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Hurá prázdniny
Konečne sú tu..... Vytúžené dvojmesačné
prázdniny. Šťastné najmä pre tých úspešnejších a trošku smutné pre tých, ktorým sa
na vysvedčení zaskveli aj pestrejšie známky.
No slniečko, voda a letné hry umožnia
rýchlo zabudnúť na posledné týždne v škole.
Ulice miest a dedín, lúky a hory sa zaplnia
bezstarostnými, prázdninujúcimi deťmi. Možno sa
niektorý vyberiete na horské túry, do letného tábora,
alebo k teplému moru. Keď už budete kdekoľvek,
užívajte si prázdniny, oddýchnite si, načerpajte veľa
energie. Majte však na pamäti: dbajte na vlastnú
bezpečnosť, nepodceňujte nástrahy leta, na cestách, na
kúpaliskách, v horách, ale aj doma. Vychutnajte si
slniečko, ale s mierou, aby ste sa vyhli spáleniu alebo
úpalu. A ak sa počasie schová za mraky, skúste si
prečítať dobrú knihu alebo pomôcť rodičom, určite sa
potešia. Prajeme Vám, aby tieto letné prázdniny boli
najkrajšími, najslnečnejšími, aby ste získali veľa
nových zážitkov a priateľov. Tí starší školáci
nech nemyslia na výsledky testov prijímačiek,
a užijú si leto s kamarátmi. V septembri
spoznajú nových spolužiakov - niektorí
na stredných, iní na vysokých školách.
Vychutnajte si leto, prázdniny sa už
zopakovať nedajú.
Tak dovidenia v septembri...

-D-
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Stretnutie po rokoch
Liptov - nádherný kraj – hory – doliny –
potôčiky, ale i jeho dominanta vodná
nádrţ Liptovská Mara – uţitočná –
krásna – vyhľadávaná. Práve ona bola
dôvodom okrem zaniknutých obcí aj
zánikom základnej školy v našej obci.
Ţiaci i učitelia sa rozpŕchli do okolitých
dedín i okresného mesta. Ani jeden však
nezabudol na starý kaštieľ, kde sídlila
škola a pri náhodných stretnutiach
nostalgicky pospomínajú staré, zašlé
časy, na myšky, ktoré sa bez obáv
premiestňovali po triede aj počas
vyučovania, na spoluţiakov, učiteľov.
Práve učitelia, dnes uţ všetci
dôchodcovia sa zišli po rokoch 15. mája
v kultúrnom dome, aby si spolu
zaspomínali na preţité roky vo Vlachoch,
na šibalstvá svojich ţiakov, na svojho
riaditeľa Mateja Salvu, na ostatných
kolegov, ktorí sa stretnutia nedoţili. Boli
milo prekvapení kultúrnym domom,
čistou, upravenou dedinou, kľudom
a pohodou, ktorá ich sprevádzala počas
prechádzky obcou. Hlavne si však
obzreli starý chátrajúci kaštieľ, v ktorom
preţili niekoľko rokov a zhodli sa v tom,
ţe i keď pracovné priestory neboli
ideálne, ale vzájomné priateľské vzťahy,
ktoré vznikli počas pôsobenia na tejto
škole nikdy nezaniknú. Ktovie či sa im
ešte podarí takáto milá „stretávka“, lebo
roky beţia, choroby pribúdajú, ale to
milé: „Pamätáš sa ?“ pri náhodnom
stretnutí ostane.
Zúčastnili sa: Bernard Bacúr, Samuel
Beťko, Marta Šimková, Štefánia
Gejdošová, Tibor Janák, Oľga Bruncková,
Darina Beťková, Mária Lovaštíková,
Mária Babková, Marta Petrášová, Daniela
Bruncková a neskôr prišla aj Jolana
Mrázová.

KNIHA najlepší
priateľ človeka
Obecná kniţnica vo Vlachoch je
otvorená kaţdý štvrtok od 14.30 do
17.00 hod. Členské pre deti a
dospelých je zadarmo. Knihovníčka
Daniela Bruncková pre Vás nakúpila
mnoho
krásnych
a zaujímavých
kniţiek.
Moţno
Vás
niektorá
s napínavým príbehom chytí za srdce.
A čo pribudlo do políc našej kniţnice?
J. K. Rowlingová
- Harry Potter a polovičný princ,
- Harry Potter a kameň mudrcov,
- Harry Poter a väzeň z Azkabanu
Robin Cook - Známky ţivota
Milo Urban - Ţivý bič
Milan Rúfus - Óda na radosť a iné
básne
Bram Stoker – Drakula
Ladislav Kvasnička – Štebotavé
veršíky
Julián Melgosa – Ţiť naplno
Sandra Brownová - Biela horúčava
Julie Garvoodová - Zmilovanie
Daniel Steel - Zázrak,
- Druhá šanca
Táňa Keleová-Vasilková
- Kvety pre Lauru,
- Tichá bolesť
William Shakespeare – Sen noci
svätojánskej
Fridrich Weissensteiner – Veľkí
panovníci Habsburského rodu
Tess Gerritsenová - Hriešnik
Flavia Bujorová - Kamene osudu
Ivan Gašparovič - Myslím národne,
cítim racionálne
Drahoslav Machata - Majstri slova
Ivan Mrva - Dejiny v kocke
Erma Bombecková - Materstvo-druhé
najstaršie remeslo
MUDr. Igor Bukovský
- Miniencyklopédia prírodnej liečby
Encyklopédia - Hrdinovia géniovia

... naozaj, pamätáte sa?
Daniela Bruncková

2

čo bola na služobníctvo krutejšia. Na Jána presne o rok prileteli k hradu
znovu havrany. Svojím škrekom pripomenuli Barbore príhodu s mŕtvym
mníchom. Jeden odvážny havran si sadol na obločnicu jej okna. Tá
nelenila a udrela ho palicou. Ranený v letku zavadil krídlami o strážnu
vežu. Vtom sa veža zatriasla, akoby zasiahnutá bleskom a s rachotom
sa zvalila. S ňou aj celý hrad ostal v rozvalinách.
Zo zrúcaním vybehla divá sviňa s kľúčami v pysku, z ktorého šľahali
plamene. Splnila sa kliatba mnícha.
Zostal len príbeh o ukrutnej krásavici. A ešte čosi zostalo: Poľanu nad
Prosiekom, na ktorú priniesli havrany mŕtvolu mnícha, ľudia nazvali
Svorad. No a po havranoch vrch, kde stál hrad, ľudia pomenovali
Havránok.

Z liptovskej truhlice
Zozbierali a napísail Peter Vrlík a Peter Vítek
Povesť o krutej krásavicu a nešťastnom mníchovi
V malebnej liptovskej kotline stál kedysi
kráľovský strážny hrad. Pod hradom sa vinul ako
strieborná stužka Váh. Do hradu sa vchádzalo padacím
mostom ponad priekopu, ktorú na južnej strane lemovalo
strmé bralo. Zo severnej strany bola táto pevnosť
chránená dvoma baštami. Z podzemia hradu viedli
tajné chodby na liptovský Starhrad a druhá do
Svätomarského kostola.
Veliteľom hradu bol kráľov obľúbenec Ondrej
Brnický. Bol to dobrák od kosti. Ľudia ho mali radi,
bol prísny, ale spravodlivý. Pomáhal chudákom,
obdaroval žobrákov, nikto od neho neodchádzal
s prázdnymi rukami.
Pravým opakom Ondreja bola jeho žena Barbora. Bola priveľmi
panovačná, krutá a skúpa. Pritom krásavica, akej páru nebolo. Jej
krásnu tvár s belasými očami lemovali hrubé vrkoče čiernych vlasov.
Bujné prsia sa jej vlnili pod blúzkou a nebolo mužského srdca, ktoré by
po nej nezatúžilo. Ondrej Brnický bol na svoju ženu pyšný, ale srdce mu
nedalo, aby jej nevyčítal bezcitnosť a sebeckosť.
- Barbora, Barbora – vyčítal jej Ondrej:
- Si krásna, ale tvojej kráse nepristane krutosť a skupánstvo. Mala by si
byť trochu vľúdnejšia, milosrdnejšia a ku služobníctvu štedrejšia.
Nezabúdaj na chudobu. Pre milodary neschudneme.
- Barbora však nerada počúvala mužove výčitky, vždy sa mu vysmiala.
Keď bol Ondrej na poľovačke, alebo musel odísť, nosila kľúče od
komory za pásom. A keď sa nahnevala, muselo služobníctvo pozerať do
prázdnej misy. Neraz pocítili aj korbáč na svojom chrbte od nemilosrdnej
panej. Nik sa však nesťažoval, lebo vedel, že by sa mu pomstila. Jedinej
osobe, ktorej sa služobníctvo posťažovalo, bol starý mních, ktorý chodil
na hrad. A toho mala hradná pani v zuboch, v duchu kula pomstu.
Mních všetko povedal jej mužovi a ten jej to vyčítal. Barbora bola krutá
aj ku zvieratám, nemala rada najmä havranov, ktoré krákali na jej
obločnici. Jediným miláčikom bol jej pes, ktorého mala radšej ako ľudí.
Často ho huckala voči hosťom, ale i havranom.
Jedného dňa ostala Barbora zase doma sama. Zrazu počula, ako sa
pes rozbrechal a vyzrela von oblokom. Uvidela starého zhrbeného
mnícha, ako kráča hradným nádvorím. Začala huckať na neho psa, ale
ten sa ho ani nedotkol. Pochytil ju taký hnev, že chytila do ruky palicu
a vyrútila sa na mnícha. Kričala ako zmyslov zbavená:
- Von, ty starý zloduch, von, lebo ťa
zabijem!
Hnala mnícha von z hradu až na okraj
brala, odkiaľ ho sotila do priepasti. Po
skalách padajúci mních stačil ešte
zakričať svoju kliatbu:
- Barbora, ty nie si človek, si horšia
ako divá sviňa! Bodaj by si sa prepadla
aj s celým svojím hradom! Za to ťa
trest Boží neminie! Slnko sa skrylo za mraky, aby sa
nemuselo dívať na tú hrôzu.
Len kŕdeľ havranov poletoval nad
mŕtvym mníchovým telom. V noci havrany zobrali jeho telo a zaniesli ho
na poľanu nad Prosiekom a viac sa na hrad nevrátili.
Keď sa Ondrej Brnický vrátil domov a dozvedel sa o hroznom čine svojej
manželky, v návale zlosti jej povedal:
- Kde sa v tebe nabralo toľko ukrutnosti? – Hanbím sa za tvoj ohavný
skutok! – Boh ťa za to potresce! Ondrej zanevrel na svoju ženu a vyhýbal sa jej. Stratila sa z neho všetka
veselosť, netešili ho poľovačky ani hostiny. Svoj veľký žiaľ utápal vo
víne. Barbora neprijala manželove výčitky, zostala takou, akou bola. Iba

Ako zbojníkov zaskočila divá sviňa
Bolo to dávno, keď liptovské panstvo dalo
postaviť panský hostinec zvaný Korytiny. Hostinec
poskytol pocestným strechu nad hlavou i dobré jedlo.
V tesnej blízkosti bola prepriahacia stanica pre kone, ktorú
volali ,,Haláš“. Bolo to veľké murované humno
s maštaľami. Jedného dňa sa tu stavil pán Čáky so Spiša
zo svojou manželkou a päťročnou dcérkou. Polámalo sa im koleso na
ceste, tak museli zastať, aj tak boli hladní, potrebovali si niečo zajesť.
Pol dňa trvalo, kým kolár koleso vystružlikal, Cigán nový ráf ukul.
Hostinský prehováral panstvo, aby neodchádzali a u neho prespali.
Čáky trval na svojom. Na Likavskom zámku je hostina a on popredný
uhorský veľmož, nikdy nechodí neskoro.
Tak sa neskoro pustili na cestu, už boli vo Vlachách, keď odrazu spod
Môstka vyskočili traja zbojníci:
- Stoj, ak ti je život milý! Chvojka, vodca zbojníkov, prikázal kočišovi zostúpiť z kozlíka. Potom
otvorili dvere na koči a začala rabovačka. Dievčatko nechcelo z koča.
Zbojník ju surovo vytiahol a hodil, až sa o hlavičku udrelo. Keď pobrali
cennosti, schmatol Chvojka dievčatko, vyhodil si ho na koňa a ufujazdil
s ním do hustej Sihoti pri Váhu.
Pani Čákyová začala veľmi nariekať, ale nič nepomáhalo, museli sa
vrátiť naspäť do Korytín a zalarmovať stoličnú vrchnosť. Celá stolica
hľadala zbojníkov. Chvojka držal malé dievčatko preto, lebo chcel za ňu
vymeniť svojho druha, ktorý hnil v stoličnom väzení.
Zbojníci mali svoje sídlo v podzemí polozbúraného hrádku na Havránku.
Ľudia sa tomuto miestu vyhýbali. Zbojníci nemali odvahu pustiť sa cez
blízky brod, lebo bolo po daždi a voda bola rozvodnená. Prievozníka vo
Vlaškách nechceli budiť, tak využili starú tajnú chodbu, ktorá viedla
z vlašanského kaštieľa popod Váh. Dievčatko nevládalo, museli ho niesť
na rukách. Bola to strašná cesta, voda kvapkala, všade tma. Iba keď sa
ocitli v podzemí Havránka, zbojníci zažali kahance. Tu mali v truhliciach
nazbíjané poklady z celého Liptova. Začali si korisť deliť. Keď deľba
skončila, zbojníci vyniesli spiace dievča a uložili ho pod blízky strom.
Bola teplá jánska noc. Mesiačik osvietil široké okolie. Zrazu zrúcaniny
osvietil nevídaný jas. To z podzemia vybehla divá sviňa, ktorej z papule
šľahal plameň. Bola to zakliata bývalá pani hradu Havránok - Barbora.
Na zbojníkov zvolala hromovým hlasom:
- Vy darebáci mizerní! – Takto vy zaobchádzate s malým dievčatkom?
Trest Vás neminie! Budete pykať za svoje zločiny, tak ako ja, keď som
nevinného sotila z brala. Pokorne trpím a naprávam dávne hriechy, aby
sa mi trochu uľavilo na duši a aby som zo seba striasla ťažkú kliatbu. Vtom z jasného hviezdnatého neba udrel blesk do posledných zvyškov
hradu, ktoré sa s rachotom zrútili. Zasypali zbojnícky brloh i s tajnými
chodbami. Zbojníci zostali ako vyjavení, zobrali nohy na plecia
a zanechali i svoje poklady a dievčatko.
Za rána hnal svoje kravy obecný pastier Beňo z Vlašiek.
Hnal kravy smerom na Havránok a tu z nôh spadol, keď
uvidel len zrúcaniny. Našiel dievčatko, polomŕtve od
strachu a medzi troskami i zlaté dukáty.
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Uznesenie

č. 2/2006

Starosta

obce

upozorňuje

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch,
konaného dňa 11. mája .2006

chovateľov domácich zvierat na

Obecné zastupiteľstvo:

obce Vlachy o chove domácich

1. Schvaľuje
a) Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentáciami,
ktoré sú jeho súčasťou, ktorými sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36411256 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:Sa, Vložka č.10381/L,
rozdeľuje za podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených
spoločností, ktorými budú Vodárenské spoločnosti a.s. v Žiline, Dolnom Kubíne,
Martine, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku.
b) V rámci Projektu rozdelenia, obec Vlachy ako akcionár
zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. sa stane
dňom účinku rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
akcionárom Vodárenskej spoločnosti Liptovský Mikuláš a.s.
c) Výmenu a odpredaj časti pozemku č. 107/548 patriacej obci za pozemky č.
169/9,10,11 patriacich Mgr. Peterovi Vanochovi.
d) Odkúpenie časti pozemku p. Strmenského v rozlohe 700 m² za 50,- Sk za jeden
meter štvorcový, ktorý je súčasťou futbalového ihriska.
2. Poveruje starostu obce
a) Na vykonanie všetkých úkonov v mene obce ako akcionára rozdeľujúcej sa
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. potrebných na realizáciu projektu
rozdelenia.
b) Na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu

Všeobecne záväzné nariadenie
zvierat,

kde

sa

hovorí:

,,Chovateľ domácich zvierat je
povinný

zabezpečiť

tieto

zvieratá tak, aby nerobili škodu
spoluobčanom, ak takáto škoda
vznikne, chovateľ je povinný
túto škodu nahradiť a bude mu
uložená
5000.-

pokuta
Sk

za

Všeobecne

do

výšky

nedodržanie
záväzného

nariadenia obce. Upozorňujeme
zvlášť chovateľov oviec, aby
tieto nepúšťali pásť sa voľne,
nakoľko spôsobujú škody na

3. Berie na vedomie
a) Informáciu o priebehu aktivačných prác v obci
b) Informáciu o konaní parlamentných volieb

záhumienkach a v záhradách.

U z n e s e n i e č. 3/2006
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch,
konaného dňa 29. 6. 2006
Obecné zastupiteľstvo:
1. Berie na vedomie
a) Informáciu JUDr. Ivana Slezáka, riaditeľa Procedurálneho odboru Migračného
úradu MV SR, týkajúcu sa problematiky žiadateľov o azyl
b) Informáciu o plánovanej výstavbe rekreačného parku vo Vlaškách
c) Informáciu o aktivačných prácach v obci
2. Schvaľuje
a) Ponuku firmy Riline Ružomberok na opravu miestnych komunikácií v m. č.
Krmeš a Vlašky za sumu 609,- Sk /m²
b) Odpredaj časti obecného pozemku dočasným užívateľom č. 304/1 v m. č. Vlašky
a to za sumu 20.- Sk /m² a Jánovi Stankovianskemu za 690,- Sk /m²
c) Prenájom pozemku – železničného zvršku vo Vlaškách od ŽSR za sumu 60 000,Sk na dva roky a následné odkúpenie tohto pozemku
3. Doporučuje starostovi obce
a) Listom vyzvať ŽSR k okamžitej oprave schodov na železničnú stanicu

Chcete sa stať
prispievateľmi do
obecných novín? Ak
áno, prihláste sa na
obecnom úrade,
budeme vďační za Váš
príspevok v podobe
básne, poviedky,
postrehu, článku ....
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MLADÍ HASIČI
Nápad aby vznikli mladí hasiči vznikol na
členskej schôdzi, ktorý nám ponúkla pani
Drahoslava
Števková
z okresného
hasičského výboru. Nám sa nápad zapáčil
a začali sme ho realizovať. Zohnal som
veliteľa, ktorým sa stal Miroslav Krčula
a ten mi pomohol zohnať chlapcov, ktorí
mali o to záujem. Týmto vznikol jeden
super kolektív s ktorým som sa začal
pripravovať na súťaž, o ktorú v tomto
prípade išlo a to bola celoštátna hra
Plameň, ktorá sa konala 27. 05. 2006
v Lipt. Hrádku. Pred súťažou sme sa
zapájali do rôznych aktivít v našej obci,
s ktorými mi veľmi pomohol Michal Krčula,
ktorému sa touto cestou chcem poďakovať.
Medzi tieto aktivity patrili zbieranie
odpadkov,
zber
šrotu
v
dedine
a aj
stavanie
protipožiarnych
hrádz
v priechode. V deň súťaže sme sa zišli
pred hasičkárňou. Na súťaž sme išli
v zložení: Miroslav Krčula, Tomáš Smitek,
Ivan
Hlavatý,
Filip
Hlavatý,
Patrik
Hlavatý, Milan Tonka, Peter Peterec,
Dávid
Lovích,
Patrik
Lovích,
Juraj
Hazucha. Ako dozor a odvoz išli Jindřich
Chvojka, Miroslav Hric a Michal Krčula,

ktorým tiež ďakujem za pomoc. Zo začiatku
sa súťaž vyvíjala veľmi sľubne, pretože
sme sa jej zúčastnili prvýkrát a prvé dve
disciplíny
sme
zvládli
veľmi
dobre.
Teória bez trestnej otázky a štafeta za
čas 110,05. V ďalšej disciplíne sa nám
veľmi nedarilo, v útoku CTIF sme dosiahli
čas
101,06,
ktorý
bol
výborný,
ale
dostali sme trestné body v počte 230 a to
bolo zle, ale nevadí, lebo sme aspoň
získali
nové
skúsenosti.
V štvrtej
disciplíne
mi
však
znova
pozdvihli
náladu, lebo v požiarnom útoku dosiahli
jeden z najlepších časov 33,38. Na súťaži
sme skončili ôsmi zo sedemnástich čo je
podľa mňa výborné.
Vedúci mužstva Martin Smitek

OZNAM

Zber šrotu v obci.

Liptovské liečebné kúpele a.s. Lúčky oznamujú, ţe dňom 1.
4. 2006 bola otvorená gynekologická ambulancia
v priestoroch Kúpeľného areálu (LD Choč, Zdravotné odd.,
2. poschodie, č. d. 14, informácie Vám poskytnú na recepcii
LD Choč)
Na vyšetrenie sa môţete objednať osobne v ambulancii,
prípadne telefonicky na t. č.:
4375 649 – vedúca sestra
4375 636 – lekár

Dňa 29. 4. 2006 uskutočnil Dobrovoľný hasičský
zbor v Krmeši aj zo svojimi Plameňákmi zber šrotu vo
všetkých troch miestnych častiach obce. Podarilo sa im
nazbierať 5,5 t starého železa ako vidno aj na fotografii.
Takisto odviezli i skládku železa z kanálu vo Vlaškách ktorá
sa
hromadila
už
dlhšiu
dobu.

Ordinačné hodiny
pondelok – piatok: 7.30 – 15.00 hod.
streda:
7.30 – 17.30 hod.
Ordinuje: MUDr. Michal Luníček
V stredu od 13.30 – 17.30 ordinuje MUDr. Elena Šuňalová
Odbery denne do 8.30 hod (prípadne podľa dohody)
Pozn: Zdravotnú dokumentáciu od Vášho gynekológa si
vyţiada naše zariadenie. Dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti poskytne Miroslava Urbanová

Jindro Chvojka
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ANKETA
Vážení občania,
dovoľte, aby sme Vás požiadali
o anonymné vyplnenie ankety, ktorá je
zameraná na spracovanie Vašich
postojov, návrhov a pripomienok.
Anketový lístok prosím odstrihnite
a vložte do schránky v predajniach
potravín v Krmeši a vo Vlachoch.
Ďakujeme.
1. Čo sa Vám v našej obci páči
..........................................................................
..........................................
2. Čo sa Vám nepáči a čo by ste
chceli zmeniť
..........................................................................
..........................................
3. Uveďte čo Vám v obci chýba
..........................................................................
..........................................
4. Myslíte si, že kultúrne a športové
podujatia, ktoré poriada obec sú
v dostatočnom počte a úrovni?
..........................................................................
..........................................
5. S prístupom obecného úradu
k občanom ste spokojní?
..........................................................................
..........................................
6. Miesto pre Vaše pripomienky,
ktoré sa neobjavili
v predchádzajúcich otázkach:
..........................................................................
..........................................................................
..........................
-------------------------------

Obecné zastupiteľstvo a obecný úrad Vlachy znova usporiada pre všetky deti
cyklistické preteky

,,O pohár SNP“
ktoré sa uskutočnia v auguste na ceste pri kultúrnom dome vo Vlachoch.
Nezabudnite si doniesť bicykle a bicyklíky.
Súťažiť budú malí aj veľkí v 3 kategóriách na čas.
Na najlepších čaká víťazný pohár. Oceníme vyššiu účasť detí aj rodičov.

Výstava pestovateľských odrôd a dobrôt
Obecný úrad Vlachy dáva na vedomie všetkým pestovateľom a občanom našej
obce, že v mesiaci september chce usporiadať Výstavu rôznych
pestovateľských odrôd a dobrôt, ktorá sa bude konať
v kultúrnom dome vo Vlachoch. Presný termín oznámime
v predstihu, aby ste si pri zbere jesennej úrody mohli
odložiť na výstavu Vaše dobroty. Príďte sa
prezentovať svojou úrodou-dopestovanú zeleninu
a ovocie z Vašej záhradky. Najkrajšie, najzaujímavejšie a najkomickejšie
výpestky budú odmenené.

Recepty na leto
Rýchle malinové poháre
Potrebujeme: 1 l mlieka, 80 g cukru, 1 balíček
vanilkového a 1 balíček čokoládového
pudingu, 1 téglik šľahačky, 2 PL malinového
sirupu, 200 g zrelých malín.
Osobitne uvaríme pudingy. Vyšľaháme
smotanu a dáme do chladničky. Do pohárov
dáme vrstvu vanilkového a vrstvu
čokoládového pudingu. Pred podávaním
vmiešame do šľahačky malinový sirup
a ozdobíme ňou poháre, navrch pokladieme
čerstvé maliny.

Hádanky
Slnko si v ňom kúpe vlasy,
je odrazu hviezdnej krásy.
Človeka poteší i v zime, v lete,
na ňom i v ňom si užijete.
(jazero)

Ovocie s jogurtom
Potrebujeme: 300 g ovocia, 1 téglik jogurtu, 2
PL citrónovej šťavy, 1 PL práškového cukru, 1
vanilkový cukor. Ovocie umyjeme
a nakrájame. Medzitým jogurt rozmiešame
s práškovým a vanilkovým cukrom
a citrónovou šťavou. Ovocie vloţíme do
pohárov, polejeme pripraveným jogurtom
a ozdobíme zvyškom ovocia.

Ako zlaté peniažteky
zdobia lúky, brehy rieky.
Potom zrazu, čáry-máry,
poletujú po chotári.
(púpava)

Chvíľu na dvor slnko svieti, v teple
lúčov šantia deti, potom zrazu
dážď a zima, taký mesiac nebaví
ma. (búrka)
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