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            VLACHANSKÉ            

            NOVINKY 
 

                  V l a c h y                          
                      Ročník 2 

                        

                         Spravodaj č. 3/2007                     

 

 

 

Októbrové pranostiky 
 

Ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený. 

Ak opadá lístie do polovice októbra , bude mokrá zima. 

Ak skoro v októbri sneh padá , bude mäkká zima. 

Daţde v októbri predpovedajú úrodný rok. 

Keď je v októbri mnoho sršňov a osí ,  

bude dlhá zima. 

Keď sa drţí list v mesiaci októbri na stromoch 

pevne , to znamená krutú zimu. 

Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu , 

neuvidí potom na jar húsenicu. 

Keď v októbri mrzne a sneţí , budúci január 

teplom blaţí. 

Teplý október , studený november. 

Mnoho daţďa v októbri, mnoho vetrov v decembri. 

Za bielym októbrom nasleduje zelený február , za 

zeleným októbrom biely február. 

Začiatok októbra hoci pekný býva , predsa v druhej 

polovici severák podúva. 

 

 

16. Október   Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí. 

16. Október   Gálovo žito nebude bito. 

21. Október   Keď na Uršuľu svieti slnko, bude dlhá jeseň. 

22. Október   Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú. 

26. Október   Už je po Mitre, už valachom svitne. 

28. Október   Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy. 
-D- 
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Perom starostu obce 
 

Rekonštrukcia   Azylového zariadenia 
 

       Od 1.10.2007 začínajú prípravné práce a následná 

avizovaná rekonštrukcia Azylového zariadenia Vlachy. 

Rekonštrukcia, ktorá dosiahne náklad cca 50 mil. korún, 

potrvá orientačne 2 roky. 

 Po jej ukončení dostane azylové zariadenie nie len 

nový kabát, ale aj inú úroveň a moţno aj charakter. 

Podmienky, ktoré rekonštrukcia musí splniť vychádzajú z 

veľmi jasných a náročných kritérií stanovených pre 

zariadenia tohto typu v Európskej únii. Pred zhruba pol 

rokom poţiadal starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič, 

vzhľadom na vyuţiteľnosť azylového zariadenia v našej 

obci o  jeho prevod do vlastníctva obce za účelom 

vytvorenia sociálneho zariadenia. Odpoveď zo strany 

Migračného úradu Ministerstva vnútra SR bola ţiaľ 

negatívna. V súčasnosti sa pripravuje posunutie 

Schengenskej hranice na východnej hranici nášho štátu (na 

ukrajinsko-slovenskej hranici). V tejto súvislosti nemoţno 

nateraz uvaţovať so zrušením azylového zariadenia a jeho 

prevodom na obec. Len čas ukáţe, aký dopad bude mať 

nová Schengenská hranica na migráciu osôb na 

Slovenskom území. V prípade priaznivých okolností sa s 

odstupom času bude moţné vrátiť k poţiadavke obce. 

 V súvislosti s návrhom pretvoriť súčasné 

nehnuteľnosti azylového zariadenia  na zariadenie 

sociálneho charakteru pre občanov obce a spádového 

územia, pán riaditeľ, Ing. Bernard Priecel, súhlasil s 

uvoľnením jednej budovy, čo prestavuje 1/3 kapacity 

azylového zariadenia) do vlastníctva obce pre uvedené 

sociálne účely a k tomu aj priľahlé súvisiace plochy. 

 Takto podporovaný návrh bude predloţený 

ministrovi  vnútra, ktorý ho v prípade svojho kladného 

posúdenia predloţí na rozhodnutie vláde Slovenskej 

republiky. 

V prípade, ţe tieto priestory získame, nastane 

kolotoč spracovania projektovej dokumentácie a zháňania 

peňazí na rekonštrukciu nehnuteľností. 

Uţ teraz prebiehajú predbeţné jednania ohľadom  

podmieneného  osamostatnenia všetkých inţinierských sietí 

a prevádzky predpokladanej časti nehnuteľnosti obce od 

prevádzky azylového zariadenia. Starostí nám markantne 

pribúda, ale my veríme, ţe je to v záujme a na prospech 

našej obce, preto hľadáme riešenia. 

 

 

A čo susedia ? 
 

 Uţ cca mesiac je platné územné rozhodnutie na 

realizáciu geotermálneho vrtu na území obce Bobrovník. 

Po jeho realizácii je pripravená výstavba nového Aqua-

parku, športovísk a rekreačnej zástavby na odpredaných 

cca 100 pozemkoch. Doplnkom je aj čiastočná 

rekonštrukcia hotela Jamajka. Je nepochybné, ţe táto 

skutočnosť zasiahne aj do ţivota občanov našej obce. 

Myslíme si, ţe pozitívne. Sme však na to pripravení? 

 

Rekonštrukcia osvetlenia 
 

 Dňa 23, septembra 2007(v nedeľu) bola ukončená 

rekonštrukcia verejného osvetlenia obce. Materiálové 

náklady tejto investície sú vo výške 312 480,- Sk. 

Obec pristúpila k tomuto kroku, pretoţe náklady na energiu 

sú vysoké a neustále z roka na rok rastú. V najbliţšom 

období moţno očakávať ich razantné zvýšenie. Investíciu 

obec realizovala formou leasingu a jej návratnosť je 3 

roky(pri súčasnej cene el. energie) súčasne s ukončením 

splátok. 

 

 

Schody sú opravené 
 

       V polovici septembra ukončili pracovníci Ţelezníc SR 

opravu schodov na ţelezničnú stanicu vo Vlachoch. Nebolo 

to jednoduché, ale osobné jednania od Liptovského 

Mikuláša, cez Ruţomberok, Ţilinu,  riaditeľstvo v Trnave a 

mnoţstvo urgencií, ktoré vyústili aţ do osobného stretnutia 

starostu obce Ing. Ľubomíra Marjoviča s riaditeľom 

oblastného závodu Trnava priniesli svoj výsledok. Schody 

sú ešte pred zimou opravené, tak ako to na osobnom 

stretnutí prisľúbil pán riaditeľ. 

 V druhej etape sa hľadá riešenie na zhotovenie 

projektovej dokumentácie  a následné prestrešenie 

schodišťa. 

 

 

Výstavba je na ceste. 
 

 Začiatkom mesiaca sa v kancelárii starostu obce 

konalo prvé územné konanie so zástupcami investora 

BESTE INVESTERING, s.r.o, spoločného stavebného 

úradu a starostu obce týkajúce sa výstavby 14-tich 

rekreačných domov v západnej časti Vlašiek. Koncom 

tohto a v priebehu budúceho roka by mala byť táto časť 

výstavby zrealizovaná. 

V obci Vlachy - miestnych častiach Vlachy a 

Vlašky je pripravovaná ďalšia výstavba na odpredaných 

pozemkoch  pôvodných majiteľov. 

 
 

Podanie žiadosti o finančnú podporu 
 

 17. 9. 2007 v 

priestoroch Agentúry pre 

regionálny rozvoj podpísal 

starosta obce spracované 

dokumenty súvisiace s podaním ţiadosti o 

finančnú podporu k spracovaniu projektovej dokumentácie 

na reguláciu potoka Kľačianka v obci Vlachy vo výške 600 

tis. korún. Je to však len prvý krôčik na ceste k nášmu 

zámeru urobiť reguláciu potoka , ktorý preteká stredom 

našej obce, včítane estetickej úpravy hrádzí. Celkový 

náklad tejto investície je 15 mil. korún. 
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Budova COOP Jednoty 

v m.č. Krmeš 
 

 Spotrebné druţstvo Jednota ukončilo zemné práce 

súvisiace s odvodnením a odizolovaním budovy predajne v 

miestnej časti Krmeš.   

           V predstihu sme odstránili obmedzujúce zábradlie a 

presťahovali informačnú tabuľu, tak aby bolo moţné robiť 

úpravy terénu pred vstupným schodišťom do budovy. 

Máme prísľub, ţe budú pokračovať práce na 

oprave budovy včítane terasy a prístupových plôch. 

Posledné z mnoţstva jednaní na úrovni starostu obce Ing. 

Ľubomíra Marjoviča a predsedu spotrebného druţstva 

COOP Jednota  v Liptovskom Mikuláši prebiehali v snahe 

usporiadania pozemkových vzťahov pod budovou predajne 

a v jej okolí tak, aby bolo moţné vytvoriť parkovacie 

plochy pred budovou a upraviť celé priestranstvo. 

 V náväznosti na tieto úpravy bude pracovať na 

postupnej realizácii komunikácie od budovy Jednoty na 

novú ulicu. 

 

     starosta obce  

 Ing. Ľ. Marjovič 

 

 

Z materskej školy 
 

     Dňa 1. 10. 2007 sa uskutočnilo stretnutie rodičov 

v materskej škole. Pozvanie medzi nás prijal aj pán starosta 

Ľ. Marjovič. V škôlke je zapísaných 19 detí. 

Volili sa noví členovia do Rady školy. Zvolené boli  pani 

Chvojková a  pani Chovancová. Riaditeľka Janka Humená 

oboznámila rodičov s  vnútorným a  prevádzkovým 

poriadkom. Priblíţila im aj plán aktivít, ktorý je veľmi 

pestrý. Do plánu sme zaradili aj ,,novinku“ – Soľnú 

jaskyňu, ktorá sa nachádza na plavárni v Lipt. Mikuláši. 

V materskej škole budú prebiehať aj záujmové krúţky – 

hudobná a výtvarná výchova. Objednali sme pre deti nové 

hracie kútiky, výtvarné a  učebné pomôcky. Financie sme 

čerpali z vyzbieraných  2%  z dane.  

Nakoľko toho roku končia aktivačné práce, 

úpravu prostredia v  okolí materskej školy 

budú vykonávať brigádnicky rodičia. Pán 

starosta prisľúbil, ţe do jesene vymenia 

odkvapové rúry, pretoţe tie pôvodné    

  sú uţ hrdzavé. 

       

  Lucia Šimúnová 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenia obce 
Nariadenie č. 2. zo dňa 4.12.1992 

 

Časť I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Predmet úpravy 

§ 1 
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností obce, obyvateľov obce, 

podnikov a organizácií pôsobiacich v obci. 

 

2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu celospoločenských záujumov, práv a oprávnených záujmov 

občanov, organizácií, podnikov a ostatných právnických osôb pôsobiacich v obci, zabezpečenie verejného 

poriadku a čistoty v obci. 

 

Rozsah pôsobnosti 

§ 2 
     Toto všeobecné nariadenie sa vťahuje : 

a) na celé územie obce 

b) na všetky fyzické osoby bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré majú sídlo v obci 

c) na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v obci 

d) na všetky právnické a fyzické osoby zdrţujúce sa v obci, alebo prechádzajúce obcou, bez ohľadu na ich štátnu 

príslušnosť a sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere, alebo sú jej členom. 

 

Vymedzenie pojmov 

§3 
1. Čistenie, údrţba a úprava sa týka : 

Miestnych komunikácií, chodníkov pre chodcov, cintorína a ostatných verejných priestranstiev v obci, areálov 

podnikov, organizácií a ostatných právnických osôb pôsobiacich na území obce. 
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2. Ochrana sa týka : 

      ţivotného prostredia, verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení,        

      spoluţitia občanov. 

3. Verejné priestranstvo v zmysle tohto nariadenia tvoria :  

       všetky miesta, ktoré slúţia verejnému uţívaniu zodpovedajúce ich určeniu            

       v územnom obvode obce. Sú to najmä : miestne komunikácie (ulice, chodníky, cesty), 

       mosty, priestranstvá, nábreţia potokov, parky, zeleň, účelové plochy pre športovanie, 

       okolie štátnych a súkromných firiem, bytoviek a rodinných domov, priestranstvá      

       občianskej vybavenosti, vodojemy. 

 

 

Časť II. 

PRÁVA A POVINNOSTI 

 

Práva a povinnosti obce 

§4 
1. Obec vykonáva údrţbu a čistenie verejných priestranstiev, potokov a skládky tuhého         

komunálneho odpadu, miestnych komunikácií, verejnej zelene, parkov a ďalších verejnoprospešných zariadení . 

2. Zabezpečuje verejnoprospešné sluţby – odvoz komunálneho odpadu, výsadbu    

stromčekov a okrasných kríkov, správu a údrţbu verejnej zelene a verejného osvetlenia. 

 

3. Určuje miesta verejnej skládky tuhých komunálnych odpadov, zabezpečuje dostatočný           

Počet odpadových nádob a ich odpredaj občanom.  

4. Zabezpečuje zimnú údrţbu miestnych komunikácií. 

5. Ak dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejnoprospešných  

zariadení a priestranstiev, je obec povinná zabezpečiť likvidáciu závadného stavu.       

6. Pri zistení páchateľa je obec povinná vyčísliť výšku likvidačných prác a tieto dať k  

úhrade osobe, resp. organizácii, ktorá poškodenie alebo znečistenie zavinila. 

 

§  5 
Obec má právo doţadovať sa splnenia povinností podľa § 7-10 podľa rozsahu pôsobnosti nariadenia. 

 

Práva a povinnosti občanov a organizácií 

§  6 
Obyvatelia obce a organizácie majú právo doţadovať sa plnenia povinností obce uvedených v § 4 tohto 

nariadenia.  

§  7 
Občania a organizácie sú povinní pouţívať miestne komunikácie a chodníky, ako i verejné priestranstvá 

a verejnoprospešné zariadenia tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a znečisťovaniu. V prípade ich 

poškodenia a znečistenia sú povinní uviesť veci do pôvodného stavu, alebo škodu uhradiť. 

 

§  8 
Občania a organizácie sú povinní pravidelne udrţiavať a čistiť chodníky i v zimnom období, potoky a rigoly, 

verejné priestranstvá pred svojimi rodinnými domami, bytovkami a objektmi v poriadku, podieľať sa na ochrane 

a zveľaďovaní ţivotného prostredia v obci, napomáhať udrţiavať verejný poriadok v obci. 

 

§  9 
Kaţdá domácnosť, organizácia a podnikateľský subjekt je povinný napojiť sa na pravidelný vývoz tuhého 

komunálneho odpadu, ktorý zabezpečuje obec. 

 

(časť nariadenia) 
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Naši nezamestnaní 
 

      Uţ niekoľko rokov sa s nimi stretávame v dedine 

a hovoríme si, ţe ešte by mali urobiť to i ono. A oni to aj 

robia. Tak pre celú dedinu nachystali na oslavy dňa obce 

kultúrny dom vo Vlaškách . Natreli okná, vymaľovali 

vstupné priestory a toalety, sprevádzkovali toalety, 

upravili okolie a futbalové ihrisko. Kvôli týmto 

záleţitostiam trošku meškali s prácami v škôlke, ale 

nakoniec aj tam deťom obnovili nátery na preliezačkách, 

vymenili drevo na lavičkách a stoloch, postavili 

kompostovisko, vykosili a čiastočne vyrovnali terén. 

Prišiel október a začali pracovať na čistení cintorínov. 

Ešte raz ich vykosili, vyhrabali a postavili 

kompostoviská (Krmeš, Vlašky). Vo Vlachách na 

cintoríne obnovili a vyčistili schodíky. Teraz pracujú pri 

Jednote v Krmeši, kde čistia odvodňovací kanál 

a upravujú okolie. Za celé leto sa starali stále o zeleň 

okolo kultúrnych domov a zastávok, pamätníka SNP, 

futbalových a športových ihrísk, zbierali odpadky po 

dedine, čistili pravidelne priestranstvá okolo kontajnerov 

na separovaný odpad, opravovali a natierali prístrešky, 

zábradlia, vývesné tabule a mnoho ďalších prác, na ktoré 

si človek v tejto chvíli uţ nespomenie. Skrátka sú to 

ľudia, ktorí ţijú medzi nami a starajú sa o to, aby bolo 

v dedine čisto a príjemne. 

Podľa posledných informácií však títo pracovníci skončia 

so svojou prácou v obci v novembri 2007. 

                                                                            

Ďakujeme. 

                                                                                                

Mirka Strmenská 
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Zúčastnili sme sa 

jarmoku 
 
    Dozvedeli sme sa, ţe v susednej 

dedine – Partizánskej Ľupči sa 

chystá remeselný jarmok a tak sme 

im ponúkli naše prvé výrobky na 

vystavenie. Kto navštívil obradnú 

miestnosť mohol tam vidieť 

batikované tričká, či obrusy, 

maľované sklenené vázy a dózy, 

veľkonočné vajíčka, korbáče, 

brezové metly, vianočné slamené 

reťaze, či iné ozdoby. Všetko to, čo 

urobili ruky našich šikovných detí 

za pomoci svojich mám a majstrov 

remeselníkov z našej obce. 

                                                                                          

          OZ 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD VLACHY 
usporiada dňa 20. októbra 

2007  

 

VÝSTAVU 

OVOCIA A ZELENINY 

 

A jesenných ručných prác 

detí z Materskej školy 

v Kultúrnom Dome Vlachy 
 

Vstup voľný 

 

Srdečne Vás všetkých 

pozývame. 

 

 

 

Naše prvé „Dožinky“ 
 
        Keďţe v júli a auguste sme prázdninovali,  museli 

počkať aj naše „DOŢINKY“. 

    Myši nám pomohli s obilím na klasoch a tak      

deti mlátili cepmi väčšinou prázdnu slamu. Pani  

Boţena Bruncková nám prišla  porozprávať  

a ukázať ako sa viazalo, ukladalo a mlátilo cepmi  

obilie . Deti mali energie dosť a tak išli cepy z ruky  

do ruky aj keď uţ bola len prázdna slama. 

Nasledovalo triedenie a rozoznávanie  pšenice, 

jačmeňa, raţe a ovsa. Vysvetlili sme si, ţe nielen zrno sa v minulosti 

vyuţívalo, ale aj slama na výrobu slameníc, včelích úľov, slamených striech, 

stroţliakov, či slamených vianočných ozdôb. Najlepšou odmenou po vykonanej 

práci bol pre nás a deti výborný domáci chlieb od pani Magdušky Stankovianskej. 

Na slávnostnom doţinkovom stole 

sme však ešte mali aj 

„HUBOVNÍK“ pripravený p. 

Miladkou Lovichovou. 

Tak sa deti za jedno popoludnie 

naučili, ţe na chleba sa ťaţko robí, 

čo je to mlátiť prázdnu slamu,  či 

byť zbitý ako cepy.     

 

                                                                                  

  M. Strmenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na známosť sa dáva, že ...  
 

 

 Naším najbliţším podujatím bude „Rezbárske popoludnie“  

 20. októbra v kultúrnom dome vo Vlachoch, kde sa pri práci a  

 svojich  výrobkoch stretnú tri generácie rezbárov z našej obce:  

 p. Klocok, p. Grieš, p. Praštiak. Ak si donesiete ostrý noţík  

 budete si môcť  vystrúhať vlastnú lyţicu alebo varechu.  

 Sprievodným podujatím bude v spolupráci s obecným úradom a  

 materskou školou poriadaná „Výstava ovocia a zeleniny“.  

 Svoje zázraky zo záhrady prineste včas  v sobotu 20. októbra  

 v čase  od 10.00 do 12.00 hod. do kultúrneho domu vo Vlachoch,  

 aby sme to my stihli naaranţovať.  
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Aj deti súťažili 
 
Na DEŇ OBCE prišlo hodne detí a bolo potrebné ich zamestnať . Dopoludnia sa o program postarali dobrovoľné hasičské 

zbory z obce a okolitých dedín , ale popoludnie uţ patrilo nám z občianskeho zdruţenia a deťom. Najprv si zasúťaţili na 

bicykloch v troch kategóriách, kde mali premiéru po rokoch bicykle rodičov (FAVORITY) a najlepšie umiestnenie. 

V tomto roku pretekali na trati KD Vlašky  - cintorín Vlašky a tak aj občania tejto časti obce mali postarané o program na 

sobotné popoludnie. V troch kategóriách boli za svoje výkony odmenené medailami tieto deti:  

 

                                          I. kategória            1. Paolo Bolibruch  

                                                                         2. Peter Urban 

                                                                         3. Matúš Hikl                                                              

                                         II. kategória            1. Jaroslav Moravčík 

                                                                         2. Samuel Hric 

                                                                         3. Jakub Kasanický 

                                        III. kategória           1. Norbert Ferleťák 

                                                                         2. David Lovich 

                                                                         3. Miroslav Krčula 

 

No deťom bolo ešte málo a tak sa maminy z občianskeho zdruţenia rozostavili na ihrisku a pridali  sme ďalšie súťaţné 

disciplíny a v kategóriách sa  súťaţilo  ďalej. Deti si vyskúšali ako chodí rak, skáče ţaba, na jednej nohe, spiatočku po 

štyroch . Kaţdé z nich za svoju účasť dostalo sladkú odmenu.  Po vyhlásení výsledkov sme sa rozchádzali s tým , ţe na 

podobnom podujatí sa stretneme znovu. 

                                                                                                        M. Strmenská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M U J E M E ... 

 

Vzhľadom na to, ţe na obecnom úrade neustále pribúda viac práce, starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič 

rozhodol, ţe stránkové dni na úrade budú v dňoch: 

 

PONDELOK,  STREDA  a  PIATOK 

 

aby sa v dňoch utorok a štvrtok mohli zamestnankyne nerušene venovať svojej práci, ktorá si vyţaduje 

sústredenie. Prosíme dôsledne dodrţiavať stránkové dni. 
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Oslavy  
 

Pri príleţitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom obce rozhodli 

pripomenúť si našu históriu aj naše súčasné bytie spoločným „Dňom obce Vlachy“. 

Zorganizovali sme viacero podujatí. Na programe dňa boli : 

1. Hasičská súťaţ o „Putovný pohár starostu obce Vlachy“, ktorú spoločne pripravili hasiči z Krmeša a Vlašiek. 

2. Cyklistickú súťaţ detí a mládeţe o „Cenu Slovenského národného povstania“. 

3. Súťaţe detí v rôznych disciplínach, ktoré organizovalo Občianske zdruţenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, 

Vlašky v spolupráci s miestnym spolkom 

Červeného kríţa v Krmeši. 

4. Kladenie vencov k pamätníku pri príleţitosti 

63. výročia SNP, organizované obecným 

úradom a organizáciou protifašistických 

bojovníkov. 

5. Posedenie s jubilantmi organizované 

kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva. 

6. Tanečná zábava v kultúrnom dome vo 

Vlaškách, ktorá mala pôvodne byť v réţii 

našich futbalistov. 

Deň sa nám vydaril. Obloha nám dopriala posledný 

krásny teplý a slnečný víkend. Obec oţila, ľudia sa 

stretli a opäť sme pocítili vzájomnú spolupatričnosť. 

 

 

 

 

Organizácia jednotlivých podujatí 

bola excelentná, atmosféra 

a nálada zúčastnených výborná. 

Tí, ktorí mali chuť prísť na naše 

podujatie sa určite nenudili. 

Celá atmosféra bola od rána 

doplnená hudobnou produkciou 

firmy DJ Dobo. 

V tradícii „Dňa obce „ chceme 

pokračovať aj v nasledujúcich 

rokoch a veríme, ţe po prvej 

previerke našich schopností to 

dokáţeme robiť ešte oveľa lepšie, 

pestrejšie a na čoraz vyššej úrovni. 

 

V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať aj našim 

sponzorom, miestnym podnikateľom, ktorí nám 

veľmi ochotne finančne prispeli k organizácii celého 

podujatia.  

Sú to – firma GALIA 

             p. MOZNÍK 

             p. MARTONOVÁ 

             p. GUOTH 

             firma POHREBNÍCTVO HLAVATÝ  

                                                                                              

   Ing. Ľubomír Marjovič 
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Naši jubilanti 
 

Pri príleţitosti Dňa obce sa stretlo na spoločnom posedení 25 jubilantov našej obce v peknom prostredí 

Kultúrneho domu vo Vlachoch. Posedenie pripravila kultúrna komisia na čele s poslancami p. Moravčíkovou, 

p. Šuryovou a p. Šimkovou. Na posedení zaznela poézia, kultúrny program detí a hra na fujare a píšťalkách  

z vlastnej dielne nášho spoluobčana p. Vladimíra Grieša. Starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič poďakoval 

jubilantom za dlhoročnú prácu v prospech obce a poprial im veľa plodných rokov. Kaţdý z jubilantov si 

odniesol kvietok a malý darček ako prejav vďaky, ţe nezabúdame a sme vďační za všetko dobré, čo kaţdý 

z nich urobil pre svoju obec. 

 

60 r.  

Kurajda Jozef 

Feketík Ivan 

Kadár Alexander 

Zlotárová Mária 

Sirotiaková Emília 

Madliak Ľudovít 

Zigová Lýdia 

Veverica Jozef 

Berko Tibor 

Šavrnoch Jozef 

Feriancová Ľudmila 

 

65 r. 

Hazucha Ivan 

Sirotiak Koloman 

Kubáňová Oľga 

Griešová Eva 

Molek Ján 

Kamhal Rudolf 

Ferianv Vladimír 

Bruncková Daniela 

Ferleťáková Irena 

 

70 r. 

Hlavatá Viera 

Tomo Rudolf 

Jančová Marta 

Molek Dušan 

 

75 r. 

Rybárska Božena 

Šoltésová Helena 

Moravčíková Božena 

Ferianc Rudolf 

Hlavatý Vladimír 

Hamšík Bohuš 

 

80 r. 

Grešo Milan 

 

85 r.  

Hricová Ružena 
 

Gratulujeme! 
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Z našej 

histórie 
 

Deň 25. august 2007 sa stal dňom, kedy sme si pripomenuli 745. výročie prvej písomnej zmienky o našej 

obci. Pripomeňme si aspoň v krátkosti niečo z histórie.  Územie našej obce sa rozprestiera na štyroch 

katastrálnych územiach pôvodných samostatných obcí, dnes miestnych častí – Krmeš, Vlachy, Vlašky 

a zatopenej obce Sokolče. 

Krmeš – v roku 1351 preverili a obnovili medzníky tejto osady. Pri tejto príleţitosti vznikla 

najstaršia správa o Krmeši. Vtedy ju nazývali Oztoj Jej pôvod  treba predpokladať v prvej polovici 14. 

storočia. V druhej polovici 14. storočia patril tamojším zemanom, z ktorých Juraj mal prezývku Krmeš 

„Kurmus de Oztoj“. Podľa jeho prezývky dostal Oztoj názov Krmeš. 

     Najstaršia známa obecná pečať pochádza z 18. storočia. V strede pečatného poľa sú tri listnaté stromy 

a nad nimi je otvorená koruna. 

Vlašky – najstaršia správa o Vlaškách je z roku 1391. Vtedy istí liptovskí zemania  vyhlásili, ţe 

Vlašky sú ich majetkom , a ţe za vlastníctvo sú zaviazaní vojenskou sluţbou kráľovi. Vznik Vlašiek 

moţno predpokladať v druhej polovici 13. storočia , príp. v 1. polovici 14. storočia. V písomnostiach zo 

14. – 16. storočia sa vyskytujú Vlašky v maďarskom názve Kyssolazy vo význame „Malé Vlachy“ – 

Vlašky. 

Väčšina majetku Vlašiek patrila v 16. storočí kostolu vo Svätej Mare a časť patrila zemanom 

Demkovcom, ktorí tu mali kúriu a nazývala sa „Vŕbie“. 

Najstaršie pečatidlo pochádza z roku 1786. V štíte pečatného znaku je smrek , vyrastajúci medzi dvoma 

kameňmi. 

Vlachy – najstaršia správa o Vlachoch je v donančnej listine kráľa Belu IV. z roku 1262. 

Je zrejmé, ţe Vlachy jestvovali aj pred rokom 1262. V písomnostiach z 13. storočia sa Vlachy vyskytujú 

pod latinským názvom „Latícia“ a v maďarskom názve „Olozi“, ktorý zodpovedá slovenskému Vlachy. 

Je zrejmé , ţe názov Vlách bol odvodený od národnostného pôvodu prvých budovateľov a obyvateľov 

Vlách. Tí pochádzali z Valónska. Ich príchod a usadenie sa v Liptove moţno predpokladať v 12. storočí. 

Od roku 1262 sa vlastníkom Vlách stal jeden z nich „Ján Gallicius“, ktorý bol zaviazaný vojenskou 

sluţbou kráľovi na hrade Liptov. 

Postupne majetky od 16. storočia patrili rôznym šľachticom. 

Odtlačok obecného pečatidla sa zachoval z druhej polovice 19. storočia. V strede pečatného poľa sú 

zobrazené na paţiti stojace tri listnaté stromy. 

Sokolče – leţali v strednej časti Liptovskej kotliny, na druhej strane Váhu oproti legendárnemu 

„Havránku“. Ich prvé začiatky siahajú pred XII. Storočie. Prvá zmienka o občine : „TERRA 

POPULORUM DE SOLMUS“ pochádza z roku 1267. V listine : TERRA FALKONARIORUM 

DOMINI REGIS“ sa uţ občina spomína ako zem kráľovských sokolníkov, či sokoliarov. V minulosti 

v údolí Váhu na Pisárke stál drevený, zrubový letohrádok, kde chodila kráľovská dvorná šľachta pri 

spisovaní kráľovských majetkov a tieţ na chýrne poľovačky s pomocou sokolov v blízkych lesoch. 

Sokolče patrili v minulosti medzi najvyspelejšie dediny stredného Liptova. Uţ v roku 1609 mali svoj erb 

a crhové pečatidlo. Medzi najstaršie objekty patrili dva mlyny, viackrát prestavované a najmä Korytiny, 

v ktorých sa roku 1678 konala ţupná kongregácia Liptova. Medzi ďalšie významné objekty treba zaradiť 

pílu a „Plťovisko“, ktoré sa spomína uţ v roku 1638 (nariadenie uhorskej vlády č.65 o obchode na 

Váhu). 

Sokolče v posledných troch storočiach mali vyspelé školstvo, prvá cirkevná drevená škola pri 

Surţenom sa spomína uţ v r.1750 – 1780, druhá murovaná v r. 1877 a tretia v roku 1934. Patrila medzi 

najmodernejšie ľudové školy na Slovensku. 

Obec  zanikla výstavbou vodného diela Liptovská Mara. 

Prvé organizované stretnutie po zániku dediny sa uskutočnilo 15. – 16. 8. 1981. 

Osídlenie lokality, v ktorej sa nachádza obec Vlachy moţno datovať do 3. storočia pred našim 

letopočtom. 

O tejto časti histórie hovorí archeologický výskum na vrchu Havránok. 
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Keltská svätyňa 
 

     Havránok. Hrádok. Vrchhrádok. 

Hradište. To je len pár názvov 

najdôleţitejšej archeologickej lokality 

v Liptove. Jej osudy sú úzko späté s troma 

významnými indoeurópskymi národmi – 

Keltami, Germánmi a Slovanmi. Najmä 

pobyt keltských kmeňov obohatil domáce 

kultúrne prostredie o mnoţstvo nových 

civilizačných vymoţeností. Jednou zo sfér, 

v ktorej novoprišlé etnikum výrazne 

zasiahlo do ţivota domáceho obyvateľstva, 

bolo náboţenstvo. 

     Archeologický výskum, okrem 

dôleţitých poznatkov, priniesol aj 

prekvapujúce doklady o duchovnom svete 

obyvateľov Havránka. Vo východnej časti 

areálu hradiska boli rozpoznané dve 

časovo následné šachtovité jamy, na dne 

ktorých leţali  časti 22 ľudských  kostier. 

Šachty boli súčasťou rozsiahleho 

posvätného okrsku so samostatným 

vstupom a opevnením . Pôvodnú stavbu 

tohto chrámu v prírode dotvárali kamenné 

cesty lemované stĺporadím a ţiaroviskami 

s centrálne stojacim totemom. Povrch ciest 

pokrývali vrstvy popola a prepálenej hliny, 

v ktorej sa rozptýlene objavovali skupiny 

ohňom poškodených šperkov, mincí, 

keramiky, náradia, potravín a zvieracích 

kostí. Na dne 2,5 metra hlbokých šachiet 

sa okrem kostier našli dve nepoškodené 

nádoby. 

     Je viac ako iste, ţe archeológovia na 

Havránku odkryli centrálnu kmeňovú 

svätyňu, v ktorej sa v období dvoch 

najväčších keltských sviatkov – 1.mája 

(beltine) a 1.novemra (samain) – 

odohrávali veľkolepé kultové slávnosti. 

Význam svätyne je o to cennejší, ţe z tohto 

obdobia nepoznáme ţiadne pohrebiská, 

ktoré by nám poodhalili aspoň niektoré 

stránky bohatého náboţenského ţivota 

dávnych spoločností.  

     Ako ukázala skladba nálezov 

v obetisku, rituál pozostával zo spaľovania 

existenčne dôleţitých obetín (potraviny, 

nástroje, kovové suroviny), kým ľudské 

obete boli nespálené. Antropologický 

rozbor ukázal, ţe medzi obetovanými 

prevládali mladé ţeny s vrodenými 

patologickými chybami. Kult mal 

pravdepodobne polyteistický charakter 

a predpokladal existenciu početnej 

kňaţskej vrstvy. 

     Emocionálny dojem rituálnych praktík 

umocňovalo aj situovanie svätyne 

v priestore východnej terasy, ktoré akiste 

nebolo náhodné. Účastníkom obradov sa 

odtiaľ naskytal fascinujúci pohľad na 

strmé tatranské končiare, ktoré podobne 

ako Olymp u starovekých Grékov, mohli 

vzbudzovať mimoriadne myšlienkové 

predstavy stelesnené v bohatom boţskom 

panteóne. 

     Súčasťou kultu mohla byť aj kamenná 

stéla, týčiaca sa pred vonkajším pásmom 

opevneného hradiska. Pri úpätí tohto 185 

cm vysokého hranola sa našiel väčší počet 

mincí, šperkov a ďalších obetných darov. 

Zvyk vztyčovať opracované kamene za 

rôznymi účelmi má dávnu tradíciu. 

V súvislosti s ich výskytom vo voľnej 

krajine, ale i s architektonickým 

stvárnením v osadách  sa poukazuje na ich 

astronomický význam. Preto nie je 

vylúčené, ţe celá stavba mala aj praktický 

účel a bola vyuţívaná i astronomicky. 

 

* článok Liptov  

 

 

Archeológia Liptovskej 

Mary 
 
     Sedemdesiate roky 20. storočia boli pre 

obec Vlachy a celé údolie stredného 

Liptova obdobím veľkých zmien. Z titulu 

výstavby vodného diela Liptovskej Mary. 

     Priehrada vo vybratom profile zasiahla 

do veľmi kultúrneho prostredia Liptova. 

Môţeme povedať, ţe stavbári sa tu stali 

dôleţitým geologickým činiteľom : 

premiestnili milióny kubických metrov 

zeminy, vytvorili stredoslovenské more. 

Pri zemných prácach odkryli však kus 

archeologicky cennej histórie, ku ktorej sa 

všetci účastníci výstavby zachovali 

s nevyhnutnou pozornosťou a vedeckou 

váţnosťou. Našli sa aj potrebné finančné 

zdroje na prieskumné práce viacerých 

archeologických lokalít. 

     Vedecké práce riadil Archeologický 

ústav SAV v Nitre prostredníctvom svojej 

expedície, ktorá začala pracovať v roku 

1965. V hodnotení dosiahnutých 

výsledkov pokračuje expedícia aj na ďalej 

a jej územná pôsobnosť sa dnes podstatne 

rozšírila. 

     Podrobný prieskum v rokoch 1965 – 

1967 zistil, ţe areál záplavovej oblasti 

(okrem katastra obce Liptovská Mara) bol 

v dávnej minulosti len veľmi málo 

osídlený. Krátky výskum v Paludzi zistil 

malú osadu s chudobnými nálezmi 

z mladšej doby bronzovej a zvyšky 

niekoľkých včasnostredovekých obydlí 

z 11. a 12. storočia. Významnejšie však 

boli objavy v oblasti Liptovskej Mary. 

Archeologické nálezy dokázali, ţe toto 

staré náboţensko-správne stredisko 

vzniklo oveľa skôr, neţ nám to dokladali 

záznamy z 13. storočia. Podarilo sa tu 

odkryť slovanskú osadu 

z veľkomoravského obdobia z 9. storočia. 

     Tento objav ako prvý vyvrátil zastaralú 

teóriu, podľa ktorej boli niektoré oblasti 

Slovenska, napr. Liptov a Orava osídlené 

v historickej dobe po prvý raz aţ 

nemeckou kolonizáciou v 13. storočí. 

     Územie Liptovskej Mary bolo obývané 

uţ v oveľa staršom období – na konci doby 

ţeleznej a na začiatku obdobia rímskych 

vplyvov (od konca 3. storočia pr. N. l. do 

druhej polovice 2. storočia n.l.). Na 

začiatku tohto časového obdobia sa 

v priestore medzi obcami Vlašky, 

Bobrovník a zaplavenými dedinami 

Neţitovce a Liptovská Mara vytvorila 

mohutná  sídlisková aglomerácia, ktorá 

dosiahla vrchol svojho rozmachu na konci 

1. storočia pred n. l.. Zistilo sa tu 6 osád, 

ktorých obyvatelia sa zaoberali najmä 

spracúvaním medi, striebra a ţeleza, 

ťaţených v nízkotatranskej oblasti. 

Z etnickej stránky ţila tu zmiešanina 

pôvodného domáceho obyvateľstva 

a prisťahovaných Keltov, ktorí boli na 

svoju dobu nositeľmi vysokej spoločenskej 

a hospodárskej úrovne s vyvinutou 

remeselnou výrobou, so znalosťou 

latinského písma i s pouţívaním 

peňaţných platidiel. Podľa výkladu 

antických písomných správ i nápisov na 

minciach sa tento keltský kmeň, obývajúci 

severné a stredné Slovensko, nazýval 

Kotíni. V Liptovskej Mare sa odkrylo 

dosiaľ najvýznamnejšie stredisko týchto 

prvých historicky známych obyvateľov 

našej vlasti. Bohaté nálezy ozdôb, nádob, 

nástrojov a zbraní dokumentujú intenzitu 

a vyspelú úroveň miestnej výroby, kým 

cudzie výrobky takmer zo všetkých kútov 

Európy i vlastné strieborné a medené 

mince sú zase svedectvom o mimoriadnej 

šírke obchodných stykov tohto centra.  

     Ochrannú a súčasne i náboţenskú 

funkciu malo hradisko na vrchu Havránok 

nad hrádzou vodného diela. Dosiaľ 

neukončený výskum tu odkryl múry 

opevnenia z nasucho kladených kameňov 

a kultové  miesto, kde kmeňovým 

boţstvám spaľovali obetné dary (obilie, 

šperky, nádoby s potravou domáce 

zvieratá(, ale kde pri krvavých obradoch, 

podľa zvyku vtedajšej doby, hynuli aj 

ľudské obete – mladé ţeny – ako vďaka za 

dobrú úrodu a odvrátenie nebezpečenstva. 

     Dnešný archeologický výskum sa 

neuspokojuje len s jednoduchou 

rekonštrukciou ţivota a práce pravekej 

spoločnosti, ale prostredníctvom úzkej 

spolupráce a geológmi, antropológmi, 

botanikmi či zoológmi prináša nové 

poznatky o pôvodnom vzhľade krajiny, 

lesných porastoch, o zloţení fauny a flóry 

a podobne. Výskum v Liptovskej Mare 

priniesol aj v tomto ohľade celý rad 

objavov a nových zistení. 

 

*publikácia - Vodné dielo Lipt. Mara 
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Čakáme na Vás 
 

 Áno, my kniţky, pekne zoradené v obecnej kniţnici čakáme na svojich čitateľov. Chceme ich zabaviť, poučiť 

počas prichádzajúcich dlhých jesenných a zimných večerov. Pribudli medzi nami knihy, ktoré chýbali najmä pre 

dospievajúce deti, napr. Encyklopédia pohlavného ţivota pre 7 - 9 ročné deti, Čo sa to so mnou deje, Čo sa deje tam 

dole?, Uţ som to dostala, Čo mám vedieť o sexe, Pohlavný ţivot. 

Pribudli medzi nami aj encyklopedické knihy: Dejiny sveta, Zázračný svet ţivočíchov, Zem, Vesmír, Ľudské telo, povesti 

Sokolčianska mladucha, Začíname s origami (papierové skladačky).  

V polici čaká kniţka Tajomstvo Sloveniek od známej Oľgy Feldekovej, Tam Tam  

Plus od Borisa Filana, Slovensko, osud môj, ty kokso od Ibrahima Majgu,  

Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr od Júliusa Satinského. 

Ţeny a dievčatá potešia romány od známych spisovateliek vydané  

vo vydavateľstve Ikar. 

Veľmi nás poteší, keď si nás prídu prečítať aj malé deti, napr.:  

Vikinka Chvojková, Oliverko Hric, či Sárinka Kadárová. Sme 

radi, ţe ich rodičia na nás zvykajú odmalička. 

Často  medzi nás zavítali aj trošku starší Matúško Hikl, ktorý miluje  

encyklopédie o zvieratkách, alebo školáčky Diminika a Danielka  

Protušové s mamičkou, ktoré si tento rok medzi nami vybrali a prečítali  

55 kníh. Rada nás má aj Silvinka Čavrnochová, či Frederika Korpádyová.  

No a najviac nás tento rok prečítala p. Emília Feketíková so synom  

Ivanom - 56 kusov. Majú nás radi aj v rodine Ivonky Tonkovej, prečítali  

nás od januára 44 kusov. 

A čo vy ostatní? Nelákame vás? Len príďte! My potešíme vás, a vy nás. 

 Vaše kniţky z obecnej kniţnice.                                                                     

  

      Daniela Bruncková     

 

 

 

 

 

    Klub Aerobik  
 

Každý pondelok a štvrtok sa schádzajú ženy 

    a dievčatá, ktoré  si chcú zacvičiť pri dobrej 

    hudbe v kultúrnom dome Vlachy.  

Cvičí sa tradične, v sále kultúrneho domu  

na koberci a steperoch, kde je viac miesta. 

Takže, všetci, ktorí si chcete zlepšiť svoju  

kondíciu a postavu, príďte si zacvičiť vždy:  

 

        v pondelok a štvrtok o 18.45 hod. 

 predcvičuje Beatka  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kto by mal záujem o bezplatnú 

inzerciu ubytovania na 

www.vlachy.sk,  nech sa ohlási na 

obecnom úrade vo Vlachoch u pani 

Dagmar Chvojkovej. Potrebné je 

zaevidovať meno, priezvisko, 

adresu, tel. kontakt, príp. e-mail a 1-

2 foto ubytovania.   
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december   2007 
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