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Spravodaj č. 3/2006
Do hory, do lesa, valasi,
či horí v tom našom salaši;
radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Kráčajte, bratkovia, k jasličkám,
aby ste zjavili všetko nám.
Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú duchovia.
„Sláva Bohu!“ prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú;
vtáčkovia prekrásne spievajú
a do betlehema volajú.
Zrodila Panenka Dieťa nám,
v jasličkách vloţené leţí tam.
Mesiáša čakaného,
Boha na svet vteleného;
poďme a vítajme vznešené
Dieťatko, leţiace na sene.
Ó Boţí Synáčku z výsosti,
dajţe nám zo svojej milosti,
by sme večne ťa chválili,
meno boţie velebili.
Ţehnaj nás, drahý náš Spasiteľ
ţiadaný náš ty Emanuel.
Povedzte nám, pastierovia čo ste
videli,
Keď ste sa tak o polnoci všetci
rozbehli?
Videli Dieťatko,
krásne Pacholiatko,
narodené v Betleme.
Ktoţe vám čo o Dieťati tomto
povedal?
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som
to znal.
Anjeli spievali,
nám oznamovali,
ţe sa Kristus narodil.

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti kaţdý Boţí deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im slnko hviezdy lásky oţaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného...
Všetko najlepšie v nadchádzajúcom novom roku 2007
Vám všetkým prajú zamestnanci obecného úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva Vlachy.

Vážení spoluobčania!
Chcem sa Vám na konci volebného obdobia 2002-2006
posledný raz prihovoriť cestou Vlachanských noviniek.
Vo svojom príspevku sa chcem hlavne zamerať na plnenie
volebného programu. Obdobie rokov 2002-2006 sme začali
sťahovaním starého obecného úradu do nových priestorov
zrekonštruovaného kultúrneho domu vo Vlachoch. Nový kultúrny
dom bolo treba zariadiť, a tak sme v priebehu volebného obdobia
zakúpili sto stoličiek, dvadsaťdva stolov, ktoré nám zhotovil p. Ján
Ferleťák ml. Druhým rokom sme vybudovali javisko a oponu, aby
mali kde ochotníci divadla Havránok hrať svoje premiéry.
V priestoroch reštauračnej časti bol vybudovaný barpult a obloţenie
steny tak, aby sa neobíjali rohy a nemazala stena. A nakoniec sme
prekryli terasu. V priebehu volebného obdobia sme urobili terénne
úpravy okolo kultúrneho domu vo Vlachoch. Ďalej bola v obci prevedená rekonštrukcia rozhlasu, urobené
tri vetvy verejného osvetlenia. Prerobili sme autobusovú zastávku v Krmeši a spravili sa tri pútače
a turistické sedenia, z ktorých dva slúţia aj ako autobusové zastávky. Na dvakrát sme museli
zrekonštruovať studničku vo Vlachách (naposledy pri zosuve pôdy). V materskej škole sme urobili pre
deti rôzne preliezky, pripravili podklad pre nové pieskovisko. V miestnych častiach Krmeš a Vlašky sa
opravili miestne komunikácie v dĺţke 650 metrov. Zakúpili sme novú rozhlasovú ústredňu, počítač,
kopírku s faxom, poţiarnu striekačku PPS 12 s kompletným vybavením, kosačku, krovinorez, motorovú
pílu, rozbrusovačku a veľa ďalších drobností. Počas celého volebného obdobia sme zabezpečili vývoz
komunálnych odpadov, separovaný zber, na ktorý sa zakúpilo dvanásť 1 100 litrových nádob,
zabezpečovali sme zimnú a letnú údrţbu ciest a cintorínov, vykášali sme verejné priestranstvá, robili
preriezky drevín v celej obci a veľa veľa ďalších drobných prác.
Na úseku kultúry – v obci vznikol ochotnícky divadelný krúţok Havránok - ktorý spestruje v obci
ţivot nacvičenými vystúpeniami. Ďalej kaţdým rokom poriadame v obci v spolupráci s organizáciami
deň detí, cyklistické preteky o pohár SNP, Mikuláš, pripravujeme posedenie s jubilujúcimi dôchodcami.
Kaţdý rok poriadame obecný ples, fašiangovú bursu a detský karneval, prevádzame rozlúčky so
zosnulými, uvítanie do ţivota a občianske pohreby.
Na úseku športu – máme dve futbalové druţstvá – dospelý a dorast, ktorí reprezentujú našu obec
so striedavými úspechmi. Tu by sa vyţadovala väčšia práca s mládeţou a rozvinutie športových aktivít
v obci.
Na úseku požiarnej ochrany – máme v obci tri poţiarne druţstvá - dve druţstvá dospelých Krmeš
a Vlašky a druţstvo mladých poţiarnikov Plameň, ktorí pracujú na dobrej úrovni. Reprezentujú obec na
okrskových cvičeniach a hasičskej lige, kde dosahujú dobré výsledky.
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým funkcionárom
zloţiek, druţstiev, muţstiev, ochotníkov, ako aj všetkým
zainteresovaným za vykonanú prácu. Ďalej moje poďakovanie patrí
poslancom, predsedom obecných komisií za obetavú prácu vo volebnom
období 2002-2006. Poďakovanie v neposlednom rade patrí aj Vám
všetkým spoluobčanom za spoluprácu s obecným úradom.
Ján Švec, starosta

SPOMÍNAME....
Na zasadnutie PLÉNA MNV vo Vlachoch dňa 25. 3. 1976, kde predseda MNV Vladimír
Bruncko oznámil, že v rámci integrácie obcí by sa k Vlachom mala pričleniť susedná obec Vlašky,
ktorá je umiestnená blízko Vlách a delí ju len kanál Váhu. Za zlúčenie obcí hlasovali všetci
poslanci.
V 70-tych rokoch prebiehala integrácia malých obcí do väčších celkov. Vznikali strediskové obce,
ktoré mali väčšiu ekonomickú silu, viac peňazí na financovanie spoločnej Základnej Školy, ciest, na
údržbu obecného majetku.
Obec Vlachy a Vlašky prežívali ťažké obdobie, keď bola vo výstavbe Lipt. Mara. Zbližovali ich
spoločné problémy, ktoré pri výstavbe vznikali. Výkup pozemkov pod priehradu, železnicu i diaľnicu,
rozbité miestne komunikácie, zničené pozemky, stavebné skládky materiálu, veľký hluk, blato,
zdevastované životné prostredie. Veru, odvtedy ubehlo už 30 rokov, keď Vlachy a Vlašky spojili svoje sily
a začali spoločne bojovať a boriť sa s každodennými problémami, ktoré ich nesmierne ťažili.
9. 11. 1976 bolo 1. ustanovujúce plenárne zasadnutie, na ktorom bol zvolený do čela obce
Vladimír Bruncko a za tajomníka MNV p. Emil Galas, poslanci MNV boli z oboch častí obce. Noví
funkcionári a poslanci sa pustili do budovania obce. Bolo treba dokončiť kultúrny dom vo Vlaškách,
vybudovať vodovod v Krmeši, zriadiť v obci Materskú školu v budove bývalej Základnej školy, rozšíriť
verejné osvetlenie, vybudovať cesty, ktoré boli úplne zničené počas výstavby vodného diela, ale hlavne
postupne zaceľovať rany na životnom prostredí obce po výstavbe. Nebolo to ľahké, vyžadovalo si to veľa
úsilia, trpezlivosti a pochopenia zo strany funkcionárov i občanov. Myslím, že teraz po tridsiatich rokoch
môžeme povedať, že sme to spoločnými silami dokázali. Odvtedy pretieklo veľa vody dolu Váhom,
podarilo sa v obci veľa vybudovať, veľa zmeniť, upraviť obec tak, aby sa nám občanom žilo lepšie
a spokojnejšie. Myslím, že už aj občania sa prestali deliť na Vlachy, Vlašky a Krmeš. Všetci sme
Vlachania. Nastupuje nová generácia. Veľa šťastia Vlachy.
Anna Poliaková

Na záver roka by som sa chcela poďakovať všetkým ochotník om divadla
Havránok, ktorí sa po celý rok 2006 usilovne snaţili, či uţ pri nacvičovaní hier,
d o t v á r a n í d i v a d e l n ý c h k u l í s a l e b o u s p o r i a d a n í r ô z n yc h a k c i í . V ţ d y s m e s a
snaţili nacvičiť nejakú veselú hru, ktorou by sme pobavili Vás – obecenstvo. Je
m i ľ ú t o , ţ e p r i t o ľ k ýc h p o v i n n o s t i a c h , k t o r é v z n i k l i v t o m t o r o k u , n e b u d e m o ţ n é
nacvičiť pekné a dlhé divadlo ako doposiaľ. A tak sme sa dohodli, ţe spravíme
dvojnásobnú radosť. I keď krátku, ale predsa. Na Mikuláša predstavíme
rozprávku Medovníkový domček a samozrejme príde Mikuláš, čert a anjel. Na
Vianočné sviatky by sme chceli zahrať jednodejstvovú veselohru Tri vrecia
z e m i a k o v . T a k n á m p r i u č e n í d r ţ t e p a l c e . D o v o ľ t e m i t ým t o p o ď a k o v a ť v š e t k ý m ,
ktorí pomocnou rukou alebo vecnými darmi prispeli z organizovaniu našich
d i v a d e l n ýc h h i e r . V n e p o s l e d n o m r a d e n e m ô ţ e m e z a b u d n ú ť n a n a š e m a m y a s t a r é
m a m y, k t o r é s a p o č a s n a c v i č o v a n i a d i v a d l a s t a r a j ú o n a š e r a t o l e s t i . E š t e r a z
v š e t k ým ď a k u j e m .
Novoročný prípitok, nech Vám je na úţitok,
nech Vám dodá veľa síl, aby ţiaľ Vás neťaţil.
Nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia.
Dagmar Chvojková
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Vyhodnotenie súťaže O pohár SNP 2006, konanej dňa 1. 9. 2006
Tohto roku sa konal uţ tretí ročník cyklistickej súťaţe. Sme radi, ţe deti majú záujem súťaţiť a vyhrať
pekné ceny a v hojnom počte sa zúčastňujú súťaţe. Je však aj veľa detí a rodičov, ktorý sa neprídu ani len
pozrieť. Touto formou chceme deťom
pripomenúť takú významnú udalosť akou je
Slovenské národné povstanie. Preto Vás
chcem povzbudiť a pozvať zasúťaţiť si aj na
budúci rok. Pohár SNP je len raz do roka
a nielen to, vyhrať môţete medaily i sladké
odmeny.
najmladšia kategória:
1. miesto Maťko Droppa
2. miesto Vladka Hricová
3. miesto Paolo Bolibruch
4. miesto Dominika Brotková
5. miesto Lukáš Berko

stredná kategória:
1. miesto Jaroslav Moravčík
2. miesto Samuel Hric
3. miesto Dominika Protušová
4. miesto Jakub Kasanický
5. miesto Adam Šimo

najstaršia kategória:
1. miesto Norbet Ferleťák
2. miesto Miroslav Krčula
3. miesto Patrícia Feriancová
4. miesto Daniela Protušová
5. miesto Katarína Bujňáková
-D-
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VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Obecný úrad Vlachy usporiadal v dňoch 16. a 17.
septembra 2006 výstavu ovocia a zeleniny
a jesenných ručných prác detí z Materskej školy
v Kultúrnom Dome Vlachy. Prezentovali ste sa
svojou úrodou, komickými, gigantickými aj
chutnými výpestkami. Prvý ročník výstavy bol
na vystavovateľov trochu chudobný, zato záujem
návštevníkov bol väčší. Aj keď sme očakávali
väčší záujem zo strany pestovateľov, ţe sa
budete chcieť pochváliť svojou úrodou. Budeme
radi, ak prídete aj na budúci rok
a prispejete svojimi výpestkami.

Mená výhercov:
1. miesto Soňa Svítková
2. miesto Mariana Balková
3. miesto Anna Poliaková

-D-
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POZVÁNKY
Členovia ochotníckeho divadla Havránok a Obecný úrad Vlachy Vás srdečne
pozývajú na Mikulášske predstavenie rozprávky
,,Medovníkový domček“ a Pásmo vianočných kolied,
s ktorými sa predstavia deti z MŠ vo Vlachoch.
Podujatie sa uskutoční dňa 3. decembra 2006 o 15.00 hod. v KD vo Vlachoch.
Na všetky dobré deti čaká balíček od Mikuláša.

Ochotníci divadla vo Vlachoch pozývajú všetkých na divadelnú hru Jozefa Korbačku

,,TRI VRECIA ZEMIAKOV“,
ktoré sa uskutoční na Vianočné sviatky v Kultúrnom dome vo Vlachoch.
(o presnom termíne Vás budeme včas informovať)
Vstupenky budú po 20,- Sk.
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade Vlachy Vás pozýva na „5. OBECNÝ PLES“, ktorý sa bude
konať dňa v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Predpredaj vstupeniek je od 8.1.2005 na obecnom úrade.
(o presnom termíne Vás budeme včas informovať)

Všetkých Vás srdečne pozývame!
-D-

A už sú tu!
Dlhé, zimné večery. Čo s nimi? Čím sa budem zaoberať?
Teším sa na zimné športy. Hlavne lyţovanie, veď o kopčeky okolo
našej dediny nie je núdza. Televízor? Aj tam si pozriem niečo
zaujímavé. Mám rád prírodopisné seriály, ale so zaujatím som pozeral aj Tanečnú horúčku.
Ţeby raz bol zo mňa majster tanca? Môţe byť. No a vo štvrtok som bol v kniţnici. Hovorí sa, ţe deti
málo čítajú. Ja celkom rád čítam, len ma musí kniha zaujať. Predstavte si „prelúskal“ som všetkých šesť
častí Harryho Pottera. Mama ani veriť nechcela. Na polici medzi atlasmi som objavil tmavú, zalepenú
knihu „Na hraniciach Zeme“. Tú Vám odporúčam, hlavne koho zaujímajú ďaleké krajiny, bádateľské
cesty, výpravy, podmorský svet, výstupy na najvyššie končiare... Ozaj, zaujímavé. Sestra Majka miluje
rozprávky, ani som nevedel, ktorú jej mám vybrať, veď ich je tu veľa. Tak som jej vybral „Vrece
klamstiev“. Určite sa poteší. Pre mamu som objavil „Recepty so štipkou hereckého korenia“ od Zdeny
Studenkovej. Je to jej obľúbená herečka, moţno nám niečo uvarí podľa jej receptu. Ockovi, ktorý miluje
históriu som zobral „Kroniku svetových dejín“. Nech si ju prečíta. Kedy ste boli naposledy v kniţnici vy?
Choďte! Aj dlhé zimné večery sa pre vás stanú zaujímavými a príjemnými.
Paľko
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VIANOČNÉ RECEPTY

Banánovo-ananásové rezy

Ľahký vánok

Cesto:
300 g margarínu
300 g práškového cukru
1 bal. Vanilínového cukru Dr. Oetker
1/2 fl. Rumovej arómy Dr. Oetker
4 ţĺtky
3 PL mlieka
6 bielkov
400 g hladkej múky
2 PL kakaa
1 bal. Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker
Tvarohová plnka:
500 g tvarohu
3 PL práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
2 ţĺtky
Cesto:
Maslo s práškovým cukrom, vanilínovým cukrom,
arómou vymiešame do penista. Postupne pridáme
ţĺtky a mlieko. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, múku
premiešame s kypriacim práškom do pečiva. Potom
múku aj tuhý sneh z bielkov striedavo zľahka
vmiešavame do cesta. Polovičku cesta natrieme na
vymastený a múkou vysypaný plech. Do zvyšného
cesta vmiešame kakao a dáme bokom. Tvarohovú
plnku opatrne natrieme na biele cesto a prikryjeme
zvyšným tmavým cestom. Pečieme v strednej časti
predhriatej rúry pri teplote 170 ° C asi 40 - 50 min.
Vychladnutý koláč posypeme práškovým cukrom a
nakrájame.

Tvarohová plnka:
Ţĺtky vymiešame s práškovým cukrom a vanilínovým
cukrom. Pridáme roztlačený tvaroh, mlieko a všetko
spolu dobre zamiešame.

Na posypanie:
Práškový cukor s vanilkovou príchuťou Dr. Oetker.

Cesto:
3 ţĺtky
3 PL horúcej vody
150 g práškového cukru
1 bal. Vanilínového cukru Dr. Oetker
3 bielky
20 g cukru
100 g hladkej múky
2 bal Pudingu s čokolád. príchuťou Dr. Oetker
Krém:
½ l mlieka
50 g práškového cukru
1 bal. Pudingu s vanilkovou príchuťou Dr. Oetker
250 mäkkého masla
Na obloženie:
1 malý kompót ananásových kúskov
2 ošúpané banány
Poleva: 1 bal. Polevy tmavej Dr. Oetker
Cesto:
Ţĺtky ušľaháme dohladka s vodou, múčkovým
cukrom a vanilínovým cukrom. Z bielkov a cukru
ušľaháme tuhý sneh, ktorý opatrne vmiešame do
ţĺtkovej zmesi. Pridáme múku zmiešanú s
pudingovým práškom a opäť všetko opatrne
premiešame. Cesto rovnomerne rozotrieme na plech
(30 x 35 cm) vyloţený papierom na pečenie a dáme
do vopred vyhriatej rúry na 200 °C a pečieme 12 – 15
min. Po upečení vyberieme piškótu z rúry a
preklopíme ju na papier na pečenie (na pracovnej
ploche) posypaný múčkovým cukrom. Z piškóty
stiahneme papier na pečenie, ktorý bol na dne plechu
pri pečení.

Krém:
Puding pripravíme podľa návodu na obale a za
občasného miešanie ho necháme vychladnúť. Maslo
vyšľaháme do peny a po častiach zamiešame
vychladnutý puding. Piškótu rozreţeme na 3 časti. Na
jednu časť natrieme polovicu krému. Odkvapkaný
ananás rozloţíme na krém a zľahka pritlačíme. Druhú
časť piškóty poloţíme na krém s ananásom a
rozotrieme na ňu rovnomerne zvyšný krém. Banány
nakrájané na kolieska zľahka vtlačíme do krému.
Poslednou časťou piškóty krém prikryjeme,
rovnomerne pritlačíme a necháme vychladnúť.
Polevu rozohrejeme vo vodnom kúpeli podľa návodu
a potrieme ju vrchnou časťou piškóty.
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Z OBECNEJ MATRIKY
Naši najmladší spoluobčania
Dávidko Dej, Krmeš 269
Ivetka Kacerová, Krmeš 178
Emka Fiačanová, Vlachy 147

Uzavreli manţelstvo
Tibor Chlebo – Martina Škárová
Ondrej Hamšík – Mgr. Anna Kosťová
Emília Kubáňová – Radoslav Chovanec

Opustili nás
Anna Chlepková, 73 ročná
Petr Jantek, 42 ročný
Jozef Šimo, 95 ročný
Vlasta Sučíková, 48 ročná
Mária Rybárska, 86 ročná
Ľudovít Kuska, 78 ročný

Bilancia
Narodení
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Zomretí
Detailný stav obyvateľov
Muţov
Ţien
Detí do 15r.
Stav obyvateľov k 1. 12. 2006

Uctili sme si jubilantov
roku 2006, dňa 3. 11. 2006 sa
konalo slávnostné
posedenie
jubilantov na Obecnom úrade
vo Vlachoch.
V tomto roku sa dožili:
70 r. BRUNCKOVÁ Oľga
GLONEKOVÁ Mária
MADLIAK Dušan
MLYNČEK Ľudovít
ŠIMKOVÁ Oľga
75 r. BRUNCKOVÁ Oľga
MIKITOVÁ Melánia
MORAVČÍK Ján
PETERCOVÁ Mária
STANKOVIANSKA
Magdaléna
TRNOVSKÁ Oľga
80 r. MOLEK Milan
STRUHÁROVÁ Ľudmila
85 r. MOLEK Ján
STRUHÁR Samuel
95 r. ALMANOVÁ Zuzana

3
9
13
5
261
258
101
620

Postrehy
Niektorí ľudia sú nepoučiteľní. Kúpia si dobošku, cukríky či džús,
obsah skonzumujú a čo s papierikom? Šup na zem. Fajčiar pofajčí
poslednú cigaretu, a čo urobí s krabičkou? Šup na zem. Je to také
ťažké doniesť papierik domov do kontajnera?

Za pomoci pracovníkov aktivačných prác dala obec vybudovať
studničku. Na poličku sme dali hrnček, aby sa okoloidúci turisti mohli
napiť. Čo myslíte, je tam ten hrnček? Kdeže už tam boli ďalšie štyri
a nevydržali ani dva dni. Iba ten plechový drží. Dokedy... Kto z nás
potrebuje otlčený alebo prasknutý hrnček....?

Marek a Martin sa strašne nudia. Nevedia raz čo so svojou energiou,
a tak nasadnú do auta, na ktorom je upravený výfuk a poďho urobiť
zopár koliečok na križovatke. Pomaly? Nie, to by nebolo ono. Dupnúť
na plyn čo to dá. Je už síce 21.00 – 22.00 hodín večer, ale nevadí...

Kto by mal záujem o bezplatnú
inzerciu ubytovania na
www.vlachy.sk, nech sa ohlási na
obecnom úrade vo Vlachoch
u pani Dagmar Chvojkovej.
Potrebné je zaevidovať meno,
priezvisko, adresu, tel. kontakt,
príp. e-mail a 1-2 foto ubytovania.
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