
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 
 
Som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto posledných sekundách 
roka 2007 prihovoriť. 
 
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s 
nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa 
práve skončil. Je to až neskutočné, ale rok 2007 je minulosťou, 
minulosťou za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. 
Je dobré sa z času na , čas pozastaviť, obzrieť sa. Pozrieť sa na 
chyby, ktoré sme urobili a vyvarovať sa im. Preto obzrime sa a 
prajme si, aby sme svoje chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, 
poučiť sa práve z nich a odoslať ich pre minulosť. Potom môžeme 
smelo pozerať do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude 
rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako ten 
predchádzajúci. 
 
A aký by to bol Nový rok bez predsavzatia. 
 
Dajme si ho všetci tí, ktorým nie je osud mesta Spišské Vlachy 
ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2008 bude rokom 
ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a 
malebnejšieho územia. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového 
roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý predstavujeme 
inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na 
našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v 
osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v 
neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku. A 
práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na 
pokolenie, dovoľujem si aj ja ako obyvateľ, ale hlavne ako 
primátor nášho mesta, zaželať pri príležitosti Nového roka 2008 
všetkým spoluobyvateľom, chatárom a chalupárom, ako aj hosťom 
nášho mesta dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, 
veľa pracovných a osobných úspechov nielen v nasledujúcom 
kalendárnom roku. 

Vianočný vinš 

 
Ja Vám tu vinšujem na tu svatu Viliju, žeby Vám dal Pán Boch 
vo ščescu, vo zdraviu, menšima hrechami, večšu radoscu, Božu 
miloscu hojnejšich, spokojnejšich, zdravšich rokoch dožic, jak 
sce do teras prežili na tym švece. A na tym druhym, večne aby 
sce slavnu nebesku korunu anjelsku obšahnuc mohli. 
Pochvaleny buc Ježiš Kristus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihovoril som sa Vám vinšom zo starej tradície našich otcov. V 
ňom je povedané všetko, čo človek človeku môže priať.  
 
Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky 
pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, 
zaspomínať si. Zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných 
sviatkov. Nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych, 
aby v tomto čase nebol nikto sám.  
 
Želám si z celého srdca, aby každý občan nášho mestečka, prispel 
svojou dobrotou a láskou k vytvoreniu jednej veľkej rodiny, v 
ktorej sa budeme tešiť zo spoločného dobra a zároveň prajem 
všetkým Vám, aby do roku 2008 ste vykročili šťastnou nohou a s 
optimizmom. Iste nás postretnú nepríjemné chvíle a okamihy, lebo 
aj tie patria k životu, no nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, 
vzájomnú pomoc a porozumenie.  
 
Všetkým spoluobčanom príjemné sviatky, šťastie v duši, pokoj, 
lásku a pevné zdravie v rodinách želá primátor, poslanci mestského 
zastupiteľstva, pracovníčky a pracovníci Mestského Úradu 

Želám Vám šťastný a úspešný Nový rok 2008.  
 
primátor mesta  
Ľubomír Fifik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Poplatky podľa VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Spišské Vlachy 
(účinnosť od 1.1.2008) 

Daň z pozemkov Hodnota Sadzba daň/m2 

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc.sady     8,32 Sk 0,30 0,02496 

- trvalé trávne porasty     1,31 Sk 0,30 0,00393 

- záhrady                  56,-   Sk 0,50 0,28 

- lesné pozemky                  56,-   Sk 0,50 0,28 

- rybníky s chovom rýb                  56,-   Sk 0,50 0,28 

- zastavané plochy a nádvoria                  56,-   Sk 0,50 0,28 

- stavebné pozemky                560,-   Sk 0,50 2,80 

- ostatné plochy okrem stavebných poz.                  56,-   Sk 0,50 0,28 

- stavebné pozemky v časti Zahura                560,-   Sk 0,80 4,48 

Daň zo stavieb Sk Frekvencia platby 

stavby na bývanie a ostatné stavby  tvoriace príslušenstvo 2   

stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, m. stavby využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou 
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej produkcie a stavieb na administratívu 5   

stavby rekr. a záhr. chát a domčekov na indiv. Rekreáciu 6   

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových 8   

priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu   s výnimkou 
stavieb na skladovanie a administratívu 21   

stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 38   

ostatné stavby 10   

pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok    za každé podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia 1   

Daň z bytov     

byty 2   

nebytové priestory 8   

Daň za psa 150   

Daň za užívanie verejného priestranstva     

poplatok za poskytovanie predajných služieb jednorázovo 50 paušálne 
poplatok za lunapark a iné atrakcie za deň 250 paušálne 
poplatok za umiestnenie skládky za 1 m2 a 1 deň 5   
poplatok za umiestnenie vlastného predajného stánku – trvalého 1500 mesačne 

za trvalé parkovanie vozidla 2500 ročne  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     

pre FO bývajúcu v rod. Dome 360 ročne  
pre FO bývajúcu v bytovom dome, ak sa KO vyváža 1100 litr. nádobou BOBR 480 ročne  
pre FO bývajúcu v často Dobrá Voľa 480 ročne  
ročne v miestnej často Zahura 900 ročne  
za vývoz 110 litr. nádoby pre FO podnikateľa a PO 70   

za vývoz 1100 litr. nádoby BOBR pre FO podnikateľa a PO 350   

Zníženie poplatku     

študenti dlhodobo vzdialení pre štúdium 200   

občania dlhodobo vzdialení pre zamestnanie na Slovensku 200   

občania vo väzbe 80   

z dôvodu platenia poplatku inej obci/mestu 80   

u osôb, ktoré dovŕšili do 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia 70 rokov veku 300   
 



 

Poslanecké obvody  2006 – 2010 

 
Poslanec    poslanecký obvod 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mgr. Vladimír Baloga Železničná,Okolie  

(okrem Zahury) 
Mgr. Štefan Blaščák Požiarnická,Mlynská, 

SNP 1-34 
Ján Čurilla Kukučínova,Spišská,  

Tajovského, 1.mája 
Vladimír Grega Vajanského, Partizánska,  

Dobrá Voľa 
Mgr. Mária Chudíková SNP 33-55, Kostolná,  

Okolie-Zahura 
Ing. Juraj Jánošík   Komenského, Lipová 
Ing. Michal Kiššák  Hornádska Záhradná 
Mgr. Ján Kočiš   9. mája, Slobody 
Ing. Jozef Repaský Slovenská,J.Fabiniho,  

Hviezdoslavova, 
Jilemnického 

Ing. Ladislav Šterbinský Štúrova,Slnečná, 
Sládkovičova, 

Michal Vaľko Včelná,Jarná, Cintorínska 

Štatistický prehľad obyvateľov k 31.12.2007 
Počet  obyvateľov k 31.12.2007   =3613 

0 až 7roční  =  272 
7 až 18 roční  =  541 
18 až 60 roční  =2215 
60 a viac roční   = 585 

Priemerný vek: 36,66 r. 
Počet  narodených 42 muži 22 ženy 20 
Počet  zomrelých  32 muži 08 ženy 24 

Počet  sobášených  25 

H A R M O N O G R A M 
 

zasadnutí Mestského 

 zastupiteľstva v Spišských Vlachoch na rok 2008 

 
Riadne zasadnutia MsZ: 
 
Termíny:  15. január 2008 

12. február 2008 
11. marec 2008 
08. apríl 2008 
13. máj 2008 
10. jún 2008 
08. júl 2008 
12. august 2008 
09. september 2008  
11. november 2008 
09. december 2008 

Každé zasadnutie MsZ je verejné,  na všetky zasadnutia MsZ je 
umožnený prístup verejnosti. 
K časovo obmedzeným aktuálnym témam rokovania budú zvolané 
v priebehu roka  podľa potreby  mimoriadne zasadnutia MsZ.  
Komisie MsZ zasadajú podľa vlastných plánov činnosti. 
 
Stále body programu rokovaní MsZ: 
- otvorenie, voľba pracovných komisií, určenie zapisovateľa 
- kontrola plnenia vlastných uznesení 
- pripomienky občanov 
- činnosť komisií 
- interpelácia poslancov 
- diskusia 
- uznesenia 
Spišské Vlachy 11. 12. 2007  
Za správnosť: Mária Džugasová, prednosta MsÚ 
 

 

Rozpis zberu separovaného odpadu v r. 2008 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mesiac  papier   sklo   plast, kov, VKM  
(Tetra Pack) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Január  15.01.2008  22.01.2008  29.01.2008 
Február  12.02.2008  19.02.2008  26.02.2008 
Marec  11.03.2008  18.03.2008  25.03.2008 
Apríl  08.04.2008  15.04.2008  22.04.2008 
Máj  13.05.2008  20.05.2008  27.05.2008 
Jún  10.06.2008  17.06.2008  24.06.2008 
Júl  15.07.2008  22.07.2008  29.07.2008 
August  12.08.2008  19.08.2008  26.08.2008 
September 09.09.2008  16.09.2008  23.09.2008 

Október  14.10.2008  21.10.2008  28.10.2008 
November 11.11.2008  18.11.2008  25.11.2008 
December 02.12.2008  09.12.2008  16.12.2008 
 

 

 

 

 



 

 

 

Vážení občania, 

určite sa pamätáte ako pred voľbami k Vám chodili od dverí 
k dverám študenti a pýtali sa vás, čo chcete vylepšiť vo Vašom okolí a 
čo Vám vo vašom okolí nevyhovuje. Za najviac dôležité pre mesto ste 
považovali čističku a kanalizáciu, cesty a chodníky, križovatku, koryto 
Žehrice, Zahuru, verejné toalety a samozrejme poriadok v meste. 
 
V priebehu roka 2007 sme v meste zrealizovali tieto práce: 

1. Začiatkom roka začali práce na čistení koryta Žehrice.  

2. Po deviatich rokoch sme našli spôsob využitia starého 
mostíka, ktorý ležal na boku koryta Žehrice po povodni, ktorá bola v 
roku 1998. Týmto plechom sme nahradili už z časti prehnité foršne na 
jestvujúcich mostíkoch.  

3. Určite si pamätáte z minulého obdobia, že každý kto sa 
uchádzal o post primátora mal vo svojom volebnom programe 
vyriešenie mestských toaliet v parku. Mal som to aj ja. Hneď ako som 
tento problém začal riešiť narazil som na oponentúru občanov. Tieto 
priestory som dal vyčistiť a preventívne proti opätovnému 
znečisťovaniu aj dočasne oplotiť. Vypracovali sme štúdiu mestského 
pódia. V súčasnej dobe sa spracúva projekt, ktorý rieši tento celý park 
plus križovatku a parkoviska pred MsU a obchodom Bala. Tento 
projekt by sa mal realizovať v roku 2008. Financovať ho bude VÚC z 
Európskych fondov.  

4. Dedičstvo našich predkov - sála v Rudoľovej záhrade. Je 
veľmi smutné a zarážajúce akej kritiky sa mi dostalo pre umiestnenie 
novej sály. Tá stará bola štyri roky bez strešnej krytiny a schátrala do 
takej fázy, že oprava už nebola možná. Mne na tejto sále, ktorá určite 
patrí k Sp. Vlachom, veľmi záležalo, tak mi nič iné neostávalo len 
postaviť novú presne podľa tej starej.  

5. Rekreačná oblasť Zahura: Je našou pýchou a nemali by 
sme dovoliť, aby táto oblasť nebola štandardne udržiavaná. Je to miesto 
oddychu, relaxu a určite je to prostredie, ktoré nemá široko ďaleko 
páru. Preto som sa snažil, aby rozkvitala. Opravila sa cesta, boli 
pravidelne kosené krajnice, priestranstvá okolo rybníkov a okolo 
amfiteátra. Opravili sa prístrešky a rekonštruovala sa chata, kde sa 
vymenila strešná krytina, okná, dvere, kúrenie, vodoinštalácia, odpad, 
podlahy a elektroinštalácia. Interiér tejto chaty sa zmenil na nepoznanie 
a bude slúžiť na reprezentačné ale aj iné účely. Boli rozmiestnené 
informačné tabule Galmus.  

6. V jarných mesiacoch sa prevádzal zber konárov z 
domácností a parkov, ktoré sa hneď štiepkovali. Táto štiepka je 
využívaná ako palivo v budove bývalej škôlky na ulici SNP.  

7. Postavilo sa parkovisko pri materskej škôlke a vyznačil sa 
červeno-biely prechod pre chodcov  

8. Spravila sa prístupová cesta k novej bytovej výstavbe v 
lokalite Patria, čo umožní výstavbu 24 rodinných domov.  

9. Starý problém, ktorý nás roky ťažil spojený s únikom 
vody v Kultúrnom dome sme museli riešiť tým, že sa spravila nová 
vodovodná prípojka a prerobili sa toalety, ktoré budú slúžiť aj ako 
verejné. Spravila sa revízia premietacích zariadení, namaľovalo sa 
premietacie plátno a v lete sa po 13 rokoch premietalo. Na 
sprevádzkovanie kina potrebujeme ešte nie malú investíciu napr. na 
zakúpenie novej audiotechniky, sedačiek a musíme vyriešiť 
vykurovanie. Kino, či divadlo je miestom oddychu a odreagovania sa 
od každodenných starostí. Zároveň je to miestom stretávania sa a  

 

 

 

kultúry. Pri vchode do KD, do kúta, ktorý bol 
pravidelne znečisťovaný sme museli dať vysoké mreže . 
Tento kút bude využívaný aj ako odkladací priestor na 
smetnú nádobu.  

10. Najväčšou stavbou bola bezpochyby 
kanalizácia na ulici Jarná. Táto kanalizácia bola žiadaná 
vyše 30 rokov. Projekt, ktorý bol podaný aj napriek 
veľkému úsiliu žiaľ neprešiel. Veľmi som si želal aby sa 
tento kanál vybudoval a preto som sa rozhodol financovať 
ho z nášho rozpočtu. Na túto kanalizáciu sme použili aj 
finančné prostriedky, ktoré sa zachránili a nemusela sa 
platiť pokuta za porušenie finančnej disciplíny. Použili sa 
aj peniaze z predaja domu služieb.  

 

V roku 2007 sa spracovali tieto projektové 
dokumentácie: 

• 1. Rekonštrukcia školy  

• 2. Rekonštrukcia škôlky na ul. SNP pri evanjelickom 
kostole  

• 3. Rozšírenie cintorína  

• 4. Informačný systém mesta Spišské Vlachy  

• 5. Výmena okien na MsÚ  

• 6. Okružná križovatka  

• 7. Dom dôchodcov ( bývalý detský domov )  

• 8. Mestská chata  

• 9. Územný plán  

• 10. Centrálna kotolňa na vykurovanie MsÚ, KD, požiarnej 
zbrojnice, radnice školy na ul. Komenského a škôlky na ul. 
SNP biomasou. 
-Súčasťou tohto projektu je aj odkúpenie Alcupra, kde by 
sa tieto priestory využili ako centrálny podnik Biomasa 
Spiš. Spracovateľom tohto projektu je združenie obcí 
Biomasa Spiš.  

• 11.Čistička odpadových vôd a kanalizácia bez účasti PVS. 

 

Jarná ulica – kanál 23.09.2007 
 
 
 
 



Vážení občania 
 
Nie vo všetkom sme Vám vedeli pomôcť, ale myslím si, že 
problémy sú na to, aby sa riešili a ja sa budem snažiť, aby ich v 
roku 2008 bolo menej. 
 
Dovoľte mi, aby som sa ešte touto cestou poďakoval všetkým 
aktívnym poslancom, ktorí majú podiel na tom, čo sa nám 
podarilo zrealizovať v roku 2007. 
 
Chcem sa poďakovať miestnym hasičom pod vedením veliteľa 
p. Cyrila Kapitančíka za nie ľahkú a nie veľmi príjemnú prácu 
pri čistení kanálov a záchranu nášho majetku pri hasení 
požiarov.  
Ďakujem hasičským družstvám pod vedením p. Marty 
Poradovej a p. Ondreja Poradu, stolnotenisovému klubu pod 
vedením p. Antona Gurčíka, mladým futbalistom pod vedením 
p. ing. Eugena Pavlíka, mestskému športovému klubu pod 
vedením p. Michala Labaša, motokrosovému klubu pod 
vedením p. Slavomíra Sokolského za vzorné a úspešné 
reprezentovanie mesta Spišské Vlachy a prajem im do ďalších 
športových rokov veľa úspechov. 
Ďakujem aj všetkým členom o.z. Vlašania Vlašanom pod 
vedením p. Márie Suchej za kultúrne podujatia, ktoré 
spríjemnili náš každodenný uponáhľaný život. 
 
Nuž teda - prajem Vám všetkým v tomto novom roku radosť v 
oku, úsmev v tvári, nech sa nám spoločne podarí prísť k 
cieľom, ktoré sme si predsavzali. 
 
Želám Vám šťastný a úspešný Nový rok 2008.  
 
 
  
primátor mesta  
Ľubomír Fifik  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečná sála v Rudoľke 

 

 

 

 

 

 

       Štiepkovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MŠ – prechod pre chodcov 
 

 

 

 

 

 

  Oprava cesty Zahuru 
 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia chaty 
 

 

 

 

 

 

Starý most 
 

 

 

 

 

     KD – vodovodná prípojka 



Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva v 
Spišských Vlachoch 

prijatých v roku 2007 
 

Uznesenie č. 9/7 zo dňa  4.9.2007 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

zriaďuje 
- komisiu na ochranu verejného poriadku pri MsZ 

volí 
za predsedu komisie na OVP: Mgr. Máriu Chudíkovú 
za členov komisie:  Mgr. Jána Kočiša. Mgr. Vladimíra Balogu,  
Ing. Juraja Jánošíka, 

schvaľuje 
- doplňovanie členov komisie na OVP pri kontrolnej činnosti o 
jedného príslušníka Obvodného oddelenia PZ, jedného člena 
MHZ a jedného občana z rómskej komunity. 
 
Uznesenie č. 9/12  zo dňa  4.9.2007 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské 
Vlachy v predloženom znení, spracovaný v spolupráci so 
Spišskou regionálnou rozvojovou agentúrou v Spišskej Novej 
Vsi. 
 
Uznesenie č. 12/6 zo dňa 11.12.2007 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 
2. koncepciu rozvoja mesta Spišské Vlachy v oblasti tepelnej 
energetiky v predloženom znení. 
 
Uznesenie č. 13/2 zo dňa 13.12.2007 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 
- zriadenie kruhového objazdu v strede mesta a jeho 
zapracovanie do konceptu ÚPM v zmysle  
  stanovísk orgánov VÚC Košického samosprávneho kraja. 
 
Kultúrny kalendár 2008  
 
Január  -plesy, zábavy  -   - žiadatelia 

- 25.1.2008 - kladenie venca na pamätnú 
tabuľu k 63. výročiu oslobodenia mesta – 
ZO SZPB, mesto, dychovka 

Február  - plesy, zábavy   - žiadatelia  
Marec- Mesiac knihy podujatia v  

Mestskej knižnici, v miestnych školách 
Apríl  - Country-bál - ZŠ Komenského 6 
Máj  - 9.5. 2008 - pietny akt k 63. výročiu 

ukončenia II. svetovej vojny- ZO SZPB, 
mesto, dychovka 

Jún  - 1.6.2008 - Deň detí  - miestne 
školy, MŠ 
- 24.6.2008 - 765. výročie mesta - 
hudobné a kultúrne podujatia,  
XVI. Vlašský trh, slávnostné  zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva a iné 

Júl  - voľné prázdninové programy 
August  - 29.2.2008 - pietny akt k 64. výročiu  

SNP - ZO SZPB, mesto-  štafety, pochody
 - mesto, dychovka 

September - voľný 
Október  - Mesiac úcty k starším - Klub dôchodcov 
 
 
November - Stretnutie primátora s jubilantmi 2008 - 

ZPOZ, mesto  
December - Vianočný trh nápadov- mesto,  

podnikatelia, miestne hud. telesá, 
miestne školy 
- 31.12.2008 - Silvester – dychovka 
a ohňostroj 

 
Tento kultúrny kalendár bude aktualizovaný o podujatia, 
ktoré organizujú školy, občianske zduženia a iné spolky 
a organizácie. Zároveň ich týmto prosíme, aby doručili na 
adresu MsÚ plán podujatí na tento rok. 
 

Zimný slnovrat  
 

Bútľavá vŕba pri potôčku 
zahrieva vtáčky skrehnuté, 
zbadala ona snežnú vločku 
uzrela polia zmrznuté. 

 
Snehové vločky v chmúrnom ráme 
začali padať na lesy 
a pokrývali celé stráne 
i príkre bralá, útesy. 

 
Pokryli cesty, polia, lúky, 
napoly  zmrzlé bažiny. 
Prekrásne vločky, ako puky 
zaviali šíre doliny. 

 
Zamrzol rybník. Ba i duby 
sa v zimný spánok pobrali, 
v lese už nie sú bdelé buky 
aj tie  sa spánku oddali. 

 
Zaspal  i  potok. Vôkol trávy 
rozhodli, že tiež budú spať. 
Nechceli usnúť horské riavy 
a preto musia utekať. 

 
Zaodel sniežik holé stromy, 
smrekom dal biele čapice, 
zasypal polia, ba i domy. 
Mrazík dal červeň na líce. 

 
Na borovici ba  i  smreku 
narástlo hojné imelo, 
dalo nám, dušiam našim lieku, 
len aby sa nám necnelo. 

 
A meluzína horou letí, 
a pritom skučí od zlosti. 
Hľadá si svoje snežné deti, 
ak nájde, tak ich pohostí. 

 
Brat Mrazík kdesi šantí v meste. 
Na okná ľuďom maľuje 
a stromom zase tu pri ceste 
srieňový závoj daruje. 

 
V nížinách zimné kvety kvitnú (eriky), 
Darmo ich Mrazík zaháňa. 
Studené rána keď nám svitnú, 
ich krása oči zacláňa. 

 
najkrajšie sviatky prichádzajú, 
bájne je všetko v prírode. 
Jedličky krásu predvádzajú 
a kapry zase vo vode. 

 
Ľadové zrkadlá miesto vody, 
cencúle visia zo strechy. 
Prichádza Kračun. To sú hody, 
by mali sme dosť potechy.   
 

Mária Krchová 

 



 

 

 

Aktivity v žiackom futbale. 

 

Ako  chlapec trávil som voľný čas vonku, na lúke Zahurou, 
spolu s kamarátmi. Spoločníkom nám bola futbalová lopta, 
futbal bola hra, ktorá si nás celkom podmanila. Športové 
vyžitie pri telesnom pohybe, zručnosť v  ovládaní lopty, 
nápaditá myšlienka pri hernej činnosti, súperenie v zápasoch 
dodnes priťahuje chlapcov, ale tiež i dievčatá,  a množstvo 
fanúšikov. Som rád, že dnes môžem rozdávať  nadšenie pre 
túto hru vo futbalovom krúžku  Strediska záujmovej činnosti  
pri ZŠ Komenského 6  práve mladším žiakom.  V skupine je 
prihlásených 18 chlapcov a 2 dievčatá zo  4.-7.ročníka. 
Zastúpenie majú všetky ZŠ v meste  a deti zo Sp.Vlách 
i okolia. Výhodou je, že i v zime, vďaka telocvičniam, môžeme 
naplno rozvíjať futbalové umenie v tréningoch a turnajových 
zápasoch. Od septembra 2007 sme odohrali 12 turnajov  so 
súpermi z Krompách, Sloviniek, Bijacoviec, Hrabušíc, 
Sp.N.Vsi. Zápolenie je rozdelené do troch vekových skupín -
prípravka A, B, mladší žiaci. Súťažia družstvá po 5 hráčov 
3x15 min.  Výsledky z  jednotlivých turnajov sú uverejnené 
pravidelne v regionálnych novinách Spišský korzár. Športové 
stredisko vychovalo viacero talentovaných futbalistov, niektorí 
sa predstavili i v Bratislave na Memoriáli P. Dubovského, kde 
sa žiaci zo Sp.Vlách zúčastnili už trikrát.  Príďte sa pozrieť na 
turnajové duely ako sa chlapci snažia, povzbudzujú a tešia 
z každého streleného gólu. Je dobré, že nesedia doma pri 
počítačoch, televízoroch a nenudia sa. Majú možnosť tvorivo 
a zmysluplne využiť voľný čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugen Pavlik,  tréner mladších žiakov 

 

 

 

 

 

Pred vianočnými sviatkami sme sa potešili na vianočnom 
trhu, na ktorom predviedli svoju šikovnosť deti z našich 
škôl, naši občania, obchodníci...Bolo to pekné zastavenie sa 
v predvianočnom zhone, príležitosť na stretnutie 
s priateľmi pri dobrom vínku, chutnej klobáske a pri 
vystúpeniach, o ktoré sa postarali – deti zo ZŠ Komenského 
a ŠZŠ, dychovka, Zahuraci a Gregovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozprávková noc v knižnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianočné trhy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlašský spravodaj - vychádza štvrťročne.  
Vydáva Mestský úrad v Spišských Vlachoch, SNP 34. 
Redakčná rada : Mária Džugasová, Mária Pavlíková, 
Mgr.Mária Chudíková, Ing.Ladislav Jurčišin. 
Príspevky môžete posielať na adresu MsÚ SNP 34 alebo na 
mailovú adresu :msuspv@spisskevlachy.sk.  
Uverejníme aj reklamy miestnych podnikateľov a inzerciu.. 

Tlač: MOON reklamné štúdio, Krompachy. 

Uzávierka nového čísla bude 15.apríla 2008.   
Ďalšie číslo si budete môcť kúpiť za symbolickú cenu v 
stánku PNS na Hviezdoslavovej ulici a v stánku pri 
obchodnom dome Jednota. 

 


