VLACHANSKÉ
NOVINKY
Vlachy
Ročník IV.

Spravodaj č. 1/2009
Vstúpili sme do nového roku 2009.
Niektorí aj s pochybnosťami ako to
zvládneme, aký dopad bude mať nová mena Euro na
cenu tovaru a sluţieb. Koniec roka bol poznačený
prepuknutím finančnej a tým aj hospodárskej krízy
vychádzajúcej zo Spojených štátov amerických.
Ťaţký nepriaznivý dopad uţ začíname pociťovať
a s veľkými obavami očakávame ďalší vývoj. Môţe
to mať katastrofické následky aţ existenčné
problémy pre mnohé rodiny. Nenamýšľame si.
Určite sa to ťaţko dotkne aj nás
– našich občanov – našej obce.
Nebolo by správne,
keby sme vstupovali do nového
roku
so
Švejkovským
postojom ,,dáko bolo – dáko
bude.“ Ako ľudia – ako
kresťania
máme
svoj
charakteristický
postoj
k ţivotu. V ťaţkých chvíľach
to musí byť. Duch odvahy,
moci, lásky a trpezlivosti.
Musíme sa zomknúť, vzájomne
si pomáhať a podporovať sa.
Bolo moţné predvídať,
ţe po rokoch hojnosti vo svete (u nás sa o rokoch
hojnosti nedá hovoriť) príde zlom – hranica
a hospodársky pokles. Do tohto volebného obdobia
sme vstúpili so zámerom zachytiť hospodársky rast,
turistický rozmach na Liptove a v našom najbliţšom
okolí a vytvoriť podmienky pre rozvoj obce,
vytvorenie priaznivých podmienok na podnikanie
a vytvorenie pracovných príleţitostí priamo v našej
obci.
Ţiaľ petície nám nahádzali polená pod nohy
a aţ dnes vieme, ţe pre osobné záujmy, obec utrpí
mnohomiliónové škody, na peniazoch, ktoré boli
majitelia pozemkov ochotní investovať tak, ţe by to
obec nebolo stálo ani korunu. My sa však

nevzdávame. Nehádţeme flintu do ţita. nastúpili
sme s myšlienkou rozvíjať obec a to čo sme sľúbili
chceme aj splniť.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú občanmi
tejto obce, ţijú tu ich predkovia, rodiny, deti aj
vnuci. Všetci majú maximálny záujem na tom, aby
pre svojich blízkych a potomkov pripravili lepší
ţivot. A nemáme ruţové okuliare, vieme, ţe si
musíme najprv pomôcť sami. Sami musíme nájsť
riešenia, východiská, cestu
ako urobiť čo treba. Ako sa
hovorí, pomôţ si človek aj
Pán
Boh
ti
pomôţe.
V okolitých
obciach
na
rozvoji pracujú starostovia uţ
niekoľko volebných období.
Jedno volebné obdobie je
všeobecne málo. Ale niekto
začať musí, aby ďalší mohli
pokračovať.
Moţno
pri
tom
urobíme aj chyby, nie sme
bezchybní. Len ten čo nič
nerobí, nič nepokazí. Pre nás
aj cez chyby je dôleţité čo po nás zostane. Hľadáme
cesty, lobovanie, riešenia. Vyuţívanie kontaktov
a osobných známostí
nie je jednoduchou
a najrovnejšou cestou. A človek pritom neraz nesie
vlastnú koţu na trh. Dôleţité je však čo pre obec –
občanov dosiahneme.
Čaká nás ťaţké obdobie. Verte nám
a podporujte nás.
Robíme to pre Vás.
Ing. Ľ. Marjovič
starosta obce

Zmeny od 1. 1. 2009
V roku 2009 nás veľké zmeny nečakajú, okrem novej meny euro, na ktorú si budeme musieť všetci zvyknúť. Ani dane
a poplatky pre našu obec sa nezmenili, len prepočítali konverzným kurzom 30,126 na euro. Občania sa tak nemusia báť
zvyšovania daní. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 14. 11. 2008 dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.
8/2004, z ktorého pripájam najdôleţitejšie informácie:

DODATOK č. 3
§3
Daň z pozemkov
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kód KÚ: kataster:
Hodnota za m²
OP
TTP
€
Sk
€
Sk
869821 Krmeš pri Vlachoch
0,250
7,54
0,031
0,95
857254 Sokolče
0,258
7,80
0,049
1,50
869830 Vlachy
0,281
8,47
0,045
1,36
869848 Vlašky
0,312
9,42
0,033
1,01
(5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe
č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota za m²
Počet
stavebné pozemky
obyvateľov
607
€
Sk
3,28
400,-

záhrady
€
1,33

Sk
40,-

zastav. plochy a
nádvoria
€
Sk
1,33
40,-

ostatné plochy
€
1,33

Sk
40,-

(6) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,40 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty
0,40 % zo základu dane,
c/ záhrady
0,40 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,40 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. vyuţívané vodné plochy
0,25 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,40 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky
0,40 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,50 % zo základu dane.
§4
Daň zo stavieb
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,03 € (1,- Sk) za kaţdý aj začatý m2 zastavanej plochy a 0,03 € ( 1,- Sk ) za
kaţdý aj začatý m² ďalšieho nadzemného podlaţia.
(5) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci
zvyšuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady) takto:
a/ 0,03 € (1,- Sk) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b/ 0,03 € (1,- Sk) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
c/ 0,17 € (5,- Sk) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d/ 0,13 € (4,- Sk) za samostatne stojace garáţe a samostatné stavby hromadných garáţi a stavby určené alebo
pouţívané na tento účel, postavené mimo bytových domov
e/ 0,33 € (10,- Sk) za priemyselné stavby a stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace stavebníctvu okrem
stavieb na skladovanie a administratívu
f/ 0,66 € (20,- Sk) za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, 0,33 €
(10,- Sk) za kaţdý aj začatý m² zastavanej plochy za kaţdé ďalšie podlaţie, okrem prvého nadzemného podlaţia.
g/ 0,3 € (9,- Sk) ostatné stavby

Daň za psa
§8
(4) Sadzba dane je 6,64 € (200,-Sk) za jedného psa a kalendárny rok.
Daň za ubytovanie
§ 10
(4) Sadzba dane je 0,17 € (5,-Sk) na osobu a prenocovanie.
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 13
(4) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov je 0,023 € (0,685 Sk) / osoba a deň pre
fyzické osoby (za rok 8,2984 € (250,- Sk)).
(5) Sadzba poplatku pre nehnuteľnosti na bývanie a individuálnu rekreáciu (chalupy) pokiaľ občan nie je prihlásený na
trvalý alebo prechodný pobyt sa stanovuje paušálom 16,59 € (500,- Sk) na kalendárny rok.
Pri nehnuteľnostiach slúţiacich na ubytovanie paušálne 3,32 €( 100,- Sk) na 1 lôţko a rok.
(8) 2,323 € (70 Sk) za jeden vývoz a jednu 110 l nádobu pre podniky a podnikateľov (podľa výšky prepočítaných
nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov – mnoţstevný zber).
Miestny poplatok
Cintorínsky poplatok za jedno hrobové miesto a rok je :
2,323 €
( 70,- Sk )
Daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za komunálny odpad a daň za psa vyrubí správca
dane kaţdoročne do 15. mája beţného zdaňovacieho obdobia. Občania po obdrţaní
platobného výmeru sú povinní uhradiť daň do 15 dní odo dňa obdrţania platobného
výmeru, najneskôr však do 31. mája beţného zdaňovacieho obdobia.

Správne
poplatky

Podľa zákona NR SR č. 465/2008 Z.z. o správnych poplatkoch podľa §7 ods. 2 Poplatky
vyberané obcami a vyššími územnými celkami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým
poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Poplatky sa platia
v eurách.
Prehľad najdôleţitejších poplatkov vyberaných obcou:
Položka 2
Položka 160
a) Vyhotovenie fotokópie (odpisu), výpisu alebo
Podanie ţiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie
písomnej informácie z úradných kníh, úradných
súhlasu podľa osobitného zákona (Zákon č. 543/2002
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov, za kaţdú
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
aj začatú stranu .................................... 1,50 € (50,- Sk)
predpisov.) - vydanie rozhodnutia o povolení výrubu
b) Osvedčenie fotokópie (odpisu), výpisu alebo písomnej
dreviny
informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
1. fyzická osoba ................................. 6,50 € (200,- Sk)
evidencií, registrov listín a zo spisov, za kaţdú aj začatú
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
stranu v slovenskom jazyku ................. 1,50 € (50,- Sk)
podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou
v cudzom jazyku ....................... 3 €
(100,- Sk)
ţiadosťou ............................................. 66 € (2000,- Sk)
Položka 3
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto poloţky sú oslobodené múzeá
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za
s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
kaţdý podpis ....................................... 0,50 € (30 ,- Sk)
2. Od poplatku za podanie ţiadosti na vydanie súhlasu na
Položka 8
prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o
krajiny a od poplatku za podanie ţiadosti na činnosť
pobyte osoby ........................................... 3 € (100 ,- Sk)
súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú
Oslobodení od poplatku sú zariadenia sociálnych sluţieb,
oslobodení ţiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po
fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálne poradenstvo
predloţení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum
alebo sociálne sluţby
a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v
Položka 38
záujme ochr. prírody a krajiny.
Vydanie rybárskeho lístka
3. Od poplatku podľa tejto poloţky sú oslobodení ţiadatelia,
ak nimi podaná ţiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov
a) týţdenný
1,50 € (50,- Sk)
v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
b) mesačný
3 € (100,- Sk)
c) ročný
6,50 € (200,- Sk)
D. Chvojková
d) trojročný 16,50 € (500,- Sk)

Knižnica informuje
V roku 2008 bol urobený nákup kníh v hodnote 9914,- Sk.
Zaevidovaných čitateľov bolo 75. Najčastejšími návštevníkmi boli dospelí ţeny, ktoré sa zaujímajú najmä o nové vydania vydavateľstva Ikar, potom
deti - ţiaci základnej školy, ktoré vyhľadávajú encyklopédie, kniţky
o dospievaní, poéziu v čase súťaţí menšie deti - škôlkári hľadajú kniţky
o zvieratkách a rozprávky. Novinkou v roku 2008 bolo objednanie časopisu
,, Záhradkár“. stal sa hneď obľúbeným, momentálne sú všetky čísla
u čitateľov vo Vlaškách. Keďţe čitatelia mali záujem o nové čísla aj v roku
2009, znovu je objednaný a pribudla aj objednávka na časopis ,,Zdravie“.
Dúfam, ţe tieţ bude chodiť ,,z ruky do ruky“. Ročné predplatné na oba
časopisy je 27,08 € (815,82,- Sk), je uhradené z rozpočtu na nákup kníh,
ktorý je 332 € (10 000,- Sk). Do obecnej kniţnice sú bezplatne dodávané
Učiteľské noviny, ktoré vyuţívajú nielen pedagogický pracovníci, ale neraz
poradia v rôznych situáciách aj rodičom.
A ktoré knihy pribudli v roku 2008? Tu sú:
AUTOR
Haderlein
Boylanová
Brownová
Heyerová
Baileyová
Taylorová
Poppe
Hannikes
Lindseyová
Lindseyová
Podjavorinská
Gašparová
Miler
Miler
Fieldingová
Fieldingová
Fieldingová
Minotová
Grogan
Barclay
Arlonová
Petrová
Enciklopédia

DIELO
Prvé čítanie o zvieratkách
Emma Brownová
Pavučina z hedvábí
Elinor
Ohromujúce fakty o zvieratách
Zvieratá giganti
Ţivot podľa Luny
Ostnatý raj
Škandalózne manţelstvo
V zajatí túţob
Čin-čin
Z rozprávky do rozprávky
Krtko a potopa
Krtkove nohavičky
Bábika
Aţ na dno
Cesta Šialenej rieky
V ten večer
Mareley a ja
Bez rozlúčky
Moja prvá Encyklopédia zvierat
Príznaky chorôb a ich
rozpoznávanie
300 najznámejších postáv histórie

AUTOR
Rowlingová
Segal
Krentzová
Williams
Williams
Wilkesová
Mc Ewan
Vasilková
Steelová
Steelová
Steelová
Steelová
Steelová
Steelová
Steelová
Steelová
Cook
Cook
Cook
Laceyová
Lacika
Gódeke

DIELO
Harry Potter a dary smrti (7)
Osudová láska
Zajatci snů
Ţivá príroda
Planéta Zem
Zvieratá zabijaci
Pokánie
Nataša
Apartmán č. 2
Bezpečný prístav
Nebezpeční starí mládenci
Západ slnka v St. Tropez
Ozveny
Nemoţné
Debutantky
Nečakaná milosť
Kritický stav
Toxín
Infekcia
Poďte s nami do prírody
1000 zaujímavostí Slovenska
1000 rokov - významné udalosti
svetových dejín

Dúfam, ţe Vás niektorý názov zaujal a nájdete si cestičku do našej
kniţnice. Privítame hlavne čitateľov, ktorí u nás ešte neboli.
Teší sa na Vás vaša knihovníčka a hlavne veľa zaujímavých kníh.
Daniela Bruncková

Človek sa musí rozhodnúť – budovať alebo ničiť
– mať rád alebo nenávidieť
My sme sa rozhodli, ţe i napriek rozsievanej
nenávisti chceme našu obec budovať pretoţe ju máme
radi. Aby sme mohli vstúpiť do súťaţe o finančné
prostriedky z eurofondov, na ktoré začiatkom tohto roka
boli so značným časovým posunom vyhlásené výzvy na
podporu rozvoja vidieka sme v druhom polroku minulého
roka pripravovali projektové dokumentácie.
Projekčne máme pripravené tri investičné akcie:
1/ Uţ po tretí krát sa pokúšame o získanie peňazí na
reguláciu potoka Kľačianka cez našu obec.
2/ Pripravili sme dokumentačne realizáciu chodníka pre
peších popri hlavnej ceste v Krmeši, čo by sme chceli
doplniť tieţ úpravou prístupovej cesty a nádvoria
Kultúrneho domu v Krmeši vrátane estetickej úpravy
prostredia.
3/ Projekčne sme pripravili záchranu domu kultúry vo
Vlaškách jeho rozsiahlou rekonštrukciou,
Teraz je pred nami náročné obdobie. Spracovávame
rozsiahle ţiadosti. Pritom je potrebné zabezpečiť
predpísané mnoţstvo rôznych príloh a najneskôr do
podpisu zmluvy v prípade, ţe uspejeme musia byť akcie
doloţené platným stavebným povolením, so všetkými
vyjadreniami príslušných orgánov, organizácií a majiteľov
pozemkov. Nuţ popri iných dôleţitých veciach máme
roboty dosť.
Ţiaľbohu musíme však skonštatovať, ţe štát
obciam takej veľkosti ako sme my veľmi nepraje. Hoci nás
je na Slovensku 90% pod 2000 obyvateľov, určil pre nás
s celkovej čiastky na čerpanie len cca 10%. Ten väčší kus
určil pre tých zvyšných 10% obcí a miest v takzvaných
póloch rastu s počtom obyvateľov nad 2000. Nuţ ako sa
hovorí „pomôţ si človeče, aj pánboh ti pomôţe“.
Neostáva nám iné, len hľadať vlastnú cestu a spôsoby, ako
si pomôcť. A ak od seba odoţenieme aj investorov, tak sa
asi z miesta nepohneme. Len so závisťou budeme sledovať
prosperujúce okolie okolo nás. Mariť územný plán obce to
je v tejto chvíli to najhoršie čo pre seba môţeme urobiť.

Obdobie od Troch kráľov do začatia pôstu je
charakteristický rôznymi plesmi, zábavami
a karnevalmi. Ani tento rok sa deti našej obce nedali
zahanbiť a prišli sa ukázať v najzaujímavejších
maskách v sobotu 21. februára 2009. V kultúrnom
dome vo Vlachoch poletovali víly, krásne princezné,
zvieratká, filmový hrdinovia, aj rôzne čarodejnice, či
čerti. Veru, bolo ţe sa na čo pozerať. Za krásne
masky, ako aj za skvelé súťaţe si všetci odniesli
pekné ceny a sladké odmeny. Po celý čas zabával a
hral do tanca DJ Michal Krčula.
-D-

Po tom, čo právnici, odborní pracovníci aj
odvolací orgán – Krajský stavebný úrad potvrdil správnosť
a zákonnosť postupu obecného zastupiteľstva pri
spracovávaní územného plánu obce Vlachy a vyvrátil tým
tvrdenia organizátorov petície, ktoré označil za
protizákonné.
Dňa 22. januára 2009 za účasti 14-členného
kolégia na čele so starostom obce Ing. Ľubomírom
Marjovičom, spracovateľkou zadania Ing. arch.
Bachtíkovou a ďalej poslancov obecného zastupiteľstva
a ďalších občanov, boli prejednané pripomienky k Zadaniu
pre územný plán obce Vlachy.
Konkrétne pripomienky k zadaniu dotýkajúce sa
našich sídelných častí obce boli orientované pre zaradenie
pozemkov na individuálnu výstavbu. Len tri plochy - tri
pripomienky – BTV Slovakia a rodina Droppová, majitelia
pozemkov v k.ú. Vlašky a rodina Strmenská majitelia
pozemkov v k.ú. Vlachy, poţiadali o zaradenie pozemkov
pod individuálnu a rekreačnú zástavbu.
Všetky konkrétne pripomienky boli akceptované
a sú zapracované do návrhu Územného plánu. Materiál
bude zákonným postupom odoslaný na Krajský úrad
v Ţiline a ďalší postup v zmysle zákona.
Ing. Ľubomír Marjovič
starosta obce

Divadlo
Ako to uţ býva zvykom, tak sme si pre
vás nacvičili uţ piatu divadelnú hru.
Verím ţe zábavnú, vtipnú, ale i poučnú,
ktorá nie je úplne z terajšieho obdobia,
ale prispôsobili sme ju. Napísal ju Felix
Bartoš s názvom Keď sa Marka
zaľúbila. Pri nacvičovaní sme sa trochu
natrápili, ale aj pobavili a napádali nás
stále nové a nové myšlienky na zmeny.
Z vášho úprimného smiechu, potlesku
a povzbudenia sme pochopili, ţe sa
páčila aj vám. Na javisku sme uţ skoro
ako ryby vo vode, no maličká tréma sa
ešte stále vyskytne. Určite ste postrehli
zopár chybičiek a pomýlení, čo vyvolalo
ešte väčší smiech. Sme radi, ţe nám
zostávate verní a rok čo rok si nás radi
pozriete. Pevne verím, ţe táto tradícia sa
len tak ľahko nevytratí. Touto cestou
chcem poďakovať všetkým, ktorí
obetovali svoj čas, námahu, usilovne sa
učili texty, pomáhali nám či uţ pri
skúškach, alebo premiérach.
D. Chvojková

POZVÁNKA
Ľubeľské ochotnícke divadlo pozýva všetkých priaznivcov
divadla na divadelné predstavenie

Bigamia sa nevypláca
Napísal: P. Tom podľa predlohy: Run for your wife(Ray Cooney)
Predstavenie sa uskutoční dňa 28. februára 2009 (sobota)
o 17.00 hod. v kultúrnom dome Vlachy
Vstupné je 1,50 €, deti 1 €, deti do 6 rokov zdarma
Kúsok z predstavenia:
Moderná komédia je z Liptovského regiónu a odohráva
sa v bytoch, dvoch najväčších sídlisk Ruţomberka
a Liptovského Mikuláša. Taxikár Pavol Droppa si tu v kľude
naţíva so svojimi manţelkami, Máriou v Ruţomberku
a Barborou v Liptovskom Mikuláši. Pokojná atmosféra je
v tomto prípade len potenciálna rovina, pretoţe si to vyţaduje
presný rozvrh v Droppovom diári. Opona sa otvára práve vo
chvíli, keď sa stalo niečo nepredvídané...

V živote hrá každý svoju hlavnú rolu, ale niekedy má pocit ako by nikam nepatril
Všetko, čo robím ma stojí čas, čas sú ťažké prachy, prachy zase robia človeku luxus,
a ja obyčajný smrteľník, si luxus nemôžem dovoliť !!!

Ročný odpočet vodomerov, ročné vyúčtovanie, preddavkové platby
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s prechodom na preddavkové platby prechádza na
ročný cyklus odpočtov vodomerov a na ročnú fakturáciu za vodné, stočné a zráţkové vody u všetkých
domácností.
V Krmeši, Vlachoch a Vlaškách sa odpočty vodomerov a následne fakturácia s vyúčtovaním
preddavkových platieb sa budú vykonávať jeden krát za rok vţdy v mesiaci apríl.
Odberateľom, s ktorými doteraz nie je uzatvorená zmluva na preddavkové platby, bude s faktúrou
zaslaný návrh dodatku ku zmluve. podpísaný dodatok je potrebné zaslať v priloţenej vratnej obálke bez
uhradenia poštovného.
Bliţšie informácie Vám poskytnú pracovníci obchodnej kancelárie LVS, a.s. osobne alebo na čísle

telefónu 044/55 20 071 a 0905/574 506.

 0911 287 612

hiklmarek@citycom.sk
Tajnička : Prvý Africký prezident nového režimu
1. Praveké zviera podobné slonovi
2. Najväčší ostrov Afriky
3. Susedný štát Česka na severozápade
4. Tretí pád
5. Najnovší štát Afriky
6. Láska po anglicky
7. Najväčšia púšť na svete

OZNAM MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Materskej školy vo Vlachoch
oznamuje rodičom, ktorí chcú svoje deti
zapísať do materskej školy vo Vlachoch
na školský rok 2009/2010, môţu tak
urobiť v termíne od 16. 3. – 31. 3. 2009
v čase prevádzky škôlky.
Janka Humená

Obecný úrad

0 3 2 1 3 V LA C H Y

S čím môžeme rátať v roku 2009.

OZNAMY
Neplatíte veľa a nedostanete málo?
Maklérska spoločnosť ,,Marchsaly“
so zahraničnou účasťou, ponúka
bezplatné
vykonanie
auditu
(prehodnotenia)
ţivotných,
úrazových, majetkových a iných
poistných zmlúv.
Kontakt – budova Dexie banky
Garbiarska 4
Lipt. Mikuláš
Ing. Ondruška – t. č. 0903 508 692
0915 854 239

Na zasmiatie

Upravený rozpočet v roku 2008 bol vo výške 5.673.980,-Sk/188.341
€. Po úprave, ktorá bola odsúhlasená vládou SR po dohode zo ZMOSom a to zníţením podielových daní o 8,1% reálne vychádza pre našu
obec v roku 2009 na pouţitie čiastka 5.002.172,6 Sk/ 166.041 € .

Príde starý dedko na vlakovú stanicu.
Predavačka sa ho pýta:
"A kam to bude, dedko?"
"Tam a nazad."

Informácia

Na mieste havárie lietadla sú dvaja
policajti a rozmýšľajú, čo napíšu do
kolonky "Príčina nehody". Zrazu sa
jeden opýta druhého:
- Počúvaj ma, to bolo prúdové
lietadlo, však?
- Jasné, ţe bolo. Také niečo nepoznáš,
alebo čo?
- No dobre, dobre... tak tam
napíšeme, ţe vypli prúd.

o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec VLACHY podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a
o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, ţe:
1. Voľba prezidenta SR sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7.00
hod. do 22.00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo
voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hod. do 22.00 hod.
2. Miestom konania voľby prezidenta SR v okrsku č. 1 je
v kultúrnom dome Vlachy pre voličov oprávnených voliť prezidenta
SR bývajúcich v Krmeši, Vlachoch a Vlaškách.
Ďalšie voľby nás čakajú do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
a dvojkolové voľby do Vyšších územných celkov koncom roka 2009.

AEROBIK
Kaţdý pondelok a štvrtok sa schádzajú ţeny a dievčatá, ktoré si chcú
zacvičiť pri dobrej hudbe v kultúrnom dome Vlachy. Cvičí sa
tradične, v sále kultúrneho domu na koberci a steperoch,
s vynovenými cvikmi. Takţe, všetci, ktorí si chcete zlepšiť svoju
kondíciu a postavu, príďte si zacvičiť vţdy:
v pondelok a štvrtok o 18.30 hod.
predcvičuje Evka

☺☺☺

☺☺☺
Počas svadobného obradu ţeních po
farárových slovách zbledne a pýta sa:
- Čo ste to povedali?! Dokedy?!?!

☺☺☺
Pýta sa turista miestneho občana:
- Prosím Vás, je toto druhá ulica
vľavo?

☺☺☺
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