhá Ves
- Betliar
Plešivec
- Vyšná Slaná

Dobšiná
Dedinky
Gem. Poloma
Lipovník

-

Brzotín
Rudná
Pača
Vlachovo

23. kolo - 31.5.2009 o 17.00 h
Lipovník
- Krh. D. Lúka
Vlachovo
- Gem. Poloma
Pača
- Dedinky
Rudná
- Dobšiná
Brzotín
- Plešivec
Vyšná Slaná
- Dlhá Ves
Betliar
- Jablonov n/T
24. kolo - 7.6.2009 o 17.00 h
Krh. D. Lúka
- Betliar
Jablonov n/T
- Vyšná Slaná
Dlhá Ves
- Brzotín
Plešivec
- Rudná
Dobšiná
- Pača
Dedinky
- Vlachovo
Gem. Poloma - Lipovník
25. kolo - 14.6.2009 o 17.00 h
Gem. Poloma - Krh. D. Lúka
Lipovník
- Dedinky
Vlachovo
- Dobšiná
Pača
- Plešivec
Rudná
- Dlhá Ves
Brzotín
- Jablonov n/T
Vyšná Slaná
- Betliar
26. kolo - 21.6.2009 o 17.00 h
Krh. D. Lúka
- Vyšná Slaná
Betliar
- Brzotín
Jablonov n/T
- Rudná
Dlhá Ves
- Pača
Plešivec
- Vlachovo
Dobšiná
- Lipovník
Dedinky
- Gem. Poloma
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