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VLACHANSKÉ 

NOVINY 
                                 Ročník X.  Spravodaj č. 2/2015 

 

 

Jeseň, ktorá nám pomaly klope na dvere je pre mňa takmer so železnou pravidelnosťou 

obdobím,v ktorom hľadám a nachádzam pokoj po “zemetraseniach” uplynulej časti kalendárneho 

roka. Neviem, čím to je, ale práve v tomto tichom období, keď sa príroda zaodeje do tých 

najkrajších farieb akosi prichádza do mojej duše kľud. Každý z nás má toto “svoje” obdobie v 

inom čase, pravdepodobne to má súvislosť s tým, ktoré ročné obdobie má ten, ktorý z nás 

najradšej. Vtedy sa akosi viac usmievame, vtedy bývame milší k iným, vtedy sa cítime o všetky 

starosti a trápenia ľahší. Poznanie, za ktorým stojí moja celoživotná skúsenosť z práce s ľuďmi 

však poukazuje na to, že sú medzi nami aj takí, ktorí ako keby nemali radi žiadne ročné 

obdobie. Mne je týchto ľudí úprimne ľúto. Každý z nás vyznáva iné hodnoty a zdravie je pre 

každého z nás určite na prvom mieste. Ale nie je náš zdravotný stav aj výsledkom toho, čo 

cítime, ako konáme, čo vyžarujeme, či aké máme medzi sebou vzťahy? V každej jednej sekunde 

každého jedného dňa sa nám život môže obrátiť naruby. Skúsme na to myslieť, keď budeme mať chuť 

udrieť do toho druhého, keď namiesto úsmevu budeme chcieť rozdávať nepokoj a zlo. Slnečnú jeseň 

vám prajem, nech je pre vás obdobím, kedy síce deň bude kratší, ale o to viac môže byť vo 

vašich srdciach tepla, pokoja a šťastia.  

            Dagmar Bruncková 
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Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.3.2015 poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, kde 

skonštatovali, že všetky prijaté uznesenia boli splnené. Hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková predložila 

správu o kontrolnej činnosti od mesiaca október 2014 do januára 2015. Za rok 2014 bolo vystavených 20 

odberateteľských faktúr v celkovej sume 7989,10 Eur, prijatých bolo 293 faktúr v celkovej sume  82.434,90 Eur. K 

31.10.2014 boli príjmy obce splnené na 75%, celkové výdavky na 68%. Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli 

na VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodnňovaní žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy, schválili dotáciu pre Futbalový klub 

Liptovské Vlachy vo výške 2650,- Eur. Schválená suma bola navýšená oproti predchádzajúcemu roku, nakoľko došlo 

k rozšíreniu súťaže a tým k zvýšeným výdavkom futbalového klubu. Schválená bola aj zmluva medzi Obcou Vlachy a 

firmou Terratechnik spol. s.r.o. Bratislava, ktorej predmetom boli práce na rozšírení verejného vodovodu – vetva A na 

ulici za pani Feketíkovou v m.č. Vlachy. Darovacou zmluvou medzi Obcou Vlachy a Mgr. Martinou Oravcovou 

získala obec do vlastníctva pozemky KN-C v k.ú. Vlachy č. 169/18, 165/8,168/2.  

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo14.5.2015. Zvolané bolo na základe protestu 

prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Vlachy č. 1/2015, ktoré bolo prijaté na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v marci 2015. Poslanci 

napadnuté VZN zrušili a protestu prokurátora 

vyhoveli. Zaoberali sa aj žiadosoťou Mgr. Mariana 

Krúpu o odkúpenie pozemku KN-C č.p. 106/2 v k.ú. 

Krmeš, ktorý by využil na postavenie altánku a 

prístrešku na autá pre svoju rodinu, s ktorou sa do 

obce opätovne prisťahoval. Ide o pozemok o rozlohe 

cca 500 m
2
, jeho presná rozloha bude vymedezná 

geometrickým zameraním. Poslanci s jeho žiadosťou 

súhlasili, obec bude postupovať v zmysle platných 

právnych predpisov. V závere rokovania poslanci 

obecného zastupiteľstva poverili starostu obce 

Ladislava Guotha k zabezpečeniu rozšírenia 

územného plánu o dodatok č. 1, na základe nových 

žiadostí vlastníkov pozemkov, ktorí toto rozšírenie 

budú aj plne financovať. 

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 

17.6.2015. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 

rozpočtové opatrenie, záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2014 bez výhrad, plán kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015, 

uzniesli sa (po prepracovaní) na VZN č. 1/2015 o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodnňovaní žúmp 

podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy a 

schválili prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 

ktorou je stavba “Rozšírenie verejného vodovodu – 

vetva A” o dĺžke 161 bm, ktorá je umiestnená na 

pozemku parcel KN-C č. 489/2 v k.ú. Vlachy 

Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Liptovskom 

MIkuláši za kúpnu cenu 12171,60 Eur. Okrem toho 

schválili dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu medzi 

obcou Vlachy a Boženou Moravčíkovou, ktorým bola 

nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú do 

31.12.2015. 

Zatiaľ posledné tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 16.9.2015. Poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili rozpočtové opatrenie, správu o kontrolnej činnosti hlavne kontrolórky obce od februára do 

augusta 2015, kde – okrem iného - kontrolou bolo zistené, že celkové príjmy sa k 30.6.2015 splnili na 49%, výdavky 

na 48%. Uznesenia obecného zastupiteľstva boli splnené, jedno zostáva v plnení. Hlavná kontrolórka obce 

vykonala kontrolu pokladničných operácií za 2. štvrťrok 2015, kde neboli zistené nedostatky pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami obce. Poslanci obecného zastupiteľstva taktiež schválili štatút obecnej knižnice a 

prerokovali plat starostu obce, ktorého výška je po valorizácii 1.416,- Eur. Zaoberali sa pokračovaním projektu 

pozemkových úprav, ktorý bol zahájený v roku 2013, kedy v našej obci prebehla anketa medzi vlastníkmi pôdy k 

uvedeným pozemkovým úpravám. Ich cieľom je výrazné zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a 

sprístupnenie pozemkov z verejných alebo spoločných komunikácií poľnohospodárskeho charakteru a zvýšenie 

trvalej hodnoty pozemkov s ich presným vytýčením. Zároveň poslanci schválili komisiu pre vyhodnotenie 

prieskumu trhu k pripravovanému dodatku územného plánu v zložení Ján Podhor, Michal Krčula, Renata 

Bolibruchová.   Viac na www.obecvlachy.sk v časti obecné zastupiteľstvo – zápisnice a uznesenia.  

            Dagmar Bruncková 

http://www.obecvlachy.sk/
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Kurz prvej pomoci členov DHZ 

 

Život v svojej podstate prináša prevažne radosti no niekedy i strasti. Mám na mysli starosti v podobe obyčajných 

odrenín, či modrín našich detí pri každodennom šantení. Ako rodičia si s nimi vieme ľahko poradiť. Ale čo, ak sa 

ocitneme v zložitejšej  situácii? Situácii, kedy je niekto z našich blízkych v ohrození života alebo sme svedkami a 

musíte pomôcť na mieste autonehody, či pracovného úrazu. Zlomeniny, krvácanie, popáleniny, dusenie sa, či šok, 

tieto veci nie sú určite nikomu príjemné.  

Môžeme si povedať, že poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou záchrannej zdravotnej služby a jej zavolaním sa naša 

úloha končí. Ale priemerný čas ich dojazdu na miesto udalosti sa pohybuje medzi 11 až 20 minútami. O živote však 

často rozhodujú sekundy, preto musíte vedieť pomôcť ešte do príchodu profesionálov. Rýchlo a správne. Na to nám 

slúžia teoretické vedomosti a praktický nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov, ktoré nám dodajú sebaistotu 

a odvahu. 

 

 
 

 

I v duchu tejto myšlienky sa časť hasičského 

družstva z Krmeša v zložení Martin Smitek, 

Miroslav Krčula, Maroš Smitek, Peter Krčula 

a Miroslav Hric zúčastnilo kurzu prvej pomoci, 

organizovaným Slovenským Červeným krížom 

v Liptovskom Mikuláši. Cieľom kurzu bolo 

osvojenie si vedomostí, zručností a základných 

postupov správneho poskytovania prvej pomoci 

pri život ohrozujúcich stavoch. Výučbu 

zabezpečujú kvalifikovane vyškolení inštruktori 

SČK, pričom používajú modernú výučbovú 

techniku, pomôcky a výučbové modely. Na kurze 

sme získali nielen teoretické vedomosti, ale v 

prvom rade praktické zručnosti potrebné na 

poskytnutie prvej pomoci. Najdôležitejším 

faktorom však zostáva psychika, riešenie 

problému s chladnou hlavou. 

Kurz v trvaní 8 hodín sa uskutočnil v sobotu 

28.2.2015 a okrem členov nášho DHZ sa ho v ten 

deň zúčastnilo ďalších 15 ľudí z iných DHZ 

okresu Liptovský Mikuláš. Cena kurzu je 

19eur/osobu a bol hradený z plánovaných 

prostriedkov Obce Vlachy, z programu 

Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi, školenia 

a kurzy DHZ. V každodennom živote nie každý 

má čas a financie na absolvovanie kurzu, no stačí 

pár kliknutí na internete a formou testu si veľmi 

jednoducho vieme priblížiť a zopakovať základné 

pravidlá prvej pomoci. 

Majme na mysli, že operátori na linkách 155 a 112 

sú nám vždy k dispozícii, no pri stresových 

situáciách potrebujú našu spoluprácu – v prvých 

sekundách konať a rozhodovať musíme my! 

 

                                                                                 Miroslav Hric 

                                                                                      predseda DHZ Krmeš-Vlachy 
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Zásahová činnosť DHZO Vlachy a DHZ Krmeš - Vlachy 

POŽIAR  LESNÉHO PORASTU 

Dňa 29. 8. 2015 od 8:00 hod. sa uskutočnilo taktické 
cvičenie pod vedením Okresného riaditeľstva HaZZ 
Liptovský Mikuláš a za účasti ďalších DHZ okresu 
Liptovský Mikuláš zaradených v plošnom zaradení síl 
a prostriedkov hasičských jednotiek do skupiny B 
(Krmeš – Vlachy, Partizánska Ľupča, Liptovská 
Ondrašová, Liptovská Porúbka, Bobrovec, Bodice) na 
imitáciu lesného požiaru v lesnom poraste nad 
chatou Repiská v katastrálnej časti Demänovská 
dolina. Požiar vznikol v nedostupnom horskom 
teréne pre kolesovú techniku a voda sa dopravovala 
diaľkovým hadicovým vedením s prevýšením cca do 
140 výškových metrov z CAS 30 T815 – 7 cez 
čerpadlá a jazierkové systémy. DHZ Krmeš – Vlachy 
zabezpečoval prvý úsek vedenia po prvé čerpadlo 
a výstavbu stanovišťa pre čerpadlo č. 1, ktoré 
zabezpečovalo vytlačenie vody z cisterny do prvého 
umelého jazierka pre DHZ Liptovská Ondrašová. Na 

vytvorenie vedenia boli použité 4 ks hadice B72 (cca 80 m). Naša jednotka ďalej vybudovala plošinu pre uloženia čerpadla a jeho 
zabezpečenie lanami proti zošmyknutiu pri prevádzke. 

Všetkým prítomným sa podarilo diaľkové vedenie 
vybudovať do 40 min a zabezpečiť dostatok hasebných 
látok na požiarovisko. Po lokalizácii a likvidácii požiaru 
bol materiál na vybudovanie diaľkového vedenia 
zbalený a na spoločnom vyhodnotení boli zhodnotené 
nedostatky a vzniknuté problémy počas výstavby 
diaľkového vedenia, ale i klady vybavenia jednotlivých 
DHZ.  Na záver sa poďakovala všetkým účastníkom 
taktického cvičenia Okresná riaditeľka HaZZ Liptovský 
Mikuláš pplk. PhDr. Eva Krajčiová  a vyzdvihla význam 
DHZ pre podporu profesionálnych jednotiek. Počas 
cvičenia bolo vykonané preverenie dostupnosti 
veliteľov DHZ na vyhlásenie požiarneho poplachu 
cestou operačného strediska Krajského riaditeľstva 
HaZZ Žilina. Taktického cvičenia sa za DHZ Krmeš – 
Vlachy zúčastnili Bc. Miroslav Hric, Ing. Jindřich 
Chvojka, Michal Krčula a Maroš Smitek. 

 

 

 

 



5 
 

NEBEZPEČNÉ SRŠNE 
Dňa 31. 8. 2015 o 20:20 hod. bol 

oznámený veliteľovi DHZO Vlachy výskyt 

sršnieho hniezda v dočasnej stavbe 

(dočasný sklad stavebného materiálu) na 

pozemku pri rodinnom dome v miestnej 

časti Vlachy. Jednotka vykonala 

technický zásah o sile dvoch členov DHZ 

Krmeš – Vlachy a uvedené hniezdo 

zlikvidovala použitím prípravku na 

ničenie hmyzu a povysávaním hniezda 

do zbernej nádoby. Po zlikvidovaní 

hniezda sa vyčistila stena skladu 

a zamedzilo sa opätovnému 

vybudovaniu hniezda. 

 

ČÍM SA MÔŽE DHZ KRMEŠ – VLACHY POCHVÁLIŤ 

Súťaž mladých hasičov „Hra Plameň“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na futbalovom ihrisku vo Vlachoch sa dňa 6. 6. 2015 uskutočnila súťaž kolektívov mladých 
hasičov – mladých Plameniakov. Na štart sa postavilo päť desaťčlenných súťažných kolektívov 
v kategórii chlapci a dievčatá. Na štart štyroch disciplín (teoretická príprava, štafeta, 
medzinárodný útok CTIF a požiarny útok s vodou) sa postavilo i družstvo dievčat z Vlách. Musím 
povedať, že sa nám družstvo podarilo postaviť až po draftovaní dievčat z okolitých dedín (Svätý 
Kríž, Dúbrava a Ľubeľa), ktoré doplnili počty dievčat z miestnej časti Krmeš, Vlachy a Vlašky. 
Naše dievčatá si v súťaži viedli veľmi dobre a podarilo sa im v súťaži skončiť na druhom mieste 
(teoretická príprava, štafeta, medzinárodný útok CTIF). Požiarny útok bol hodnotený samostatne 
a kolektívy si zmerali sily v súťaži O pohár riaditeľky okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský 
Mikuláš. Naše dievčatá skončili na prvom mieste a odniesli si víťazný pohár, ktorý ostal na 
domácej pôde. 

Družstvo dievčat bolo zložené: Viktória Chvojková, Paulína Rybárska, Beata Stankovianska, 
Karolína Chvojková, Danka Polečová, Lucia Polečová (Vlachy), Martina Nosická (Dúbrava), Ivana 
Durná, Diana Staroňová (Ľubeľa), Barbora Jelínková a Kateřina Jelínková (Svätý Kríž).  
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Súťaž o Pohár starostu obce Vlachy 

Dňa 25. 7. 
2015 sa 
v popolud
ňajších 
hodinách 
uskutočnil 
už v poradí 
IX. ročník 
súťaže 
O pohár 
starostu 
obce 
Vlachy 
v požiarno
m útoku 
hasičských 
družstiev. 
Táto súťaž 
je už po 
tretí rok aj 
jedným 
z bodovaných kôl Okresnej hasičskej ligy Liptovský 
Mikuláš. V tomto ročníku nám na začiatku neprialo 
počasie, ale po vybehnutí prvého súťažného družstva 
sa umúdrilo a spoza oblakov vyšlo slniečko. Na 
štartovej listine bolo spísaných 14 súťažných družstiev 
v kategórii Muži, Ženy a Starí páni. Súťažné družstvá 
bežali v zmysle štatútu a pravidiel OHL. Hlavným 
rozhodcom bol Okresný riaditeľ OV DPO Liptovský 
Mikuláš Patrik Ferjanc. Výsledková listina sa plnila 
veľmi rýchlo z dôvodu, že bola skrátená doba na 
prípravu jednotlivých družstiev na 4 min.. Po skončení 
hlavnej súťaže v kategórii Muži a Ženy začala kategória 

Starí páni. Výsledného vyhodnotenia sa za obec 
Vlachy zúčastnil zástupca starostu obce Vlachy Jozef 
Forgáč, ktorý v záverečnom príhovore poďakoval 
všetkým prítomným športovcom, ale aj divákom za 
účasť a podporu podujatia. Na záver odovzdal putovný 
pohár Starostu obce Vlachy tímu DHZ Oravská Poruba, 
ktorý dosiahol výsledný čas 15,288 s. Náš DHZ Krmeš - 
Vlachy sa umiestnil na druhom mieste v kategórii Muži 
s výsledným časom 18,798 s. V kategórii Starí páni sa 
tím Vlachy umiestnil na prvom mieste. Už sa tešíme na 
ďalší 10. ročník. 

 
Čo nás ešte čaká do konca roka? 

 
 Jesenno-branný pretek kolektívov mladých hasičov dňa 19. 9. 2015 o 9:00 hod. v Liptovskom Petre. 

 8. kolo OHL Liptovský Mikuláš dňa 19. 9. 2015 o 19:00 hod. – Námestie mieru. 

 V mesiaci október po zverejnení termínu súťaže kolektívov mladých hasičov v Likavke - Hasičský viacboj – „Čo 
páli to uhasíme – spoločne proti nude a pre hľadanie pozitívnych hodnôt v nás“. 
 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým našim členom, ale i nečlenom DHZ Krmeš - Vlachy, ktorí pomohli pri 
zorganizovaní podujatí, organizovaných naším zborom. Poďakovanie patrí i ostatným zložkám obce Vlachy, ktoré 

pomohli a spolupracovali pri organizácii podujatí. Teda ešte raz „všetkým veľké ďakujem“. Ďalšie podrobnosti 
o nás a o našej činnosti sa dozviete na našej webovej stránke: http://dhz-krmes.webnode.sk 

 
         Jindřich Chvojka 
   veliteľ DHZ Krmeš - Vlachy 

 

http://dhz-krmes.webnode.sk/
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Ďakujeme všetkým vám za to, že ste prišli, ďakujeme našim kňazom, hosťom, vystupujúcim súborom, 

sponzorom, DJ Rudkovi, ďakujeme moderátorovi, DJ Majcovi a hlavnému sponzorovi Dňa obce 2015 

Majovi Krúpovi, skupine Ploštín Punk a všetkým tým, ktorí vlastnými rukami prispeli k úspešnému 

priebehu tohto dňa.  

 

ŽIVÝ STAROVEK 

Cez prázdniny 11. júla 2015 to na Havránku 

ožilo starovekom. Usídlili sa tu Kelti, Rimania 

aj Vikingovia, a to doslovne. Rímske légie si 

postavili kompletný tábor so stanmi, 

v ktorých boli kožušiny na spanie, so vstupnou 

bránou so strážou, s vlajkou a hlavne 

v dobovom oblečení – brnení. Pre detských 

návštevníkov bolo očarujúce sledovať ich 

boje s ostatnými kmeňmi, a keďže všetky 

vyhrali, najlepšia odmena bola 

odfotografovať sa s rímskou prilbou 

a štítom. Veliteľ rímskej jednotky pekne 

a detailne popísal odev každého bojovníka 

(neboli všetci rovnakí) a tiež taktiku a spôsob 

boja. Ešteže to bolo len ,,akože“. Pri 

ostatných táboroch sme mohli vidieť stánky 

s jedlom, prepletanými náramkami, kovanými 

pomôckami, ako aj bohatšiu rodinu s deťmi 

a množstvom kožušín, ktorej robil spoločnosť 

írsky vlkodav. Všetci tiež boli oblečení 

v dobovom oblečení a veliteľ každej jednotky opísal funkciu a aj odev každého bojovníka. Poobede sa konalo 

tradičné keltské obetovanie, ktoré sme už nevideli. Bol to už 4. ročník a hostia prišli z Čiech, Poľska a zo 

Slovenska. Na rok sa prídeme pozrieť zase.         Dagmar Chvojková 
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NÁVŠTEVA ZO SRBSKA 

V posledný augustový víkend k nám zavítala 

návšteva zo Srbska. Nie, nebolo to len tak, ale 

v rámci družby s DFS Ďumbier zavítal na Slovensko 

DFS Vienok. Deti vo veku 12-15 rokov sa rozdelili do 

rodín ďumbierákov, kde si našli svojich kamarátov. 

Viktoria si vybrala dve dievčatá Andreu a Aňu. Ich 

pobyt nás obohatil nielen o spoločné zážitky, ale aj 

o program, o ktorý sme sa postarali. Prišli vo štvrtok 

podvečer. Na druhý deň ráno vycestovali na 

Oravský zámok (aby rodičia mali menej starostí, 

príp. ak boli v práci) a spoznali kúsok nášho 

krásneho Slovenska. V sobotu sa všetci zhromaždili 

v Kultúrnom dome vo Vlachoch, aby tancom 

a spevom otvorili 6. ročník Dňa obce. Potom ich 

čakala odmena v podobe kúpania v kúpeľoch na 

Lúčkach, kde mali večerné vystúpenie. V nedeľu sa všetky folklórne súbory z Liptova stretli na Detskom folklórnom festivale 

v Ploštíne a večer sa konala rozlúčková diskotéka. Ani sme sa nenazdali a ubehlo to ako voda. V pondelok ráno pri autobuse 

padli posledné objatia, foto na rozlúčku a veru vypadla aj nejedna slza. Musím povedať, že deti boli milé a slušné a zjedli 

všetko. Akurát nikdy nejedli pirohy, tak sme ich na uvítanie uvarili. Pri rozhovoroch s ,,našimi“ dievčatami sme sa dozvedeli 

rôzne veci. Napr. že sa učia na samé päťky. To našu Viki udivilo najviac, pretože v Srbsku majú ruský systém hodnotenia. 

A keď sa takto dobre učia, chceli by vyštudovať zdravotnú školu. Andrea za zubnú lekárku a Aňa by chcela vyrábať detské 

strojčeky na zuby. Jazyková bariéra nebola, pretože sú to Srbi žijúci v Kysači a tam žije skoro 4000 Slovákov. Majú aj svoju 

slovenskú základnú školu pomenovanú po Ľudovítovi Štúrovi. Aj Štúr by sa potešil, že aj v ďalekom svete si zachovali jazyk, 

kultúru a zvyky.                 Dagmar Chvojková 

 

Čo s odpadom 

Neustále sa prizvukuje, že treba triediť odpad. Je to dôležité z hľadiska životného prostredia, ale aj ekonomického. Pre občana 

to znamená toľko, že od roku 2016 sa poplatok za komunálny odpad bude musieť zvyšovať. Prichádza do platnosti nový 

zákon, kde vyplýva povinnosť občanom triediť odpad a zároveň zamedzuje obciam doplácať na občanov vyvezený odpad. Čiže 

obec musí na poplatku za komunálny odpad vybrať toľko, aby pokryla náklady na jeho vývoz a uloženie za celý rok. Ako ich 

znížiť? Komunálny odpad stojí 24,31 € za tonu, jeho uloženie na skládku stojí 4,98 € za tonu  a vysypanie každej nádoby stojí 

1,32 €. 1 tona separovaného odpadu stojí 3,00 €. Preto by nám malo  záležať na tom, aby komunálneho odpadu bolo čo 

najmenej. 

Rok Odpad KO  
v tonách 

plasty sklo papier kov Poplatok 
za vývoz 

a uloženie  
spolu v  € 

2011 171,40 4,78 21,70 26,43 0,89 14457 

2012 166,97 6,26 13,90 28,60 0,00 15649 

2013 168,95 8,10 21,13 48,42 0,02 15285 

2014 168,68 6,33 22,46 32,65 0,116 15964 

Tab.: Evidencia komunálneho a separovaného odpadu za roky 2011 až 2014 v našej obci. 

Dagmar Chvojková 
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Ochotnícka divadelná skupina Havránok otvorila 

ďalšiu sezónu a začala nacvičovať novú divadelnú hru.  

Aj tento raz je to hra zo života napísaná perom 

Františka Reháka o ľuďoch v liečebni v Tatranskej Polianke. No ako 

to už v liečebni býva, niekto si vylieči telo, iný dušu a niekomu do 

života vkročí láska. Premiéru si nenechajte ujsť na vianočné 

sviatky.  

Po úspechu detského divadielka na Dni matiek, sa aj toho roku 

pokúsime nacvičiť peknú hru s našimi deťmi, ktoré sa predstavia 

na Mikuláša a potešia tak nielen rodičov,  ale aj ostatné deti 

a obohatia vianočný program.  

 

Všetci ste srdečne vítaní! 

 

P.S. Toto cestou chcem poprosiť občanov, ktorí majú doma 

parochne, aby nám ich darovali, budeme veľmi vďační! Ďakujeme! 

Dagmar Chvojková 
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490. VÝROČIE REFORMÁCIE V PARTIZÁNSKEJ (NEMECKEJ) 

ĽUPČI 

Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča si začiatkom júla 2015 pripomenul 490. výročie prvej písomnej zmienky o 
reformácii v bývalom kráľovskom mestečku Nemecká Ľupča. Podľa starého rukopisu Diarium Puchalianum už v 
roku 1525 boli obyvatelia Nemeckej Ľupče luteráni a v obidvoch mestských chrámoch, malom špitálskom chráme 
pri cmiteri (kostôlok) a veľkom Kostole sv. Matúša na námestí sa Večera Pánova prisluhovala „pod obojím“. V tom 
istom roku začali luteráni stavať mestskú vežu pri Kostole sv. Matúša. Za reformátora Nemeckej Ľupče a za 

organizátora evanjelického cirkevného zboru možno považovať kňaza Štefana Špettingera.  
Podľa katolíckeho schematizmu od Némethyho bol Špettinger pre „luteránsku herézu“ odsúdený na väzenie v roku 
1525. Na základe archívnych dokumentov mesta Banská Bystrica prof. Karol Rozenauer píše: „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 
Ostrihomu, kde boli 

uväznení. Palatín Štefan 
Verboczy ich chcel popraviť, 
pretože sa Ľupčania 
prihlásili medzi prvými ku 
Lutherovej reformácii".  
Práve tieto udalosti si 
cirkevný zbor pripomenul na 

celozborových slávnostiach, 
ktoré sa začali už v sobotu 
večer 11. júla 2015 
službami Božími so 
spoveďou a prisluhovaním 
velebnej sviatosti svätej 

Večere Pánovej v 
matkocirkevnom chráme 
Božom v Partizánskej Ľupči. 

Slovom Božím pri tejto 
príležitosti poslúžil velebný 
brat farár Vladislav Ivičiak z 
Báčskeho Petrovca v 

Srbsku, ktorý bol od piatka 
spolu s 50 členmi 
slovenského evanjelického 
cirkevného zboru z 
Báčskeho Petrovca na 
partnerskej návšteve 
cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči.  

Po službách Božích bolo v chráme Božom duchovno-
hudobné pásmo venované odkazu a dielu Juraja 
Tranovského, ktorého manželka po jeho smrti do 
roku 1643 bývala na ľupčianskej fare. Pásmo 

pripravil, režíroval a spevom i hrou na organe viedol 
brat Martin Melišík, kantor cirkevného zboru v 
Záriečí. Svojou prítomnosťou od soboty večera 
cirkevný zbor poctil dištriktuálny brat biskup VD 
Slavomír Sabol s manželkou.  
Slávnosť vyvrcholila v nedeľu dopoludnia 12. júla 
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2015 slávnostnými službami Božími v 
matkocirkevnom chráme Božom, na ktorých slovom 
Božím poslúžil dôstojný brat biskup VD Slavomír 
Sabol. Históriu ľupčianskeho cirkevného zboru 

priblížili domáci zborový farár Ján Molčan a zborová 
dozorkyňa Janka Janičinová. Služby Božie svojím 
vystúpením obohatil spevokol cirkevného zboru z 
Báčskeho Petrovca, ako i domáca hudobná skupina 
Hosana.  
Po službách Božích boli v areáli kostola zasadené dva 
pamätné stromy reformácie: jeden k 490. výročiu 

reformácie v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči a druhý 
k 600. výročiu upálenia majstra Jana Husa.  
 

Slávnosť pokračovala posvätením historického 
dvojkríža pred miestnou evanjelickou farou. Tento 
historický dvojkríž pochádza z roku 1783 a pôvodne 
bol umiestnený na drevenom tolerančnom chráme, 

ktorý v roku 1785 vyhorel. Zreštaurovaný dvojkríž, 
ktorý tvorí pamätník 490. výročia reformácie 
Partizánskej  (Nemeckej) Ľupče a 600. výročia 
upálenia majstra Jana Husa posvätil dôstojný brat 
biskup VD Slavomír Sabol. Slávnosť bola ukončená 
mohutným spevom hymnickej piesne „Kto za pravdu 
horí...“, do ktorého sa pridal zvučný hlahol 

„Lutherových zvonov“ ľupčianskeho evanjelického 
chrámu Božieho. 
 

Na drevených trámoch kancelárie ľupčianskej fary sa zachoval latinský nápis z roku 1687, ktorý je vyznaním 

predkov z minulosti a naším krédom v prítomnosti s nádejou upretou 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!" 

                                                                     
Ján Molčan, zborový farár , CZ ECAV Partizánska Ľupča 

 

 

 

23. SEPTEMBRA 2015 NÁS SO STAROSTOM OBCE, NA KRÁTKEJ NÁVŠTEVE SVOJHO FARSKÉHO ÚRADU V LIPTOVSKOM MICHALE, PRIVÍTAL 

RÍMSKO-KATOLÍCKY KŇAZ MGR. FRANTIŠEK PLUČINSKÝ. NA TERASE, PRI DOBREJ KÁVE SA ROZHOVORIL O TOM, ČO SA MU SPOLU S 

VERIACIMI PODARILO V TOMTO ROKU VO FARNOSTI UROBIŤ. PO DLHÝCH ROKOCH SA AJ ZA POMOCI NAŠEJ OBCE ZREKONŠTRUOVALA 

KAPLNKA VO VLAŠKÁCH Z ROKU 1930, KTORÁ PO VÝSTAVBE NOVÉHO KOSTOLA PRESTALA SLÚŽIŤ SVOJMU ÚČELU A DNES SA VYUŽÍVA 

AKO CHLADIACA MIESTNOST PRE ZOSNULÝCH. NOVÝ ŠAT SI ŽIADALA DLHÉ ROKY A JEJ OPRAVOU SA STALA PEKNOU SÚČASŤOU NÁMESTIA 

V TEJTO MIESTNEJ ČASTI. PRÁCE POKRAČUJÚ AJ V SAMOTNOM LIPTOVSKOM MICHALE, KDE SA VYMENILI VŠETKY OKNÁ NA FARE, V 

SÚČASNOSTI SA POZEMOK OKOLO FARY OPLOCUJE A PRED ZIMOU OCHOTNÍ VERIACI UPRAVIA AJ PRIESTOR PRED FAROU, KDE SA 

ROZPLANÍRUJE PRIVEZENÁ ZEMINA A PRIPRAVÍ SA TAK NA JARNÝ OSEV TRÁVOU. TAK, AKO V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI OCHOTNE POMÁHAJÚ 

NAŠI EVANJELICI, SME RADI, ŽE ROVNAKO POMÁHAJÚ NAŠI OBČANIA AJ VO SVOJEJ RÍMSKO-KATOLÍCKEJ FARNOSTI, KDE OKREM 

LIPTOVSKÉHO MICHALA PATRÍ IVACHNOVÁ A NAŠA OBEC, VRÁTANE ZATOPENÝCH OBCÍ, PATRIACIH V MINULOSTI DO SVÄTEJ MARY. 

 

            DAGMAR BRUNCKOVÁ 
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Zdravím všetkých priateľov 
stolného tenisu vo 
Vlachoch a rád by som 
pridal pár riadkov. Po  
sezóne 2014/2015, ktorú 
sme ukončili ako úplní 

nováčikovia na peknom 8. mieste, sa nám tu zrazu hlási nová súťaž, ktorú začíname zápasom 
25.9.2015 vo Veternej Porube proti domácemu A mužstvu. Po zimnej sezóne sme mali letnú pauzu, 
ktorú sme využili v marci na stretnutie a celkové vyhodnotenie našej pôsobnosti v súťaži. Ľubko 
Šavrnoch nám navaril fantastickú kapustnicu, vyhodnotili sme ukončenú sezónu, posedeli sme, 
porozprávali sme sa  vo výbornej atmosfére a konečne sme si zahrali pinec aj s manželkami. 
V apríli sme organizovali stolnotenisový turnaj s účasťou 8. ligy hráčov z Veternej Poruby a hráčov 
4. ligy zo Starej Bystrice z Kysúc. Podarilo sa nám vybojovať  si  výborné 1. a 2. miesto, čo ma 
asi najviac potešilo, preto by som sa chcel poďakovať  nášmu Vladkovi Jendrušákovi, ktorý to 
skvele zorganizoval a Jankovi Podhorovi, ktorý sa „venoval“ vareniu výborného guláša, kým my sme 
zápolili v turnajovej hre. V lete sme si dali pauzu na oddych a začali sme viac času tráviť 
s rodinami a stolný tenis sme vypustili z hláv. Po letnom zaháľaní sme nedávno začali trénovať, 
zahrali sme si aj prvý prípravný zápas proti Ivachnovej, ktorú sme zdolali 15:3. Plánujeme stihnúť 
teraz pred súťažou namontovať nové neónové svietidlá  namiesto starých halogénov, ktoré budú 
estetickejšie a hlavne úspornejšie. Zakúpili sme ich z finančných prostriedkov obce a tak by som 
rád poďakoval pánovi starostovi a aj našim poslancom  za finančnú podporu, ktorá nám pomohla. 
Chcel by som poďakovať aj našim 
dievčatám zo Združenia priateľov obce 
Vlachy, Vlašky, Krmeš za používanie 
jedného stola a prefinancovanie 
prostriedkov 2%,  ktoré sme si v 
okruhu našich hráčov, známych a ich 
rodín vyzbierali. Teraz si už konečne  
budeme môct zakúpiť  vytúžený 
stolnotenisový robot, na zlepšenie 
techniky našej hry. Keď som už pri tom 
ďakovaní, tak isto nesmiem zabudnúť aj 
na Klárku Zigovú, ktorá nám robí počas 
zápasov zapisovateľku výsledkov setov 
stretnutia a aj jej otcovi Jurkovi, ktorý 
nás neraz čakal po zápase 
s pripraveným občerstvením, čo nás nesmierne potešilo. Tak a to bude asi tak všetko, čo máme 
nové, držte nám palce a ak budete  mat čas a chuť, príďte nás podporiť na naše stolnotenisové 
zápasy, ktoré budú odohrávané v sobotu o 18:30 hodine v Kultúrnom dome vo Vlachoch.  

 
Nová súpiska ST-VLACHY:  
Droppa Roman, Guttler Peter, Protuš Rudolf, Malenka Tibor, Hric Vladimír, Mikita Ján, Jendrušák 
Vladimír, Šavrnoch Luboš, Zigo Juraj, Droppa Matej, Bruncko Vladimír. 
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 8.liga -  2014/2015 
 

 

1.   Lipt.Porúbka  A    22 19 1 2 0 269:127 80 

2.   Iľanovo C 22         18  2 2 0 261:135 78 

3.   Východná C          22 16 2 4 0 256:140 72 

4.   Pavč.Lehota A      22 14 4 4 0 247:149 68 

5.   Jamník C               22 14 1 7 0 240:156 65 

6.   Demänová B        22 13 3 6 0 264:132 64 

7.   Bobrovec C           22 9 2 11 0 208:188 51 

8.   Vlachy A                22 6 1 15 0 170:226 41 

9.   Dúbrava C             22 5 2 15 0 168:228 39 

10. Podtureň B           22 4 1 17 0 145:251 35 

11. V.Poruba A           22 4 1 17 0 126:270 35 

12. Ľubeľa D                22 0 0 22 0 22:374 22 

 

OSTZ Liptovský Mikuláš - 8. liga, muži 2015/2016 

        Rozpis súťaže - Základní část – rok 2015 

Id Deň Dátum Čas Domáci Hostia Výsledok Sety 

1. kolo stupně - 39. týden roku 2015 

397 So 26.9.2015 18:00 Východná C Demänová B     

398 So 26.9.2015 14:00 Dúbrava C V.Poruba B     

399 So 26.9.2015 14:00 Podtureň B Jamník C     

400 So 26.9.2015 15:00 Smreč. Žiar B Bobrovec C     

401 So 26.9.2015 17:00 Ľubeľa D Pavlova Ves A     

402 Pi 25.9.2015 19:00 V.Poruba A Vlachy A     

2. kolo stupně - 40. týden roku 2015 

403 Pi 2.10.2015 18:00 Demänová B Vlachy A     

404 So 3.10.2015 17:00 Pavlova Ves A V.Poruba A     

405 So 3.10.2015 17:00 Bobrovec C Ľubeľa D     

406 Pi 2.10.2015 18:00 Jamník C Smreč. Žiar B     

407 Pi 2.10.2015 19:00 V.Poruba B Podtureň B     

408 So 3.10.2015 18:00 Východná C Dúbrava C     

3. kolo stupně - 41. týden roku 2015 

409 So 10.10.2015 14:00 Dúbrava C Demänová B     

410 So 10.10.2015 14:00 Podtureň B Východná C     

411 So 10.10.2015 15:00 Smreč. Žiar B V.Poruba B     

412 So 10.10.2015 17:00 Ľubeľa D Jamník C     

413 Pi 9.10.2015 19:00 V.Poruba A Bobrovec C     

414 So 10.10.2015 18:30 Vlachy A Pavlova Ves A     

4. kolo stupně - 42. týden roku 2015 

415 Pi 16.10.2015 18:00 Demänová B Pavlova Ves A     

416 So 17.10.2015 17:00 Bobrovec C Vlachy A     

417 Pi 16.10.2015 18:00 Jamník C V.Poruba A     

418 Pi 16.10.2015 19:00 V.Poruba B Ľubeľa D     

419 So 17.10.2015 18:00 Východná C Smreč. Žiar B     

420 So 17.10.2015 14:00 Dúbrava C Podtureň B     

5. kolo stupně - 43. týden roku 2015 

421 So 24.10.2015 14:00 Podtureň B Demänová B     

422 So 24.10.2015 15:00 Smreč. Žiar B Dúbrava C     

423 So 24.10.2015 17:00 Ľubeľa D Východná C     

424 Pi 23.10.2015 19:00 V.Poruba A V.Poruba B     
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425 So 24.10.2015 18:30 Vlachy A Jamník C     

426 So 24.10.2015 17:00 Pavlova Ves A Bobrovec C     

6. kolo stupně - 45. týden roku 2015 

427 Pi 6.11.2015 18:00 Demänová B Bobrovec C     

428 Pi 6.11.2015 18:00 Jamník C Pavlova Ves A     

429 Pi 6.11.2015 19:00 V.Poruba B Vlachy A     

430 So 7.11.2015 18:00 Východná C V.Poruba A     

431 So 7.11.2015 14:00 Dúbrava C Ľubeľa D     

432 So 7.11.2015 14:00 Podtureň B Smreč. Žiar B     

7. kolo stupně - 46. týden roku 2015 

433 So 14.11.2015 15:00 Smreč. Žiar B Demänová B     

434 So 14.11.2015 17:00 Ľubeľa D Podtureň B     

435 Pi 13.11.2015 19:00 V.Poruba A Dúbrava C     

436 So 14.11.2015 18:30 Vlachy A Východná C     

437 So 14.11.2015 17:00 Pavlova Ves A V.Poruba B     

438 So 14.11.2015 17:00 Bobrovec C Jamník C     

8. kolo stupně - 47. týden roku 2015 

439 Pi 20.11.2015 18:00 Demänová B Jamník C     

440 Pi 20.11.2015 19:00 V.Poruba B Bobrovec C     

441 So 21.11.2015 18:00 Východná C Pavlova Ves A     

442 So 21.11.2015 14:00 Dúbrava C Vlachy A     

443 So 21.11.2015 14:00 Podtureň B V.Poruba A     

444 So 21.11.2015 15:00 Smreč. Žiar B Ľubeľa D     

9. kolo stupně - 48. týden roku 2015 

445 So 28.11.2015 17:00 Ľubeľa D Demänová B     

446 Pi 27.11.2015 19:00 V.Poruba A Smreč. Žiar B     

447 So 28.11.2015 18:30 Vlachy A Podtureň B     

448 So 28.11.2015 17:00 Pavlova Ves A Dúbrava C     

449 So 28.11.2015 17:00 Bobrovec C Východná C     

450 Pi 27.11.2015 18:00 Jamník C V.Poruba B     

10. kolo stupně - 49. týden roku 2015 

451 Pi 4.12.2015 18:00 Demänová B V.Poruba B     

452 So 5.12.2015 18:00 Východná C Jamník C     

453 So 5.12.2015 14:00 Dúbrava C Bobrovec C     

454 So 5.12.2015 14:00 Podtureň B Pavlova Ves A     

455 So 5.12.2015 15:00 Smreč. Žiar B Vlachy A     

456 So 5.12.2015 17:00 Ľubeľa D V.Poruba A     

11. kolo stupně - 50. týden roku 2015 

457 Pi 11.12.2015 19:00 V.Poruba A Demänová B     

458 So 12.12.2015 18:30 Vlachy A Ľubeľa D     

459 So 12.12.2015 17:00 Pavlova Ves A Smreč. Žiar B     

460 So 12.12.2015 17:00 Bobrovec C Podtureň B     

461 Pi 11.12.2015 18:00 Jamník C Dúbrava C     

462 Pi 11.12.2015 19:00 V.Poruba B Východná C     

 

Za ST Roman Droppa 

 

Vážení spoluobčania a milí športoví fanúšikovia, 

rozbehla sa nám  jesenná časť futbalovej sezóny 2015/2016, v ktorej náš futbalový klub 

FK Liptovské Vlachy účinkuje zaradený v III.A. Triede Oblastného Futbalového zväzu 

Liptovský Mikuláš. Súčasné vyžrebovanie obidvoch častí III. tried sľubuje zaujímavé 

rozuzlenie postupujúcich dvoch mužstiev do II. Triedy, nakoľko sa v obidvoch súťažiach 

odohrajú zápasy medzi sebou už tohtoročnú jeseň. 

Na jarnú časť súťaže potom postupujú do baráže o postupujúcich dvoch účastníkov štyri 

najlepšie mužstvá z obidvoch skupín, pričom body zo svojej časti skupiny sa im 

prenášajú a ostatné zápasy s celkami III.B Triedy sa odohrajú dvojkolovo. Najlepší 
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dvaja z týchto ôsmych celkov teda na koniec súťaže postúpia  vyššie.  Ostatné tímy 

hrajú takisto baráž, ale len o umiestnenie,  pričom body sa započítavajú rovnako ako u 

štyroch postupujúcich. Na začiatku súťaže sa nášmu mužstvu podarilo trošku doplniť a 

oživiť káder príchodom Samuela Danka, Jozefa Grieša, Slavomíra Krajčíra a v 

neposlednom rade o navrátilca Patrika Hlavatého z hosťovania v Ľubeli na ktorého góly 

sa veľmi spoliehame.  Verím, že sa ich príchodom sila nášho kádra značne oživila a 

vzrástla, lebo by sme ako tím veľmi radi zabojovali o postupujúce priečky. Momentálne 

sa nachádzame na postupujúcej štvrtej priečke, ale verím, že sa to do konca jesennej 

časti ešte trošku vylepší a zabojujeme o lepšie umiestnenie pred barážou a takisto aj 

o priazeň našich fanúšikov. 

        Róbert Klubica - predseda FK Liptovské Vlachy    

 

 

Pozvánka pre seniorov 
 

Obec Vlachy srdečne pozýva 

všetkých svojich spoluobčanov, 

starších ako 65 rokov na spoločné 

posedenie, ktoré sa bude konať v 

piatok  
6. novembra 2015 o 16.00 hod.  

v Kultúrnom dome vo     Vlachoch. 

Tešíme sa na vás! 
 

 

ZOMRELI, NARODILI SA V TOMTO ROKU  

             
K 25.9.2015 žije v našej obci 593 občanov. 

 

Opustilo nás 6 spoluobčanov: 

Pán Anton Kamhal z Vlašiek 

Pán Ján Slavkovský z Vlašiek 

Pán Dušan Madliak z Krmeša 

Pani Margita Sirotiaková z Vlašiek 

Pán Ján Ferleťák z Krmeša 

Pani Anna Moleková z Krmeša 

Narodili sa 4 deti: 

Ema Hanzeliová z Krmeša 

Agáta Gejdošová z Vlách 

Maximilián Jendrušák z Vlách 

Karin Kubáňová z Krmeša
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