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SLOVO REDAKTORA
Vážení spoluobčania, len nedávno som písala posledné číslo Vlachanských novín v roku 2013 a už
vchádzame do druhej štvrtiny roka nového. Ako ste prežili prvé tri mesiace roka 2014? Nad čím ste sa zamýšľali?
O čom ste sa medzi sebou rozprávali? Čo vás trápi a čo teší? Máte sa s kým s vašimi problémami a radosťami
podeliť? Nemáte aj vy pocit, že sa medzi nami stráca to človečenstvo, čo bolo, kým sa všetko v našich životoch
akosi neotočilo?
Pamätám si na slová môjho dávneho priateľa, ktorý sa na Slovensko prisťahoval z dnešného St.
Petersburgu, bývalého Leningradu. Z veľkomesta do malej dediny na Liptove. Nemohol si zvyknúť nielen na to, že
ho ráno budia kohúty, ale nesmierne sa zabával na tom, že keď u nás prejde suseda okolo inej susedy, ktorá
pracuje v záhrade, tak sa jej spýta: „ A kopeš, Marka, kopeš?“ Anonymita veľkomesta mu toto neumožňovala

pochopiť. Nie je lepšie sa Marky spýtať, či kope, aj keď je jej činnosť do očí bijúca, namiesto toho, aby som okolo
zohnutej susedky prešla s tým, aby som sa jej vôbec pozdravila, však aj tak si ma v zápale práce nevšimne?
V našej dedine, našťastie, výrazne prevažujú dobré susedské vzťahy. Mám z toho veľkú radosť, lebo nie je
nič krajšie, ako sa pristaviť jeden pri druhom, porozprávať sa, vypiť si spoločne kávu na dvore, dať si do pohárika
.... a poklebetiť si. Všetko je to ľudské, prirodzené, ale len dovtedy, kým tými klebetami neubližujeme niekomu
tretiemu, kto sa v tom momente nemá ako brániť a ako reagovať, kým tie klebety nešírime ako fakt, kým sa na
tom človeku medzi sebou nezabávame a nehľadáme za jeho životom niečo, čo nikdy neexistovalo a neexistuje,
kým neriešime ako žije, prečo tak žije a koná, prečo .... Aj napriek tomu, že toto je súčasťou ľudského spolužitia,
viem sa nad tým povzniesť, sme ľudia, nik z nás nie je dokonalý, robíme chyby, ktoré potom ľutujeme, robíme ich
opäť až kým si neuvedomíme, čo nimi môžeme spôsobiť a ako veľa môžeme v živote stratiť.
V nadväznosti na úvod môjho príspevku sa mi nedá spýtať ešte niečo. Aj vy ste sa už zamýšľali nad tým,
ako veľmi sa zmenila komunikácia medzi nami v posledných rokoch? Nielen susedskými vzťahmi je človek živý, ale
každý z nás má aj svoju rodinu, svojich priateľov, svojich známych, všimli ste si, že sme sa prestali stretávať? Že
nemáme na seba čas? Že sa nám nechce obetovať hodinku raz za krátku dobu a osobne sa toho druhého spýtať,
ako sa má? Že mu to radšej napíšeme na facebook alebo skype, či mail? Nie raz som už s nostalgiou povedala, že
tie staré, dobré časy, keď sme si boli blízki, ako človek len človeku blízky môže byť, sú nenávratne preč. Uvedomila
som si to aj počas jedného marcového dňa, keď som mala narodeniny. Desiatky gratulácií a virtuálnych kytíc som
dostala .... na facebooku. Ďakujem pravdaže za ne, ale pýtam sa, takto to chceme?
Osobne som tiež fanúšik sociálnych sietí a aj ja som dosť dlhú dobu preferovala práve túto komunikáciu,
ale skutočne to oberá o čas, ktorý môžem stráviť inak, a preto sa vraciam k osobným stretnutiam, k telefonickým
kontaktom so vzdialenejšími, mne drahými ľuďmi, však čokoľvek počká, ak mi na tých druhých skutočne záleží.
Skončím otázkou, ktorou som začala. „O čom ste sa ľudia medzi sebou naposledy rozprávali?“ Neublížili
ste svojimi slovami inému človeku? Myslím, že aj práve tento, nielen pre kresťanov zaužívaný pôstny čas, nám
dáva dostatok priestoru na zamyslenie sa samých nad sebou.
Prajem vám veselé veľkonočné sviatky, pohodu medzi vami, lásku, spokojnosť, oddýchnite si, stretnite sa
s tými, ktorí majú vo vašich srdciach svoje miesto. Verte mi, stojí to za to.
Mgr. Dagmar Bruncková

ZO ŽIVOTA CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI
Pamätník 500,-ho výročia Reformácie v Partizánskej Ľupči
Celý evanjelicko-kresťanský svet sa pripravuje na 500,-té výročie Pamiatky reformácie, ktoré budeme
sláviť o tri roky v roku 2017. V Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Partizánskej Ľupči bude, na
základe rozhodnutia Seniorálneho konventu Liptovsko – oravského seniorátu zo dňa 29.3.2014 umiestnený
pamätník k tomuto jubilejnému výročiu.

Duchovné slovo:

"Kristus život náš"

Kol. 3,4

Tak, ako ľupčianskym baníkom pri dolovaní zlata v blízkych vrchoch v tmavých baniach svietila lampa,
ktorá im osvecovala temnotu podzemia, tak Reformácia Dr. Martina Luthera vyviedla na svetlo sveta evanjelium
Pána Ježiša Krista, ktoré preťalo tmu bludov a povier stredovekej cirkvi. Sme Pánu Bohu vďační za nesmiernu
milosť, ktorej sa dostalo našim predkom za to, že 5 rokov po pamätnom 31. októbri 1517 sa už aj na území
dnešného Slovenska, v slávnom kráľovskom mestečku Nemecká Ľupča, mohlo evanjelium Pána Ježiša Krista
čistotne kázať a svätá Večera Pánova pod obojím prisluhovať. Aj keď život prinášal množstvo problémov a
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zachovanie daru a odkazu reformácie prinieslo aj v našom cirkevnom zbore mnohé obete, Kristus bol našim
predkom pomocou v súžení vždy osvedčenou, je našou radosťou a zmyslom našej služby a bude nádejou i pre
budúce dni, lebo v Ňom je život náš tu na zemi a raz aj radosť večná v nebi. Na drevených trámoch kancelárie
ľupčianskej fary sa zachoval latinský nápis z roku 1687, ktorý je vyznaním predkov z minulosti a našim krédom
v prítomnosti, s pohľadom do budúcnosti: "V ranách Spasiteľa chcem žiť a prajem si zomierať. Či žijem, či
zomieram, akokoľvek sa rúti svet, moja nádej je Kristus! Aj keď zúri satan, čokoľvek sa diať bude, Kristus bude
moja nádej!"
Amen.

Historický a súčasný duchovný potenciál Cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku v Partizánskej Ľupči patrí medzi
najstaršie cirkevné zbory nielen na území
Liptova a Oravy, ale aj celého Slovenska.
Revolučné
myšlienky
Lutherovej
reformácie, ktorá sa začala 31. októbra v roku
1517 v Nemecku, sa zakrátko dostali aj na
Liptov, do kráľovského mestečka Nemecká
Ľupča. Dôvodom je historická skutočnosť, že
Ľupču založili v 13. storočí nemeckí kolonisti,
ktorí naďalej udržiavali styky so svojou starou
vlasťou.
Mladí bohoslovci z Nemeckej Ľupče,
ktorí sa pripravovali na kňazské povolanie
študovali teológiu v nemeckých mestách. Možno predpokladať, že to boli práve oni, ktorí z Nemecka na Liptov
priniesli Lutherove myšlienky reformácie.
Ďalšiu úlohu tu zohrala skutočnosť, že v rokoch 1431 - 1434 bolo v Liptove, ale najmä na Likavskom hrade
husitské vojsko. Vplyvom husitskej posádky sa učenie predreformátora majstra Jána Husa dostalo medzi ľud
Liptova, zvlášť do Nemeckej Ľupče, ktorá bola v tom čase významným baníckym a kráľovským mestom.
Lutherova reformácia tak našla v Ľupči vhodnú pôdu na jej prijatie.
Podľa starého rukopisu Diarium Puchalianum už v
roku 1525 boli obyvatelia Nemeckej Ľupče luteráni a
v obidvoch mestských chrámoch, malom špitálskom
pri cmiteri /kostôlok/ a veľkom sv. Matúša na
námestí, sa Večera Pánova prisluhovala pod
"obojím". V tom istom roku začali evanjelici stavať
mestskú vežu pri kostole na námestí. Najväčšiu
pomoc poskytol a murárov vyplatil ctihodný muž
Gašpar Štítnický, ktorý bol v tom čase ľupčianskym
farárom. Pri jeho mene však Matej Sulek, farár
paludský
v
roku
1785
pripísal:
"QuaerituranfueritLutheranus" - "je otázne, či bol
luteránom." Juraj Puchala, ktorý vo svojom Diarium
Puchalianum zaznamenal všetky významné udalosti
súvisiace z reformáciou v Nemeckej Ľupči mal v čase
písania tohto historického skvostu 30 rokov. Bol

osobným svedkom kladenia základov a stavania
ľupčianskej veže a tak aj jeho údaj o kňazovi
Štítnickom môže byť považovaný za hodnoverný.
Nakoľko však neoznačil farára Štítnického
výslovne ako evanjelického farára, ale iba ako: "na
ten čas farára našeho mesta Ľupče Nemeckej", nie
sme oprávnení ho považovať za evanjelického
farára. Gašpar Štítnický bol pravdepodobne
vysväteným katolíckym kňazom, keďže v Ľupči
pôsobil ešte pred reformáciou a obnovené
Lutherove učenie si osvojil a prijal za svoje.
Zaujímavá je skutočnosť, že v slávnom gemerskom
mestečku Štítnik sa nachádza veža miestnej
evanjelickej "katedrály", ktorá je veľmi totožná s
ľupčianskou vežou. Dokonca aj hlavné oltáre
obidvoch kostolov ľupčianskeho a štítnického nesú
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rovnaký motív a ním je Narodenie Krista Pána. Z
toho vyplýva aj moja domnienka, či farár Gašpar
nebol rodák zo Štítnika a práve miesto jeho rodiska
nebolo súčasne aj jeho prímením, ako to v tom čase
bolo u kňazov zvykom. Práve počas jeho pôsobenia v
Ľupči sa začala stavať spomínaná mestská veža a
došlo aj k prestavbe hlavného chrámu.
Podľa profesora Jamnického za reformátora
Nemeckej Ľupče a za organizátora evanjelického
cirkevného zboru možno považovať Štefana
Špettingera. Podľa katolíckeho schematizmu od
Némethyho bol Špettinger pre luteránsku herézu
odsúdený na väzenie roku 1525.
Na základe archívnych dokumentov mesta Banská
Bystrica, profesor Karol Rozenauer píše, že: "V roku
1530 si mesto Banská Bystrica povolalo Špettingera
za hlavného farára. Tento bol dovtedy farárom
Nemecko Ľupčianskym a predtým farárom v
Krakove." V liste, ktorý Špettinger písal 15. apríla
1530 z Nemeckej Ľupče, pred svojím nastúpením do
Banskej Bystrice, uvádza, že: „bol s viacerými
evanjelickými kňazmi obžalovaný a predvolaný do
Ostihomu,
kde
boli
uväznení.
Palatín
StefanVerboczyich chcel popraviť, pretože sa
Ľupčania prihlásili medzi prvými ku Lutherovej
reformácii."
Postupne sa k reformácii pridali všetky obce
Liptova, ako je to konštatované v zápisnici z
kanonickej vizitácie Nemeckej Ľupče evanjelickým
superintendentom
/biskupom/
Joachimom
Kalinkom. "V Ľupči sa evanjelické bohoslužby
odbavovali v jestvujúcich dvoch kostoloch - veľkom
na námestí a v malom kostôlku pri cintoríne." Z tejto
vizitácie sa dozvedáme, že: "V hlavnom evanjelickom
chráme sv. Matúša v Ľupči bolo 8 kalichov, z toho 6
strieborných s mištičkami a dva medené - pozlátené,
ďalej 3 oltárne rúcha, nová krstiteľnica železná.
Obnovenie veľkého kostola na námestí bolo
chválitebné nalezeno."
V čase vizitácie okrem Sliača a Svätej Mary
bol celý Liptov evanjelický.
Od 16. storočia v Ľupči pôsobila významná
evanjelická latinská škola. Avšak tak, ako aj celé
vtedajšie Uhorsko, aj Nemeckú Ľupču postihla
násilná rekatolizácia. Obyvatelia pod hrozbou smrti
museli násilne konvertovať na katolícku vieru.
V roku 1709 boli evanjelikom obidva kostoly
a fara násilne odobraté, evanjelickí kňazi boli z Ľupče
vyhnaní a cirkevný zbor navyše 70 rokov zanikol. V r.

1693 – 1783 patrila Nemecká Ľupča k artikulárnemu
zboru v Paludzi. Medzitým v rokoch 1704 – 1709
účinkoval v Ľupči evanjelický farár Ondrej Ždánsky.
Cirkevný zbor sa obnovil po tolerančnom
patente, vydaným cisárom Jozefom II. v roku 1782
a hneď na jar, v roku 1783,za účinkovania kňaza
Pavla Šramku sa veriaci pustili do stavby dreveného
kostola, ktorý bol za neuveriteľných 5 mesiacov
dokončený a na sviatok evanjelistu sv. Matúša 21.
septembra1783 posvätený. Jednalo sa o veľký
drevený chrám a základy tohto chrámu sú ešte aj
dnes viditeľne na pravom brehu potoka Ľupčianky,
medzi terajším chrámom a farou. Tento chrám slúžil
veriacim do roku 1883, kedy pri veľkom požiari
Ľupče vyhorel. Z tohto chrámu sa podarilo zachrániť
vzácne drevené, pozlátene plastiky Mojžiša a Árona,
oltárny obraz ukrižovania Krista Pána a 2 veľké
dvojramenné kríže. V roku 1880 sa cirkevný zbor
rozhodol pustiť do stavby nového, terajšieho,
monumentálneho chrámu aj s vežou.
Plány na tento chrám vypracoval a celú
staviteľskú prácu viedol staviteľ Félix Bullaz Dolného
Kubína. Pre náročnosť stavby a nedostatok financií
stavbu chrámu niekoľkokrát prerušili. Celkove sa
tento Boží chrám aj s vežou staval 7 rokov a náklady
na stavbu činili 25 000 zlatých. Dokončený
a posvätený bol v nedeľu po Matúšovi, dňa 25.
septembra v roku 1887.
Zo starého chrámu, ktorý medzičasom
vyhorel, bol do nového kostola prenesený a do
oltára osadený vzácny oltárny obraz ukrižovania
Pána. Jedná sa o výnimočné oltárne zobrazenie
najväčšieho evanjelického sviatku - Veľkého piatku
s hlbokým
dogmatickým
rozmerom
dvoch
evanjelických sviatostí, Krstu svätého a svätej
Večere Pánovej.
V roku 1937 na pamiatku polstoročnice
chrámu boli pre kostol uliate 3 veľké "Lutherove
zvony", ktorých hlahol nám znie až do dnešných dní.
Za zaujímavosť stojí zmienka, že v našom cirkevnom
zbore sa až doposiaľ zachoval zvyk slávnostného
zvonenia na pamiatku reformácie. Každý rok 31.
októbra, v tento pre nás, evanjelikov významný deň,
zvonia všetky zvony nášho chrámu počas celej jednej
hodiny a to ráno od piatej do šiestej hodiny.
Evanjelické rodiny počas zvonenia zapaľujú v oknách
svojich domov sviečky a konajú sa domáce
pobožnosti.
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Evanjelická fara je z roku 1525, kedy bola
postavená, ale neskôr počas rekatolizácie boli z nej
evanjelickí kňazi vyhnaní a až do roku 1785 v nej bývala
rodina Rumanová. Až v roku 1785 bol dom Márie
Rumanovej odkúpený opäť na faru. Za zmienku stojí
skutočnosť, že práve na tejto fare do r. 1643 bývala vdova
po našom veľkom martýrovi, skladateľovi duchovných
piesni a autorovi Citari Sanctorum Jurajovi Tranovskom,
po tom, čo katolíci evanjelikom v Liptovskom Svätom
Mikuláši násilím odobrali kostol sv. Mikuláša a vdovu po
Tranovskom spolu s deťmi z fary vyhnali.

Významní dejatelia a osobnosti Cirkevného zboru
v Partizánskej Ľupči
V Cirkevnom zbore pôsobili 3. pokolenia kňazov Mokošíniovcov, kňazi: Žigmund Chalupka, Ondrej
Ždánsky, Pavel Šramko, Adam a Móric Philadelphyovci, niekdajší generálny biskup Vladimír Pavel Čobrda
a profesor Ján Jamnický.
Z Cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči pochádzajú aj mnohí významní rodáci a osobnosti:
Miloš Krno - spisovateľ a publicista. Daniel Bella – krajanský pracovník, evanjelický kňaz. Cyril Bodický –
náboženský spisovateľ, evanjelický kňaz. Cyril Azor – náboženský spisovateľ, evanjelický kňaz.
Ján Jaroslav Kmeť – básnik, evanjelický kňaz a ľudový liečiteľ. Johana Lehotská rod. Vyšná - jedna z
prvých poetiek na Liptove. Jozef Krčméry – evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ. Ján Krman– učiteľ,
spisovateľ a vydavateľ učebných pomôcok. Samuel Chalupka – evanjelický kňaz a autor duchovných piesní. Daniel
Basilius – polyhistor, profesor matematiky, fyziky, astronómie a hebrejčiny. Jozef Nedobrý – evanjelický kňaz,
pedagóg a redaktor, Fedor Ruppeldt - evanjelický biskup a martýr. Miroslav Bázlik- hudobný skladateľ.

Súčasnosť
Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči má v
súčasnosti 1000 členov, bývajúcich v 14,-tich
okolitých obciach. Služby Božie sa pravidelne konajú
na 4. bohoslužobných miestach. Konajú sa aj ranné,
večerné, stredtýždňové, detské Služby Božie a
Biblické hodiny. V zbore pôsobia 2 spevokoly a 1
hudobná skupina. Náboženstvo sa vyučuje na
4.základných školách. V posledných piatich rokoch
cirkevný zbor prešiel mnohými významnými
udalosťami. V roku 2010 bola generálne opravená
historická budova fary. V roku 2011 sa po 51 rokoch
konala slávnosť inštalácie zborového farára Mgr.
Jána Molčana. V roku 2012 bol zvnútra i zvonku
vymaľovaný kostol v Dúbrave, do chrámu bol
zadovážený nový vyrezávaný oltár "Vzkriesenie
Pána" a pre chrám boli zakúpené digitálne zvony,

zvonkohry a hodiny. V roku 2013 bol generálne
opravený matkocirkevný chrám Boží v Partizánskej
Ľupči a cirkevný zbor sa pustil do náročnej opravy
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Lutherovho domu, ktorý plánujeme k 500,-tému
výročiu Pamiatky reformácie posvätiť. Celé námestie
spolu s našim chrámom a farou sú generálne
opravené a tak tvoria pekné a cenné historické jadro
našej obce, do ktorého sa veľmi hodí osadenie
pamätníka 500,- ho výročia Reformácie.
Práca v cirkevnom zbore je náročná, hlavne
kvôli rozsiahlosti a veľkému počtu fílií, no žijú tu
potomkovia reformácie, horliví
kresťania –
evanjelici, ktorým záleží na duchovnom odkaze

našich predkov a tak spoliehajúc sa na Trojjediného
Pána Boha môžeme v prítomnosti a v dôvere do
budúcnosti vyznať:

„Hospodin je s nami – Sion pod Tatrami...“
Mgr. Ján Molčan
zborový farár

PREDSTAVUJEME VÁM PROJEKT - EVANJELICKÁ MODLITEBŇA V KRMEŠI
Obec Vlachy mala k 1.1.2014 590 obyvateľov. V našej obci, ktorú tvoria tri miestne časti – Vlachy,
Vlašky a Krmeš sú tri kultúrne domy, z ktorých jeden – vo Vlaškách sa uţ nevyuţíva. V roku 2002 prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou Kultúrny dom vo Vlachoch. Slúţi na organizovanie všetkých kultúrnych podujatí v obci,
na športovú a schôdzkovú činnosť a na rodinné oslavy a kary.
Kultúrny dom v najväčšej miestnej časti - v Krmeši je vyuţívaný len niekoľkokrát ročne na schôdzkovú
činnosť a kary. Okrem toho v ňom 2x mesačne bývajú Sluţby Boţie pre obyvateľov, vyznávajúcich evanjelickú
a.v. vieru. Práve z tohto dôvodu sa obec rozhodla upraviť interiér kultúrneho domu tak, aby bol dôstojným
duchovným stánkom pre pomerne početnú evanjelickú verejnosť našej obce. Naďalej však zostane jeho vyuţitie aj
na uţ spomínané aktivity.
Kultúrny dom v Krmeši bude po úpravách slúţiť aj ako stánok pre posledné rozlúčky s občanmi obce,
nakoľko obec nemá dom smútku a v prípade nepriaznivého počasia je pre pozostalých, kňaza a ostatných
prítomných náročné urobiť dôstojnú rozlúčku za daţďa, zimy alebo horúčavy. Bude to na rozhodnutí pozostalých,
či si vyberú rozlúčku na dvore alebo v priestoroch tohto kultúrneho domu.
Obec v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky na postavenie nového domu smútku, nakoľko v našej
obci to nie je ani jednoduché, lebo máme tri miestne časti a tri funkčné cintoríny, takţe bolo by náročné aj
rozhodnúť, kde by dom smútku mal stáť. Zaťaţiť obec ďalším úverom tieţ nie je riešením v tejto nestabilnej
ekonomickej situácii.
Kultúrny dom v Krmeši, po tejto nenáročnej
rekonštrukcii bude ozvučený, technickú podporu poskytne pán
farár Mgr. Ján Molčan, financovanie uvedených úprav bude
zabezpečené sponzorstvom a finančnými darmi od veriacej
verejnosti. Dodávateľ oltára a kazateľnice je Tibor Praštiak,
umelecký rezbár z Krmeša. Umiestnený bude na východnej
strane interiéru kultúrneho domu.
Posvätenie modlitebne je naplánované na 29. júna
2014.
Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom a našej
veriacej verejnosti, ktorí akýmkoľvek finančným darom
prispeli k nadchádzajúcej realizácii uvedeného projektu.
Sme Vám veľmi vďační, pretože sme skutočne
vyzbierali značnú sumu, pomocou ktorej sa nám podarí tento
náš kultúrno- duchovný stánok zveľadiť tak, aby sa stal
vyhľadávaným miestom pre nás všetkých.
Ďakujeme!
-db-
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ROZHOVOR S MGR. KATARÍNOU HUDÁKOVOU – SENIORKOU LIPTOVSKO ORAVSKÉHO SENIORÁTU EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU
Redaktorka: V sobotu 29. marca 2014 sa v Liptovskom Ondreji uskutočnil
konvent Liptovsko - oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku. Prosím, priblížte našim čitateľom tento seniorát. Koľko je v ňom
cirkevných zborov, na území akých okresov sa nachádzajú, ktorý je
najväčší počtom členov a ktorý z nich najstarší?
Mgr. Katarína Hudáková:
Liptovsko-oravský seniorát tvorí 28 cirkevných zborov, ktoré sa nachádzajú
na území okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín,
Námestovo a Tvrdošín. Evidujeme viac ako 27.000 členov a v sčítaní ľudu
sa ich prihlásilo viac ako 31.000. Najväčším cirkevným zborom je Liptovský
Mikuláš a historicky prvým doloženým miestom, kde pôsobil slova Božieho
kazateľ v duchu učenia Reformácie je Partizánska Ľupča (už v roku 1526).
Redaktorka: Vo Vašej správe na seniorálnom konvente v minulom roku - z
vnútromisijnej činnosti - ma zaujali formy práce tých cirkevných zborov,
ktoré organizovali nie celkom tradičné podujatia, ako napríklad denný
detský tábor vo Vašom cirkevnom zbore v Liptovskom Ondreji.
Predpokladám, že išlo o letné obdobie, s kým ste tento tábor organizovali,
kde a aké aktivity ste počas jeho trvania s deťmi robili a akú mal odozvu u
veriacej verejnosti?
Mgr. Katarína Hudáková:
Detský, denný, letný tábor organizujeme v našom cirkevnom zbore už dlhé roky. Je určený predovšetkým pre deti,
ktoré sa počas roka stretávajú na detskej besiedke, ale nielen pre ne. Deti oň majú záujem, pretože sa môžu
spoločne zabaviť, hravou formou aj niečo nové dozvedieť. Každý deň začíname duchovným posilnením, slovom
Božím, modlitbami a piesňami. Jeden deň ideme spolu na výlet. Pritom športujeme a niečo tvoríme. V minulom
roku témou tábora bola „Autoškola“. Tak, ako potrebujeme pravidlá cestnej premávky, tak potrebujeme, ba ešte
viac aj pravidlá pre náš život. A tie nám náš Stvoriteľ, nebeský Otec dal v Božom slove.
Redaktorka: Ktoré aktivity našich cirkevných zborov môžete, ako seniorka Liptovsko - oravského seniorátu ECAV
na Slovensku vyzdvihnúť za uplynulý rok?
Mgr. Katarína Hudáková:
Po prvýkrát sme v minulom roku organizovali deň LOS – stretnutie evanjelikov nášho seniorátu, ktoré bolo určené
pre všetky vekové kategórie. Konal sa v amfiteátri vo Východnej. Jeho témou bol Boží plán pre rodinu. Túto tému
sme zvolili nielen preto, že my všetci tvoríme spolu rodinu Božích detí, ale preto, že je veľa rodín, ktoré prežívajú
rozličné problémy, s ktorými si nevedia poradiť. Nevyriešené problémy sa najviac dotýkajú detí, ale trpia nimi všetci
a dôsledky to má aj pre celú spoločnosť. Pritom Pán Boh nám chce pomáhať, nielen nám ukazuje, čo je správne,
ale aj dáva silu, aby sme dokázali odpúšťať, vydržať a budovali dobré vzájomné vzťahy, ktoré sú požehnaním pre
všetkých. A to koná skrze „rodinu“ bratov a sestier v cirkevných zboroch.
Po druhýkrát sa konalo aj sústredenie konfirmandov „KoLOS“, ktorého sa zúčastnilo do 150 konfirmandov
a mladých ľudí, ktorí pomáhali pri jeho organizácii. Sústredenie sa uskutočnilo v zariadení Šarišsko-zemplínskeho
seniorátu a jeho cieľom je posilniť konfirmandov v ich duchovnom živote a ukázať im krásu spoločenstva, ktoré je
pomocou pre našu vieru v Pána Ježiša Krista.
Z mnohých stretnutí a podujatí by som spomenula ešte pravidelné stretávania mužov na biblických hodinách, ktoré
sa dejú striedavo v cirkevných zboroch na Orave a na Hornom Liptove. Potešila by som sa, keby sa pripojili aj
muži na Dolnom Liptove.
Redaktorka: Ja sama som pokrstená len veľmi krátku dobu, takže mi neprináleží analyzovať alebo sa akokoľvek
vyjadrovať k práci v cirkevných zboroch, avšak žijem už pomerne dlho :-) a celú svoju pracovnú kariéru som
strávila v práci s ľuďmi, takže dobre poznám názory, problémy, radosti a starosti aj našich občanov a ich
očakávania v duchovnej oblasti. Myslím si, že kňazi nemôžu zostať vo svojej náročnej práci osamotení, aj preto
plánujeme v našej fílii organizovanie niekoľkých spoločných cirkevných aktivít. Zatiaľ sa nebudem k nim konkrétne
vyjadrovať, je to všetko len v štádiu postupného spracovávania projektov. Podporujete, ako seniorka a farárka v
jednej osobe takéto aktivity? Môžu byť podľa vás formou, ako k duchovnému životu priviesť viac ľudí, hlavne zo
strednej a mladej generácie?
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Mgr. Katarína Hudáková:
Roky, keď bola cirkev vylúčená zo zasahovania do spoločenského diania sú myslím už preč. A miesto v cirkvi, jej
pôsobenia nie je len za múrmi kostola, ale práve naopak. Jej poslanie a povolanie je slúžiť Pánu Bohu v tomto
svete. Neodťahovať sa od problémov a života ľudí, ale vidieť ich, pomáhať ľuďom orientovať sa a hľadať
a poznávať zmysel života, vedieť, kde nájdu vnútorný pokoj a silu pre riešenie ťažkých životných situácií, zdroj
lásky, z ktorého sa vždy dá čerpať nielen pre seba, ale aj na rozdávanie. Hľadať možnosti pomoci v núdznych
a krízových situáciách, v ktorých sa ľudia ocitnú. To všetko ju predurčuje na spoluprácu s ďalšími subjektmi,
ktorým ide o podobný cieľ. A samozrejme to otvára a vytvára možnosti, aby sa ľudia – aj mladej, aj strednej
generácie (ale aj deti, chorí, starší, znevýhodnené skupiny) dostávali bližšie k Zdroju duchovného života.
Redaktorka: Ste seniorka rozsiahleho seniorátu a súčasne zborová farárka v Cirkevnom zbore ECAV na
Slovensku v Liptovskom Ondreji. Zároveň ste aj manželka a matka. A keďže ľudia sú zvedaví, pýtam sa v ich
mene - ako sa toto všetko dá zladiť, aby ste boli spokojná a Vaše okolie tiež?
Mgr. Katarína Hudáková:
V dnešnej dobe sa ženy (a nielen ženy) dostávajú do ťažkej situácie, keď sú pracovne veľmi vyťažené.
Zamestnávatelia berú malý ohľad na povinnosti v rodine, a tak často sa stáva, že ľudia pracujú viac ako 8 a pol
hodiny denne, mnohí si berú prácu aj domov. Takže určite nepatrím k výnimkám, ktoré sú vyťažené viac, než
ostatní. Ale je pravdou, že skĺbenie všetkých mojich povinností je náročné. A to zvlášť, keď nie je obsadené miesto
seniorálneho kaplána, ktorého služba je pre mňa pomocou. Pravdou je, že naši štyria synovia už nie sú najmenší
(traja sú už dospelí a študujú na vysokej škole) a tiež už aj pomôžu. Nemôžem však povedať, že by som bola so
všetkým, čo sa týka mojej práce a služby spokojná. Som však šťastná, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí sú v tom
všetkom mojou oporou. Na prvom mieste a najväčšou oporou je môj manžel. Vidím v tom Božiu milosť
a nesmiernu dobrotu, ktorú si uvedomujem, cítim, a na ktorú sa potom opieram. On mi dáva pokoj, bez ktorého by
sa nedali zvládnuť všetky úlohy a som Mu za to, aj za ľudí okolo mňa vďačná.
Redaktorka: Blíži sa najväčší cirkevný sviatok - Veľký piatok. Čo by ste s jeho posolstvom odkázali čitateľom
Vlachanských novín a občanom našej obce?
Mgr. Katarína Hudáková:
Niet väčšej lásky, ako lásky Pána Ježiša, ktorý urobil naozaj všetko preto, aby nám pomohol v živote, aj pri smrti.
Niet takého hriechu, ktorý by nemohol byť odpustený, lebo každý jeden už bol zaplatený smrťou Nevinného na
dreve kríža. Niet takého človeka, ktorý by nemohol mať vzťah s Pánom Ježišom, ktorý žije a má nad všetkým moc.
Lebo po Veľkom Piatku prišlo vzkriesenie a s ním dar nového začiatku. Každý môže začať odznova. Každý deň
môžeme začať odznova. Aj keby sa nám zdalo všetko stratené, v Ježišovi je nový život. Nebojte sa Mu veriť, On
nám priniesol a dáva svoj život a v Ňom je všetko, čo robí náš život požehnaným, radostným, užitočným a večným.
Prajem všetkým čitateľom požehnané a Božej lásky plné veľkonočné sviatky.
Ďakujem za rozhovor.
-db-

Evanjelické Služby Božie
konané počas Veľkonočných sviatkov na území Cirkevného zboru ECAV Partizánska Ľupča
Tichý týždeň
Pondelok:
Utorok:
Streda:

Partizánska Ľupča 7,00 hod. Dúbrava 8,00 hod.
Partizánska Ľupča 7,00 hod. Dúbrava 8,00 hod.
Partizánska Ľupča 7,00 hod. Dúbrava 8,00 hod.

Zelený štvrtok:

Dúbrava 17,00 hod. + Večera Pánova,
Partizánska Ľupča 18,30 hod. + Večera Pánova
Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Magurka 15,00 hod. + Večera Pánova

Veľký piatok:

Veľkonočné sviatky
Veľkonočná nedeľa:
Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Veľkonočný pondelok: Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Mgr. Ján Molčan
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VEĽKÁ NOC PEROM NÁŠHO RÍMSKO - KATOLÍCKEHO KŇAZA
VEĽKÁ NOC

Po čase odriekania prichádzajú dni oslavy. Po
Pôste prichádza Veľká noc. Kristus uskutočnil
dielo ľudského vykúpenia a dokonalého
oslávenia Boha, predovšetkým veľkonočným
tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu
smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil ţivot.
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a
zmŕtvychvstania je ţiarivým vrcholom celého
liturgického roku. Preto sa na chvíľu zamyslime
nad tým, čo to vlastne oslavujeme na Veľkú noc.
Pouvaţujme nad liturgiou jednotlivých dní, aby
sme ich mohli sláviť s veľkým duchovným
úţitkom.
Zelený štvrtok
Liturgiu Zeleného štvrtku preniká radosť, ale aj
hlboký smútok. Radosť, pretoţe v tento deň
Cirkev oslavuje poslednú večeru Pána, na ktorej
sa obetoval Otcovi pod spôsobom chleba a vína.
Ustanovil a zanechal nám vznešenú obetu
Nového zákona. Ţiaľ a smútok, lebo je to
začiatok Kristovho utrpenia v Getsemanskej
záhrade. V terajšej liturgii sa slávenie Veľkého
piatku začína uţ večer na Zelený štvrtok.
Umývanie
nôh
učeníkom,
ustanovenie
Eucharistie pri Poslednej večeri, Jeţišova
modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej
záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými
témami dnešného večera a noci. V slávení
večere je zjavné, čo znamená Jeţišovo utrpenie,
smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého i pre
ná. Jeţiš dáva svojím učeníkom chlieb a víno a

hovorí: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za
vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za
všetkých na odpustenie hriechov.“ Ohlasuje
svoju smrť a vysvetľuje jej zmysel: za vás a za
všetkých. Na pozadí starozákonných zmlúv,
ktoré boli predobrazmi, ustanovuje novú
zmluvu. Jeho krv vyliata za nás je krvou novej a
večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej
obety, ktorú dnes ustanovuje, svoju obetu na
kríţi, svoje zmŕtvychvstanie, svoje oslávené telo
a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali
jeho smrť a vyznávali jeho zmŕtvychvstanie,
kým nepríde v sláve. V prvej časti liturgie
budeme sláviť svätú omšu, ktorá nám
pripomína
Pánovu
Poslednú
večeru,
ustanovenie Oltárnej sviatosti, sviatosť kňazstva
a Pánov príkaz bratskej lásky. Pretoţe slávime
pamiatku
ustanovenia
Eucharistie,
je
svätostánok pred sv. omšou prázdny. Vo sv.
omši môţe byť obrad umývania nôh, ktorý
znamená Jeţišovu pokoru a lásku k ľuďom. V
druhej
časti
liturgie
bude
prenesenie
Najsvätejšej sviatosti, na miesto úschovy. Od
tejto sv. omše aţ do Veľkonočnej vigílie sa
uschováva na inom vhodnom mieste. To
symbolizuje Jeţišov odchod do Getsemanskej
záhrady, kde preţil chvíle osamelosti a úzkosť,
ktorú znázorňuje prázdny a otvorený
svätostánok. Nasleduje obnaţenie oltárov, ktoré
taktieţ znázorňuje zradu a opustenosť Pána
Jeţiša.
Veľký piatok
Cirkev nám v tento deň svojou liturgiou
pomáha preţiť ho a pochopiť jeho význam. Je to
pamätný deň smrti Jeţiša Krista na dreve kríţa a
preto aj deň najhlbšieho smútku. Slová
modlitieb, spevy a úkony obradov Veľkého
piatku hovoria do duše a nútia ju v skrúšenosti
pokľaknúť pod kríţ. Keď príde k oltáru, padne
pred oltárom na tvár a všetci v duchu s ním, na
znak veľkej skrúšenosti nad hriechom.
V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, náš
veľkonočný Baránok, Cirkev rozjíma o umučení
a smrti svojho Pána a Ţenícha a uctieva kríţ, a
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tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista
spiaceho na kríţi a prosí za spásu celého sveta.
Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície
neslávi Eucharistiu, pretoţe ju slávi sám Pán na
oltári kríţa. Kňaz a asistujúci prídu k oltáru v
tichosti, bez spevu. Poklonia sa, padnú na tvár a
všetci sa potichu modlia. Tento liturgický postoj
sa nazýva prostrácia, ako obrad vlastný tomuto
dňu, pretoţe vyjadruje jednak pokorenie
„pozemského človeka“ a jednak ţiaľ a bolesť
Cirkvi nad utrpením Pána. Liturgia Veľkého
piatku pozostáva z troch častí: z bohosluţby
slova s Pašiami (evanjeliové rozprávanie o
umučení Pána), poklony svätému kríţu a zo
svätého prijímania. V sobotu aţ do západu
Slnka Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a
rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o
zostúpení k zosnulým. V modlitbách očakáva
jeho zmŕtvychvstanie.
Veľkonočná vigília
Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním
Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína
svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych, a
pokladá sa za „matku všetkých vigílií“. V nej
totiţ
Cirkev
bdie,
očakáva
Pánovo
zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami
kresťanského zasvätenia. Slovo vigília je
latinského pôvodu a znamená bdenie alebo
nočnú stráţ. Veľkonočná vigília, v ktorej Ţidia
očakávali nočný prechod Pána, ktorý ich
vyslobodil faraónovho otroctva, neskôr slávili
ako pamiatku kaţdý rok; bola predobrazom
budúcej pravej Kristovej noci, to jest noci
pravého oslobodenia, v ktorej Kristus rozlámal
okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.
Veľkonočná vigília ma štyri časti: liturgiu svetla
s veľkonočným chválospevom, liturgiu slova,
liturgiu krstu a liturgiu Eucharistie. Podľa
tradície sa po liturgických obradoch na
Slovensku slávi eucharistická procesia na oslavu
vzkrieseného Krista. Obrady Veľkej noci
začínajú slávnosťou svetla. Kňaz s asistenciou
prechádza k miestu, kde je pripravený oheň a
poţehná ho. Do veľkonočnej sviece - paškála
vtlačí kríţ, grécke písmená α a Ω (prvé a
posledné písmeno gréckej abecedy – symbol, ţe
Jeţiš je Počiatok a Koniec všetkého), štyri číslice
letopočtu a päť hrudiek tymiánu, na znak

piatich rán, ktoré si Kristus ponechal na svojom
tele i po zmŕtvychvstaní. Táto veľkonočná
svieca je symbolom zmŕtvychvstalého Krista.
Potom kňaz zapáli paškál od posväteného ohňa.
Sprievod s veľkonočnou sviecou vchádza do
tmavého kostola. Tma je symbolom hriechu a
smrti.
Zapálená
svieca,
symbol
zmŕtvychvstalého Krista, je nádej pre ľudstvo
ponorené v temnosti hriechu a smrti. Smrť je
premoţená svetlom Kristovho vzkriesenia.
Liturgia
svetla
sa
končí
slávnostným
veľkonočným
chválospevom
na
oslavu
víťazného Krista. Chválospev ospevuje noc, v
ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne
vstal z hrobu. Druhou časťou liturgie je
bohosluţba slova. Uţ v prvých kresťanských
storočiach sa udeľoval katechumenom na
veľkonočnú vigíliu krst. Preto čítania zo Svätého
Písma boli vybraté tak, aby obsahovali základné
pravdy viery a morálne poučenia. Bohosluţba
slova obsahuje sedem čítaní zo Starého zákona
(môţu byť minimálne 3) a dve čítania z Nového
zákona. Vybraté čítania zo Starého zákona
vykresľujú najdôleţitejšie Boţie diela v dejinách
Izraela. Podávajú nám správu o stvorení sveta,
človeka, o povolaní Abraháma a prisľúbení,
ktoré dostal od Boha. Prostredníctvom Mojţiša
Boh vyslobodzuje svoj ľud z Egypta a prechod
cez Červené more sa stal predobrazom krstu.
Čítania nakoniec podávajú správu o uzavretí
novej, večnej zmluvy medzi Bohom a novým
ľudom, o pravej múdrosti a o novom srdci a
duchu, ktoré dostanú tí, ktorí sa znovu zrodia z
vody a z Ducha Svätého. Čítanie z Listu
Rimanom nám podáva teológiu krstu. Napokon
zaznie slávnostné aleluja (nespieva sa počas
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celého pôstneho obdobia) a čítanie zo sv.
evanjelia nám zvestuje Pánovo zmŕtvychvstanie,
čím vyvrchoľuje celá liturgia slova. Tretiu časť
veľkonočnej vigílie tvorí liturgia krstu.
Spásonosný účinok krstu nás očisťuje od
hriechu, začleňuje do spoločenstva Cirkvi a
dáva nám účasť na ţivote zmŕtvychvstalého
Krista. V raných časoch kresťanstva sa krst
udeľoval ponorením. Katechumen sa pri
ponorení do vody spája s Kristom umierajúcim
a pochovaným a pri vynorení z vody s Kristom
zmŕtvychvstalým.
Ak sa nevysluhuje krst, vo farských kostoloch sa
aspoň ţehná krstná voda. V litániách ku
všetkým svätým budeme prosiť oslávenú
Cirkev v nebi o pomoc a ochranu pre nás i pre
tých, ktorí budú pokrstení touto vodou. Ak sa
nevysluhuje krst a nesvätí sa krstná voda, ţehná
sa voda, ktorú pouţívame pri sväteninách. Kňaz
v modlitbe prosí nebeského Otca, aby Duch
Svätý posvätil vodu, ktorá očisťuje a oţivuje. Na
záver liturgie krstu si obnovíme krstné sľuby.
Pri obnovení krstných sľubov moţno získať za
zvyčajných podmienok úplné odpustky. Štvrtou

časťou
veľkonočnej
vigílie
je
liturgia
Eucharistie.
Doteraz sme sa stretli so vzkrieseným Kristom v
obraze svetla, Boţieho slova a vody. V tejto časti
liturgie sa s ním stretneme v eucharistickej
obete, v ktorej sa podstatne sprítomňuje vo
sviatostnom spôsobe chleba a vína. Podľa starej
tradície sa na Slovensku po liturgických
obradoch veľkonočnej vigílie koná Eucharistická
procesia na oslavu vzkrieseného Krista. Svoju
vieru, radosť a vďaku vzkriesenému Kristovi
prejavíme nielen v chráme, ale pred svetom.
Bdejme, očakávajme a s radosťou oslávme
zmŕtvychvstanie nášho Pána Jeţiša Krista.

VŠETKÝM PRAJEM POŢEHNANÉ
SLÁVENIE SVIATKOV NÁŠHO
VYKÚPENIA.

(Podľa Komentárov k liturgii Veľkonočného trojdnia
spracoval Mgr. František Plučinský, farský
administrátor Liptovský Michal)

ČRIEPKY ZO ŽIVOTA RÍMSKO-KATOLÍCKYCH VERIACICH V NAŠEJ OBCI
Tečie si rieka, plynie čas – nezastaví sa, tak ako i človek sa narodí a dni pracovné, všedné striedajú sni
sviatočné, kedy sa človek veriaci zastaví a po práci si dopraje i pre dušu pokrm duchovný.
Pre rímsko – katolíckych veriacich našej obce slúžila po mnoho desaťročí kaplnka vo Vlaškách, ktorá
príchodom nových občanov pri výstavbe Liptovskej Mary nepostačovala a tak si veriaci svojpomocne postavili
pred dvadsiatimi rokmi kostol, ku ktorému by mal zakrátko pribudnúť prístrešok nad schody, lebo tieto sú za
dažďa a sneženia nebezpečne hladké.
Pôvodná kaplnka však tiež potrebuje opravu, zakrátko by aj
ona mala dostať nový šat.
Veľká vďaka patrí spevokolu z rímsko – katolíckeho kostola,
ktorý už druhý rok obohacuje sväté omše a ostatné obrady
nádhernými spevmi, pod vedením obetavého zbormajstra Maťka.
Poďakovanie však patrí celému spevokolu za obetavý prístup, veď jeho
členovia tvoria jeden veľký, súdržný kolektív. Je prínosom nielen pre
nás, ale pre celú obec pri všetkých spoločenských podujatiach.
Podieľajme sa na spoločnej práci všetci, lebo to čo urobíme – robíme
pre seba.
Jozef Veverica
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AKO SME V ROKU 2013 HOSPODÁRILI
Pohyb finančných prostriedkov obce Vlachy za rok 2013
Príjmy:
Výnos dane z príjmov zo štátneho rozpočtu
Miestne dane
Poplatky za vývoz TKO
Príjmy z prenájmov
Správne a ostatné poplatky
Poplatky od rodičov- materská škola
Bežné transfery zo ŠR
Predaj kap. aktivít a pozemkov
Ostatné príjmy
Príjmy spolu:

126.832,-€
21.427,-€
9.253,-€
6.129,-€
1.717,-€
1.607,-€
12.212,-€
9.929,-€
13.378,-€
202.484,-€

Výnos dane z príjmov zo štátneho rozpočtu na rok 2013 bol navýšený oproti roku 2012 len o 1.401,-€ t.j. o 1,12
%.
Výdavky:
Program 1 Plánovanie, riadenie a kontrola
30.361,-€
V tom (mzdy starosta, hlavná kontrolórka obce, povinné odvody, cestovné, stravné, sociálny fond, audit, členské
príspevky do združení, projekt na zateplenie budovy kultúrneho domu Krmeš a budovy materskej školy, zmeny
a doplnky k územnému plánu obce)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 0,47 %.
Program 2 Interné služby
53.728,-€
V tom (odmeny poslanci a členovia komisií, povinné odvody, odmeny voľby , mzdy zamestnanci obce a povinné
odvody, dohody, cestovné, školné, stravné, sociálny fond, energie, voda, poštové a telekomunikačné služby,
všeobecný materiál, údržba budovy aj interiéru, poistky, poplatky bankám, splátky úveru , splátky úrokov z úveru)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 6,55 %.
Program 3 Služby pre občanov
14.299,-€
V tom (miestny rozhlas, verejné osvetlenie, web stránka, údržba cintorínov, údržba verejných priestranstiev, mzdy
a povinné odvody zamestnancov na protipovodňové opatrenie, občianske obrady)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli zvýšené o 39 % a to z dôvodu vykonania oplotenia cintorína Krmeš
a vodovodnej prípojky (2.575,-€), reorganizácie web stránky(599,- €), zvýšených výdavkov na údržbu verejného
priestranstva(842,-€)
Program 4 Bezpečnosť
5.875,-€
V tom (dobrovoľné hasičské zbory, civilná obrana, energia a údržba verejného osvetlenia)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli zvýšené o 6,55 % z dôvodu zvýšenej spotreby energie.

Program 5 Odpadové hospodárstvo
15.026,-€
V tom (vývoz komunálneho odpadu z domácností , separovaný odpad, vývoz komunálneho odpadu vo
veľkokapacitných kontajneroch a poplatky za jeho uloženie)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 3,98 %.
Program 6 Komunikácie
4.388,-€
V tom( zimná a letná údržba miestnych komunikácií )
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli zvýšené o 236,3 % € z dôvodu opráv miestnych komunikácií po zimnej
sezóne 2012.
Program 7 Vzdelávanie

51.405,-€
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V tom (mzdy a povinné odvody zamestnancov, energie, voda, telefón, internet, všeobecný materiál, bežná údržba,
dopravné ihrisko )
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 3,89 %.
Program 8 Šport
3.448,-€
V tom (energie, voda, údržba ihrísk, všeobecný materiál, bežný transfer pre TJ)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 3,58 %.
Program 9 Kultúra
5.996,-€
V tom( údržba kultúrnych domov, elektrika, voda, všeobecný materiál, odmena knihovníčke, knihy a časopisy do
knižnice, kultúrne podujatia- fašiangy, deň obce, Mikuláš, seniori)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 39,4 %.
Program 10 Bežné transfery
2.333,-€
V tom( príspevok pre spoločný stavebný úrad, a ostatné transfery)
Výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli zvýšené o 24,5 % z dôvodu poskytnutia transferu z obce viacerým
organizáciám.
Výdavky spolu:

186.859,-€

Celkové výdavky v porovnaní s rokom 2012 boli ponížené o 2.982,-€ t.j. o 1,57 %.
Iveta Moravčíková

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 5.2.2014
Uznesenie č. 1/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesenie
Uznesenie č. 2/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
Uznesenie č. 3/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 8/2013
Uznesenie č. 4/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
za september aţ december 2013
Uznesenie č. 5/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Vlachy
b) ukladá

finančnej komisii prerokovať na jej zasadnutí
predloţený návrh
c) ukladá
finančnej komisii materiál prepracovať a predloţiť ho
na schválenie obecnému zastupiteľstvu v mesiaci
marec 2014
Uznesenie č. 6/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s predajom bytu č. 2 vo vchode 1, na prízemí
bytového domu, súpisné číslo 149 na pozemku parc.
č. 109/32 v k.ú. Vlachy v podiele 1/1 Jánovi
Ţerebákovi, kde dôvodom hodným osobitného
zreteľa v zmysle písm. e) § 9a, ods. 8 Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom právnom
znení je záujem obce na zabezpečení bytových
potrieb obyvateľov obce a tieţ na personálnom
posilnení dobrovoľného hasičského zboru v obci, kde
kupujúci bude osobne aj materiálne podporovať
aktivity DHZ.
Uznesenie č. 7/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podmienky pre spolufinancovanie územného plánu
vlastníkmi pozemkov nad 6.000 m2 vo výške 0,30
Eura za 1 m2 celkovej výmery, určených v územnom
plane na výstavbu.
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Uznesenie č. 8/2014/01
Obecné zastupiteľstvo
ukladá obecnému úradu
osloviť
nasledovných
vlastníkov pozemkov:
Dvorský, Eugenica, Toma, Galia, Recycling Ţilina,

Koprna s uvedením termínu na ich odpoveď
25.2.2014
T: 10.2.2014

-db-

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
OBEC VLACHY v zmysle § 5 ods.3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 zákona NR SR 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
Materskej školy Vlachy, 032 13 Vlachy č. 109
Požadované kvalifikačné predpoklady:


vzdelanie podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá:











pedagogická prax s deťmi predškolského veku najmenej 5 rokov,
občianska bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z v znení neskorších predpisov,
zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
znalosť práce na PC,
osobné a morálne predpoklady,
organizačné, riadiace a komunikatívne schopnosti,
flexibilita,
absolvovanie vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:








písomná prihláška do výberového konania.
štruktúrovaný profesijný ţivotopis,
výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najviac dvoch strán,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona NR SR č.
317/2009Z.z.,
písomný súhlas s pouţitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013
Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu s dokladmi je potrebné doručiť v termíne 22.4.2014 na adresu
zriaďovateľa: Obec Vlachy č.126, Obecný úrad Vlachy, PSČ 032 13 Vlachy v zalepenej obálke s označením „
Výberové konanie“ – riaditeľ Materská škola Vlachy, NEOTVÁRAŤ.
Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do
výberového konania oznámené písomne, najmenej sedem dní pred jeho začatím.
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Voľby prezidenta Slovenskej republiky v našej obci – ako sme volili
1. kolo:
Počet oprávnených voličov: 506, účasť: 259 voličov, počet platných hlasov: 258
Poradie: 1. Rado Procházka - 72 hlasov, 2. Andrej Kiska – 61 hlasov, 3. Robert Fico – 59 hlasov.
Ostatní kandidáti získali menší počet platných hlasov.
2. kolo:
Počet oprávnených voličov: 493, účasť: 285 voličov, počet platných hlasov: 282
Poradie: 1. Andrej Kiska – 172 hlasov, 2. Robert Fico – 110 hlasov.
-db-

SPIEVANKY, SPIEVANKY...

Medzi tradície a zvykoslovie, ktoré šírime
medzi deťmi v materskej škole a v širšom okolí patrí
aj ľudová pieseň. Ako vznikla?
O ľudovej piesni sa vraví, ţe je večne ţivá,
ţe je tak stará ako ľudstvo samo. Vraj, keď sa človek
naučil hovoriť, naučil sa aj spievať. Kto napísal
ľudové piesne? Môţeme povedať, ţe ich zloţil ľud –
pri rôznych príleţitostiach: pri svadbách, krstinách
zábavách a hrách, ale určite aj pri práci. Napríklad
v poli, pri pasení kráv, oviec a husí.
Tam v pasekách hore, v zelenej siatine,
Tam švarnô dievčatko, zelenú trávu žne.
žalo ono, žalo, pekne si spievalo
a za každou hrsťou si zaujúkalo.

Text i melódiu skladali schopní, hudobne nadaní
ľudia - ako dospelí, tak aj deti, ţeny i muţi. Jeden
spevák alebo speváčka pieseň alebo melódiu
zaspievali a tí, ktorým sa páčila, ju prevzali.
Spievali ju spolu a neskôr aj priloţili ďalšie slová.
Tak sa skupinky ľudí ţijúcich na dedine stávali
tvorcami piesní.
Mnohým piesňam, ktoré vznikli pred sto, dvesto
moţno aj tisíc rokmi a zloţil ich ľud hovoríme
ľudové piesne. Odovzdávali sa ústnym podaním, a
tak sa nám zachovali dodnes. Ľudové piesne sú ten
najkrajší hudobný skvost, ktorý zdobí náš národ.
V piesňach je ukrytá história nášho národa a ţivot
a citový svet nášho ľudu.
V klenotnici sme našli veľa ľudových piesní, ktoré sa
spájajú s oslavou príchodu jari. Spievame ich s deťmi
a rozprávame sa o starých zvykoch. Vynášanie
Moreny, staroslovanskej bohyne zimy a smrti patrí
medzi prioritné aktivity našej materskej školy
v tomto jarnom období.. A ľudové piesne našich
predkov oţívajú v podobe hláskov našich detí.
-Mgr. Janka Humená-

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRMEŠ - VLACHY
Skúšky na odznak odbornosti Hasič II. a III. stupňa
23. 11. 2013 sa v 5. okrsku uskutočnili skúšky na odznak odbornosti Hasič II. a 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), Krmeša-Vlách (5. okrsok), Liptovskej Ondrašovej (1. okrsok) a Pribyliny
(9. okrsok). Komisia v zloţení 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. Medzitým príslušníci, plniaci skúšku o odznak odbornosti Hasič III. stupňa vykonali
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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 všetci zúčastnení príslušníci (piati odznak Hasič II. stupňa a traja odznak Hasič III. stupňa).
Vianočný stromček opäť svieti
21. 12. 2013 sme sa zišli pred obchodným domom Jednota v Krmeši, aby sme tak, ako kaţdý rok ozdobili
vianočnými svetlami jedličku, ktorá tu rastie. Minulý rok ju skoro zničil mráz, ale sme radi, ţe sa pomaly
spamätáva a znova sa oblieka do zeleného šatu. Naši členovia (Miroslav Krčula, Michal Krčula, Miroslav Hric
ml., Milan Tonka, Patrik Hlavatý, Ing. Jindřich Chvojka a Mirka Benikovská) ošatili jedličku do farebných svetiel
a na vrchol umiestnili hviezdu, symbolizujúcu príchod Vianoc.
Výročná členská schôdza
4. 1. 2013 sa uskutočnila Výročná členská
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš Vlachy v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Za
hojnej
účasti našich členov sme medzi nami privítali
predsedu Okresného výboru DPO Liptovský
Mikuláš Patrika Ferjanca, okrskového inštruktora
Romana Lovicha a starostu obce Vlachy Ladislava
Guotha. Na začiatku sme si minútou ticha
pripomenuli pamiatku zosnulých členov 5. okrsku
z DHZ Krmeš - Vlachy, ktorí nás opustili v roku
2013. Po uctení si pamiatky zosnulých členov
pokračovala schôdza tradičnými bodmi výročnej
schôdze. Najprv vyhodnotil svoju činnosť strojník,
referent mládeţe, veliteľ, predseda, pokladník,
hospodár a v závere sa k slovu dostali i hostia. Počas príspevku veliteľa DHZ boli slávnostne odovzdané získané
odznaky Hasič II.a III. stupňa a zároveň boli do nových hasičských hodností ustanovení členovia DHZ. V rámci
toho boli prerokované návrhy na odovzdanie medailí a čestných stuţiek. Predseda DHZ sa zameral na zhodnotenie
reprezentácie obce a DHZ za celý rok 2013. Hospodár informoval o prírastkoch do hasičskej zbrojnice a strojník o
starostlivosti o zverenú techniku. No nesmiem zabudnúť i na správu pokladníka, ktorá podrobne rozobrala naše
hospodárenie s financiami v roku 2013 (so zarobenými peniaţkami a nielen s nimi).
Keď sa k slovu dostali aj hostia, boli sme kladne ohodnotení zo strany starostu obce Vlachy za kladnú
reprezentáciu obce, za dobrú spoluprácu, ale aj za dosiahnuté výsledky v pohárových súťaţiach. Predsedovi OV
DPO LM bola polhodinka krátka. Odovzdal nám poďakovanie, ale aj novinky, ktoré sa dotýkajú DPO SR. Do
diskusie sa zapojilo len málo členov, ale po dve a pol hodine sme výročnú členskú schôdzu ukončili a ochutnali
kapustnicu, ktorú pripravil náš hlavný kuchár.
Po kapustnici pokračovala rozprava na jednotlivé témy, týkajúce sa DPO a spomienky na roky predchádzajúce a
rok 2013.

5. Hasičský ples
V kultúrnom dome vo Vlachoch sa dňa 25. 1. 2014 o 19:00 hod. začala spoločenská udalosť nášho
dobrovoľného hasičského zboru a to, uţ v poradí 5. Hasičský ples. Po príchode a privítaní hostí vo vyzdobenej sále
sa mohol konečne ples oficiálne otvoriť. Ples slávnostne otvorili moderátori večera predseda DHZ Miroslav Hric,
ml. a veliteľ DHZ Ing. Jindřich Chvojka. Po krátkom príhovore moderátorov zaznela hasičská siréna a ples sa
začal. Do tanca hrala a spievala kapela LIVE zo susednej obce Gôtovany. O polnoci bola vyhlásená tombola, v
ktorej bolo 75, vlastne 76 (keď rátam i cenu útechy) nádherných cien, za ktoré sa chcem poďakovať všetkým
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sponzorom a darcom. Po vyţrebovaní tomboly pokračovala zábava do bieleho rána, pokým stačili sily našim
hosťom. Dúfam, ţe i ten 6. Hasičský ples sa bude drţať hesla „Pokým Vy prídete na náš ples, tak i my prídeme na
Váš poţiar.“ Neberte toto heslo prosím doslovne, my prídeme aj tak.

Samozrejme musím spomenúť i tých, ktorých síce nebolo moc vidno, ale bez nich by sme ostali hladní. O
predjedlo a hlavný chod večera sa postarali tri sestry „Kubáňové“ - kuchárky Mirka Urbanová, Vierka Ferleťáková
a Janka Ďurišová a o kapustnicu Jano Švec s tímom kuchtíkov Miroslava Krčulu a Michala Krčulu. O obsluhu v
bare a akrobatické kúsky medzi stolmi sa postarala trojica Adriana Šuryová, Norbert Ferleťák a Mariana Ďurišová.
Výzdobe stolov a sály sa venovali naše šikovné manţelky a priateľky, pod vedením Dagmar Chvojkovej.
Musím sa poďakovať i všetkým ostatným, ktorých som tu nemenoval za ich pomoc uţ od štvrtka večera, aţ do
nedeľného večera (v tom je príprava sály na ples, ale aj jej upratanie po plese). A nielen im, ale aj všetkým darcom
a sponzorom, ktorí prispeli do tomboly krásnymi cenami.
Obecná bursovačka
V sobotu 8. februára 2014 o 8:15 hod.
stredoeurópskeho času v obci Vlachy začala
fašiangová bursovačka. Stretol sa 18 - členný
kolektív mladých ľudí, ktorí sa zamaskovali do
mnoţstva postáv z terajšieho ţivota, ale i ţivota
mládeţe a sci-fi. Na harmonike a ozembuchu ich
sprevádzala ľudová hudba z Trsteného. Celá trasa
začala v miestnej časti Krmeš, ďalej pokračovala
cez miestnu časť Vlašky a skončila vo Vlachoch. V
Kultúrnom dome vo Vlachoch ich uţ čakala
bursovnícka praţenica, klobáska a občerstvenie.
Chcem sa v mene DHZ poďakovať všetkým, ktorí
nejakou tou troškou prispeli k zachovaniu peknej
tradície v našej obci ale i tým, ktorí prispeli našej
Boţke do kabelky. O týţdeň neskôr naši členovia
pomáhali aj pri obecnej zabíjačke.
Halová súťaž vo Važci
Naši mladí hasiči sa v sobotu 22. marca 2014
zúčastnili halovej súťaţe Kolektívov mladých hasičov (ďalej
iba „KMH“) vo Vaţci. Naše ţeliezka v ohni sme postavili v
dvoch kategóriách (chlapci –
Samuel Hric, Jano Švec, Kristián Korpády, Tomáš Madliak a
dievčatá – Viktória Chvojková, Paulínka Rybárska, Klára
Zigová, Timea Vevericová a maskot Karolínka Chvojková).
KMH plnili štyri rôzne disciplíny – štafeta poţiarnych dvojíc,
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poţiarna štafeta 4x20 m, poţiarne kolky a uzlová štafeta. Oba naše kolektívy si počínali dobre. Nejaké tie trestné
sekundy sa nám započítali, hlavne v poţiarnych kolkoch a uzloch. Výsledný čas síce nestačil na prvé miesto, ale aj
tak sa im podarilo umiestniť na krásnych aj pódiových umiestneniach. Chlapci skončili na druhom mieste vo svojej
kategórii a dievčatá tesne za pódiovým umiestnením štvrté (to nevadí, o dva týţdne v Likavke to určite vylepšia).
Je mi ľúto, ţe v tomto ročníku sa súťaţe zúčastnilo iba deväť KMH. Dúfam, ţe o rok bude konkurencia väčšia a
nám sa podarí obhájiť, prinajlepšom si zlepšiť tohtoročné umiestnenie.
Chcem sa poďakovať i našim šoférom, ktorí nám pomohli s dopravou do Vaţca (Marek Veverica, Filip
Hlavatý). Marekovi Vevericovi patrí i poďakovanie za pomoc pri súťaţiach, kde rozhodoval ako rozhodca.
Všetky ďalšie informácie o našom Dobrovoľnom hasičskom zbore nájdete na našej webovej stránke
http://dhz-krmes.webnode.sk

Ing. Jindřich Chvojka, veliteľ DHZ Krmeš– Vlachy

FUTBALOVÝ KLUB
Vážení športoví fanúšikovia,
začína sa nám druhá polovica futbalového ročníka 2013/2014, kde sme zatiaľ po jej jesennej časti skončili
na predposlednom 7. mieste. V jarnej časti by sme veľmi radi chceli postúpiť o pár priečok vyššie, oproti jesennej
časti a tak trošku potešiť aj oko diváka. Dúfam , že sa hráčom vyhnú zranenia a hlavne sa hráči, ktorí sú po
operáciách stihnú dať rýchlo do poriadku. Som rád, že sa po menšej odmlke vracia hráč Stoľar, ktorý určite svojím
futbalovým umením dokáže nášmu mužstvu pomôcť. Týmto by som Vás všetkých chcel menom Futbalového
klubu Liptovské Vlachy srdečne pozvať na všetky zápasy jarnej časti a futbalistom zároveň popriať hodne zdravia.
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Rozpis jarnej časti:

8. kolo 27.4.2014 o 16:00
9. kolo 4.5.2014 o 16:30
10. kolo 11.5.2014 o 16:30
11. kolo 18.5.2014 o 17:00
12. kolo 25.5.2014 o 17:00
13. kolo 1.6.2014 o 17:00
14. kolo 8.6.2014 o 17:00

Vlachy – Hboltová
Gôtovany – Vlachy
Vlachy – Valaská Dubová
Vlachy – Kalameny
Ivachnová – Vlachy
Vlachy – Stankovany
Liptovská Osada – Vlachy
Róbert Klubica

PEROM NAŠICH MLADÝCH
Hľadanie šťastia
Šťastie je, alebo nie je? Šťastie je keď dostanem v škole jednotku? Nie, mama mi povedala: „To nie je šťastie,
to si sa len učila“. Rozmýšľam čo je šťastie a stále nenachádzam tú správnu odpoveď. Možno je šťastie nájsť na
lúke štvorlístok, alebo vyhrať prvé miesto v súťaži. Pokúšam sa nájsť odpoveď u svojich blízkych.
Najjednoduchšiu a zároveň najzložitejšiu odpoveď mi dala moja starká: „Ty si moje šťastie“! Naozaj je šťastím
pre niekoho to, že niekoho má? Pre moju starkú je šťastím to, že nás má. Pre môjho brata je šťastím keď dostane
novú PC hru, po ktorej dlho túžil, keď dá gól na futbale, alebo nebodaj dostane dobrú známku v škole. Pre mojich

rodičov je šťastím, že majú zdravé deti, že chodia do práce a že sa každý večer doma všetci stretneme. Najťažšie
bolo spýtať sa mojej krstnej mamy, či je šťastná. Pred pár rokmi jej zomrela dcérka, moja sesternica na ťažkú
nevyliečiteľnú chorobu. Krstná mama je od tej doby smutná a tiež sa málo smeje. Povedala mi, že nevie či je
šťastná, ale musí byť šťastná, aby bol šťastný jej synček, jej rodina a aj my.
Dospela som k záveru, že pre každého človeka má šťastie inú hodnotu, že na to aby bol človek šťastný
nepotrebuje veľký dom, drahé auto ...Na to, aby bol človek šťastný potrebuje svoju rodinu a priateľov, ktorí ho
vypočujú a podporia ho. Niektorí ľudia však takéto šťastie nemajú, nestojí pri nich rodina, priatelia, ktorí by im
pomohli. Z toho vyplýva len jedno: „Váž si to čo máš, iní o tom môžu len snívať“!
Vladka Hricová

OZNAMY
Prerušenie dodávky elektrickej energie od 8.30 hod. do 16.30 hod. z dôvodu vykonania plánovanej opravy
bude v našej obci nasledovne:
10. 4. 2014 – Vlachy, m.č. Krmeš od č.d.183 – 153, 184, 185, 241 – 274 vrátane 158, 156 (okrem bytoviek 269 –
271)
15. 4. 2014 – Vlachy, m.č. Krmeš od č.d. 188 – 215, vrátane obchodu a pohostinstva
24. 4. 2014 – Vlachy od č.d. 123 po koniec ulice č.d. 141, 122, 67 – 145.
29. 4. 2014 – Vlachy, m.č. Vlašky od č.d. 37 – 62.
Voľby do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy SR a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do Európskeho parlamentu na deň 24.
máj 2014. Na území SR sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Zmeny v platení daní a poplatku za komunálny odpad
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili nasledovné zmeny v platení daní a poplatku za komunálny odpad pre
rok 2014.



Došlo k zmene výšky poplatku dane za ubytovanie, keď táto daň je vo výške 0,40 € za osobu a
prenocovanie. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň odviesť obci jedenkrát ročne a to do 31. januára
kalendárneho roka za uplynulý rok.
Rovnako bol zvýšený aj poplatok za komunálny odpad, a to nasledovne:
Sadzba poplatku za zdaňovacie obdobie sa stanovuje ako súčin:

a) 0,0301 € a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci
trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať alebo
b) 0,0356 € a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, kedy osoba bola ubytovaná v nehnuteľnosti, ktorej
poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca ubytovacie služby v nehnuteľnosti alebo
c) 0,0301 €, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov, ak ide o poplatníka, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania alebo
d) 3,50 € za jeden vývoz a jednu 110 l nádobu v prevádzke platiteľa dane, ktorým je fyzická alebo právnická
osoba, oprávnená užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ak tento požiada
množstvový zber správcu dane do 31. januára.
Stručné vysvetlenie pre občanov – komunálny odpad sa pre rok 2014 stanovuje na sumu 11,- Eur na 1 osobu.
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OČAMI FOTOGRAFA – FAŠIANGY 2014

20

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na opäť veľmi úspešnom, už 4.
ročníku Obecnej zabíjačky. Všetkým tým, ktorí pre
dobrú vec obetovali svoj voľný čas a dovolenku
a prispeli tak k výbornej atmosfére tohto
fašiangového dňa. Ďakujeme folklórnej skupine
Chabenec z Dúbravy a Mirkovi Krčulovi za
atmosféru, ktorou dolaďovali túto februárovú
sobotu. Dovidenia o rok.
-db-
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