VLACHANSKÉ
NOVINY
Ročník VIII. Spravodaj č. 3/2013

Vážení spoluobčania,
Posledné číslo našich Vlachanských
novín vychádza tak, ako po iné roky
v najkrajšom čase roka, kedy by prianím pre
mňa a pre Vás všetkých bolo, aby sme
adventný čas prežili v pokoji, duševnej
harmónii a v radostnom očakávaní Vianočných
sviatkov.
Viem však veľmi dobre, že práve toto,
tak zdanlivo jednoduché je v dnešnej,
uponáhľanej dobe akosi čoraz ťažšie. Všetci sa
v práci snažíme na maximum, aby sme si užili
zaslúženú dovolenku počas sviatkov, snažíme
sa doma, aby bolo všetko čisté, pripravené,
aby bolo napečených dosť koláčikov, aby
nikomu z nás nič nechýbalo, aby všetkého bolo
dosť.
Často sa potom stáva, že si pre
vyčerpanie nedokážeme užiť tú pravú,
vianočnú atmosféru.
Potom nielen na
Vianoce, ale aj počas celého roka zabúdame na
to, že by sme k sebe mohli byť milší, že by sme
si častejšie mohli hovoriť, že sa máme radi, že
by sme mohli konečne „zakopať sekeru“ nenávisti a zloby, ktorá medzi ľuďmi, susedmi, či blízkymi vládne možno
aj celé roky. Že by sme sa mohli na seba viac usmievať a v pokore a v pokoji si zaželať, aby sme všetci prežili
príjemné nastávajúce dni, kedy nám nebude cudzie vľúdne slovo, pohoda a spolupatričnosť, pretože nik z nás
dnes nevie, ako dlho bude túto možnosť na svete ešte mať.
V mnohých rodinách bude v tomto roku pri štedrovečernom stole po prvý raz prázdna stolička, lebo život
v tomto roku priniesol mnohým z Vás aj veľa bolesti zo straty milovaného človeka. Majte na mysli hlavne to, že
stále máte ešte pre koho žiť, že stále Vás niekto potrebuje a ľúbi. Prajem Vám z celého srdca, aby ten budúci rok
bol šťastný, aby ste všetci boli zdraví, aby ľudskosť medzi nami nevymrela, aby dobré slovo prinieslo Vám všetkým
spokojnosť a šťastie. Dobré slovo, ktoré vychádza zo srdce má veľkú, zázračnú moc. Nech je Vám slovom,
z ktorého neubúda.
-Dagmar Bruncková-
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Perom starostu
Vážení spoluobčania,
na úvod môjho príspevku sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa
svojou angažovanosťou a aktivitou podieľali na úspešnom roku 2013 a vzorne
reprezentovali našu obec aj za jej hranicami. Príkladom aktívneho prístupu a vzorom
aj pre ostatné zložky slúži Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy, ktorý sa
umiestnil na 2. mieste v okresnej hasičskej lige okresu Liptovský Mikuláš za rok
2013, za čo im chcem ešte raz poďakovať.
Od januára 2013 obec zamestnávala dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí aj
v tých nepriaznivých klimatických podmienkach pomáhali uľahčovať životné
podmienky všetkých spoluobčanov v zimnom období. Ďalšia ich činnosť počas roka bola zameraná na udržiavanie
čistoty a poriadku hlavne na obecných cintorínoch, ako aj ostatných verejných priestranstvách. Kladné ohlasy
z vašej strany sú záväzkom pre nás, preto vás môžem ubezpečiť, že budeme v týchto prácach pokračovať aj
v budúcom roku.
V januári 2014 vstúpi do platnosti zákon o zamestnávaní občanov v hmotnej núdzi, s povinným
odpracovaním 32 hodín mesačne pre obec. Uvidíme, čo presne nám nový zákon prinesie, nakoľko dnes ešte nie
sú známe technické podmienky realizovateľnosti zákona a ich uplatnenie v praxi.
Na protipovodňových opatreniach mala obec v tomto roku zamestnaných dvoch pracovníkov, ktorých
mzdy boli v 95 % hradené v zmysle zmluvy úradom práce, 5 % prispievala obec. Za 6 mesiacov trvania pracovnej
zmluvy boli vykonané nasledovné práce: Stabilizácia priepustu na toku Hájsky, úpravy potoka Kľačianka,
vybudovanie betónových schodíkov na cintorínoch vo Vlachoch a v Krmeši, realizácia časti oplotenia na cintoríne
v Krmeši, v ktorej budeme pokračovať aj v budúcom roku. Okrem toho došlo k úprave plôch pre 1100 l nádoby
pre separovaný zber vo Vlaškách a v Krmeši.
V roku 2014 budeme aj v tejto oblasti pokračovať prácou s pomocou týchto osvedčených zamestnancov,
avšak úhrada ich miest bude v pomere 80 % úrad práce a 20 % obec, nakoľko protipovodňové opatrenia sú od
1.5.2013 zrušené. Ich činnosť bude zameraná hlavne na ukončenie oplotenia južnej strany cintorína v Krmeši,
ukončenie vodovodnej prípojky vybudovaním vodomernej šachty, takže občania aj tejto miestnej časti už budú
mať vodu priamo na cintoríne. Hodnota vodovodnej prípojky, ktorú realizovala LVS a.s. Liptovský Mikuláš na
vlastné náklady bola cca 5.000,- Eur, obec prispela sumou 680,- Eur. Okrem toho plánujeme na tomto cintoríne
vybudovať v budúcom roku aj posedenie z prírodného materiálu.
V jarných mesiacoch nového roka obec obdrží nové plastové 1100 l nádoby na separovaný zber v počte
cca 25 ks. Stávajúce pozinkované zostávajú v majetku obce. Verím, že zvýšením počtu nádob na separovaný zber
znížime množstvo komunálneho odpadu v obci, čím ušetríme finančné prostriedky. V tejto súvislosti chcem na vás
opätovne apelovať – nedávajte na vývoz poloprázdne kuka nádoby, či ďalšie vrecia z PVC, ktoré sa rovnako rátajú
za ďalšiu kuka nádobu, v závislosti od počtu vriec. Rapídne to zvyšuje ceny za vývoz komunálneho odpadu,
pretože platíme za počet vyvezených nádob, čo je mesačne približne 1.310,- Eur.
K zníženiu množstva komunálneho odpadu malo prispieť aj umiestnenie 2500 l nádoby pri Jednote
v Krmeši na nepotrebné šatstvo. Túto nádobu máme zapožičanú od Dobrého anjela bez finančných požiadaviek za
prenájom. Dĺžka nájmu je ovplyvnená od toho, ako často je táto nádoba napĺňaná. Preto vám odporúčam  pred
začiatkom zimného obdobia uskutočniť inventúru vo vašich skriniach a všetko to, čo už nepotrebujete odovzdať
do zbernej nádoby.
Aj naďalej budeme pre vás organizovať zber bielej a čiernej techniky s rozšírením o zber starých
pneumatík. Ak ste od posledného zberu vyradili doma nejaké spotrebiče, nevyhadzujte ich prosím do
veľkokapacitného kontajnera, tam nepatria, ale dovezte ich pred kultúrny dom do Vlašiek, kde ich uschováme do
najbližšieho zberu.
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Prvýkrát sme, na základe vašich žiadostí, zorganizovali aj čistenie komínov kominárom. Certifikát, ktorý
vám bol následne doručený platí dva roky. Ak budete mať opäť záujem, čistenie komínov zorganizujeme aj pred
budúcoročnou vykurovacou sezónou.
Z troch investičných projektov, ktoré sme predkladali formou dotácie na ministerstvo životného
prostredia na rok 2013
 Zníženie energetickej náročnosti materskej školy,
 Zníženie energetickej náročnosti KD Krmeš
 Protipovodňové opatrenie – odvedenie dažďových vôd v starom Krmeši
sa nám nepodarilo získať žiadne dotácie, nakoľko podľa vysvetlenia príslušného ministerstva štát nepredal CO2
a preto nemá financie na zelenú infraštruktúru. Žiadosť na posledne uvedený projekt sme pre rok 2014 opätovne
podali na Enviromentálny fond Ministerstva životného prostredia SR. Ostatné výzvy zostávajú v sledovaní.
Projekt výstavby detského ihriska pred predajňou Jednoty v Krmeši pre rok 2014 sme taktiež zaslali, a to
v rámci dotačného programu „Obnova dediny 2014“. Ak neuspejeme, bude tento projekt obec realizovať
z vlastných prostriedkov a z finančných darov sponzorov. V rámci tohto programu bola rozšírená špecifikácia
činností podpory formou dotácií pre rok 2014 pre dve činnosti pod spoločným názvom Program obnovy dediny
2014 – Zelená dedina. Do uvedeného programu sa opätovne zapojí aj naša obec projektom „Zeleného náučného
chodníka“ v okolí kultúrneho domu vo Vlachoch.
Zaslali sme aj projekt o poskytnutie dotácie na Ministerstvo kultúry SR, kde sa snažíme získať finančné
prostriedky na obnovu knižného fondu v obecnej knižnici, nakoľko až 2/3 kníh máme zastaralých.
Nadačný fond Slovenských elektrární v nadácii Pontis vyhlásil nový program „Ekoobec – audit verejného
osvetlenia“. Prihlásením sa do programu a úspešným výberom môže obec získať zdarma audit verejného
osvetlenia v sume do 3.000,- Eur. Je to prvý krok k tomu, aby prevádzka verejného osvetlenia nebola už viac
otázkou luxusu, ale aby bola aj energeticky efektívnejšia a lacnejšia.
Odsúhlasenie predaja 4. izbového obecného bytu vo Vlachoch poslancami obecného zastupiteľstva Jánovi
Žerebákovi z Ružomberka a jeho rodine bude prínosom aj v tom zmysle, že pán Žerebák je profesionálny hasič
a bude nápomocný pri práci našich obecných hasičov a v jeho osobe nájde obec aktívneho človeka pre prácu
s mladými, či trochu skôr narodenými občanmi aj v športovej činnosti (pomoc pri zriadení posilňovni, karate
a pod.)
Pre skvalitnenie duchovného života aj občanov, vyznávajúcich Evanjelickú cirkev a.v. v súčasnosti hľadáme
stolára alebo rezbára, ktorý by za prijateľnú sumu vedel zrealizovať jednoduchý oltár z dreva do Kultúrneho domu
v Krmeši (nákres máme), kde by sme za pomoci veriacich vytvorili modlitebňu a pekný duchovný priestor pre
Služby Božie. Nijakým spôsobom však nebude narušené využitie kultúrneho domu aj naďalej pre kary, resp.
schôdzkovú činnosť. V prípade pohrebov a nepriaznivého počasia, budú mať možnosť pozostalí urobiť poslednú
rozlúčku taktiež v tomto kultúrnom dome, trvalé ozvučenie zabezpečí pán farár Ján Molčan.
Vážení spoluobčania,
Je toho ešte dosť, čo by som Vám chcel napísať. Nielen o tom, čo
sme už urobili, ale aj o tom, čo ešte chceme urobiť.
Prajem Vám šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Nech
ich strávite v plnom zdraví, pohode a v radosti.
Do nového roka Vám prajem hlavne veľa zdravia, rodinnej
spokojnosti, dobré susedské vzťahy. Nech je život v našej obci pre Vás
oázou pokoja po práci a v zaslúženom dôchodku, nech je miestom, kde sa
budete cítiť dobre.
-Ladislav Guoth-
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Srdečne gratulujeme k 100. narodeninám pani Margite Sirotiakovej z Vlašiek
Pani Margita Sirotiaková, rodená
Kamhalová, narodila sa 6.12.1913 vo
Vlaškách, ako druhé dieťa Zuzany
Kamhalovej, rodenej Stankovianskej, ktorá
bola druhou ženou Jána Kamhala, celkovo
bolo v tejto rodine sedem detí. Mala necelý
rok, keď vo Vlaškách vypukol veľký požiar,
pri ktorom zhorel ich rodinný domček a
skoro celý vyšný koniec Vlašiek.
V šiestich rokoch začala chodiť do cirkevnej
školy vo Svätej Liptovskej Mare a po dvoch
rokoch do Národnej školy vo Vlachoch. Vo
svojich šestnástich rokoch odišla do služby
v Česku, kde pracovala u miestneho gazdu
v Jaroměři. Keď jej po dvoch rokoch služby
zomrela mladšia sestra, prišla domov a do
služby v Čechách sa už nevrátila. Nastúpila
do reštaurácie vo Vrútkach.
V roku 1934 sa vydala za Ľudovíta
Sirotiaka. V ich manželstve sa narodilo päť
detí, žiaľ, prvé dve deti žili len krátko, do
jedného roka. Jeden syn a dve dcéry dosiaľ
žijú. V roku 1965 ovdovela vo svojich
päťdesiatich dvoch rokoch. Keď boli deti
malé, bola len v domácnosti a pracovala na
poli a neskoršie v miestnom JRD.
Jej veľkou záľubou boli ručné práce,
tkanie kobercov a tiež plátna. Tkaniu sa
venovala väčšinou v zime a posledné metre
plátna a kobercov utkala ako
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deväťdesiatpäť ročná. Bola veľmi šikovná,
dávnejšie dokázala ako jediná v dedine
snovať priadzu do krosien, ba vyrábala si
sama aj nitelnice. Keď bola doma s malými
deťmi, prihlásila sa na kurz šitia v Liptovskej
Teplej, takže potom veľa vecí pre deti a seba
dokázala ušiť sama.
Keď musela dcéra po materskej
nastúpiť do zamestnania, opatrovala najmä
vnuka Janka. Spolu má sedem vnúčat,
štrnásť pravnúčat a dve prapravnúčatá. Jej
posledným zamestnaním bolo upratovanie
v miestnej ubytovni Váhostavu. Potom sa
venovala už len prácam okolo
domu, prácam
vo
svojej

záhrade a tkaniu kobercov. Celý život bola aktívna a činorodá, jej krédom vždy bolo – žiť tak, aby bola užitočná.
V súčasnosti jej už zdravotný stav pracovať nedovoľuje. Stále sa však zaujíma o svoje okolie, ešte si
prečíta noviny a časopisy a pozrie nejaký televízny program. Na svoj vek má ešte veľmi dobrú pamäť. Pri každom
rodinnom stretnutí spomína na rôzne zaujímavé udalosti zo svojho života. Aj keď sa jej nežilo ľahko, vždy si rada
zaspievala a aj teraz si ešte občas zanôti.
Svojím prístupom k životu, zodpovednosťou a ochotou učiť sa a poznávať stále niečo nové je príkladom
pre svojich potomkov.
Pani Margite Sirotiakovej prajeme krásnu jeseň života v kruhu svojich najbližších, ktorí sa o ňu s láskou
starajú. Na stretnutie s ňou nikdy nezabudneme. Všetko najlepšie!
- db -

Stretnutie seniorov
Dňa 25. októbra 2013 sme sa tak, ako každý rok, stretli s našimi drahými spoluobčanmi vo veku nad 60
rokov, aby sme si všetci spolu posedeli, zaspomínali a zaspievali pri dobrej hudbe a chutnej kapustnici. Všetkým
našim jubilantom a dôchodcom prajeme ešte veľa pekných dní v kruhu svojich najbližších, pevné zdravie, duševnú
pohodu, veľa síl a radosti z každého jedného dňa. Aspoň niekoľkými fotkami si pripomeňme tento pekný deň.
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Zo života hasičov
V hasičskej zbrojnici sa upratovalo
Blíži sa zimné obdobie tak sme sa v sobotu
12. 10. 2013 zišli pri Hasičskej zbrojnici v Krmeši na
jednej z pracovných sobôt. V rámci brigády sa
pripravila technika na zimné obdobie, vyčistili sa
priestory a ošetril sa zásahový materiál. V rámci
ošetrovania sa podarilo opraviť aj bufík na AVII v
priestore pre osádku a vykonali sme prípravu na
centrálnu ventiláciu pre odvod výfukových splodín
pri štartovaní zásahového vozidla. Zhodnotili sme
potrebu materiálu, potrebného na obmenu a
doplnenie.
Po dobrej vykonanej práci sme si posedeli pri
grilovanej klobáske. Uzavreli sme i športovú sezónu

dospelých, ale aj našich Plameniakov.
Plameniakom boli odovzdané diplomy za JBP v
Bobrovci.
Dňa 6. 11. 2013 nám pribudli nové prírastky
do výstroja hasiča. Od Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
sme dostali dve zásahové prilby pre činnosť
obecného hasičského zboru a nášho dobrovoľného
hasičského zboru. Materiál bol vyradený z užívania
HaZZ po nákupe nového materiálu pre
profesionálnych hasičov. I za takúto formu pomoci
im patrí od nás poďakovanie.

Krmeš:

Viac informácií nájdete na novej stránke DHZ
http://dhz-krmes.webnode.sk/

Mladí
hasiči
excelovali

v Bobrovci

Dňa 21. septembra 2013
sa na bobroveckých lúkach,
neďaleko
hotela
Mních
uskutočnil
jesenno-branný
pretek
Mladých
hasičov
v okrese Liptovský Mikuláš. Na
štart
sa postavilo
osem
chlapčenských
a štyri
dievčenské päťčlenné hliadky
mladých hasičov. Na všetkých
čakala celkom 2 km dlhá trať
s deviatimi stanovišťami, kde si
preverili
svoje
vedomosti
a zručnosti. Na prvom stanovišti
si preverili presnú mušku pri
streľbe zo vzduchovky, na
druhom vedomosti zo zdravotníckej prípravky a na treťom si preverili zručnosti pri spojovaní hadíc a ich zvíjaní.
Samozrejme, že aj ďalšie stanovištia museli mladí hasiči absolvovať. Na nich boli preverené znalosti v hasičských
signáloch, topografii, grafických značkách, hode granátom na cieľ a vo viazaní uzlov.
Obe naše hliadky náročnú trať absolvovali i s malými nedostatkami, čo ich s niekoľkými trestnými
sekundami odsunulo – chlapčenskú hliadku na 2. Miesto ( Samuel Hric, Tomáš Madliak, Ján Švec, Kristián Korpády
a Kevin Juriga) a dievčatá na 3. Miesto (Viktória Chvojková, Sára Kadárová, Klára Zigová, Timea Vevericová,
Pavlína Rybárska a náhradníčka Aneta Hazuchová).
V tomto roku sme po prvýkrát postavili dievčenské družstvo a hneď sa im tak dobre darilo. Poďakovanie
patrí samozrejme aj chlapcom a tým, čo ich na daný pretek pripravovali (M. Krčula a J.Chvojka)
-M.Hric ml.-
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Skúšky na odznak odbornosti Hasič II. a Hasič III. stupňa
Dňa 23. 11. 2013 sa v 5. okrsku uskutočnili skúšky na odznak odbornosti Hasič II. a Hasič III. stupňa. Skúšky
sa uskutočnili v hasičskej zbrojnici v Partizánskej Ľupči. Ku skúške sa dostavilo 23 členov Dobrovoľných hasičských
zborov z Partizánskej Ľupče (5. okrsok), Krmeš - Vlachy (5. okrsok), Liptovská Ondrašová (1. okrsok) a Pribiliny (9.
okrsok).
Komisia v zložení Ing. Peter Hutka, Milan Tomajko a Ing. Milan Trstenský oboznámila prítomných s
priebehom skúšky. Po poučení prítomných sa začalo písomné preskúšanie formou testu. Potom príslušníci DHZ,
ktorí plnili skúšky na odznak odbornosti Hasič II. stupňa spracovali písomnú časť skúšky na stanovenú tému, ktorú
stanovila skúšobná komisia. Medzi tým príslušníci, plniaci skúšku o odznak odbornosti Hasič III. stupňa vykonali
ústne preskúšanie. Po nich ústne preskúšanie vykonali i príslušníci plniaci skúšku na odznak odbornosti Hasič II.
stupňa. Po vyhodnotení všetkých oblastí predseda skúšobnej komisie vyhlásil výsledky skúšok. Za náš dobrovoľný
hasičský zbor splnili odznak odbornosti Hasič II. stupňa piati členovia a odznak Hasič III. stupňa traja členovia.
- J.Chvojka-

Narodili sa, opustili nás v roku 2013

V roku 2013 sa v našej obci narodili dve deti:



Alžbeta Gejdošová
Matúš Šimko
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Prajeme im veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky!

V roku 2013 sme sa navždy rozlúčili so šiestimi našimi občanmi:
 Vlasta Kamhalová, 68 rokov
 Vladimír Hric, 66 rokov
 Vladimír Hlavatý, 80 rokov
 Jozef Poliak, 60 rokov
 Božena Rybárska, 81 rokov
 Emília Bruncková, 76 rokov
Odpočívajte v pokoji!
Ku dňu vydania 3. čísla Vlachanských novín v roku 2013 žije v našej obci 590 obyvateľov.
Vek
0–6
7 – 15
16 – 30
31 – 50

Počet obyvateľov
28
49
127
191

Vek
51 – 65
66 – 70
71 – 99
100

Počet obyvateľov
119
26
49
1

Zo života materskej školy

Milí čitatelia obecných novín,rok 2013 prešiel v našej materskej škole veľmi rýchlo. Aj Vám? Bilancujte
spoločne s nami.
Okrem vedomostí, zručností, návykov a poznatkov, ktoré musí nadobudnúť škôlkár v materskej škole ešte
musí sledovať kalendár:
Január- na Nový rok šťastný krok : Do nového roku sme vhupli tak, ako deti do snehového záveja. Privítala nás
krásna zima s obrovskou bielou perinou. Svoje aktivity sme zamerali hlavne na rozvoj pohybových zručností.
Sánkovanie, bobovanie, stavanie snehuliaka, kĺzanie a zdravá súťaživosť – to boli naše prvé činnosti v novom roku.
Na návštevu našich bývalých spolužiakov v ZŠ sme však nezabudli. Boli sme tam dokonca dvakrát. Prvýkrát nám
prváci ukázali, ako vedia čítať, písať, počítať a slušne sedieť v lavici. Druhýkrát sme spolu s nimi navštívili bábkové
divadlo, Veľmi sa nám to páčilo. Ale pani učiteľky už hovorili o plesovej sezóne a karnevale.
Február – Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde: Najprv boli naši predškoláci na zápise v 1. ročníku ZŠ a druhý
februárový týždeň / posledný fašiangový deň / sa do našej školy nahrnuli chrobáčiky / pavúk, lienka /, princezné
a všelijaké iné príšerky. Tancovali sme ako vyfintená sova, čo šla na tanec a vrabec jej pošliapal pazúrky. Súťaže
vymysleli pani učiteľky a aj nás odmenili sladkosťami. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Teta Marta nám
upražila veľa dobrých fašiangových šišiek a teta Marka sa postarala o pitný režim. A pretože zima ešte
neodchádzala, využívali sme každý pekný deň, aby
sme mohli športovať. Február veľmi rýchlo ubehol.
Marec - na Gregora idú ľady do mora, alebo Marec
poberaj sa starec. Ale poberali sme sa aj my. Či už do
knižnice, kde sme si posedeli s tetou Brunckovou
a peknými knižkami, ktoré nám požičiava, alebo na
plaváreň kde sme začali s predplaveckou prípravou.
Najväčším zážitkom na jar je pre nás Rozlúčka so
zimou – Pálenie Moreny. Bábu zo slamy vyrobia pani
učiteľky, a nás naučia veľa piesní a básničiek. Staré
zvyky a tradície musíme zachovávať, aby sa na ne
nezabudlo
Apríl- chladný, daždivý, úroda nás navštívi: Mesiac lesov a mesiac bezpečnosti na ceste. Viete, že máme celkom
pekné dopravné ihrisko? Trénujeme na ňom dopravné predpisy a učíme sa bicyklovať. Aj dopravné značky
máme. Von sme každú voľnú chvíľku a niekedy s nami ostávajú popoludní aj rodičia. Deti sa majú veľa pohybovať
a my na to nezabúdame, hoci každý štvrtok si vymieňame zohriate miesto aj pri piatich počítačoch, ktoré máme
v škole. Vtedy je počítačový krúžok. A keď hovoríme
o krúžkovej činnosti- Krúžok tvorivých detí a Hudobnopohybový. S pani učiteľkou Kádarovou sa každý utorok
rozprávame po anglicky.
Máj - zelený pod oblôčkom sadený: Pre mamičky ku ich
sviatku sme si pripravili pekný program a tiež zaujímavý
darček s pani učiteľkou Luckou. Boli sme šťastní, že sme
mohli spolu stráviť pekné slnečné májové popoludnie,
spojené so sadením mája a výstavou našich výtvarných prác.
Koniec mája sme prežili v očakávaní NÁŠHO VEĽKÉHO DŇA –
MDD.
Jún -Medardova kvapka 40 dní kvapká: 1.júna sme boli na
bábkovom divadle v Ľubeli a popoludní sme v materskej
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škole spolu s rodičmi a súrodencami grilovali fajné špekáčiky a mňamkali sme pri koláčikoch so šľahačkou. Súťažili
sme na školskom dvore a pri dobrej hudbe sme vydržali až do tmy. Všetci si pochvaľovali. Dostali sme aj darček –
obrovskú trampolínu. A znova v pohybe. Boli sme aj plávať v Sojke v Malatínach. Tam je super. V materskej škole
máme takú tradíciu, že deti, ktoré odchádzajú do školy, jeden júnový víkend prežijú spolu s pani učiteľkami niekde
na Liptove na chate. Voláme to Rozlúčková chata. V tomto roku boli naši predškoláci na chate v Nižných
Malatínach. Hľadali stratený poklad, varili guláš, kúpali sa a v noci sa stretli s duchom.
Juuuuuuchúúúúúúúúúúúúúúú. Na konci školského roka sme
pripravili pre predškolákov rozlúčku. A bola aj torta.
Júl – oj leto, letko voňavé : Dva týždne v júli sme prežili na
priehrade, na dopravnom ihrisku, túlali sme sa v prírode,
chodili sme hrávať na ihrisko futbal, čítali sme si rozprávky
v záhrade a čakali na vytúžené prázdniny.
September – z poľa ber: Chvíľu nám bolo smutno za starými
kamarátmi, ktorí už sedeli v školských laviciach, ale pani
učiteľky vymýšľali nové veci, aby nám v novej zostave bolo
príjemne. Najprv sme sa zoznámili s novými kamarátmi a potom
sme vyrazili na výlet. Smer Malá ZOO vo Vitálišovciach. Veľmi sa
nám tam páčilo. Ďalší týždeň sme nazvali Farebný a potom
Týždeň zdravej výživy. A znovu sme boli plávať v Sojke.
Strúhame dobrotu, len aby sme tam mohli chodiť plávať.
Október – všetko nám nepober:
Pokračovali sme
v predplaveckej príprave a niektorí už vedia plávať aj bez
krídeliek. No vyvrcholením jesene bola Jesenná party, kde sme
sa nielen dobre zabavili, zasúťažili, ale aj niečo naučili. Napríklad
robiť fajné zdravé nátierky a ovocné koláče. Také dobroty sme
už dávno nejedli a na zemiakové placky, ktoré upiekli dospelí už nezvýšilo v brušku miesto. Na konci októbra sme
ako darček starším spoluobčanom– v rámci Mesiaca úcty k starším- venovali pásmo pesničiek a básničiek. Aj
tančeky sme pridali.
November – Katarína na blate, Vianoce na ľade:
Ani v novembri nezaháľame.
Pani učiteľka Lucka pripravuje
Vianočný bazár a pani učiteľka
Janka
rozmýšľa,
s čím
prekvapíme Mikuláša a aj Vás
všetkých. Pečieme vianočné
pečivo a varíme si teplý čajík,
aby sme sa v tej zime zohriali.
My sa snažíme poslúchať, aby
sme na Mikuláša a Vianoce
nezostali s dlhým nosom.
December – keď v decembri
mrzne, sneží, úrodný rok za ním
beží:
Ešte sa naučíme koledy a pekné
vianočné vinše a budú Vianoce. Po celý rok k nám chodili aj koníky – naši kamaráti v rámci animoterapie.
Tak to chodí krokom krok, dookola celý rok.
Do nového roku 2014 Vám aj nám prajeme zdravie, šťastie, lásku a pokoj deti z materskej školy vo Vlachoch a celý
kolektív jej zamestnancov.
-J. Humená-
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Zo zasadnutia obecných zastupiteľstiev
Od posledného vydania Vlachanských novín
sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva,
a to dňa:
18.9., 23.10., 30.10. a 20.11.2013.
V mesiaci december je plánované zasadnutie na
11.12.2013.
Poslanci na nich prerokovali čerpanie
rozpočtu ku dňu konania jednotlivých zasadnutí,
schválili monitorovaciu správu rozpočtového
hospodárenia obce k 30.6.2013 bez výhrad, schválili
žiadosť Boženy Moravčíkovej o výmenu okien
v obecnom byte vo Vlachoch do sumy 1600,- Eur
s DPH, schválili zámenu nehnuteľností medzi obcou
Vlachy a Vlastimilom Rybárskym (pre potreby
rozšírenia cintorína v Krmeši), vzali na vedomie
dohody o užívaní nehnuteľností medzi obcou Vlachy
a Štefanom
Gašincom
a Pozemkovým
spoločenstvom urbarialistov Vlašky (zabezpečenie
prístupu na cintoríny vo Vlachoch a Vlaškách),
poslanci neschválili Všeobecne záväzné nariadenie–
Územný plán Obce Vlachy, schválili ďalší postup
riešenia územného plánu obce vrátením procesu
schvaľovania územného plánu obce od bodu
„prerokovanie návrhu územného plánu obce od § 22
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku“, poverili starostu obce na
zabezpečenie troch cenových ponúk na odborne
spôsobilú osobu pre obstarávanie územného plánu
obce a troch cenových ponúk na jeho grafickú časť,
zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4

a 5/2013 a schválili rozpočtové opatrenie č. 6/2013,
prerokovali navrhované zmeny pre Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
hlavne sumy za vývoz komunálneho odpadu.
Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili žiadosť
Almy Mihályiovej a Štefana Rebroša o odkúpenie
časti pozemku na parcele č. 98/2, ktorá je
predmetom výmeny medzi obcou Vlachy
a Vlastimilom Rybárskym. Právo prechodu na tomto
pozemku bude zabezpečené dohodou medzi
majiteľom pozemku Vlastimilom Rybárskym
a žiadateľmi, obecné zastupiteľstvo súhlasilo
s predajom obecného bytu č. 2 vo Vlachoch Jánovi
Žerebákovi a súhlasilo so započítaním vzájomných
pohľadávok a záväzkov v súvislosti s ukončením
nájomnej zmluvy medzi Štefanom Petercom a obcou
Vlachy, kde sa vzájomne započítajú investície
Štefana Peterca do obecnej garáže a nájom za rok
2013. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo cenové
ponuky na odborne spôsobilú osobu pre
obstarávanie územného plánu obce a cenových
ponúk na spracovanie jeho grafickej časti. Za
obstarávateľa vybralo Ing. arch Vlastu Cukorovú
a spracovateľa Ing. arch. Jána Bátoru. Na poslednom
decembrovom zasadnutí sa okrem iného bude
schvaľovať programový rozpočet obce na rok 2014,
s výhľadom
na
roky
2015.
–db-

Nezabudnite na vaše povinnosti do 31.1.2014 !







Všetky zmeny, ktoré nastali vo vlastníctve nehnuteľností (stavba domu, zmena charakteru pozemku,
predaj alebo kúpa nehnuteľností) – je potrebné podať na čiastkovom daňovom priznaní, spoločne
s dokladmi, na základe ktorých sa uvedené zmeny dajú identifikovať (ukončené dedičské konania, listy
vlastníctva).
V zmysle platných právnych predpisov nezabudnite na povinnosť sa prihlásiť v obci na prechodný pobyt,
ak sa v obci nachádzate viac ako 90 dní v roku! Je to vaša povinnosť, stanovená zákonom!
Pri platbách daní a poplatkov bude obec kontrolovať všetkých majiteľov psov, ktorí musia zdokladovať,
že pes je zaočkovaný proti besnote! Netýka sa to tých majiteľov psov, ktorí boli psov očkovať pri čipovaní
v septembri 2013.
Porušenie tejto povinnosti môže psíčkárov vyjsť draho. Ak vám napríklad ujde pes, niekoho pohryzie a
veterinár zistí, že nebol včas zaočkovaný proti besnote, dostanete pokutu od štyristo eur. Ak
pes niekoho uhryzne, ste povinní kontaktovať veterinára, aby zviera vyšetril. Ak tak
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neurobíte, opäť vás to môže stáť až štyri stovky. Štyristo eur stojí aj snaha zbaviť sa domáceho zvieraťa,
napríklad vyhodením z auta, ak sa zistí, komu patrilo. Obec nemá v záujme sa občanom vyhrážať, len
upozorniť na to, čo všetko môže nasledovať, nakoľko besnota sa na naše územie z východu opäť vrátila
a ako všetci viete, je to pri neliečení smrteľná choroba, prenosná so zvieraťa na zviera a na človeka.
Sledovanie očkovania proti besnote je výhradne starostlivosť majiteľov psov, nie obce, ale je v jej záujme,
aby na túto skutočnosť upozorňovala a kontrolovala to.
Telefónne číslo na veterinára MVDr. Štefana Valáška je: 044*4352234 alebo 0902318008.
Naďalej platí zákaz voľného pohybu psov po obci, nakoľko aj napriek niekoľkonásobným upozorneniam
sa často voľne pohybujú hlavne po m.č. Krmeš- jeden biely a jeden čierny pes. Majitelia sú známi, takže
v budúcom roku už toto budeme musieť riešiť pokutami v priestupkovom konaní za porušenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2011 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody na území
obce Vlachy.
Naďalej platí aj povinnosť úhrady nájomného za hrobové miesta.
–db-

Sociálna oblasť – informácie pre vás
Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že preukazy ŤZP a ŤZP/S vydané do
31.12.2008, vrátane tých, čo boli vydané bez obmedzenia strácajú platnosť 31.12.2013. Oddelenie posudkových
činnosti na 1. poschodí úradu práce vydáva na počkanie do konca tohto roka (každý deň, vrátane nestránkového
štvrtku) nové preukazy. Pre ich vydanie potrebujete starý preukaz, občiansky preukaz a fotku 3x4 cm.
Upozorňujeme nových majiteľov preukazov alebo tých, ktorých platnosť v uplynulom roku skončila, že ak si
chcete uplatniť zľavy na daniach z nehnuteľností a dani za psa, je potrebné fotokópie preukazov doručiť na
obecný úrad do 31.januára 2014. Preukazy je potrebné si vybaviť osobne, nakoľko sa na ne podpisujete.

Zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Základný omyl pri chápaní odkázanosti na pomoc v zmysle tohto zákona je ten, že osoba, ktorá chce
požiadať o príspevky v zmysle tohto zákona (vybrané sú uvedené nižšie) musí byť posúdená posudkovým lekárom
úradu práce a sociálnym pracovníkom z oddelenia posudkových činností. Prvý z nich vydáva lekársky posudok, ten
druhý komplexný posudok.
Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Toto
skúmanie nie je totožné so skúmaním zdravotného stavu občana posudkovým lekárom sociálnej poisťovne, ktorá
posudzuje nárok občana na invalidný dôchodok. Preto, zjednodušene povedané, môže sa stať, že sociálna
poisťovňa posúdi občana na 50% a úrad práce na 40%, takže občanovi, pri jeho žiadosti napr. o úpravu kúpeľne
nebude vyhovené. Tabuľky a kritéria posudzovania zdravotného stavu u sociálnej poisťovne a úradu práce sú
rôzne.
Ak neviete ako postupovať pri získaní jedného z možných príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutého
občana, príďte na obecný úrad, kde vám viem poradiť v každej oblasti, ktorá spadá do právomoci sociálneho
odboru úradu práce. Vždy je so sebou dobré doniesť aj zdravotnú kartu, ak máte pocit, že môžeme spolu prebrať
váš zdravotný stav a spoločne porozmýšľať nad tým, čo budete od štátu žiadať. Potom sa nemôže stať to, že si
vybavíte jeden druh príspevku (napr. úpravu kúpeľne) a až následne sa odniekiaľ dozviete, že máte nárok aj na
stoličkový výťah, pretože sa s postihnutou osobou nedokážete do už upravenej kúpeľne dopraviť. Sú to zbytočné
kroky, v podstate tie isté, ktoré ste už raz absolvovali. Ak si nebudeme vedieť poradiť, vyriešime všetky vaše
otázky na mieste získaním informácií priamo od pracovníkov sociálneho odboru na úrade práce.
Pomôžem vám aj s vypísaním príslušných tlačív a žiadostí. Základ mojej práce, keď som
robila na „sociálke“ bolo – poskytnúť občanovi komplexné poradenstvo. Poskytnúť mu všetky
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informácie úplne, nie čiastkovo, povedať mu všetko na čo má nárok, aj keď žiada len o určitý druh pomoci. Ak
potrebujete napísať odvolanie proti rozhodnutiu, tiež to môžeme spraviť spolu, už sa nám nieraz podarilo získať
pre našich občanov to, čo im úrady zamietli. Práca s ľuďmi a zákonmi nie je jednoduchá. Niekedy, v dávnej
minulosti, dostávali úradníci tzv. metodické pokyny ku všetkému, teraz je to len na ich ochote, vzťahu k práci
a urobení niečoho viac, ako káže náplň práce. Každý z vás, z nás by bol radšej úplne zdravý, ale žiaľ, nie je to
možné. Preto, keď sa dá, príďte, skúsime nájsť spoločne východisko a riešenie.
Úrad práce posudzuje v zmysle uvedeného zákona hlavne tieto oblasti (vybraté tie, na ktoré sa občania
pýtajú najčastejšie):
 Oblasť mobility a orientácie. Posudzuje sa znížená pohybová a orientačná schopnosť samostatne sa
premiestňovať v dôsledku narušenia telesných, zmyslových alebo duševných funkcií. Laicky – posudzuje
sa nárok na individuálnu prepravu a následne napr. na poskytnutie príspevku na kúpu auta, príspevku na
benzín, príspevku na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom (pre občanov so zrakovým postihnutím).
Na príspevok na kúpu auta má nárok napr. občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50% a
ktorý je v pracovnom pomere alebo rodič postihnutého dieťaťa, ktoré vozí do školy. Na príspevok na
benzín má nárok občan, ktorý je v produktívnom veku, pracuje alebo má aktivity v oblasti kultúrnej,
duchovnej, rodinnej, inej. Jednoducho povedané, príspevok na benzín nedostane starší človek (jeho
príbuzný), ktorý by ho využíval na návštevy lekárov. V takýchto prípadoch môže občan žiadať o sanitku.
 Oblasť zvýšených výdavkov. Posudzujú sa zvýšené výdavky na stravovanie (napr. pri celiakii, cukrovke).
Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva (v minulosti tzv. príspevok na palicu) zahŕňa napr.
príspevky pre občanov, ktorí pri pohybe využívajú francúzske barly, avšak ich motorická porucha musí byť
kvalifikovaná ako „s komplikáciami“ (takže už neplatí, že každý občan, ktorý má od ortopéda túto barlu
predpísanú má automaticky nárok na tento príspevok), okrem toho môžu oň požiadať aj občania
s urologickými poruchami najmenej 3. stupňa.
Viac informácií poskytnem na obecnom úrade alebo ich môžete nájsť v zákone č. 447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
-db-

Psíky v útulku v Liptovskom Mikuláši prosia o pomoc!
Pre všetkých ľudí s dobrým srdcom!
Venujte nám prosím k Vianociam 1,- Euro za člena rodiny,
veľmi nám tým pomôžete!
Okrem toho sa nám zíde akékoľvek krmivo, aj pre
šteniatka, ktorých máme neúrekom, staré deky, hlavnice,
vodítka, obojky, hračky, piškótky, kartóny, či slamu na
zimu! Nepohrdneme starými mikinami, vetrovkami, je nás
veľa, ak máte doma aj zvyšnú starú psiu búdku, naši
ochrancovia prídu pre ňu! Ak nám veci nemáte ako
priviezť, prosím, nechajte nám toto všetko na obecnom
úrade, dovezú nám to. K-to nemá ako tráviť víkendy, príďte
nás povenčiť, zatiaľ ešte nemáme ukončené nové priestory
útulku, kde by sme sa mohli vybehať sami, darujte nám dve
hodinky v sobotu a my budeme takí šťastní!  Finančné
príspevky nám môžete poukázať na účet občianskeho
združenia Očami psa, ul. Revolučná 195/10, 031 05
Liptovský Mikuláš: 0334993583/0900! Nie sme čistokrvní,
nie vždy ani podľa ľudského hodnotenia krásni, ale aj my
sme hladní a aj my potrebujeme lásku.
ĎAKUJEME! 
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Zo života cirkvi
A. D. 2014
Niečo sa končí, niečo začína. Celý ľudský život sa odvíja v čase. Ľudia si ho delia na roky, mesiace, týždne,
dni… Blíži sa koniec starého
a zároveň
začiatok
nového
OBČIANSKEHO
ROKA.
Aj náboženský život
prebieha v čase, ktorý sa
volá LITURGICKÝ ROK. Je to
časový okruh, v ktorom
si Cirkev spomína a
sprítomňuje tajomstvá
Kristovho života, aby z nich
mohli ľudia čerpať dary
vykúpenia. Liturgický rok
nie
je
žiadnym
duchovným divadlom o
Ježišovom živote, ale ide
o slávenie spásy v čase nielen ich znázorňujeme,
ale ich prežívame. To nie je
hra, ale je to vždy nové
prežívanie a sprítomnenie
Ježišovho
života:
narodenie, pôst na púšti,
verejné
účinkovanie,
spájame sa s ním v utrpení,
radujeme sa z jeho
zmŕtvychvstania a sme
účastní aj zoslania Ducha
Svätého. V priebehu roka
zakúšame blízkosť Pána
raz silnejšie (sviatky, slávnosti), inokedy možno menej (všedné dni)…
Liturgický rok začíname Adventným obdobím. Slovo ADVENT znamená PRÍCHOD. Je to teda čas prípravy
na príchod Pána, na sviatky jeho narodenia, ale hlavne na jeho druhý príchod, keď príde a zavolá nás: „Poď
domov.“
V minulosti sa datovanie začínalo označením A. D.; teda ANNO DOMINI = ROKU PÁNA. Ľudia si boli viac
vedomí, že všetko patrí Pánovi, aj čas. My sme si však zvykli, že to je náš čas, náš rok. Môžeme si sním robiť, čo sa
nám zachce. Lenže sa veľmi mýlime. Na zemi sme len pútnikmi. Dĺžka našej púte nie je v našich rukách. Boh nám
dáva, daruje čas, aby sme ho dobre využili.
Nevieme, čo nás čaká v ďalšom roku, či dobré, či zlé. Nevieme, či nebude posledným v našom živote.
Nemusíme sa však báť. Prežívajme každý rok, ba každý deň ako keby bol posledný. Využime ho naplno.
Prežívajme ho ako ROK PÁNA. Využime čas na konanie dobra, na preukazovanie lásky našim blížnym. Tak nebude
žiaden deň nášho života stratený.
PRAJEM VŠETKÝM POŽEHNANÝ ADVENTNÝ ČAS, RADOSTNÉ SLÁVENIE VIANOC A MILOSTIPLNÝ NOVÝ
ROK PÁNA 2014.
Mgr. František Plučinský
Farský administrátor Lipt. Michal

Vianoce AD 2013
„Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť. Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je
Kristus Pán. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, zavinuté v jasliach.“
Evanjelium sv. Lukáša 2, 10-12
Chcem sa vás opýtať drahí bratia, milé sestry: O čom sú pre vás Vianoce? Vianoce pre všetkých kresťanov,
bez rozdielu vierovyznania majú byť v prvom rade o narodenom Božom dieťati v Betleheme.
Vianoce sú aj o deťoch, ktoré sa tešia z darčekov, stromčeka a spoločenstva rodiny. Vianoce sú o nás

13

dospelých, ktorí nostalgicky, či si to chceme priznať alebo nie, či už vedome alebo podvedome, vraciame sa do
čias, keď sme i my sami boli malými deťmi. Detstvo vo väčšine prípadov znamená istotu, svet, ktorý je ešte čistý
od nánosu toho, čo prináša dospelosť... Mnohým je naozaj ľúto za časmi, keď boli deťmi. Nuž aj preto majú
Vianoce zvláštnu atmosféru a možno aj preto sú na Vianoce plné naše chrámy.
Pre túto krásu Vianoc nášho detstva sa väčšina rodičov snaží pripraviť pre svoje deti tiež pekné Vianoce,
aby aj oni, keď vyrastú mali na čo spomínať.
Hoci, kto vie, či dnešné deti budú na svoje Vianoce spomínať tak, ako spomíname my, ako na Vianoce
spomínajú staršie generácie. Bol by som nesmierne vďačný Pánu Bohu, keby sa Vám, rodičom, keby sa nám
všetkým ľuďom v kresťanských rodinách podarilo nielen prežívať nostalgické Vianoce, ale hlavne také, ktoré sa
zapíšu do sŕdc detí, do sŕdc mladých, ktorí potrebujú pozitívne zážitky z dotyku duchovných trvalých a večných
hodnôt.
K duchovným hodnotám drahí moji netreba veľa. Žiadne honosné dary, plné stoly. K tomu treba Bibliu Božie slovo, - účasť na jeho zvestovaní v Božom chráme, k tomu treba Spevník a vianočné piesne o narodenom
Kristovi a k tomu treba ľudí v rodine, ktorí sa chcú mať skutočne radi.
Vianoce milovaní moji sú teda časom pre deti, sú časom veľkých i malých detí i tých, ktorí chcú byť na
chvíľku znovu deťmi. Božie slovo hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva
nebeského.“ Preto je dobré, že sa my, dospelí aspoň na Vianoce vraciame späť do detstva, ale je aj veľmi
potrebné, aby sme sa dokázali oslobodiť od všetkej tej nečistoty dospelosti.
Spontánnosť, úprimnosť, jednoduchosť, nenáročnosť, čistota srdca a živá viera v Boha sú hodnoty, ktoré
nemožno nikde kúpiť, je ich možné jedine prijať v narodenom Betlehemskom dieťati, lebo jedine Ono nám
prinieslo odpustenie a najväčšie požehnanie.
Prajem všetkým Vám, malým i veľkým, rodičom i deťom, mladým i vekom zrelým, veriacim i hľadajúcim
požehnané Vianočné sviatky naplnené nefalšovanou radosťou, úprimnosťou srdca a obrovskou láskou jeden k
druhému.
Váš duchovný pastier
Mgr. Ján Molčan
evanjelický a. v. farár v Part. Ľupči

Evanjelické Služby Božie konané počas Vianočných a Novoročných sviatkov
Štedrý večer 24. 12. AD 2013:

Dúbrava

15,00 hod.

Partizánska Ľupča

17,00 hod.

I. sviatok Vianočný 25. 12. AD 2013:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

II. sviatok Vianočný 26. 12. AD 2013:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

Nedeľa po Vianociach 29.12.AD 2013:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

Silvester 31. 12. AD 2013:

Dúbrava

15,00 hod.

Partizánska Ľupča

17,00 hod.

Nový rok 1. 1. AD 2014:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

Nedeľa po Novom roku 5. 1. AD 2014:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

Zjavenie Krista Pána 6. 1. AD 2014:

Dúbrava

9,00 hod.

Partizánska Ľupča

11,00 hod.

Svätá Večera Pánova so spoveďou bude prisluhovaná v rámci Služieb Božích v Dúbrave a v Partizánskej Ľupči na
4. adventnú nedeľu a vo sviatok Zjavenia Krista Pána 6. 1. 2014
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Zo života našej mládeže

Moja prax v Nemecku
Volám
sa
Daniela
Protušová
a študujem
na
Hotelovej
akadémii
v Liptovskom Mikuláši. Študenti tejto školy
majú možnosť zúčastniť sa počas štúdia
zahraničnej stáže. Túto možnosť som využila
aj ja. Dostala som sa do nemeckého mestečka
Meersburg. Je to malé, ale turisticky založené
mesto pri Bodanskom jazere, hodinu cesty od
Švajčiarska. Moja stáž trvala 3 mesiace.
Počas praxe som sa naučila
obsluhovať
modernú
techniku
z gastronomickej oblasti. Zdokonalila som si
zručnosti v obsluhe a účtovaní. Všetko som
musela zvládnuť v nemeckom jazyku, pretože moji kolegovia boli Poliaci, Nemci a Maďari. Dorozumievali sme sa
rôznymi spôsobmi, ale po troch týždňoch som sa začala zdokonaľovať v jazyku a komunikácia už nebola problém.
Odporúčam každému, kto sa chce naučiť jazyk, ísť do zahraničia. Je to najlepšia škola.
Ľudia boli milí a priateľskí. Všetci mi veľmi pomáhali aklimatizovať sa. Vo voľnom čase som spoznávala
okolie mesta, navštívila som Švajčiarsko, ochutnávala miestne špeciality a spoznávala život miestnych obyvateľov.
S kolegami som v neustálom kontakte a je veľká pravdepodobnosť , že sa tam cez leto vrátim.
-dp15
Majstrovský titul v Krmeši
Členovia ZO Slovenského zväzu chovateľov
Partizánska Ľupča vystavovali zvieratá na nedávnej
Celoštátnej výstave mláďat králikov a hydiny, ktorá sa
uskutočnila 7. a 8. septembra. 2013 v Košiciach.
Vystavované mohli byť zvieratá odchované v roku
2013.
Naša mladá chovateľka z Krmeša Dorotka Balková
vystavovala hrabavú hydinu: Siciliánky, Ancony, za
plemeno Ayam cemani získala čestnú cenu - pohár.
Mimoriadny úspech dosiahla na výstavnú kolekciu
plemena Vlašky zlatokrkej, ktorá bola ocenená titulom
Majster Slovenskej republiky.
Dorotke k získaným oceneniam blahoželáme- len tak
ďalej. Všetkým čitateľom obecných novín želám
príjemne a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Predseda ZO SZCH Partizánska Ľupča
-Dobák DušanGratulujeme aj my Dorotke k dosiahnutému úspechu!

Oznamy

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOC A SILVESTRA: Vývoz komunálneho odpadu v našej obci sa
uskutoční v pondelok 23. decembra 2013 a v utorok 7. januára 2014. Následne bude vývoz pokračovať tak, ako
zvyčajne.
UPOZORNENIE! Nezabudnite, že pri zníženej viditeľnosti a večer, ak sa pohybujete po miestnych komunikáciách,
ste povinní v zmysle zákona byť označení reflexnými značkami. Inak vás môžu orgány polície pokutovať sumou
50,- Eur. Reflexné značky sa dajú kúpiť na benzínových pumpách a v športových predajniach! Upozornenie platí aj
pre cyklistov!
POĎAKOVANIE! Ďakujeme všetkým občanom, že palice, ktoré osadili v obci a po ceste k nám cestári pred zimou
ostanú na svojich miestach až do jari! Nie sú tam zo zábavy, takže prosíme, nechajte ich tam, kde sú dnes.
ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA! Od 13.1.2014 do 15.1.2014 v pracovnom čase obecného úradu sa uskutoční zber
obnoseného šatstva, ktorý organizuje nezisková organizácia Pomocný anjel z Nižnej na Orave.
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu.
ZBIERA SA: Dámske, pánske, detské letné i zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Veci môžu byť mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Prosíme občanov, aby posteľné prádlo, uteráky
a utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: Hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš – Vlachy Vás pozýva na

5. HASIČSKÝ PLES, ktorý sa bude konať
25. januára 2014 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome Vlachy.
V cene 18,- Eur je zahrnutá strava od predjedla až po
polnočnú kapustnicu, nápoje od prípitku, víno, minerálku až kávu. Pre
účastníkov plesu je pripravená krásne vyzdobená sála, program, tombola,
bufet a dobrá nálada.
Do tanca bude hrať živá kapela Strakovci z Gôtovian. Tešíme sa na vás!
-M.Hric ml.-
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