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VLACHANSKÉ 

NOVINY 
  Ročník VIII.  Spravodaj č. 1/2013 

 

 
 

 Začiatok roka 2013 v našej obci 
 

Fašiangy – 9.2.2013   Začiatkom januára, tak ako sme 

očakávali, začala na našom Liptove  zima, ako sa patrí. 

Priniesla nielen kopy snehu, ale aj mrazy a v  takejto 

krásnej, zimnej atmosfére začal rok v našej obci 

ďalším ročníkom úspešného hasičského plesu,  po 

ktorom nasledovali obecné fašiangy. Priniesli občanom 

a návštevníkom našej obce III. ročník Fašiangovej 

zabíjačky, karneval pre deti a dospelých, tombolu, 

dobrú hudbu a výbornú náladu. Partia skvelých ľudí 

pripravovala tento deň tri dni tak, aby si kaţdý prišiel 

na svoje. Ţe to tak bolo, svedčí aj vysoká návštevnosť 

našich občanov, z čoho máme najväčšiu radosť. 

Jediným čiernym bodom bol fakt, ţe tak ako predvlani, 

a vlani aj v tomto roku sa našli niektorí občania, ktorí 

v našej obci nemajú trvalý pobyt, ktorí si z našej 

fašiangovej zabíjačky odnášali plné misy jedla aj 

domov. Táto slovenská povahová vlastnosť bola 

čiernym bodom dňa, preto na budúci rok 

pravdepodobne 

pripravíme 

v organizácii 

fašiangov malé 

zmeny.  

Za tento 

veľmi úspešný deň 

patrí vďaka nielen 

sponzorom akcie, ale aj mnoţstvu dobrovoľníkov, 

ktorí vo večerných hodinách, v jednu mrazivú sobotu, 

odchádzali domov unavení, ale šťastní.  

 -db-

 

       -občania obce pri fašiangových dobrotách-        -folklórny súbor Chabenec z Dúbravy- 
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Schválenie Programového rozpočtu obce na rok 2013 – 20.2.2013 – Rozpočet obce je uţ tradične záleţitosť, ktorá 

sa pripravuje dlhodobo. Nakoľko ide o pomerne rozsiahly materiál, v príspevku uvediem len poloţky, ktoré by vás 

mohli najviac zaujímať. Celý rozpočet nájdete na obecnej internetovej stránke: http://obecvlachy.sk/node/49 

 

Z položky bežné príjmy vyberám: 

Tuzemské a beţné transfery zo štátneho rozpočtu   - 1.732,-  

Tzv. podielové dane zo štátu      - 129 000,- 

Príjem za daň z nehnuteľnosti      - 19.750,- 

Príjem za daň za psa       - 600,-  

Príjem za daň za ubytovanie      - 500,- 

Príjem za komunálny odpad      - 8.500,- 

Príjmy z prenajatých budov a objektov     - 2.673,- 

Príjmy z fotovoltaickej elektrárne     - 6.000,- 

 

Z položky bežné výdavky vyberám: 

Hlavný kontrolór       - 2.025,- 

Poslanci, komisie pri OZ      - 2.655,- 

Zamestnanci obce, ekonomické sluţby, odmeny na dohody  - 23.285,- 

Nákup materiálu a sluţieb      - 7.550,- 

Prevádzka budovy obecného úradu     - 8.560,- 

Údrţba verejnej zelene a priestranstiev     - 3.500,- 

Výkon funkcie starostu       - 24.420,- 

Správa a údrţba cintorínov      - 1.400,- 

Poţiarnici        - 3.050,- 

Verejné osvetlenie       - 3.000,- 

Vývoz komunálneho odpadu      - 10.900,- 

Vývoz – veľkokapacitné kontajnery     - 2.600,- 

Správa a údrţba komunikácií      - 2.000,- 

Materská škola        - 41.662,- 

Jedáleň MŠ        - 10.420,- 

Údrţba športovísk v obci      - 1.000,- 

Dotácia futbalovému klubu      - 2.580,- 

Správa a údrţba kultúrnych domov     - 4.400,- 

Obecná kniţnica       - 1.183,- 

Kultúrne podujatia a oslavy      - 2.800,-  

              -db- 

 

Kalamita 14.3. – 15.3.2013    Aj v našej obci, tak ako 

na mnohých miestach Slovenska, veterná smršť 

zanechala po sebe svoju pečať. Za obeť padlo 

v obci množstvo stromov, prevažne smrekov, 

väčšina v miestnej časti Krmeš. Našťastie nikomu 

z občanov sa nič nestalo a nik nám ani nehlásil 

žiadne materiálne škody. Ďakujeme pohotovým 

hasičom z Krmeša za rýchlu pomoc, ako aj 

množstvu dobrovoľníkom z obce.   

       

      -db-

http://obecvlachy.sk/node/49
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Vynášanie Moreny  - 21.3. 2013   Rovnako, ako po uplynulé roky, aj v tomto roku sa deti z našej materskej školy 

pokúsili svojím sprievodom a piesňami privolať tak dlho očakávanú jar. Zima bola dlhá a aj napriek daţdivému 

a chladnému počasiu zvládli Morenu vyniesť a spoločne s pani učiteľkami ju aj hodiť do potoka Kľačianka.-db-  

 

-deti z našej materskej školy pri vynášaní Moreny- 

Perom starostu obce 

 

Váţení občania, 

 

úvodom môjho príspevku v našich obecných novinách by som sa chcel poďakovať 

všetkým občanom, ktorí sa svojou aktivitou pričinili o úspešný rok 2012 v kultúrnych, 

športových a iných nemenovaných akciách obce. 

Z investičných aktivít  sme predkladali, formou dotácie, koncom roka 2012 na 

Enviromentálny fond Ministerstva ţivotného prostredia SR tri projekty: 

- zníţenie energetickej náročnosti objektu materskej školy  

- zníţenie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Krmeši 

- protipovodňové opatrenie – daţďové vody v starom Krmeši 

- zámer na detské ihrisko pred predajňou Jednoty v Krmeši. Ná základe úspešnosti projektov bude na obecnom 

zastupiteľstve rozhodnúť o kapitálových (investičkých) výdavkoch obce. 

Obec zamestnáva, na náklady úradu práce, od januára 2013 dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí aj v tých 

nepriaznivých klimatických podmienkach, ktoré v tomto roku boli, pomohli zmierňovať a uľahčovať ţivotné 

podmienky občanov. V ďalšom období sa budú zaoberať udrţiavaním čistoty zastávok SAD, cintorínov a verejných 

priestranstiev obce. 
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Od 1.4.2013 do 30.9.2013, na základe zmluvy s úradom práce, nastúpili dvaja občania na protipovodňové 

opatrenia. 95% mzdových nákladov bude refundovať úrad práce a 5% bude hradiť obec. Budú prevádzať práce na 

stabilizácii priepustov cez tok Hájsky a úpravy potoku Kľačianka a úpravy na cintorínoch Krmeš a Vlachy. 

Ukončenie prekrytia schodíšť na ţelezničnú stanicu (nátery, osvetlenie, opravy) budú realizované ţelezničnou 

spoločnosťou po zlepšení klimatických podmienok. 

Veterná smršť zo 14. na 15. marca 2013 urýchlila rozhodnutie komisie ţivotného prostredia pri obecnom 

zastupiteľstve, na základe ţiadosti občanov m.č. Krmeš, o výrub stromov tak, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu 

hrobových miest. Plánované je zahájenie prác na oplotení cintorína, vrátane vodovodnej prípojky. 

V materskej škole sa realizoval organizovaný výrub starých stromov, na základe posúdenia ochranárov, ako aj 

poškodzovania vlastného objektu materskej školy. 

Od januára 2013, ako iste viete, zber a  odvoz komunálneho odpadu prevádza firma OZO. Zmenou dodávateľa sa 

zmenil aj spôsob úhrady. Obec platí sa kaţdú vyprázdnenú kuka nádobu (či je plná alebo poloprázdna). Z uvedeného 

dôvodu a v rámci šetrenia vašimi finančnými prostriedkami , vás ţiadam, aby poloprázdne kuka nádoby neboli 

predkladané na odvoz. Veľké kontajnery na domový odpad a jarné upratovanie budú v najbliţšom období 

rozmiestnené po miestnych častiach, čo upresníme v miestnom rozhlase. 

V spolupráci s OSC Liptovský Mikuláš verím, ţe dokončíme zvodidlá pri Jednote v Krmeši, zvislé a vodorovné 

značenie (prechody pre peších), opravy ciest a ďalších 6 poţiadaviek obce. 

-Ladislav Guoth- 

 

Povinné čipovanie psov - oznam 

Do konca septembra 2013 musia byť všetky psy (mačky a fretky)  na území Slovenska povinne označené čipom. 

Výnimkou sú zvieratá, ktoré sú tetované a tetovanie bolo dokázateľne vykonané pred 3. júlom 2011, je riadne čitateľné a 

zaznačené v preukaze o pôvode psa. Ak psa nezačipujete, hrozí Vám pokuta do výšky 370 eur. Ak nechcete platiť 

sankcie, nezostáva vám nič iné, len nechať svojho štvornohého chlpatého priateľa začipovať. Prečo čipovať? Čipovanie 

vám môţe pomôcť nájsť strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo 

veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, ţe psík je uţ v útulku. Zariadenia na čítanie mikročipov sú 

dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch, karanténnych staniciach a pod. Takisto ich majú k dispozícii aj mestskí 

policajti. Ďalšou výhodou čipovania je i moţnosť vypátrať majiteľa psa, ktorý 

spôsobil škodu alebo pohrýzol človeka alebo iné zviera. Veterinárni lekári vám od 

septembra neošetria psíka, ktorý nie je začipovaný a budú mať povinnosť majiteľa 

nahlásiť.  

Asi sa zbytočne budeme pozastavovať nad tým, či to má zmysel alebo nemá 

zmysel. Táto povinnosť je kaţdému majiteľovi daná zákonom. Obrátilo sa na nás 

niekoľko občanov s prosbou, či by obec nemohla toto čipovanie zabezpečiť 

celoplošne, lebo nie kaţdý majiteľ má auto, aby si svojho psíka mohol odviezť 

k veterinárovi. V obci máme evidovaných 102 psov. V prípade, ţe väčšina majiteľov 

bude mať o čipovanie záujem, v mesiaci jún bude v obci prebiehať čipovanie, a to v m.č. Krmeš a Vlachy v kultúrnych 

domoch. Konzultovali sme cenu s lekárom MVDr. Martinom Šmičekom, v jeho cenníku je uvádzaná suma 12,- Eur + 

necelé 1 Euro za veterinárny preukaz, kde sa čip zaznačuje. V prípade vášho záujmu sa cena čipovania môţe ešte zníţiť, 

závisí to aj od ceny vakcíny, ktorú lekár zakúpi.  Nakoľko v lete je plánované aj opakované očkovanie psov proti besnote, 

ktoré je taktieţ povinné, budete si môcť toto očkovanie zaplatiť zároveň s čipovaním, obidvoje sa môţe vykonávať naraz.  

Zabezpečenie tejto sluţby je na vašom rozhodnutí. Obec má povinnosť zabezpečovať len očkovanie psov proti 

besnote. Popremýšľajte, máte času dosť.  

  

 

V termíne od 20. mája do 31. mája 2013 (nie skôr) žiadame občanov, aby na obecný úrad záväzne nahlásili záujem 

o čipovanie psov. Uveďte aj to, či v termíne čipovania (jún 2013) budete mať záujem aj o očkovanie proti besnote. 

Na základe Vášho záujmu (nezáujmu) budete miestnym rozhlasom oboznámení, kedy čipovanie psov bude v našej 

obci organizované a či bude spojené aj s očkovaním proti besnote alebo toto očkovanie bude vykonávané v inom 

termíne. Číslo na obecný úrad – 55 931 21, mail: info-obecvlachy.sk, zodpovedná osoba – Dagmar Bruncková. 

-db- 
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Zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev 

 

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 

2013 sa uskutočnilo dňa 20.2.2013. Poslanci schválili plán 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 

2013, schválili Programový rozpočet obce na roky 2013-

2015 a zvolili Tibora Praštiaka za jej nového člena. 

Na druhom zasadnutí dňa 13.3.2013 schválili 

poslanci výšku dotácie pre Futbalový klub Vlachy vo výške 

2580,- Eur, prerokovali prípravu územného plánu, kde 

skonštatovali, že vlastníci pozemkov v našej obci Martina 

Oravcová a Peter Koprna si, v súvislosti s jeho prípravou 

a ich požiadavkami, nesplnili sľuby, ktoré boli vzájomne 

odsúhlasené ešte v roku 2011. Obidvaja boli písomne, aj 

osobne vyzvaní k ich naplneniu. Okrem toho prerokovali 

nájomnú zmluvu medzi obcou a občanom Štefanom 

Petercom (autobusová garáž). Zápisnice z obidvoch 

zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na 

http://obecvlachy.sk/node/35. 

                     -db-

 

Ďalšie termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013: 17.4. o 18.00 hod., 22.5. o 18.00 hod., 26.6. 

o 18.00 hod., 18.9. o 18.00 hod., 23.10. o 17.00 hod., 20.11. o 17.00 hod., 11.12. o 17.00 hod. V záujme nás všetkých, 

príďte sa pozrieť na rokovania, pýtajte sa, kritizujte, navrhujte riešenia, lebo my, tu na úrade nemáme patent na rozum. 

Vlachy sú naša obec spoločná, rozhodujte spolu s nami!  Budeme len radi.      

              -db- 

 

Ako sme v roku 2012 hospodárili 

 

Príjmy:  
Výnos dane z príjmov  zo ŠR          125.431,-€ 
Miestne dane            20.490,-€ 
Poplatky za vývoz TKO           8.311,-€ 
Príjmy z prenájmov           11.915,-€ 
Správne a ostatné poplatky          668,-€ 
Poplatky od rodičov- materská škola         1.925,-€           
Projekt – MŠ            1.820,-€ 
Bežné transfery zo ŠR           7.297,-€ 
Ostatné príjmy            13.080,-€ 
Príjmy spolu:             190.937,-€  
 
Výdavky: 
Program 1  Plánovanie, riadenie a kontrola        30.505,-€ 
V tom ( mzda starosta a hlavná kontrolórka obce,  povinné odvody, odvod dane z príjmov PO,  cestovné, stravné, SF, 
audit, členské príspevky do združení,  PD na protipovodňové  opatrenie, geometrické plány  )  
 
Program 2  Interné služby          57.492,-€ 
V tom ( odmeny poslanci a povinné odvody, voľby do NR, komunálne voľby, mzdy zamestnanci OcÚ a povinné odvody, 
dohody,  cestovné, školné, stravné, soc. fond, energie, voda, poštové a telekom. služby, všeobecný materiál, údržba 
budovy aj interiéru, poistky, poplatky bankám, splátky úveru , splátky úrokov z úveru) 
 
Program 3  Služby pre občanov          10.283,-€ 
V tom (miestny rozhlas, verejné osvetlenie, web stránka, údržba cintorínov, údržba verejných priestranstiev, mzdy 
a povinné odvody zamestnancov na protipovodňové opatrenie, občianske obrady) 
 
Program 4  Bezpečnosť           5.226,-€ 
V tom (Obecné hasičské zbory, CO, energia a údržba verejného osvetlenia)    
 
Program 5  Odpadové hospodárstvo         15.649,-€ 

http://obecvlachy.sk/node/35
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V tom( Vývoz TKO z domácností , separovaný odpad,  vývoz TKO vo veľkokapacitných kontajneroch a poplatky za 
uloženie TKO) 
 
Program 6  Komunikácie          1.857,-€ 
V tom( zimná a letná údržba miestnych komunikácií  a dopravné značenie)  
 
Program 7  Vzdelávanie          53.486,-€ 
V tom (mzdy a povinné odvody zamestnancov, energie, voda, telefón, internet, všeobecný materiál, bežná údržba, 
dopravné ihrisko ) 
 
Program 8  Šport           3.576,-€                                                       
V tom (energie, voda, údržba ihrísk, všeobecný materiál, bežný transfer pre TJ)  
Program 9  Kultúra           9.894,-€ 
V tom( údržba  kultúrnych domov, elektrika, voda, všeobecný materiál, odmena hospodár KD Vlachy, odmena 
knihovníčka, knihy a časopisy do knižnice, kultúrne podujatia- fašiangy, Deň obce, Mikuláš, seniori, a vydanie 
monografie  ) 
  
Program 10  Bežné transfery          1.873,-€ 
V tom( príspevok pre spoločný stavebný úrad, a ostatné transfery) 
 
Výdavky spolu:             189.841,-€ 
 

        -I.Moravčíková- 

 

Rok 2012 vo finančnej komisii 

 

Pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy pracuje päť 

komisií, ktorých činnosť plošne 

pokrýva ţivot a chod v našej 

obci. Pár slovami by som sa 

zmienil o finančnej komisii, 

ktorej som predsedom. 

Komisia, ako taká má 

plniť hlavne poradnú a kontrolnú 

funkciu. Pre poslancov obecného zastupiteľstva má 

odporúčací charakter. V roku 2012 sa členovia komisie 

spolu s prizvanými hosťami stretli päť krát. Na 

programe schôdzí boli rôzne témy. Pre ilustráciu 

vyberiem tie najhlavnejšie: 

- prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Vlachy  

- prerokovanie správy o výsledkoch kontroly 

hospodárenia 

- prerokovanie záverečného účtu Obce Vlachy za rok 

2011 a hodnotiacej správy 

- rozpočtové opatrenia č.2 a č.3/2012 

- hľadanie finančných zdrojov na aktivity nezahrnuté 

do rozpočtu na rok 2012 

- monitorovacia správa  

- plnenie prímov a výdavkov  

- zásady hospodárenia s majetkom obce Vlachy 

- príprava rozpočtu na rok 2013 

Téme rozpočtu na rok 2013 boli venované dve 

posledné schôdze roku 2012 a prvé zasadnutie komisie 

v roku 2013. Nie je to vôbec náhoda, pretoţe 

finančných prostriedkov v štáte a tým i v územnej 

samospráve je čoraz menej. Pri tejto momentálnej 

situácii bolo cieľom komisie hľadanie finančnej 

rezervy v jednotlivých programoch takým spôsobom, 

aby nebol dramaticky narušený chod obce a zároveň 

aby bol rozpočet prebytkový. Získaná finančná rezerva 

by mala slúţiť na pokrytie istiny, bez pouţitia 

rezervného fondu. A tak sa prehodnocoval kaţdý 

program, poloţka i podpoloţka ....  

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradných tabuliach, 

momentálne je schválený obecným zastupiteľstvom 

a taktieţ je zverejnený na internetovej stránke obce. 

V konečnom výsledku je to len papier, ktorý má však 

slúţiť ako návod na hospodárne nakladanie 

s financiami obce. Aţ samotný priebeh roku 2013 

ukáţe, do akej miery boli naše sedenia, myšlienky 

a odhad toku financií v príjmoch a výdavkoch presný. 

Komisia  musí byť zloţená z poslancov, 

minimálne troch, ale v prvom rade z občanov obce, 

o financiách ktorých rozhoduje. A práve podiel 

iniciatívy občanov na obecnej samospráve je v našej 
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obci veľmi malý. Určite za to môţu i udalosti 

z posledných rokov. Len sa pýtam, dokedy sa ešte 

niektorí z nás budú uráţať... . Pri pive sa dá vyriešiť 

veľa vecí, ale asi nič podstatné. A práve tu je na mieste 

výzva smerom k občanom. Nedávno sa uprázdnilo 

miesto vo finančnej komisii a ja osobne by som 

privítal nové tváre na pôde obecného úradu. 

Hospodárenie s eurami v obci je presne také isté, ako 

hospodárenie v kaţdej domácnosti v štáte.  Preto vám 

ţelám, nech sú vaše eurá len v plusových číslach. 

                                                                                                   

                    -Miroslav Hric ml.- 

 

Predstavujeme Vám kronikárku obce 

 

Zuzana Žabková – študentka etnológie, schválená do funkcie obecným 

zastupiteľstvom dňa 27.6.2012. Prvá časť novodobej kroniky našej obce 

bude schvaľovaná na obecnom zastupiteľstve v mesiaci apríl 2013. Na 

základe rozhodnutia poslancov bude robená elektronickou formou, takže 

po úprave obecnej internetovej stránky si ju budete môcť všetci 

prečítať. Zuzka absolvovala školenie kronikárov, nakoľko pre vedenie 

obecnej kroniky platia určité pravidlá a ani zďaleka sa už nebude podobať 

tomu, ako sa kroniky písali v minulosti. Takže, príjemné čítanie všetkým.

                           -db- 

 

Prenájom hrobových miest– nájomné zmluvy je možné uzatvárať v úradných hodinách 

obecného úradu – pondelok až streda a v piatok doobedu 

 
Jednohrobové miesto  10,- Eur/10 rokov  
Dvojhrobové miesto   20,- Eur/10 rokov  
Trojhrobové miesto   30,- Eur/10 rokov 
Detský hrob        5,- Eur/10 rokov 
Urna          5,- Eur/10 rokov 
 

 

Cirkevné oznamy 

Rekonštrukcia evanjelického kostola 

v Partizánskej Ľupči 

Zborový konvent Cirkevného zboru 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

v Partizánskej Ľupči schválil zámer generálnej opravy 

interiéru chrámu Božieho. Oprava bude spočívať 

v odvodnení celého kostola, prevedie sa výmena 

okien, výmena elektroinštalácie a kúrenia. Taktiež 

dôjde k oprave lavíc a výmene  podlahy pod nimi. 

Oltár bude umelecky zreštaurovaný, rekonštrukciou 

prejde aj organ. Opravia sa omietky a vymaľuje celý 

kostol. Poslednou fázou obnovy kostola bude oprava 

historickej dlažby, ktorá bude odborne vybratá, 

zakonzervovaná a po zaizolovaní opätovne uložená na 

pôvodné miesto. 

Všetky tieto finančne veľmi náročné práce 

budú pokryté z vlastných zdrojov Cirkevného zboru 

a milodarov určených na tento účel. 
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Z tohto dôvodu bude kostol v Partizánskej 

Ľupči v termíne od 1.apríla do 21.septembra 2013 

uzatvorený pre verejnosť a konanie Bohoslužobných 

obradov. V tomto termíne budú Služby Božie, sobáše 

a krsty vykonávané v evanjelickom chráme v Dúbrave. 

Služby Božie v Dúbrave sa budú konať aj pre veriacich 

z  Partizánskej Ľupče každú nedeľu o 9,00hod. 

Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci budú Služby 

Božie v Potoku o 11,00hod. a každú druhú a štvrtú 

nedeľu v mesiaci v Krmeši o 11,00hod. 

Plánované otvorenie a posvätenie chrámu je 

naplánované na nedeľu 22.septembra 2013. Bratovi 

farárovi Mgr. Jánovi Molčanovi, ako iniciátorovi tejto 

odvážnej rekonštrukcie, všetci držíme palce.    

                                     -Miroslav Hric ml.- 

 

Aktuálne preţívame Rok viery,  ktorý vyhlásil pápeţ 

Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei. Začal sa 11. 

októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho 

koncilu a potrvá do 24. novembra 2013.  Rok viery má  

dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Jeţišovi a k 

znovuobjaveniu viery, aby sa všetci členovia Cirkvi stali 

dôveryhodnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého 

Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať „dvere viery“ 

mnohým hľadajúcim. 

V tomto roku preto kaţdú druhú nedeľu v mesiaci pri 

sv. omši počúvame zamyslenia otca biskupa Štefana Sečku 

o viere. Poslednú nedeľu v mesiaci rozoberáme postupne 

články Apoštolského vyznania viery. 

Prehĺbiť vzťah k Bohu nám pomôţu aj tzv. Ľudové misie, ktoré sa v našej farnosti uskutočnia v dňoch 19. – 

23. júna 2013. Budú ich viesť pátri redemptoristi. Vyuţime túto veľkú príleţitosť na zintenzívnenie duchovného 

ţivota našich rodín. 

Na Slovensku v tomto roku slávime tieţ 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pre 

našu farnosť sú to osobitne blízki svätí, pretoţe im je zasvätený filiálny kostol v Ivachnovej. Slávenie tohto výročia 

vyvrcholí slávnostnou odpustovou sv. omšou 5. júla, na ktorú všetkých srdečne pozývame. 

-František Plučinský, farský administrátor- 

Obecný spevokol 

Za oknom tíško padá sneh. Utíchol predvianočný zhon, 

doznievajú posledné koledy a vinše. Odrazu nám tie pesničky začali 

chýbať .... a zrodil sa nápad. Čo keby sme si tie pesničky spievali aj 

naďalej? A tak sme sa našli. Týţdeň, čo týţdeň sa schádzame 

a zdokonaľujeme pod vedením nadaného mladého muţa, ktorého kaţdý 

rešpektuje. Výsledkom tohto úsilia je spevácka skupina, ktorá svojím 

spevom prispieva ku kráse náboţenských úkonov a na posledných 

rozlúčkach s občanmi, či spestruje všetky obecné akcie. Nech nám to 

spieva aj naďalej pre potešenie nás a Vás všetkých.     -J.Veverica- 
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Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš - Vlachy 

Od posledného môjho príspevku o dobrovoľných hasičoch uverejneného vo Vlachanských novinách prešlo už 

šesť mesiacov, preto by som si dovolil zhrnúť toto obdobie v tomto článku.      

V predposlednú septembrovú sobotu hasiči s Krmeša, v spolupráci s obecným úradom, zorganizovali 6.ročník 

Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Vlachy. 

Tento ročník sme spojili i s vyhodnotením XI. Ročníka 

Okresnej Hasičskej Ligy okresu Liptovský Mikuláš. 

Úmyslom bolo pritiahnuť do obce čo najväčší počet 

hasičských jednotiek. Ligu pre rok 2012 vyhral Bobrovček, 

pred Partizánskou Ľupčou a Trsteným. Krmeš skončil 

šiesty. V kategórii ženy bola prvá Kráľova Lehota pred 

Smrečanmi a Trsteným. 

Na futbalovom ihrisku si tento sobotňajší 

podvečer prišlo zmerať svoje sily v požiarnom útoku 

niekoľko hasičských družstiev. Po konečnom sčítaní 

bodov si najlepšie počínali v kategórii muži hasiči z Hýb, 

v kategórii ženy bolo najšikovnejšie družstvo našich žien 

a dievčat. Kategóriu starých pánov vyhralo družstvo „zlepené“ 

z celej našej dediny tesne pred štartom. Niektorým bolo treba 

síce intenzívnejšie vysvetliť čo majú robiť, ale terče nakoniec 

padli všetky. Svojou prítomnosťou nás prišli povzbudiť 

 zástupcovia OV DPO Liptovský Mikuláš, na čele s riaditeľkou 

Hasičského a záchranného systému Liptovský Mikuláš Evou 

Krajčiovou. Bola to dobrá akcia, ktorá urobila dôstojnú bodku 

hasičskej sezóne pre rok 2012. 

 

6.10.2012 sa v Račkovej doline pri hoteli ATC konal 12. ročník jesenno branno-športovej súťaže kolektívov 

Mladých hasičov. Naše družstvo pod vedením Miroslava Krčulu, v zložení veliteľ Samuel Hric, členovia - Ján Švec, 

Tomáš Madliak, Kristián Korpády a Viktória Chvojková -  postupne na 1,5 km dlhej trati plnilo deväť súťažných 

disciplín. V konkurencii detí z celého okresu skončili naši na siedmom mieste.  
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V predvianočnom období sa hasiči z Krmeša podieľali, 

spoločne s materskou škôlkou a obecným úradom, na 

usporiadaní Mikuláša. Mikuláš s anjelom a samozrejme s čertom 

si opäť našli čas a svojou prítomnosťou prišli potešiť tých 

najmenších občanov našej obce. Sladkosti, súťaže, spokojné deti 

a ustatí rodičia, taký bol Mikuláš 2012. 

,,V chatovej oblasti Partizánska Ľupča - časť Magurka došlo 

k požiaru chaty Magurka. Chata sa nachádza síce v prístupnej 

oblasti, ale z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok 

a silného vetra došlo k zataraseniu prístupovej cesty 

k prírodným vodným zdrojom. Taktiež došlo k strhnutiu 

elektrických stĺpov, čím nastal výpadok elektrickej energie 

a znefunkčnenie verejnej vodovodnej siete v miestnej časti Magurka. Vodu je nutné dodávať kyvadlovým 

spôsobom alebo dodávkou na veľké vzdialenosti s prevýšením.“ Takto katastroficky no našťastie len fiktívne znel 

námet previerkového cvičenia Okrsku č.5. Cieľom cvičenia 

bolo preveriť všeobecnú akcieschopnosť DHZ Krmeš-Vlachy, 

DHZ Vlašky a DHZ Partizánska Ľupča. Pozornosť sa zamerala 

na prevádzkyschopnosť techniky, overenie odborných 

vedomostí a manuálnej zručnosti členov, spoluprácu medzi 

jednotlivými zbormi až po dodržiavanie zásad bezpečnosti 

a ochrany pri práci. Podmienky boli o to horšie, že sa jednalo 

o horské prostredie, čerstvo napadnutý sneh a teploty pod 

bodom mrazu. Poplach vyhlásili bez akéhokoľvek upozornenia 

starostovia obcí Partizánska Ľupča a Vlachy v miestnom 

rozhlase. Po vyhlásení poplachu sa v stanovenom čase pred 

hasičskú zbrojnicu v Krmeši dostavilo 7 hasičov, vo Vlaškách 5 

hasičov. Treba pripomenúť že sa jednalo o nedeľné 

predpoludnie. Dôležitú úlohu pri výjazde zohral Michal Krčula, ktorý ako vodič a technicky zdatný človek odstránil 

technickú poruchu na cisternovom vozidle z Partizánskej Ľupče. Toto cvičenie bolo i pre mňa veľmi poučné.  

Prvý piatok v novom roku DHZ Krmeš usporiadalo výročnú členskú schôdzu. Ako delegáta z OV DPO LM sme 

privítali Jána Hološa. V príjemnej atmosfére, pri vynikajúcej kapustnici a fotografiách z videoprojekcie 26 hasičov  

bilancovalo rok 2012. Opäť sme si stanovili niekoľko úloh, no tou najdôležitejšou je tak ako po minulé, tak 

i nasledujúce roky  -  vydržať. 

Vynikajúca nálada, spokojní hostia, super zábava až do skorého rána a pozitívne ohlasy, tak taký bol  4. 

Hasičský ples, ktorý sa konal v sobotu 26.1.2013 v Kultúrnom dome Vlachy. Úvod  patril veliteľovi, predsedovi 

a strojníkovi v krátkej scénke, nasledovala pieseň v podaní Silvie Abrahámovej a zvyšok večera už patril ľudovej, či 

modernej hudbe prvý krát v podaní DJ Cira. A samozrejme osemdesiatim ôsmim zábavy chtivým hosťom. Myslím, že 

všetkým prítomným ostane v pamäti tohtoročná tombola. Možno nie ani tak svojou pestrosťou, ale prvou cenou 

,,práčkou“ a jej prešťastným výhercom... . Ľudia sa bavili, každý po svojom a to je najhlavnejšie. Chcem poďakovať 

všetkým sponzorom, ktorí prispeli materiálne, ale i všetkým ostatným, ktorí pomocnou rukou prispeli k usporiadaniu 

tejto vydarenej akcie. 

              Ručičky na hodinách sa nám už posunuli, deň sa predlžuje, slniečko sa spoza mrakov ukazuje čoraz viac. 

Prajem Vám veľa teplých a krásnych dní.  

 

- Hric Miroslav ml.-   
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Dobrovoľný hasičský zbor Vlašky 

 

Hasičské  družstvo DHZ Vlašky  sa 

v roku 2012 zúčastnilo troch súťaží vo svojej 

kategórii ( s neupravenou PSS-12) a na 

záver sezóny získalo pohár.  V decembri 

sme v miestnej časti Vlašky postavili 

vianočný stromček, ktorý venovala p. 

Ludrovcová. Pripojilo sa aj Združenie a 

účastníci Vianočného popoludnia - deti 

s rodičmi prišli k rozsvecovaniu stromčeka aj 

s medovníčkami. Vianočné koledy znejúce 

z obecného rozhlasu umocnili predvianočnú 

atmosféru a prilákali k stromčeku veľa 

spoluobčanov. 

V roku 2013 sa opäť zapojíme do 

okresnej súťaže. Prioritou však je, aby sme 

boli pripravení zasiahnuť v prípade potreby 

pri odstraňovaní následkov havarijných situácií a živelných pohrôm v obci. Z tohto dôvodu budú vymenené 

aj zastarané opotrebované hadice, ktoré už presluhujú pár rokov. No musím podotknúť, že ani super 

kvalitné vybavenie nám nepomôže, ak nebudeme dostatočne pripravení.  

 

         -Roman Lovich-  

 

 

Oznam futbalového klubu 

 

Vážení futbaloví fanúšikovia, začala sa nám druhá polovica 

futbalového ročníka 2012/2013 kde sme zatiaľ po jej jesennej časti skončili na 

3.mieste. V jarnej časti by sme veľmi radi chceli pokračovať v dobrých 

výsledkoch z jesene a tak aj trošku potešiť oko diváka. Týmto by som Vás 

všetkých chcel menom Futbalového klubu Liptovské Vlachy srdečne pozvať na 

nasledujúce zápasy jarnej časti a futbalistom zároveň popriať hodne 

zdravia.  

             -R. Klubica- 

 

13. kolo: 28.04.2013 o 16.00 hod. Vlachy – Kalameny 

14. kolo: 05.05.2013 o 16.30 hod. Komjatná – Vlachy 

15. kolo: 12.05.2013 o 16.30 hod. Vlachy – voľno 

16. kolo: 19.05.2013 o 17.00 hod.  L. Osada – Vlachy 

17. kolo: 26.05.2013 o 17.00 hod. Vlachy – Ivachnová 

18. kolo: 02.06.2013 o 17.00 hod. Gôtovany - Vlachy 
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Žijú medzi nami - medzinárodný úspech Dávida Lovicha 

Mladý, nenápadný chalan z našej obce, obstál 

v tvrdej konkurencii aj na medzinárodnej úrovni 

a úspechy, ktoré dosiahol, si zaslúţia našu pozornosť.  

Dávid Lovich, ktorý na Hotelovej akadémii 

v Liptovskom Mikuláši študuje odbor marketing, 

zúčastnil sa spoločne so svojimi spoluţiakmi dvoch 

medzinárodných veľtrhov cvičných firiem. O tom,  

ţe sa Dávidovi a jeho spoluţiakom 

naozaj darilo, svedčia vynikajúce 

výsledky, ktoré na týchto veľtrhoch 

dosiahli. 

Ešte vlani 27. - 29. novembra 2012 sa 

uskutočnil v Bratislave 15. ročník 

Medzinárodného veľtrhu  

cvičných firiem a v konkurencii 69 

súťaţných druţstiev získali 1. miesto za 

projekt  LM QUILTEX - predaj 

výrobkov SCAN QUILT. Porota pri 

svojom rozhodovaní posudzovala 

prezentáciu výrobkov, výzor stánku, 

komunikáciu predajcov a reklamný spot. 

Ďalšou výzvou bol pre druţstvo 

z Hotelovej akadémie veľtrh v Prahe, 

kde zo 150 súťaţiacich druţstiev 

z celého sveta sa umiestnili celkovo na 5. mieste a za 

reklamný spot získali 2. miesto. 

Dávidovi aj touto cestou gratulujeme a prajeme ďalšie 

úspechy v štúdiu. 

 

-M. Strmenská-

     

Zo života základnej školy 

 
V prvý aprílový piatok sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ 

s MŠ Ľubeľa „zapotili“ v X. roč. turnaja v minifutbale 

o Pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš. Školu 

reprezentovali aj dvaja žiaci z našej obce – A. Strmenská 

(3. roč.) a J. Ferleťák (4. roč.). Z dvanástich základných 

škôl okresu Liptovský Mikuláš sme sa dostali do finále, 

v ktorom sme o pozíciu na prvom mieste bojovali so ZŠ 

M. Rázusovej-Martákovej z Lipt. Mikuláša, skončili sme 

druhí. Obidve „naše“ deti si domov odniesli špeciálne 

ceny za titul: hráč a hráčka turnaja. Myslím, že im za 

reprezentáciu a krásne druhé miesto  najobľúbenejšieho 

športu na svete patrí úprimné poďakovanie.        

                                              -Mgr. Katarína Kadárová- 
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