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Spravodaj č. 1/2007
Milí spoluobčania,
vstúpili sme do roku 2007 do nového volebného obdobia. Keď hovorím do
nového, tak preto, ţe v minulom roku sme absolvovali parlamentné aj komunálne
voľby a ich výsledky začíname práve v týchto chvíľach pociťovať.
Občania rozhodli, ţe zvíťazila ľavica a vládu zostavila ľavicová koalícia, ktorá
vymenila koalíciu pravicovú. Zmena vlády so sebou priniesla inú vnútropolitickú aj
zahraničnú politiku a pre nás úplne iné pohľady a riešenia problémov týkajúcich sa
ţivota obcí a občanov všeobecne.
Rozhodnutia vlády sa týkajú kompetencií obcí, zodpovednosti práce, pohľadu na
predškolské aj školské zariadenia, zákonník práce, starostlivosť o dôchodcov a celej
sociálnej oblasti. Znovu sa diskutuje o zdravotníckych zariadeniach, doprave,
informáciách, bezpečnosti občanov, energiách a mnohých ďalších veciach. Postupne
preberáme do platnosti legislatívne normy Európskej únie, v celom ich rozsahu od
zabezpečovania ţivotného prostredia aţ po zákon o verejnom zdravotníctve, či zákon
o premávke na pozemných komunikáciách a ďalšie.
To všetko sa prirodzene prenáša do prenesených či základných kompetencií a povinností obcí. Uţ dnes sa
obcí dotýka cca 120 zákonov a máme nad sebou cca 15 inštitúcií, ktoré majú právo kontrolovať našu činnosť.
Mnohé veci a rozhodnutia prechádzajúcej vlády sa občanom nepáčili a preto vo voľbách rozhodli o zmene.
Prajeme našej vláde veľa múdrych rozhodnutí a hlavne činov k prospechu našich občanov a rozkvetu nášho
krásneho Slovenska. Jeden z najkrajších kútov Slovenska je práve Liptov.
Liptov, ktorý máme tak radi, lebo sme sa tu narodili, preţili sme tu celý svoj ţivot, ţijú a chceli by sme aby
ţili aj naše deti , vnuci aj ďalšie pokolenia.
Je len na nás, akí budeme múdri, schopní a šikovní pri hľadaní ciest a vyuţití moţností, ktoré vo svojom
prostredí máme. A aj my máme toho veľa. Máme lesy, polia, lúky dve priehrady a prekrásne prostredie
obkolesené vencom hôr uprostred Liptovskej kotliny. Ani si to v tom dennodennom zhone neuvedomujeme.
Dodnes sme napriek svojej veľmi významnej polohe ako obec veľmi málo známi. Aj poniektorí naši ľudia
nespokojní hovoria o zapadákove. Musíme si priznať, ţe na ţivote našich ľudí a výzore našej obce sa za
posledných 25 rokov zmenilo dosť málo. Ako obyčajný občan som nazval našu obec, obcou nevyuţitých
moţností. Z toho môjho pohľadu som nastupoval do komunálnych volieb ako kandidát na funkciu starostu
obce. Nesľuboval som, ţe budem sedieť v kancelárii a úradníčiť. Náš rozpočet, ktorý je postavený vo výške cca
4.600 tis. Sk nám stačí len na udrţiavanie beţného ţivota obce a pokrytie nevyhnutných výdavkov. Na ţiadnu
väčšiu investičnú akciu sa nedostáva.
Ja som však nehovoril, ţe budem chodiť po obci, usmievať sa, podávať ruky a vysvetľovať, ţe sa nedá nič
robiť, lebo na nič niet peňazí. Mojim programom, mojim zámerom, je zabezpečiť rozvoj našej obce ( lepšie
povedané všetkých troch pôvodných obcí tvoriacich dnešné miestne časti).
Povedal som: „Kaţdá obec má dve moţnosti, alebo sa rozvíja – alebo upadá“. A naša obec má rozhodne na
to, aby sa rozvíjala. Plynie druhý mesiac od môjho nástupu do funkcie starostu obce. Za túto dobu som sa
okrem nevyhnutných povinností snaţil zorientovať vo vlastníckych vzťahoch, rozpracovaných veciach,
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prípadných projektoch a perspektíve obce. Všetky tieto veci sú na dlhšiu dobu a ţiadajú si peniaze
a rozhodnutia nad rámec rozpočtu.
Na našom prvom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde sme schvaľovali rozpočet obce, sme sa
však rozhodli úplne jednoznačne. Na investície v rozpočte síce nemáme, ale na ţivot mať musíme. Podporili
sme športovcov, hasičov, kniţnicu, občianske zdruţenie, nezabúdame ani na naše deti ani na dôchodcov. Našu
podporu má kaţdý, kto nechce stáť bokom a obohatí náš ţivot akoukoľvek prospešnou a pre občanov
prijateľnou spoločenskou aktivitou.
Po mojom zvolení som poţiadal obecné zastupiteľstvo o odsúhlasenie výkonu mojej funkcie na úväzok.
Viedli ma k tomu celkom praktické dôvody. Všetky veci zásadného významu spojené s rozvojom obce sa
nevybavujú v obci, ale na úradoch rôzneho stupňa, za ktorými všetci starostovia denne zo svojich obcí
dochádzajú (sú to napr. Slovenský pozemkový fond, katastrálny úrad, spoločný stavebný úrad, spoločný úrad
regionálneho rozvoja, sociálny úrad, úrad ţivotného prostredia, vodárne, elektrárne, geodeti, policajti,
poţiarnici .....), úrady na úrovni kraja, štátne fondy, ministerstvá....
Tieto úrady sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Ţiline, Bratislave a podobne.
Je pre mňa obrovskou výhodou, moţnosť vyuţívať moje súčasné postavenie, rôzne funkcie a miesto
v Liptovskom Mikuláši. Vyuţiť svoje konexie, vzťahy aj pracovné cesty a stretnutia popri ktorých môţem
vykonať pre našu obec oveľa viac ako by som to mohol z obecného úradu a rozpočtu obce.
Bolo by rozhodne škodou tieto moţnosti zahodiť. Beţný ţivot obce však musí fungovať a beţné záleţitosti
občanov musia byť vybavené.
Obecný úrad s pani Poliakovou je dennodenne k dispozícii. Ja sám vyuţívam kaţdú moţnú chvíľu, aby
som denne bol v obci či na úrade, kontroloval a vybavoval nevyhnutné záleţitosti.
Aţ do odvolania som určil pondelok a stredu v poobedňajších hodinách, keď sa občania vrátia domov
z práce, ako svoje stránkové dni, pokiaľ občania potrebujú konkrétnu osobu starostu obce.
Dlho som zvaţoval osobu zástupcu starostu. Moja voľba nakoniec padla na p. poslankyňu Oľgu Šimkovú.
P. Šimková je veľmi vitálna a činorodá osoba. Ako jediná z poslancov obecného zastupiteľstva nechodí do
práce a je preto 24 hodín nepretrţite v obci. Jej zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti v neodkladných
záleţitostiach (s výnimkou právomocí vyhradených len starostovi) je zabezpečené 100%-tne. Navyše je to
poslankyňa s dlhoročnými obrovskými skúsenosťami vo svojej funkcii, dokonale znalá prostredia,
s mnoţstvom znalostí z vývoja a histórie obce, vrátane majetkových vzťahov, ekonómka, finančníčka
s povesťou nekompromisného a čestného človeka.
Súčasne sme ustanovili 3 komisie, do ktorých sme zvolili poslancov a občanov so vzťahom veľmi blízkym
danej problematike. Ku komisiám by som len chcel povedať, ţe ţivot však netvoria poslanci a komisie. Ţivot
tvoria ľudia. My tomu môţeme len pomáhať. Mladým dáme príleţitosť, starším pomôţeme.
Všetkým prejeme veľa elánu, chuti do práce a vzájomného pochopenia.
V súčasnosti jednáme o:
- územnom pláne obce
- sociálnom a hospodárskom programe obce
- výstavbe v miestnych častiach – Krmeš, Vlachy, Vlašky, Sokolče
- perspektívnom riešení kanalizácie
- vyuţití 3- kultúrnych domov
- rekonštrukcie a výhľade vyuţitia azylového tábora
- problematike športového areálu
- oprave budovy Jednoty v m. časti Krmeš vrátane okolia
- oprave a prekrytia schodišťa na ţelezničnú stanicu
Na programe dňa sú rokovania v mnohých ďalších oblastiach, dopravy, zdravotníctva, ţivotného prostredia
atď.
Novou informáciou je uskutočnenie volieb v našom mikroregióne kde predsedom „Ekológu“ – sa stal
starosta obce Malatíny Ing. Peter Pethö, ktorý sa stal súčasne členom rady Zdruţenia miest a obcí Liptova.
Novým predsedom zdruţenia miest a obcí Liptova sa stal vo voľbách na Sneme Zdruţenia, ktorý sa konal dňa
8.2.2007 v Liptovskom Mikuláši, primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč PhD a jeho podpredsedom je
doterajší predseda – starosta obce zo Závaţnej Poruby p. Pavol Baráni.
Ing. Ľubomír Marjovič - starosta obce
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Výsledky volieb v obci Vlachy do obecného zastupiteľstva
a voľba starostu obce,
konaného dňa 2. decembra 2006
Volebný obvod č. 1
Kandidáti na starostu obce:
Ľubomír Marjovič, Ing. 56 rokov, náčelník mes. polície, Vlachy-Krmeš 237
Ján Švec,
53 rokov, starosta obce, Vlachy- Krmeš 156
Poslanci do Obecného zastupiteľstva:
Miroslav Hric
32. r. elektrikár
Danka Šuryová
40 r. expedient
Jindřich Chvojka
29 r. štátny zamestnanec
Antonín Poleč
52 r. elektrikár
Iveta Moravčíková
50 r. ţivnostníčka
Oľga Šimková
70 r. dôchodkyňa
Jozef Poliak
53 r. elektrikár

187 hlasov
147 hlasov
133 hlasov
130 hlasov
126 hlasov
125 hlasov
119 hlasov

Náhradníci:
Mirka Strmenská
Katarína Kasanická
Dušan Kamhal
Miroslava Urbanová
Zdenko Hlavatý
Vlastimil Gejdoš
Slavomír Guráň

99 hlasov
94 hlasov
88 hlasov
82 hlasov
81 hlasov
71 hlasov
62 hlasov

39 r. obchodný zástupca
26 r. obchodný zástupca
40 r. vodič – strojník
31 r. koţušník – ekonóm
46 r. stavebný technik
45 r. ţivnostník
58 r. prednosta ţel. stanice

157 platných hlasov
144 platných hlasov

Zapamätajte si:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podávame keď:
- ste postavili dom, garáž, prístavbu
- zdedili stavbu, pozemok
- kúpili dom alebo pozemok
- dostali ste do daru nehnuteľnosť
- odkúpili byt do osobného vlastníctva
- vždy, keď nastali nejaké zmeny, alebo keď Vás na to vyzve správca dane - obecný úrad
Daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára so stavom k 1.1. bežného roka. Miestne dane
sú splatné do 31. mája a zaplatiť môžete na obecnom úrade, alebo prostredníctvom banky na účet obce po
obdržaní platobného výmeru.
Ak ste k 1.1. bežného roka dovŕšili 70 rokov alebo ste držiteľom preukazu ZŤP, požiadajte obecný úrad o
zľavu podľa Všeobecne záväzného nariadenia ( 30%). Všetky zmeny musíte hlásiť do 31. januára.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov krát sadzba určená
vo Všeobecne záväznom nariadení (150,- Sk). Daňovník je povinný písomne nahlásiť obecnému úradu do 30
dní, že nadobudol psa, alebo uhynutie či stratu psa.
Miestny poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu platí každý občan, ktorý má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt:
- 0,547 krát 365 dní = 200,- Sk ročne
- podnikatelia 1.560,- Sk ročne
- občania, ktorí poskytujú ubytovacie služby - 100,- Sk za jedno lôžko a rok
Sú povinní nahlásiť obecnému úradu počet lôžok
- množstvenný zber - 60,- Sk za jeden vývoz a jednu nádobu
Anna Poliaková
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U Z N E S E N I E č. 1
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. decembra 2006 vo Vlachoch
Obecné zastupiteľstvo:
A .

b e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky volieb na funkciu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
2. Zvolenie komisií pre:
- kultúru v zloţení – Iveta Moravčíková, Danka Šuryová
- šport v zloţení – Miroslav Hric, Antonín Poleč
- ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia v zloţení – Ing. Jindřich Chvojka, Jozef Poliak
3. Termín nasledujúceho zasadnutia OZ 24. 1. 2007
4. Termín konania obecného plesu 27. 1. 2007

B .

k o n š t a t u j e , ţ e
1. Novozvolený starosta a poslanci OZ zloţili zákonom stanovený sľub

C .

s c h v a ľ u j e
1. Stránkové dni starostu obce kaţdý týţdeň v pondelok a v stredu od 14.00 do 18.00 hod.
2. Odmeny poslancom za zasadnutie OZ
400,- Sk
Odmeny členom komisií za zasadnutie
200,- Sk
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Jindřich Chvojka a Antonín Poleč

D . n e s c h v a ľ u j e
1. Návrh na funkčné rozdelenie platu starostu a zamestnanca OÚ na úväzkové časti
E .

n e z v o l i l o
1. Zástupcu starostu obce

F .

u k l a d á
1. Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predloţiť na zasadnutie dňa 24. 1. 2007 návrhy na ďalšieho člena
zriadených komisií
Z : predsedovia komisií
2. Preveriť moţnosti zmeny nastavenia prijímačov HDO na ovládanie verejného osvetlenia
Z : Jozef Poliak

U Z N E S E N I E č. 2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Vlachy konaného dňa 24. januára 2007
Obecné zastupiteľstvo:
A .

b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o hospodárení obce za rok 2006
2. Doplnenie komisií o chýbajúcich členov
3. Zvolenie komisie pre ,,ochranu verejného záujmu“ v zloţení:
Jozef Poliak – predseda
Iveta Moravčíková – člen
Oľga Šimková – člen

B .

s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zloţení:
Iveta Moravčíková – predseda
Miroslav Hric – člen
Danka Šuryová – člen

4

2. Zmeny v rozpočte, záverečný účet a hospodárenie za rok 2006
3. Rozpočet na rok 2007 a rozpočty na rok 2008 a 2009, ktoré majú orientačný charakter
4. Plat starostu vo výške 70 %
z doteraz platnej sumy
31.700,- Sk
t. j.
22.190,- Sk
plus pohyblivú odmenu vo výške 10 % t. j. 3.170,- Sk
Vyplatenie pohyblivej odmeny kaţdý štvrťrok podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva
5. Zástupcu starostu Oľgu Šimkovú s platom 15 % zo mzdy vyplatenej starostovi
6. Príspevky na činnosť:
- Občianskemu zdruţeniu s názvom Zdruţenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky vo výške 5.000,- Sk
- Slovenskému červenému kríţu Krmeš – Vlachy 4.000,- Sk

ROZPOČET obce VLACHY na rok 2007
Príjmy:

Výdavky:

- Transfery zo štátneho rozpočtu
19.000,- Transfer zo Sociálneho EF
55.000,- Výnos dane z príjmov
3.520.000,- Daň z nehnuteľností
516.000,- Daň za psov
15,000,- Daň za komunálne odpady
230.000,- Príjmy z prenájmu
284.000,- Poplatky za MŠ
57.000,- Ostatné príjmy
19.000,______________________________________________
PRÍJMY SPOLU:
4.715.000,-

- Transfery pre spoločné úrady
26.000,- Spolufinancovanie VPP
54.000,- Financovanie chodu obecného úradu
1.626.000,( Mzdy, odvody, el. energia, plyn, výpočtová technika,
poštovné, telefón , odstupné)
- Beţné transfery spoločným úradom
18.000,- Splátky úrokov z úveru
190.000,- Dobrovoľný hasičský zbor
53.000,- Údrţba MK
20.000,- Vývoz KO, údrţba ver. zelene
302.000,- Rozvoj obce
510.000,- El. energia VO, údrţba VO
145.000,- Činnosť Telovýchovnej jednoty
142.000,- Výdavky na KD, kniţnicu a kult. činnosť
160.000,- MR, cintoríny, príspevky zdruţeniam
21.000,- Činnosť MŠ
916.000,- Prevádzka Školskej jedálne
211.000,- Splátky úveru
316.000,______________________________________________
VÝDAVKY SPOLU:
4.715.000,-

PRACOVNÁ
OBECNÝ
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

DOBA
STAROSTA

ÚRAD
8. 00 – 16. 00 hod
7. 00 – 15. 00 hod
8. 00 – 16. 00 hod
7. 00 – 15. 00 hod
7. 00 – 15. 00 hod

Obedňajšia prestávka od 11.00 do 11.30 hod.
OBECNÁ

KNIŢNICA

otvorená kaţdý štvrtok od 14. 30 – 17. 00 hod

Pondelok
Streda

OBCE
14. 00 – 18. 00 hod
14. 00 – 18. 00 hod

POŠTA
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8. 15 – 11. 00
8. 15 – 11. 00
8. 15 – 9. 30
8. 15 – 11. 00
8. 15 – 11. 00

12. 15 – 13. 30 hod
12. 15 – 13. 30 hod
13. 00 – 17. 00 hod
12. 15 – 13. 30 hod
12. 15 – 13. 30 hod
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Kultúra

v

obci

Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som sa Vám i ja prihovorila prostredníctvom obecných novín a poinformovala Vás
o kultúrnom dianí v obci.
Rok 2007 ako i kultúrny život v našej obci otvorili divadelníci z Divadelného krúžku Havránok. Bolo to milé divadelné
prestavenie spojené s príchodom troch kráľov a ich vinšovaním.
Ďalšou veľmi úspešnou akciou bol obecný ples, kde k tancu vyhrávala živá kapela. Veselá zábava trvala do skorých
ranných hodín. Verím, že na budúci rok bude ples ešte krajší a prídete aj Vy, ktorí ste trošku zaváhali, alebo Vám to
nedovolila nejaká rodinná udalosť. Fašiangový čas spojený s tancovačkou ukončili naši divadelníci a hasiči bursou.
Občianske združenie zorganizovalo maškarný ples našim najmenším spoluobčanom – deťom, ktorý bol spojený
s pochovávaním basy.
V čase pôstnom na spríjemnenie nedeľného odpoludnia, hosťoval u nás DS Ľubeľa s jedinečným divadelným
predstavením Ošklbaný páv. Divadlo ako aj diváci boli jednoducho super. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšiu podobnú
akciu spojenú s posedením pri kávičke a dobrom vínku. Verím, že si potom spolu pripijeme viacerí, aj tí, ktorí doposiaľ dali
prednosť televízii. Alebo, že by v dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete už akosi nebolo času na takéto milé
spoločenské podujatia?
Nezabudli sme ani na našu spoluobčianku p. Teréziu Kasanickú, ktorá sa dožila prekrásneho životného jubilea
a navštívili sme ju spoločne so starostom Ing. Marjovičom.
Verím, že takýchto milých a krásnych kultúrnych podujatí bude v budúcom období ešte veľa. Zároveň chcem poďakovať
všetkým, či už poslancom, členom spoločenských organizácií a hlavne všetkým Vám spoluobčanom, ktorí ste na kultúrne
podujatia prišli, a tak v plnej miere prispeli k ich úspechu.
K blížiacim sa sviatkom jari Vám všetkým želám veľa zdravia a pohody, aby ste ich prežili radostne, a aj do ďalších dní
Vám želám zdravie, pohodu a veľa slniečka v živote všetkých nás.
Na záver by som chcela vyjadriť nádej, že v budúcnosti nás budú aktivity podobného druhu spájať a zbližovať. Verím, že
kultúrny život má slúžiť na obnovu našich síl, relax, ale aj vnútorné naplnenie a celkovú pohodu. Veď na svete je krásne,
tak si ho užime.
poslankyňa, predsedníčka kult. komisie Iveta Moravčíková

Fašiangová bursa
Uţ tradične a kaţdoročne sa
u nás na konci fašiangového
obdobia
koná
fašiangová
bursa. Tá tohtoročná nebola
výnimkou. Aj keď snehová
nádielka nebola ako sa patrí na
Liptove - ,,meter snehu“, to
však bursovníkov neodradilo
a na oplátku ich slniečko
hrialo po celý deň. Ţe by to
nebolo slnko čo ich hrialo? No
pravdaţe, hriatô, vodka, šišky,
fánky a iné dobroty patria
neodmysliteľne k fašiangom.
Aj keď sa tradície z nášho
ţivota vytrácajú, verím, ţe
z našej obce sa ešte nevytratili
a dlho ani nevytratia.

-D-
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Dobrovoľný hasičský zbor Krmeš
Vážení spoluobčania, v mene Dobrovoľného hasičského zboru by som Vás chcel poinformovať
o jeho činnosti za rok 2006.
Začiatok roka sa niesol v znamení školení. Absolvovali sme školenie veliteľa DHZ ( Miroslav
Hric), veliteľa mládežníckeho družstva hry Plameň ( Martin Smitek ) a školenie preventivára ( Peter
Krčula ). Školenie preventivára trvalo 5 dní a je spoločný pre všetky miestne časti obce. V počte 11
ľudí sme splnili podmienky pre získanie odznaku odbornosti 3. stupňa, ktorý bol základom pre
povýšenie do vyšších hodností. Po dlhej vlaňajšej zime prišla jar a s ňou i topenie snehu, ktorý
pozatápal pivnice v časti Vlachy a pivnicu v Materskej škôlke. Naše družstvo sa aktívne podieľalo na
vyčerpaní tejto vody.
V prvých mesiacoch minulého roku sa začal po prvý krát v našej obci pod vedením Martina
Smiteka formovať kolektív mladých požiarnikov ( chlapci do 15 rokov zo všetkých miestnych častí ).
Chlapci sa zúčastnili mládežníckej hry Plameň v Liptovskom Hrádku a branno – športového dňa
v Jalovci. Výsledky z oboch pretekov sú zatiaľ len uspokojivé, chlapci sa učia. O to viac nás teší ich
zápal a to, že chlapci majú snahu a chcú sa s úlohami popasovať.
Rok 2006 bol i rokom niekoľkých súťažných kôl. Začali sme v máji previerkou pripravenosti,
ktorá sa konala v Lazisku. Okrem zručnosti v štafete a požiarnom útoku sa preverila i odborná
úroveň formou testových otázok. Výsledkom bol certifikát o akcieschopnosti DHZ s platnosťou na
jeden rok. Ako jediné družstvo z okolitých obcí sme sa zúčastnili všetkých štyroch kôl Okresnej
hasičskej ligy. V roku 2006 prebehli kolá v Liptovskom Jáne, Liptovskej Ondrašovej, Liptovskom
Ondreji a nočné kolo v Liptovskom Mikuláši. Okres Liptovský Mikuláš má 56 Dobrovoľných
hasičských zborov, ale z toho sa do hasičskej ligy zapojilo len 14 mužstiev. Konečné umiestnenie
nášho družstva za rok 2006 je 6. miesto. Za rok 2005 to bolo 8. miesto, čiže určité zlepšenie tu je.
Úspech v tomto športe je merateľný nielen zručnosťou súťažiacich, ale i kvalitou materiálového
vybavenia, čiže náradia s ktorým sa súťaží. Naším zriaďovateľom je Obecný úrad a i toto je
merítkom sily tej ktorej obce. Súťažná výzbroj je finančne náročná, preto dochádza k postupnej
výmene, ktorá je načasovaná na niekoľko rokov. Tak tomu bolo i v roku 2006, kedy boli zakúpené
ďalšie časti výzbroje súčastne pre oba družstvá Krmeša i Vlašiek. V roku 2007 sa pripravujú veľké
zmeny súťažného poriadku hasičskej ligy, ktoré majú pravidlá zjednodušiť a tým pritiahnuť
k tomuto športu viac mladých ľudí.
V septembri sme sa zúčastnili Celookresnej hasičskej nedele v Liptovskom Mikuláši. Ako
družstvo sme sa zúčastnili samotnej súťaže a zároveň ako zbor sme zabezpečovali technickú čatu,
ktorej úlohou bol plynulý príchod družstiev s výzbrojov na štartovnú plochu. Je to veľká akcia
o čom svedčí aj počet zúčastnených, ktorý bol 69 družstiev prakticky zo všetkých kútov Slovenska
ale i Čiech. Družstvá boli rozdelené do niekoľkých skupín. V našej skupine bolo 24 družstiev a my
sme sa umiestnili na peknom 8. mieste.
Na sklonku roka sa uskutočnila valná výročná schôdza, kde hlavnou úlohou bolo zvoliť výbor na
ďalšie päťročné obdobie. Vybrať z pomedzi seba takých ľudí, ktorí budú ale hlavne chcú tou svojou
troškou prispieť k chodu dobým výsledkom a reprezentovaniu obce.
Zloženie výboru DHZ Krmeš: predseda – Miroslav Hric ml., veliteľ – Ing. Jindřich Chvojka, tajomník
– Ľubomír Hurkot, preventivár – Peter Krčula, referent mládeže – Martin Smitek, hospodár – Michal
Krčula, pokladník – Miroslav Hric ml., strojník – Ing. Jindřich Chvojka.
Novému výboru prajem do ďalších rokov málo požiarov, veľa športových úspechov a hlavne, aby
im vydržalo nadšenie, ktoré si táto práca na báze dobrovoľnosti žiada.
Z ďalšej činnosti DHZ Krmeš netreba zabudnúť na zber železného šrotu v obci, či zber odpadkov
pri jarnom upratovaní v obci. Hasiči z Krmeša boli tiež spoluorganizátormi obecného plesu, pri
premiére divadla či fašiangovej bursy. Sú to aktivity pri, ktorých by sme privítali pomocnú ruku aj
od občanov z ostatných miestnych častí.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí si našli čas aj na túto stránku nášho
života. Nerád by som na niekoho zabudol, ale adresne by som chcel poďakovať tým najaktívnejším
a to Martinovi Smitekovi, Michalovi Krčulovi a hlavne Jindrovi Chvojkovi.
S pozdravom
Miroslav Hric ml.
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Detská zimná olympiáda
Deti, rodičia a zamestnanci
Materskej školy vo Vlachoch
sa
stretli
v sobotu
10.
februára na II. ročníku
Detskej zimnej olympiády.
Súťažilo sa v dvoch vekových
kategóriách.
Trojročným
deťom pri súťažení pomáhali
rodičia. Súťažilo sa v piatich
disciplínach ( beh so sánkami
a bábou
okolo
škôlky,
prekážkový
beh
popod
preliezky, robenie snehových
gúľ za minútu, strieľanie
loptičkami
do
bránky
a hádzanie snehových gúľ
ponad bránu). Tohtoročné
vrtošivé počasie sa umúdrilo
a súťažiacich povzbudzovalo miestami aj slniečko. Na olympiáde vládla dobrá nálada a správna súťažná
atmosféra. Po súťaži bolo pre deti i rodičov prichystané občerstvenie v podobe šišiek, obložených
chlebíkov a voňavého teplého čaju, ktoré pre deti pripravili zamestnanci MŠ. O ceny sa postarali rodičia,
a tak si najšikovnejší škôlkári odniesli domov knižky, školské a športové pomôcky a samozrejme medaily
z EÚ. Nikto neobišiel naprázdno. Všetkým zúčastneným deťom, ktorým sa neušli prvé miesta, sme
odovzdali sladkosti a bublifuky.
Cieľom podujatia bolo využiť voľný čas detí v prospech ich zdravia a šťastia.

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia....
Staré ľudové tradície a zvyky sa
z nášho života pomaly vytrácajú.
O to, aby sa celkom nestratili sa
starajú pani učiteľky Janka
Humená a Lucka Šimúnová a deti
z Materskej školy vo Vlachoch.
V utorok 20. februára sa
strigôňskym tancom rozlúčili
s obdobím fašiangov a veselosti.
Spoločnosť im robili metly
a dobrá hudba. V sprievode vyšli
do ulíc obce a vytancovali
prizerajúcich sa občanov. Po
návrate do Materskej školy sa
občerstvili šiškami a teplým
čajom.
Janka Humená
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Karneval
O našom občianskom zdruţení uţ moţno niečo viete aspoň z plagátov a tak. Keď prišiel čas fašiangov, nemohli
sme si nechať ujsť príleţitosť, oslovili sme Obecný úrad a spoločne usporiadali detský karneval. Deti sa tak
mohli predviesť vo svojich maskách, ktoré si uţ niekoľko týţdňov starostlivo pripravovali so svojimi rodičmi.
Karneval sa konal v nedeľu popoludní dňa 18.02.2007 v sále miestneho kultúrneho domu. Úsmev na tvárach
detí aj dospelých svedčil o tom,
ţe to bola vydarená zábava. Deti
sa v maskách vytancovali, rodičia
ich povzbudzovali a porota sa
radila. Najlepšie masky boli
odmenené vecnými cenami. Ceny
vyhrali – Janko Ferleťák –
vodník, Zuzanka Brotková –
princezná, Mirka Stankovianska –
čarodejnica. Aby ostatným deťom
nebolo smutno, dostali sladkú
odmenu v podobe chutnej torty,
ktorú upiekla Svetlanka Hiklová.
Týmto jej ďakujeme, bola
skutočne výborná. Poďakovanie
patrí aj firmám HLAVATÝ
a BLOOM,
ktoré
prispeli
sponzorsky. Niektoré gazdinky
pripravili tradičné fašiangové
šišky a fánky podľa svojich
osvedčených receptov. Porote najviac chutili šišky tety Zlatky Stankovianskej a Danky Protušovej. Estetickou
úpravou zaujali šišky Dášky Némethovej v tvare srdiečka. Všetci sa tešili na záverečnú časť programu –
Pochovávanie basy. Toto tradičné ukončenie fašiangového obdobia sa v obci dlhé roky nekonalo, a tak občania
iste privítali obnovenie tejto tradície. Treba pochváliť aj deti, ktoré tento program nacvičovali niekoľko
popoludní pod vedením Mirky Strmenskej. Basa sa pochovala, fašiangy sa skončili, nastal čas pôstu.
Najbliţším podujatím nášho zdruţenia bude Veľkonočné popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 31.3.2007
v kultúrnom dome vo Vlachoch. Budeme maľovať kraslice, pliesť korbáče a košíky z vŕbových prútov, či piecť
veľkonočné medovníky a na záver sa nám deti predstavia v pásme „Vítanie jari“.
Zdruţenie priateľov obcí – Krmeš, Vlachy a Vlašky

Členovia ochotníckeho divadla Havránok a Materská škola Vlachy
V{s srdečne pozývajú na detské vystúpenie pri príležitosti

,,Dňa matiek“,
kde sa predstavia deti z MŠ vo Vlachoch a ostatné deti našej obce.
Podujatie sa uskutoční dňa 12. mája 2007 o 15.00 hod. v KD Vlachy.
Pozývame všetky mamičky, babičky, staré mamy, krstné mamy, tety,
ale aj oteckov, dedkov a ostatných p{nov....
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OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY

POĎAKOVANIE

Riaditeľka Materskej školy vo Vlachoch
oznamuje rodičom, ktorí chcú svoje deti
zapísať do materskej školy na školský rok
2007/2008, môţu tak urobiť v termíne
od 12. 3. – 30. 3. 2007 v čase prevádzky
škôlky.

Obecný úrad Vlachy ďakuje
všetkým sponzorom, ktorí sa
pričinili o mnoţstvo tomboly
na tohtoročnom 5. obecnom
plese.

Janka Humená

Srdečne blahoželáme...
Dňa 8. februára 2007 sa pani Terézia KASANICKÁ mamička Oľgy Salvovej, dožila vzácneho životného jubilea,

100 rokov.
Jubilantke bol zagratulovať aj
starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič
a poslankyňa Iveta Moravčíková.
K blahoželaniu sa všetci pripájame.

Rozlúčili sme sa ...
- 22. februára sme sa navţdy rozlúčili s pánom
Gustávom Muţilom vo veku 63 rokov.
- 24. februára sme sa navţdy rozlúčili s pani Julianou
Milecovou vo veku 83 rokov.

V SKRATKE
 Všimli sme si, že niektorí občania nedodržiavajú triedenie odpadu.
PAPIER, SKLO a PLASTY dávajte do kontajnerov, ktoré sú na to
určené. Iný odpad patrí do kuka nádob a nie do potoka.
 Všimli sme si, že občania ktorí triedia odpad, nestláčajú plastové
fľaše a tým urýchlia naplnenie kontajnera. Potom sa ostatné fľaše
povaľujú okolo kontajnera.

Sponzori:
Lekáreň
SABADILA, SIBA - Pánska
móda, Potreby pre domácnosť
– Dom sluţieb, Hračky –
Dom sluţieb, Kvetinárstvo
FANTÁZIA, AMWAY Boţena Eviaková, ESSI –
Staroň,
AQUAPARK,
VEREX, COOP JEDNOTA,
KONZEK, GALIA, GOFEX,
Cestné stavby, Hasičský zbor
Vlachy-Krmeš, Hasičský zbor
Vlašky, Divadelná skupina
Havránok,
Pohrebníctvo
Hlavatý, Iveta Moravčíková,
Boţena Moravčíková ml.,
Jozef Poliak, Ing. Ľubomír
Marjovič, Štefan Peterec,
Ladislav
Guoth,
Dušan
Mozník, Vlastimil Gejdoš,
Tibor Praštiak.
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