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Spravodaj č. 1/2011
Symboly Veľkej noci
Sú azda v každom našom príbytku a tvária sa akoby oni boli
tým najdôležitejším na celých veľkonočných sviatkoch. No predsa
sú len symbolmi. Symbol má upriamovať pozornosť na to, čo je
podstatné. Svoju úlohu však splní len vtedy, keď ten, kto sa na
symbol pozerá, mu aj porozumie. Preto pre hlbšie prežitie sviatkov
pozrime sa na význam niektorých symbolov.
Veľkonočné vajíčko
Pretože vajce obsahuje zárodok nového života bolo oddávna
symbolom plodnosti, úrodnosti, života a vzkriesenia. V
predkresťanských časoch sa niekde dávalo do hrobu k mŕtvemu.
Vajce symbolizovalo životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť a vďaka
škrupine aj pocit bezpečia. Vajce niečo skrýva, je ako zapečatený
hrob, v ktorom je život. Tu možno hľadať symbolické spojenie s Kristom a s kresťanskými
sviatkami.
Veľkonočný zajac
Má svoje miesto vo viacerých náboženstvách. Symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života.
Je označovaný ako symbol zmŕtvychvstania.

Vážení občania, prajeme Vám pokojné Veľkonočné sviatky a veselý Veľkonočný pondelok.
V marci sa vypína televízny
vysielač na Havránku
Vypnutie

analógového

vysielania

bolo

naplánované na 24. marca 2011 a bude sa to
týkať

analógovej

STV2

a Markízy.

Najneskôr do 7. apríla sa spustí digitálne
vysielanie. Takže v praxi to znamená to, že tí
občania,

ktorí

ešte

používajú

klasickú

analógovú anténu, už po 24. marci televízny
signál nechytia. Na to, aby mohli digitálny
signál prijímať si budú musieť zabezpečiť
tzv. set-top boxy. Ich cena sa pohybuje od
20 €. Ak sú napojení na niektorý z káblových
rozvodov (napr. DIGI), problém nepocítia.
Aktuálne

informácie

webovej

stránke

na

nachádzajú

na

www.dvbt.towercom.sk.

(Zdroj: MY Liptovské noviny, č. 5, str. 6)
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Vážení občania,
úvodom môjho príspevku by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru
v novembrových komunálnych voľbách. Je záväzkom voči mne samému, pretože chcem, aby
som splnil to, čo som sľúbil a aby každý z Vás bol spokojný.
Začiatok roka sa niesol v znamení vydarených veľkých kultúrnych podujatí, akými boli
ples hasičov, či obecná zabíjačka. Moja vďaka patrí všetkým organizátorom a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktorí sa vo svojom osobnom voľne venovali
príprave uvedených akcií. Boli dobrým štartom do celého roka 2011 a verím, že aj do celého
nastávajúceho volebného obdobia. Ďakujem aj organizátorom detského karnevalu, ktorým
sme nezabduli ani na tých najmenších. Dobrá účasť na všetkých uvedených podujatiach
potvrdila to, že ľudia musia nielen pracovať, ale sa aj zabávať. Tak to vždy bolo a aj bude.
Obdobie po voľbách do obecnej samosprávy bolo pomerne náročné, nakoľko sme si
s poslancami potrebovali ujasniť prvé kroky nášho spoločného fungovania a činnosti obce na
tento rok. Zišli sme sa na jednom ustanovujúcom, jednom riadnom a dvoch mimoriadnych
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Vo výpise z uznesení na str. 5 sa dočítate o čom
všetkom sme rokovali a na čom sme sa uzniesli. Začali sme s prípravnými prácami okolo
predaja skladu vo Vlachoch firme Gofex, rekonštrukcie okolia kultúrneho domu vo
Vlachoch, kde chceme vytvoriť oddychovú zónu pred blížiacim sa 750. výročím prvej
písomnej zmienky v nasledujúsom roku. Chceme vysporiadať pozemky pod senníkom
v Krmeši, riešiť úpravu a rozšírenie cinorína v Krmeši, vytvoriť zberný dvor vo Vlachoch na
bielu, či čiernu techniku, nábytok, textil a pod. Zahájili sme úpravu brehov potoka
Kľačianka a pripravujeme množstvo ďalších prác, ktoré nás s nástupom jari a teplého
počasia čakajú.
Jednou z priorít v súčasnom období je získanie do vlastníctva obce prístupovú cestu
k novovznikajúcim rodinným domom vo Vlachoch za p. Feketíkom tak, aby majitelia
pozemkov mohli zahájiť a ukončiť stavebné práce čo najskôr, ako aj ihriska pre bytovkami
v Krmeši.
Prajem Vám všetkým v tomto roku pevné zdravie, spokojnosť v rodine a v práci.
Ladislav GUOTH
Váţení spoluobčania,
v nedeľu 27.3.2011 o 16.00 hod. sa v kultúrnom dome vo Vlachoch uskutoční divadelné
predstavenie s názvom Starostove kuchárky?! Komédiu v dvoch dejstvách zahrajú herci
z Ľubeľského ochotníckeho divadla Kolomana Ondreja Urbana, ktorí do našej obce zavítajú
uţ po štvrtý krát. Organizátormi podujatia sú dobrovoľní hasiči z Krmeša a divadelná
skupina
Havránok. Príďte stráviť príjemné nedeľné popoludnie.
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Presne o polnoci z 20. na 21. mája 2011 sa
uskutoční na Slovensku sčítanie ľudí, domov
a bytov. Sčítanie bude počas tohto roka
prebiehať v celej Európskej únii.
V našej obci budú pracovať dvaja sčítací
komisári, jeden pre sčítacie obvody Krmeš 1
a Krmeš 2 a druhý pre Vlachy a Vlašky.
Obidvaja budú mať poverenie od obce,
ktorými sa budú pri vstupe do domov a bytov
preukazovať. V praxi to bude vyzerať tak,
že od 13. mája 2011 navštívia jednotlivé
domácnosti
a rozdajú
sčítacie
hárky.
S domácnosťou si dohodnú termín, kedy po
rozhodujúcom
okamihu
prídu
zobrať
vyplnené hárky. Občania sa nemusia báť
zneužitia údajov, pretože v hárkoch sa
nevypĺňajú mená, ani rodné čísla a iné osobné

údaje. Po prvýkrát v histórii sa občania budú
môcť sčítať aj elektronicky.

Kontakty a otváracie hodiny na
obecnom úrade

V snahe vyjsť v ústrety pracujúcim
občanom sme upravili otváracie hodiny na
obecnom úrade.

Od marca 2011 opäť funguje webová
stránka obce. Dostanete sa k nej na
adrese: www.obecvlachy.sk. Spravuje nám
ju firma FreeTech services, spol. s.r.o.
a budeme si ju dopĺňať sami tak, aby
občania našli na nej všetky potrebné
informácie, nielen zo života samosprávy,
ale aj samotnej obce, jej občanov
a organizácií.

Svoje záležitosti si môžete prísť vybaviť
každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00
hod. s tým, že v stredu sme Vám
k dispozícii do 17.00 hod. a vo štvrtok do
15.00 hod. E-mail: info@obecvlachy.sk

V rýchlosti....












od zloženia sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce Ladislav Guoth zvolal
jedno riadne a dve mimoriadne zasadnutia obecného zastupiteľstva,
poslanci obecného zastupiteľstva odvolali z funkcie hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného pre
zvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Odvolaný podal podnet na preskúmanie zákonnosti tohto
kroku na okresnú prokuratúru,
obec má k 15.marcu 603 obyvateľov,
počet evidovaných nezamestnaných občanov na úrade práce k 15.3. je 36,
dane a poplatky sa budú vyberať od 1. apríla 2011 do konca mája,
obec postúpila do 2. kola v žiadosti o grant na realizáciu oddychovej zóny pri kultúrnom dome vo
Vlachoch,
do obecnej knižnice pribudlo v tomto roku už 36 nových a krásnych kníh pre všetky vekové
kategórie,
pripravujeme ďalšie spoločné stretnutie dôchodcov našej obce,
na jarné a jesenné upratovanie budú občanom pristavené veľkokapacitné kontajnery, dátum
3
a miesta budú vyhlásené v obecnom rozhlase,
poslanci OZ sa vzdali svojich poslaneckých odmien v prospech materskej školy.

Vyberáme z obecnej kroniky...
„V miestnosti čitárne Štefánikovho vzdelávajúceho spolku sedí niekoľko
občanov a dychtivo počúva vysielanie londýnskeho vysielača, ktorého počúvanie
1944
bolo prísne zakázané. Po skončení správ s veľkou opatrnosťou ladil sa vysielač
Moskva. Začalo sa Slovenské národné povstanie. Štefánikov vzdelávajúci spolok
venoval pre povstanie 10.000 Ks. Z mlyna Ondreja Hazuchu sa odviezla múka a chlieb. Adolf Hric, za
pomoci iných občanov, presunul z Malovlašskej papierne 50 sudov nafty, ktorá bola odovzdaná
partizánom. Z uvedeného množstva boli dva sudy ponechané pre miestnu obec na svietenie. Pri presune
Mikulášskeho práporu, ktorého príslušníkom bol Ján Molek., bolo v miestnej obci zhodených desať
vojenských pušiek a náboje pre civilné obyvateľstvo, zbrane prechovával Adolf Hric, ktorý ich neskoršie
rozdelil najspoľahlivejším občanom. V hrdinských povstaleckých bojoch položili svoje mladé životy:
Peter Škôlka, Vladimír Šimo a Jozef Molek, ktorý po príchode z povstania tragicky zahynul pri obci
Ľubeľa. Odvlečení do Nemecka boli Ján Mikita, Ladislav Hric, Vladimír Hazucha, Milan Števlík. Tesne
pred skončením vojny boli z obce zajatí: Štefan Struhár, Ján Struhár, Matej Hric, Ján Molek, Július
Bruncko, menovaným sa však v Bratislave podarilo utiecť a potulkami v horách dostali sa domov po
skončení vojny. Pred príchodom oslobodzovacej armády a bezhlavým ústupom Nemcov opustili mnohí
občania so svojimi rodinami obec a utiahli sa do podhorských obcí.
Najradostnejším dňom v dejinách obce je 4. apríl 1945, tento deň doniesol po štyroch rokoch
útlaku slobodu. Predsedom národného výboru je zvolený Ján Trnovský, neskoršie z rodinných dôvodov
odstupuje z predsedníctva a na jeho miesto nastupuje Adolf Hric, ktorý zotrval vo funkcii až do roku
1947.“
- pokračovanie nabudúce -

FAŠIANGY 2011
Z iniciatívy
poslancov
obecného
zastupiteľstva sa v našej obci po prvýkrát
konali dňa 26. februára 2011 Fašiangy trochu
inak, ako po minulé roky. Príprava začala veľa
dní pred ich samotným uskutočnením. Najprv
sme museli urobiť rozpočet a zrátať príspevky
od sponzorov, dať dokopy partiu, ktorá to
všetko organizovala, kúpiť prasatá a začať.
Samotná príprava trvala tri dni a podieľalo sa
na nej hlavne mužské osadenstvo, veď ako
inak, robenie klobás, jaterníc, plnenie bôčikov
a pod. pasuje viac do rúk chlapom, lebo .... vedia to lepšie ako my, ženy. Sobota sa zobudila do
krásneho, zamrznutého zimného rána, ktoré predpovedalo pekný deň. Začal fašiangovou bursou
a pokračoval až do skorých ranných hodín fašiangovými oslavami a to všetko za účasti
dúbravského folklórneho súboru Chabenec, ktorý tomuto dňu dodával veselú a sviatočnú
atmosféru. Prišlo veľmi veľa ľudí, domáci, ich rodinní príslušníci, chalupári, hostia. Všetci si
pochvaľovali. O rok budeme zabíjačku organizovať opäť. Samotné občerstvenie pre ľudí nestálo
obec ani cent, všetko zaplatili sponzori. Vďaka im. Naša obec zasponzorovala veľké upratovanie
kultúrneho domu po akcii, opravu a výmenu pokazených žalúziíí a elektrickú energiu. Nakoľko
úprava interiéru kultúrneho domu ešte pokračuje (nie len z dôvodu uskutočnenej akcie, ale aj
z dôvodu opotrebovania za uplynulé roky), nie je možné presnú sumu k dnešnému dňu vyčísliť.
Oplatí sa, čo poviete? Za všetkých len jedna reakcia z Facebooku: „...som hrdá, že sú takéto

super

akcie

v

našej

rodnej

dedine.
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Z uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2011
Obecné zastupiteľstvo dňa 21.1.2011:
- zobralo na vedomie poverenie poslanca
Jozefa Forgáča za zástupcu starostu obce,
- správu o plnení prijatých uznesení
z ustanovujúceho zasadnutia,
- zriadilo kultúrnu a športovú komisiu,
komisiu stavebnú a územnoplánovaciu,
komisiu verejného poriadku a životného
prostredia, komisiu pre ochranu verejného
záujmu,
- schválilo Dodatok č. 1 k Štatútu
Vlachanských novín, redakčnú radu
Vlachanských novín, zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií, Dodatok č. 1
k Smernici pre Zbor pre občianske
záležitosti, zloženie Zboru pre občianske
záležitosti,
- pevný
plán
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva
na
dni
21.1,15.4.,24.6.,23.9.,16.12. o 18.00 hod.,
- výšku cestovných náhrad starostovi obce
na sumu 700,- € ročne,
- určilo plat starostu ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a násobku 1,83 a úväzku
0,70,
- schválilo zakúpenie služobného mobilného
telefónu pre potreby starostu obce,
- odvolalo Ing. Miroslava
Zeleného
z funkcie obecného kontrolóra,
- schválilo voľbu kontrolóra na deň 18.
marec 2011 s úväzkom 10%,
- schválilo výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za poskytnutie stravy
v materskej škole na vydané jedlo a deň
takto: deti 1,13 €, dospelí 1,06 €,
- súhlasilo s odpredajom skladu firme
Gofex,
- odporučilo starostovi obce zabezpečiť
technickú časť odpredaja skladu firme
Gofex,
- schválilo dotáciu vo výške 500,- € pre
Základnú školu v Ľubeli,
- schválilo
zvolanie
mimoriadneho
zasadnutia OZ na 4.2.2011, kde hlavným
bodom rokovania bude schvaľovanie
rozpočtu obce na roky 2011-2013,
- zobralo na vedomie ďalšie podané
informácie.
Obecné zastupiteľstvo dňa 4.2.2011:
- zobralo na vedomie podané informácie zo
zasadnutia stavebnej a územnoplánovacej
komisie a informáciu o pripravovanom
plese hasičov a organizovaní obecnej
zabíjačky, schválilo rozpočet obce na roky
2011-2013 a prevedenie zateplenia stropu
- zobralo na vedomie ďalšie podané
informácie.

materskej školy firmou Thermiss s.r.o.
Trnava.
Obecné zastupiteľstvo dňa 4.3.2011:
- zobralo na vedomie žiadosť prokurátora
okresnej
prokuratúry
k poskytnutiu
súčinnosti pri vybavovaní podnetu Ing.
Miroslava Zeleného,
- zrušilo platnosť uznesenia č. 16/2011/01R
zo dňa 21.1.2011 a uznesenia č.
17/2011/01R zo dňa 21.1.2011,
- opätovne
odvolalo
Ing.
Miroslava
Zeleného z funkcie hlavného kontrolóra
pre zvlášť hrubé porušenie povinnosti
zamestnanca v súvislosti s uhrádzaním
niektorých faktúr obce,
- vyhlásilo nové voľby hlavného kontrolóra
pre obec Vlachy na deň 15. apríl 2011
s úväzkom 10%,
- zobralo na vedomie informáciu o náleze
ústavného súdu vo veci Ing. Ľubomíra
Marjoviča,
- schválilo splácanie dlhu Ing. Ľubomíra
Marjoviča vo výške 210,- € mesačne,
celkom 2.308,47 €,
- schválilo text Dodatku č. 1 k VZN č.
7/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Vlachy, výšku maximálneho denného
zostatku v pokladni 1000,- € a počas
vyberania daní a poplatkov od 1.4. do
31.5. vo výške 1500,- €, zahájenie
prípravných prác na rekonštrukcii okolia
kultúrneho domu vo Vlachoch, zahájenie
projekčnej činnosti pre zberný dvor vo
Vlachoch,
- zobralo na vedomie informáciu o výstavbe
fotovoltickej elektrárne na streche
kultúrneho domu vo Vlachoch,
- poverilo starostu obce na konanie vo veci
majetkového
vysporiadania
objektu
a pozemku senníka v Krmeši,
- zobralo
na
vedomie
informácie
o projektoch – Nadácia Pontis, SSE a.s.,
MF SR, informáciu o príprave projektu na
zateplenie materskej školy, informáciu
o zahájení projekčných prác na odvodnení
starého Krmeša, informáciu o zmenách
v územnom pláne obce informáciu
o príprave protipovodňových aktivít,
- zobralo
na
vedomie
informáciu
o možnostiach využitia kultúrneho domu
v Krmeši do budúcnosti, informáciu
o možnostiach riešenia úpravy cintorína
v Krmeši,
- schválilo
zhotovenie
digitálneho
archivačného systému hrobových miest na
cintorínoch
v katastri
obce.
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Upozornenie!
Upozorňujeme vlastníkov psov, že v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je voľný pohyb psov zakázaný po celom
intraviláne obce a zároveň v zmysle uvedeného nariadenia je ten, kto vedia psa povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Pár slov k dani za psa a k poplatku za komunálny odpad
Daň za psa
 Podľa Všeobecné záväzného nariadenia č. 8/2004 zo dňa 14.12.2004 , § 8, ods. 1) je
predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov. Predmetom dane nie je pes, ktorý
vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. To znamená, že občania
s preukazom ŤZP daň za psa neplatia. Tí občania, ktorí majú preukaz vystavený na
dobu neurčitú, tento doklad predložia obecnému úradu len raz.
Poplatok za komunálny odpad
 Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže že sa
v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí – túto povinnosť
majú občania každoročne, vždy do konca januára. Nie je možné, nakoľko skutočnosti
sa môžu v priebehu roka meniť, poplatok znížiť na základe toho, že potrebný doklad
bol obecnému úradu už niekedy v minulosti doložený. Koncom roka bude prijatý
dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce k miestnym daniam a poplatkom,
kde bude presne uvedené, aké doklady bude obec na úľavu od roka 2012 akceptovať.
Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy
Na začiatok mi dovoľte v mene predsedu, ako i celého organizačného výboru dobrovoľného
hasičského zboru Krmeš zaželať všetkým obyvateľom obce do nového roku veľa zdravia, pracovných
úspechov, rodinnej pohody a nech naše príbytky ten povestný „červený kohút“ zďaleka obchádza.
Dobrovoľní hasiči, ako i priatelia hasičského športu rok 2011 spoločne začali výročnou
členskou schôdzou. Úvodom sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých dlhoročných členov DHZ
Krmeš-Vlachy Jaroslava Šulíka a Pavla Madliaka. Obaja nás opustili v roku 2010, zaujímali sa o veci
verejné a obaja nás opustili veľmi rýchlo. Tak rýchlo, že sme sa im za ich prácu pre DHZ nestihli ani
poďakovať. Tak aspoň touto cestou. Ďakujeme.
Výročná členská schôdza sa konala v kultúrnom dome Krmeš a na programe mala 17 bodov. Spoločne
sme zhodnotili rok 2010 a určili si plány na rok 2011, ako i celkové smerovanie DHZ na roky nasledujúce.
Z plánu hlavných úloh spomeniem: účasť na hasičskej lige, organizácia piateho ročníka súťaže o
putovný pohár starostu obce Vlachy, generálna oprava hasičskej striekačky v spolupráci s obcou Vlachy,
prípadne sponzorom, zvýšenie povedomia o dobrovoľnom hasičstve v obci i mimo nej, usporiadanie
hasičského plesu, projekt a povolenie na osadenie sušiaka hadíc, ako i mnohé ďalšie. Čo sa týka zloženia
výboru DHZ ostal v nezmenenej podobe:
Predseda: Miroslav Hric ml.
Strojník: Ing. Jindřich Chvojka
Veliteľ: Ing. Jindřich Chvojka
Pokladník: Miroslav Hric ml.
Referent mládeže: Martin Smitek Hospodár: Michal Krčula Preventivár: Peter Krčula
Od zástupcu Okresného výboru DHZ v Liptovskom Mikuláši sme dostali ďakovný list za
aktívnu pomoc pri odstraňovaní škôd, spôsobených povodňami v letných mesiacoch. Rozkazom
veliteľa DHZ boli do hodností starší a vrchný požiarnik povýšení ďalší členovia DHZ. Schôdze sa
zúčastnilo 23 mužov, 4 ženy, 7 mladých hasičov a 6 hostí. Atmosféru schôdze dopĺňalo i premietanie
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prezentácie a fotografií, či vynikajúca kapustnica.
Bola to veľmi dobrá akcia, v ktorej sa skĺbila
obsahová stránka veci a zároveň bolo veselo.
Február sa zasa niesol v duchu prípravy
na druhý hasičský ples. Poučení skúsenosťami
z prvého plesu, dali sme si na veciach viac záležať.
Z môjho pohľadu bol ples naozaj parádny. 88
plesajúcich, výzdoba ako na svadbe, chutné jedlo,
víno, bohatá tombola, či samotná hudba v podaní
Jána Humenného. Úvodné slovo predniesol
predseda s veliteľom DHZ. Vrcholom večera bolo
žrebovanie približne 40 cien tomboly, kde sa ako
moderátor predviedol Jindro Chvojka. Bol naozaj
dobrý a myslím, že sa minul povolaním. Dôkazom dobrej nálady bola zábava až do skorého rána. Keďže
sme si všetko robili svojpomocne, chcel by som touto cestou poďakovať celému kolektívu, ktorý sa
podieľal od naplánovania, cez oslovenie sponzorov, nákupu potravín, chodu bufetu, obsluhy, výzdoby či
varenia...
Výročná schôdza, ples ako i mnohé iné akcie sú dôkazom toho, že ak ide o dobrú vec, vedia
svoje sily spojiť i ľudia s rozdielnymi názormi. A dobre viete, že práve rozdielne názory túto dedinu
rozdelili. Mať svoj názor je veľmi dôležité, priam nevyhnutné. Nie každý iný názor je názorom zlým. Toto
sú veci, ktoré sa netýkajú len hasičov, ale každého občana. Chceme predsa v tejto dedine žiť, nie
prežívať.
Miroslav Hric, ml.
Karneval 2011
Prvým fašiangovým podujatím
bol v tomto roku karneval pre
deti 5. februára 2011 v kultúrnom dome vo
Vlachoch.
Toto
tradičné
podujatie
zorganizovalo Združenie priateľov obcí
Krmeš,
Vlachy,
Vlašky
v spolupráci
s Materskou školou a obcou. Prehliadku vyše
tridsiatich masiek a súťaže detí si prišlo
pozrieť viac ako šesťdesiat rodičov a starých
rodičov. Najväčší úspech mali súťaže, ktoré
pripravili riaditeľka MŠ p. J. Humená a členky

OZ. O hudbu sa nám postarali naše staršie deti.
Šišky a fánky na občerstvenie nám pripravili
naše mamy a staré mamy M. Hiklová, S.
Svitková, M. Brezniaková a I. Ferleťáková.
Celé podujatie nás stálo 101,08 €
( obec/občerstvenie – 49,78 €; združenie/ceny
– 51,30 € ).
Ďakujeme
všetkým
za
účasť
a odvedenú prácu a tešíme sa o rok na
stretnutie.

Tradičné „Veľkonočné popoludnie“ bude 2. apríla 2011
o 14.00 hod. v kultúrnom dome vo Vlachoch.
Budeme:
- pliesť veľkonočné korbáče
- maľovať vajíčka
- paličkovať čipku
- robiť veľkonočnú výzdobu
- piecť a zdobiť medovníky

-oz-
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Pasportizácia cintorínov
Vážení občania, možne ste už
spozorovali
autá
a ľudí
pri
našich
cintorínoch, ako vieme, zaregistrovali to už
občania z Vlašiek.
V zmysle novely zákona č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve je prevádzkovateľ
pohrebiska
povinný
viesť
evidenciu
hrobových miest. Zákonom je tiež upravené
právo užívania hrobového miesta a nájomné
zmluvy. No a k tomu slúži práve prebiehajúca
pasportizácia všetkých našich štyroch
cintorínov.
Čo je vlastne pasportizácia? Je to
priame geodetické digitálne zameranie
polohopisu
cintorína,
hrobových
polí,
solitérov drevín, význačných záujmových

bodov,
zberu
dát
a fotografií
náhrobkov, vytvorenie digitálnej a papierovej
účelovej
mapy
cintorína,
databázy
zomrelých, databázy fotografií náhrobkov.
Po ukončení týchto prác budú
výsledky zverejnené na našej obecnej
webovej stránke, kde si budete môcť nájsť
záznamy o zomrelých, hroboch, nájomné
zmluvy (tieto sa zverejňovať na internete
nebudú a slúžia len pre obec a nájomcov),
bude tam digitálna mapa cintorína a ďalšie
zaujímavé informácie. Až po skončení týchto
prác dôjde k postupnému podpisovaniu
nájomných
zmlúv
a následne
platení
poplatkov.

ROZPIS SLUŢIEB BOŢÍCH – kultúrny dom Krmeš
Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:

3.4., 17.4.
1.5., 22.5.
5.6., 19.6.
3.7., 17.7.
14.8., 28.8.
11.9., 25.9.
9.10., 23.10.
6.11., 20.11.
4.12., 18.12.,25.12.

Na záver – vyskúšajte zázvorový čaj
„Postrúhame asi 2 cm čerstvého zázvoru, pridáme koriander (badián), celú škoricu, niekoľko
klinčekov a zalejeme vriacou vodou. Môžeme pridať citrón a med. Je to
výborný recept proti nachladnutiu a pri obrane organizmu, zázvor
podporuje trávenie, spaľovanie tukov, je prevenciou proti rakovine.“
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