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            VLACHANSKÉ            
            NOVINKY 

 

                  V l a c h y                          
                      Ročník 3 

                        

                         Spravodaj č. 1/2008                     

 

Privítajme sviatky jari, 

nech sa všetkým dobre darí ! 
 

 

Veľkonočná otázka: 

Vajíčko červené,  

vajíčko zelené, 

dnes kaţdé vajíčko  

je pekne sfarbené. 

Kdeţe tie vajíčka 

odtiene vzali, 

veď farbu hnedú len 

spočiatku mali. 

 

 

Moţno dnes 

sliepočky farbičky 

zjedli, 

moţno kurz 

výtvarný  

v kuríne viedli. 

Moţnoţe slniečko 

má takú moc, 

vajíčka farbí vţdy na 

Veľkú noc. 

 

Skáče zajko maličký, 

stratil všetky 

mašličky. 

Za boţtek na líčko 

prinesie Vám 

vajíčko. 

 

 

Veľká noc prichádza, 

kaţdý sa raduje, 

dievčatko spod Tatier 

vajíčko maľuje. 

 

 

Šibem, šibem, šibi 

ryby, 

môj korbáčik nemá 

chyby. 

Ešte vody trošička, 

daj vajíčko z košíčka. 

 

 

 

 

Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej vodičky, 

tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice. 

Jar uţ klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka ! 

Príjemné sviatky a veselú šibačku prajú pracovníci obecného úradu a obecného zastupiteľstva. 
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Začali sme rok 2008. 

 
Zvykom posledných rokov bolo začať ho oslavou- zábavou , jednoducho s radosťou po dobre vykonanej práci v 

predchádzajúcom roku a s optimizmom do roku nastupujúceho. Tento krát však záujem našich občanov o "Obecný 

ples" na naše prekvapenie po veľmi pozitívnom roku 2007 nebol dostatočný. Úsilie starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktoré venovali jeho príprave, hľadaniu sponzorov a celkovej organizácií vyšlo nazmar. Dva dni pred 

jeho plánovaným uskutočnením sme ho museli pre malý záujem občanov zrušiť. Nevieme posúdiť dôvod 

nezáujmu ale pre budúcnosť pripravíme miesto plesu alternatívnu -fašiangovú zábavu. Ţivot preto nezastal - ideme 

ďalej. 

 

Čo nového na obecnom úrade. 
S platnosťou od 1.3.2008 definitívne nastúpil starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič výkon svojej funkcie na plný 

úväzok, po tom čo poţiadal mestské zastupiteľstvo v Lipt. Mikuláši o uvoľnenie s funkcie náčelníka mestskej 

polície na dlhodobý výkon verejnej funkcie starostu. 

Rok 2007 ako prvý povolebný rok bol v maximálnej moţnej miere vyuţitý na rozpracovanie dlhodobých 

rozvojových zámerov našej obce. Do tejto chvíle bola kumulácia dvoch funkcií pre nás výhodná. Veci však 

postupne prechádzajú do realizácie a vyţadujú si oveľa viac času a úsilia. Je preto potrebné venovať všetku 

pozornosť pre splnenie našich cieľov a zámerov. 

Hlavným a najpodstatnejším z nich je realizácia územného plánu obce bez ktorého by bol náš projekt sociálneho a 

hospodárskeho rozvoja obce nerealizovateľný. Zadanie spracováva Ing. arch. Tatiana Bachtíková  pre projektovú 

kanceláriu spracovateľa územného plánu p. Ing. arch. Gočovej v Ruţomberku. Konečný termín odovzdania je 

stanovený na apríl 2009. Územný plán na základe Hospodárskeho a sociálneho plánu obce rozpracováva územné a 

urbanistické riešenie ďalšej výstavby obce, jej priemyselných, obytných, športovo-rekreačných a oddychových 

zón, vychádzajúc pri tom zo záujmov obce, jej kultúrneho a prírodného dedičstva a daných geologických a 

súčasných ţivotných podmienkach obce. 

Tento dokument "záväzným spôsobom" určuje rozvojové moţnosti a koncepciu tvorby ţivotných podmienok obce. 

Vzhľadom na dianie v našom regióne a spracovávané dokumenty v rámci celého Vyššieho územného celku je pre 

nás najvyšší čas a v poslednej chvíli naskakujeme do rozbehnutého vlaku. 

 

Ďalšie časti a najbližšie zámery.  

 
KRMEŠ :  

- Realizovať majiteľom objektu obchod a pohostinstvo Jednoty včítane prístupovej cesty. 

- Zadať realizáciu projektovej dokumentácie na chodník v m. č. Krmeš. 

- Opakovane spracovať a predloţiť ţiadosť o finančnú podporu na reguláciu potoka Kľačianka v obci 

Vlachy.(Projekt podaný v roku 2007 sa neumiestnil medzi viac neţ 600 ţiadateľmi na 90 resp. 130 mieste, 

ktoré nestačila na získanie finančného príspevku) 

Zapracovať do ÚP nové rozvojové územia. 

 

VLACHY-VLAŠKY: 

- Aktívne spolupracovať pri získaní nového investora v rozvojových zámeroch miestnych častí. 

- Rekonštrukcia kaštieľa a následná výstavba 

- Rekonštrukcia azylového zariadenia 

- Spolupráca s migračným úradom v súvislosti so ţiadosťou o bezplatný prevod časti azylového zariadenia do 

vlastníctva obce 

- Realizovať potrebné kroky pre získanie bytovky a jej následnú rekonštrukciu (nehnuteľnosť bývalého MNV) 

- Zapracovanie malých rozvojových zámerov miestnych častí Vlachy a Vlašky do územného plánu. 

- Potrebné kroky v súvislosti s plánovanými rozvojovými zámermi a to v súčasnom zastavanom území aj v 

súvislosti s vzrastajúcimi novými územiami a ich zástavbou resp. vyuţitím. 
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OZNAMY: 
 

Dňa 29.2.2008 bola naša obec na zasadnutí Zdruţenia Euroregión Tatry prijatá za riadneho člena zdruţenia. Jej 

predstavenie na mieste vykonal starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič. 

 

Dňa 9.3.2008 sa starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič spolu s ostatnými starostami Ţilinského kraja kandidujúci za 

stranu SMER, zúčastnil stretnutia s predsedom vlády Róbertom Ficom na Mestskom úrade v Ţiline. 

 

12.3.2008- vykonal starosta obce Ing. Ľubomír Marjovič návštevu Ministerstva financií, kde naša obec poţiadala o 

finančnú dotáciu na zateplenie a rekonštrukciu budovy materskej škôlky a ďalej splnomocnenie vlády pre 

samosprávy, kde jednal o moţnostiach čerpania finančných prostriedkov na rozvojové zámery obce a Ministerstva 

dopravy a spojov v súvislosti so ţiadosťou obce o prevod plochy pôvodného ţelezničného zvršku v m. č. Vlašky 

do vlastníctva obce. 

 

Dňa 13.3.2008 sa starosta obce zúčastnil zasadnutia Zdruţenia 11 obcí pod názvom Ekológ, na ktorom boli 

prejednávané aktuálne otázky týkajúce sa záujmov obcí. 

 

Dňa 14.3.2008 sa starosta obce zúčastnil zasadnutia Zdruţenie miest a obcí Liptova, na ktorom bol prezentovaný 

strategický dokument- Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja a  súčasne boli schválení delegáti na snem ZMOS. 

 

14.3.2008 sa konali zasadnutia Spoločného staveb. úradu ,   Spoločného region. úradu, na ktorom obec zastupoval 

Ing. Ľubomír Marjovič- starosta obce. 

 

                                                                                                Ing. Ľubomír Marjovič 

                                                                                                        starosta obce    

 

 

 

 

INFORMÁCIE 
 

Územný plán obce Vlachy – začalo sa  obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. 

Váţení občania, ţiadame Vás, aby ste všetky podnety a plánované aktivity, ktoré sa dotýkajú celého katastrálneho 

územia obce doručili písomnou formou na obecný úrad vo Vlachoch č.126, najneskôr do 30.4.2008, aby mohli 

byť zapracované do návrhu územného plánu. 

 

 

Dane a poplatky – budete platiť po doručení platobného výmeru. Termín na zaplatenie daní z nehnuteľností 

a miestnych poplatkov je najneskôr do 31.5.2008. 

 

 

Cintorínsky poplatok – 70,- Sk za jedno hrobové miesto zaplatíte pri platení daní. Do poplatku nie je 

zahrnuté kopanie hrobov. 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                     M. Strmenská 
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ROZPOČET obce VLACHY na rok 2008 
 

Príjmy: 

 

-  Transfery zo štátneho rozpočtu                            26.000,- 

-  Výnos dane z príjmov                                     3.600.000,- 

-  Daň z nehnuteľností                                         553.000,- 

-  Daň za psov                                                        24,000,- 

-  Daň za komunálne odpady                                 245.000,- 

-  Príjmy z prenájmu                                             130.000,- 

-  Poplatky za MŠ                                                   72.000,-  

___________________________________________________ 

                       PRÍJMY  SPOLU:                       4.650.000,- Sk 
 

Výdavky: 

 

-  transfery pre spoločné úrady                                10.000,- 

-  financovanie chodu obecného úradu               1.629.000,- 

  (mzdy, odvody, el. energia, plyn, výpočtová technika, poštovné, telefón)           

-  beţné transfery spoločným úradom                      17.000,- 

- splátky úrokov z úveru                                       120.000,- 

-  Dobrovoľný hasičský zbor                                   68.000,- 

-  údrţba miestnych komun. a verejnej zelene         21.000,- 

- vývoz a uloţenie komun. odpadu                        300.000,- 

- rozvoj obce                                                         748.000,- 

- el. energia VO, údrţba VO                                  130.000,- 

- činnosť Telovýchovnej jednoty                           110.000,- 

- výdavky na KD, kniţnicu a kult. činnosť            165.000,- 

- MR, cintoríny, príspevky zdruţeniam                   16.000,- 

- činnosť MŠ                                                     1.068.000,- 

- prevádzka Školskej jedálne                                  240.000,- 

- ZPOZ                                                                     8.000,-  

__________________________________________________ 

                     VÝDAVKY                                   4.650.000,- Sk 
 
 

„Neseparujte sa, separujte s nami.“ 
 

Tento slogan počujete často zo všetkých strán. A ţe ste si ho mnohí zobrali za svoj o tom svedčia výsledky našej 

obce v triedení odpadov – papier, sklo, plasty.  

                        2007                                2006 

Sklo                10,9 t                                 5 t 

Papier             13,4 t                                 5,8 t 

Plasty               4,2 t                                  1 t   

Je potrebné povedať, ţe len vďaka vašej uvedomelosti sa dosiahli takéto výborné výsledky v tejto oblasti. Dúfam, 

ţe v roku 2008 dosiahneme ešte vyššiu úspešnosť. Obecný úrad sa postaral, aby ste mali kde triediť odpady 

a doplnili sme nové kontajnery na separovaný odpad. V Krmeši za Jednotou je zatiaľ veľa kontajnerov na sklo – 

jeden z nich bude upravený na plasty. Taktieţ pribudol nový veľkoobjemový kontajner pre obec. V prípade, ţe 

budete potrebovať takýto kontajner stačí prísť na obecný úrad a dohodnúť termín a podmienky.  

Stále pretrváva problém s kontajnerom pri cintoríne v Krmeši, ale pri zlepšení počasia bude jeho likvidácia 

prioritou v rámci aktivačných prác. 

Váţení občania, chcela by som vás aj touto cestou poţiadať o spoluprácu pri upozorňovaní na nedostatky a závady 

pri úprave obce. Lebo ako sa hovorí : „Viac očí viac vidí.“ 

                                                                                                                   M. Strmenská 
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                       DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRMEŠ 
 

      Váţení spoluobčania, v mene predsedu ako i v mene členov Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš by som 

Vás chcel poinformovať o posledných udalostiach na pôde nášho  zboru. 

      Dňa 19.1.2008 sa v Kultúrnom dome Krmeš uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Krmeš. Schôdze sa 

zúčastnilo 22 členov DHZ, 10 členov mládeţníckeho druţstva Plameň a traja hostia. Prvý krát sa schôdze zúčastnil 

novozvolený starosta Ing. Ľubomír Marjovič. Za DHZ Vlašky prijal pozvanie Miroslav Peterec a za Okresný výbor 

LM sa ako delegátka zúčastnila Drahoslava Števková. 

     Program schôdze pozostával zo 17 bodov. Členovia boli podrobne oboznámení o hospodárení za rok 2007, 

o činnosti mládeţníckeho druţstva Plameň, či o súťaţiach a cvičeniach v priebehu uplynulého roku. V rozkaze 

veliteľa DHZ Krmeš č.1/2008 boli povýšení do poţiarnických hodností nasledovní členovia: 

  - do hodnosti starší požiarnik: 

       Ing. Jindřich Chvojka                    Juraj Smitek                 Martin Smitek 

       Michal Hurkot                               Štefan Svitek 

 

  - do hodnosti vrchný požiarnik: 

       Martin Hric                Boris Folda                  Michal Krčula              Peter Krčula 

 

  - do hodnosti rotník:      Ľubomír Hurkot 

 

  - do hodnosti zbormajster:( zapoţičaná hodnosť)       Miroslav Hric ml. 

 

       V správe strojníka bol zhodnotený stav výzbroje a výstroje, členovia boli oboznámení o plánovanej čiastočnej 

generálke poţiarnej striekačky PS-12. Vypočuli sme si i názory starostu, hosťa z Vlašiek či delegátky z OV LM. 

Výsledkom schôdze bolo uznesenie a plán hlavných úloh na rok 2008. Medzi najhlavnejšie patrí účasť na hasičskej 

lige, aktívna práca z mládeţou v súťaţi Plameň, či plánovaná úprava vonkajšieho vzhľadu hasičskej zbrojnice..... 

Zhrnuté do jednej vety: ide o zvýšenie povedomia o dobrovoľnom hasičstve u nás i v širokom okolí. Čo sa týka 

zloţenia výboru DHZ ostal v nezmenenej podobe:  

 

Predseda:            Miroslav Hric ml.                  Strojník:                     Ing. Jindřich Chvojka    

Veliteľ:                Ing. Jindřich Chvojka            Pokladník:                 Miroslav Hric ml. 

Tajomník:           Ľubomír Hurkot                     Referent mládeže:    Martin Smitek 

Hospodár:           Michal Krčula                        Preventivár:              Peter Krčula 
 

      V priebehu schôdze boli odovzdané i pamätné listy vekovo starším hasičom, za ich doterajšiu prácu v DHZ: 

Hlavatý Vladimír       Tomo Rudolf           Madliak Pavol             Hric Miroslav st.        Moravčík Jaroslav 

Melek Viliam             Krčula Rudolf         Droppa Dušan              Švec Ján                     Števková Drahoslava 

Šulík Jaroslav            Madliak Ľudovít      Madliak Vlastimil.      

    

Ďakujeme a dúfame, ţe i naďalej zostanete fanúšikmi hasičstva. Pamätné listy boli odovzdané i Simone 

Lovíchovej a Samuelovi Hricovi, ako najmladším členom „plameňákom“ zato, ţe nabrali odvahu, ktorá moţno 

pritiahne ďalšiu mládeţ.   
 

      Bola to veľmi vydarená schôdza, ktorej úroveň dotvárala i videoprojekcia premietaná na stenu (zapoţičal Ing. 

Marjovič), či perfektná kapustnica ktorej autorom bol Jano Švec. Osobne ma mrzí len prehnaná reakcia niektorých 

spoluobčanov, ktorým sa zdalo, ţe boli touto akciou rušení či obmedzovaní a patrične to dali i najavo. Len malá 

úvaha: v minulosti sa kultúrny dom v Krmeši nevyuţíval, mnohým ľudom sa tento stav nepáčil. Chápem. Teraz  sa 

KD v Krmeši vyuţíva celkom slušne a opäť sa to niektorým nepáči. Nechápem. Ţijeme na dedine a trocha 

tolerancie by nám určite nezaškodilo. Bez nej to nepôjde. Ja osobne bývam pri miestnom pohostinstve a určite by 

ma riadne bolela ruka, keby som mal zakaţdým písať sťaţnosť, uţ len pri náznaku rušenia nočného kľudu. 

     Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý podali pomocnú ruku pri usporiadaní tejto schôdze. Všetkým 

spoluobčanom v roku 2008 ţelám len to najlepšie a poţiare nech nás obchádzajú.                                                                                   

 

Hric Miroslav ml. 



6 

 

Máme rok za sebou              
 

Uplynul uţ rok odvtedy, ako začalo pracovať naše občianske 

zdruţenie. Mali sme určité predsavzatia a plány a mnohé z nich sa 

nám podarilo uskutočniť. Vyskúšali sme si rôzne techniky a remeslá, 

no mnoho sme ešte nestihli. Čaká nás to v tomto roku.  A tak sme si 

naplánovali na rok 2008 – Karneval, Veľkonočné popoludnie, Jánske 

ohne, Doţinky, Remeselné popoludnie, Vianočné popoludnie. Znovu 

by sme sa chceli prezentovať na jarmoku v Partizánskej Ľupči, 

Liptovskom Trnovci a inde. Toto sú naplánované väčšie podujatia, 

okrem toho sa budeme pravidelne stretávať kaţdý druhý utorok 

o 17.00 hod. v kultúrnom dome vo Vlachoch, kde budeme pracovať 

na maľovaní hodvábnych šatiek, maľovaní veľkonočných vajíčok, 

jednoduchých tkáčskych technikách, spracovávaní slamy, ľanu, či 

vlny. Ak prídete medzi nás, budete si to môcť vyskúšať aj vy .  

V minulom roku sme hospodárili nasledovne :      

Príjmy – členské        -        800,- Sk               

               Príspevok OÚ – 5.000,- Sk              

               2%                     9.000,- Sk               

SPOLU      :                    14.800,- Sk         

Výdaje : materiál (farby, papier, lepidlo,...) 

                                        8.000,- Sk   

            ceny na súťaţe    2.000,- Sk 

             registrácia           2.000,- Sk   

SPOLU                          12.000,- Sk        

Spestrením podujatí v tomto roku by mali byť 

remeselníci z nášho regiónu, ktorý by nás zaučili do 

svojho remesla – hrnčiarstvo, drotárstvo atď. Toto 

všetko budeme môcť robiť len vtedy, ak naše maminy 

budú svoj čas aj naďalej venovať našim aktivitám a 

svojim deťom . Ďakujeme. 

                                                                                                OZ 
 

Karneval 2008 
 

Počas tohtoročného krátkeho fašiangu sme opäť 

pripravili pre naše deti karneval. Podujatie sa 

uskutočnilo 3. februára v kultúrnom dome. Hoci 

súčasne bol aj školský karneval v Ľubeli, prišlo okolo   

60 detí a z toho bolo asi 45 v maskách. Na úvod bola 

promenáda v maskách, aby si mohli rodičia a  porota 

popozerať a vybrať tie najkrajšie masky. Vôbec to 

nebolo jednoduché, nakoľko rodičia a deti sa veľmi 

pousilovali predviedli rôzne masky – pirátov, 

policajtov, víly, princezné, vodníkov, cigánky, 

čarodejnice, lienky, Červené čiapočky,... 

Nakoniec sa rozhodli pre : Motýľ – Klárka Zigová, 

Vodník- Maťko Droppa, Červená Čiapočka – Anetka 

Hazuchová. Ani ostatné deti nezostali bez odmeny 

a získali odmenu za svoju účasť.  Tradičné pohybové 

hry – tanec s balónom, stoličkový, či cukríkový zoţali veľký úspech u súťaţiacich aj divákov. V závere za 

hlasného povzbudzovania detí si zasúťaţili aj rodičia a starí rodičia . 

Nezabudli sme ani na súťaţ o najlepšie šišky (p. Boţka Hricová) a fánky (p. Gitka Lovichová) a tortu pre deti. 

Počas celej akcie sa nám o hudbu staral Martin Moravčík - ďakujeme.         OZ 
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Vynášanie Moreny 
 

Morena, Morena, kde si prebývala..., Kvetná 

nedeľa, kdeţe si bola..., Smrť nesieme, 

vynesieme... a iné piesne spojené s rozlúčkou 

so zimou a vítaním jari ozývali sa v pondelok 

10. marca v obci Vlachy, pri obecnom úrade 

a neskôr pri potoku Kľačianka, kde bábku 

Morenu deti, zamestnanci z Materskej školy 

vo Vlachoch a občania Vlách upálili. Ľudové 

tradície a udrţiavanie zvykov z regiónu Liptov 

sú prioritou v edukačnom procese tejto 

materskej školy. Učiteľky- spolu s deťmi 

v ľudových krojoch, ktoré ušila šikovná 

mamina Dáška Chvojková - pripravili pásmo 

Vítanie jari. Nechýbala ani harmonika a 

 drevená píšťalka. V jednej piesni sa spieva: „ 

richtárku, daj zlatku, veď máš kamarátku“. 

Zlatku deti nedostali, ale občania, ktorí sa na 

takéto podujatia so škôlkármi tešia ich odmenili sladkosťami. Chlapci a dievčatá prítomných ponúkali sladkým 

veľkonočným pečivom v slamených košíčkoch. Krásna spomienka na dávne časy zostane dlho v detských 

srdiečkach. 

          Janka Humená 
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Škôlkárska olympiáda 
 

 

V Materskej škole vo Vlachoch sme po uplynulé roky poriadali zimnú olympiádu. Deti aj rodičia sa tešili na 

príjemné sobotné popoludnie, keď si na bielej snehovej prikrývke zmerali sily v zimných športových disciplínach. 

V tomto roku nám zima nepriala. Snehu bolo málo. Učiteľky rozmýšľali, ako by deťom vykompenzovali tento 

hendikep. Vymysleli olympiádu      v zostavovaní obrázkov z puzzlí. Deti si priniesli puzzle z domu a v pondelok 

3. marca si zasadli k stolom, aby si zmerali svoje sily a rýchlosť v zostavovaní obrázkov. Súťaţili aj deti, ktoré sa 

z puzzlami stretli prvý krát. Cenila sa odvaha. Všetci súťaţiaci dostali  medailu s nápisom Škôlkárska olympiáda 

a sladkosť za účasť. Netradičnú súťaţ vyhrala predškoláčka Lucka 

Droppová, ktorá za prvé miesto dostala vecnú odmenu. Samozrejme puzzle. 

Na druhom mieste tesne za Luckou skončila Klárka Zigová, na treťom 

mieste Samko Vanoch. Tí, ktorým to nešlo a obrázok nezostavili ani po 

dvoch hodinách urputného rozmýšľania a trápenia, si dali záväzok / spolu 

s učiteľkami /, ţe sa budú 

hre s puzzlami venovať 

intenzívnejšie.  Rozhodli 

sme sa vyzvať aj deti 

z Materskej školy z  

Ľubele, aby si s deťmi 

z Vlách zmerali sily v tejto 

novej športovej disciplíne. 

   

   

  

 

 

 

Vedeli ste, že.... 
...najstarším stoličným sídlom bol pravdepodobne najstarší hrad v Liptove - Starhrad 

...najväčšími ucelenými kráľovskými majetkami v Liptove boli na začiatku 13. storočia územia Uhorskej Vsi 

a Paludze, ktoré uhorskí králi postupne rozdelili medzi svojich verných sluţobníkov, predchodcov liptovského 

zemianstva 

...najstaršie mestské výsady získala Partizánska (Nemecká) Ľupča v roku 1263 (zachovaná listina je zároveň 

najstaršie liptovské falzum) 

...najstaršia písomná zmienka o mlyne je z roku 1264 z Liptovskej Teplej 

...najstaršia obchodná cesta, ktorá viedla Liptovom v smere východ – západ, neskôr nazývaná Staré vráta sa 

spomína v listine z roku 1340. Juţná trasa tejto obchodnej cesty je uţ z roku 1298 a spomína sa ako ,,magnam 

viam,,  

...najstaršie mýtne stanice boli v Hybiach, Dovalove, Lipt. Petre, Lipt. Sielnici a Ruţomberku 

...najstaršie vzniknuté dediny boli Vaţec a Štrba 

...najmladšie dediny sú: Lipt. Osada (1649), Lipt. Lúţna (1670), Veľké a Malé Borové, Huty (17. storočie), 

Maluţiná a Ľubochňa (18. storočie) 

...najmladším mestom na Liptove je Liptovský Hrádok, ktorý dostal mestské výsady aţ v roku 1805 

...najstarší mestský znak v Liptove sa zachoval na pečatidle Hýb, ktoré vzniklo niekedy na prelome 13. a 14. 

storočia 

...najstaršie kostoly boli postavené pri Ludrovej, v Martinčeku, Lipt. Teplej, Lipt. Michale, Lipt. Mikuláši, Lipt. 

Petre a Trstenom 

...najznámejším falzifikátorom listín v Liptove bol Ján Literát z Madočian, ktorého za falzifikátorskú činnosť 

v rokoch 1374-1381 upálili okolo roku 1390. Pri prehliadke jeho kúrie boli objavené falošné pečate uhorských 

kráľov, kapitúl a konventov, ktoré vydávali listiny 

...najväčšia nádrţ na Slovensku je Liptovská Mara s objemom vody 360,5 mil. m³ 
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DIVADELNÁ SKUPINA HAVRÁNOK 
 

    Do roku 2008 sme vstúpili s hrou 

KLBKO. Ja viem, sľubovala som, ţe 

zahráme na Vianoce. Ale sami ste 

videli, ţe hra bola dlhá, a tak sme sa 

chceli perfektne pripraviť. Dúfam 

len, ţe sa Vám páčila. Svedčia o tom 

aj vypredané sály a pozitívne ohlasy, 

Vás našich divákov. Tréma bola na 

začiatku veľká, ale potom sa stratila. 

A zabúdanie? Ešteţe sme tam boli  

my šepkárky. Moţno ste si ani 

nevšimli drobné chybičky, (to sme 

tak šikovne vedeli zahrať), ale to uţ 

k divadlu akosi patrí. Alebo ako sa 

Denisa nechtiac rozosmiala. Veď to 

sa stáva, sme predsa ľudia. Napokon 

smiech je najlepší liek. Na divadle 

ma teší fakt, ţe aj keď hráme len raz 

do roka, vţdy si pre nás nájdete čas 

a prídete nás podporiť. Váš smiech, 

potlesk a obdiv k naučeným textom je naša najväčšia odmena. Budem rada, ak nám zachováte priazeň aj do ďalších 

rokov. Sľubujem, ţe sa budeme rok čo rok poctivo pripravovať, aby sme Vám mohli predviesť nové a nové hry.  

K Veľkej noci chcem všetkým popriať : 

Tým, čo nosia sukničky ,veľa čerstvej vodičky, 

tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice. 

-D- 

Ľubeľci na Vlachanskom 

javisku. 
 

   V nedeľu  2. marca 2008 sa na 

pozvanie našej divadelnej skupiny 

Havránok a  Obecného úradu 

v kultúrnom dome Vlachy predstavili 

divadelníci z Ľubeľského ochotní-

ckeho divadla Kolomana Ondreja 

Urbana. Zahrali hru Linka dôvery od 

Ivany Vadlejchovej. Bola to 

manţelská komédia z dnešného 

obdobia situovaná do bytu na 11-tom 

poschodí, ktorá predstavila rozvod 

s tej humornejšej stránky. Komédia 

bola plná zápletiek a prekvapení, čím 

chcela autorka priviesť diváka 

k zamysleniu sa nad sebou samým....  

    Myslím, ţe Ľubeľci nezostali nič 

dlţní svojmu menu a excelentne 

pobavili všetkých prítomných. Krátko, ale efektne sa ako herec prezentoval i náš spoluobčan Rasťo Martoň, ktorý 

sa medzi skúsenými Ľubeľcami nestratil. Predstavenia sa zúčastnilo 65 platiacich divákov, ktorí sa naozaj 

vynikajúco bavili. Mrzí ma, ţe sa nepodarilo naplniť celú sálu, čo by bolo zadosť učinením tak pre účinkujúcich, 

ako i pre samotných usporiadateľov. Kultúrnych akcií je v obci všeobecne málo, preto tie, ktoré sa podujme niekto 

uskutočniť, venovať tomu čas a energiu, zaslúţili by si väčšiu pozornosť obyvateľov. Človek nie je sýty len 

chlebom....... . 

    S pozdravom                                                                            Hric Miroslav ml.                                      
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Recept na Veľkú noc 

 

Vajíčkový syr 

1 l mlieka  

10 vajec 

trochu soli 

Do studeného plnotučného (najlepšie domáceho) 

mlieka dáme celé vajcia. Rozšľaháme ich, osolíme 

a na miernom ohli varíme aţ do zhustnutia. Na konci 

sa spraví pekná hrudka a z mlieka ostane len srvátka. 

Hrudku vyberieme, vloţíme do plienky a necháme 

v chlade stiecť. Podávame ako syr.                         

Anna Poliaková 

 

Veľkonočná torta „Hniezdo“  

   

Cesto:   

4 vajcia  

150 g cukru 

100 ml mlieka 

100ml oleja 

160 g hladkej múky 

1 bal. Kypriaceho 

prášku do pečiva 

Dr.Oetker 

1 PL kakaa   

Krém:   

1 bal. Krémovej náplne stracciatella Dr.Oetker 

200 ml mlieka 

2 – 3 PL práškového cukru 

125 g zmäknutého masla   

Na ozdobenie:   

1 bal. Tortového ţelé číreho Dr.Oetker 

250 ml vody 

cukor podľa chuti 

jedlá tráva (alebo zelený kokos)  

čokoládové veľkonočné motívy – vajíčka, sliepočka 

  

1. Do misy rozbijeme vajíčka a ušľaháme ich. Do 

našľahaných vajec pridáme cukor a šľaháme na penu 

(pomocou elektrického šľahača). Múku zmiešame s 

kypriacim práškom a kakaom. K pene z vajec s 

cukrom zašľahávame striedavo mlieko, olej a 

namiešanú zmes z múky – najlepšie pomocou 

elektrického šľahača na najniţšom stupni otáčok. 

Vypracujeme hladké cesto.  

2. Hladké cesto vylejeme do tortovej formy (priemer 

26 cm) vyloţenej papierom na pečenie. Pečieme v 

predhriatej rúre pri teplote cca 185 °C asi 30 minút. 

Po upečení necháme korpus 10 minút schladnúť, 

potom oddelíme noţom okraj formy, korpus 

preklopíme na servírovací tanier a stiahneme papier 

na pečenie. Necháme úplne vychladnúť. 

3. Krém pripravíme podľa návodu na obale. Okolo 

korpusu upevníme očistený okraj tortovej formy a 

krém natrieme na hornú časť korpusu. Dáme pozor, 

aby sme natreli krém aţ po okraj formy! Dáme na dve 

hodiny do chladničky.  

4. Tortové-ţelé pripravíme s vodou a s cukrom podľa 

návodu na obale a po krátkom vychladnutí nalejeme 

na tortu – najprv pri okraji a potom na celý krém. 

Dáme do chladničky stuhnúť.  

5. Na záver ozdobíme jedlou trávou, z ktorej 

vytvoríme po okraji „hniezdočká“. Do kaţdého 

umiestnime čokoládové vajíčko (alebo môţeme 

nahradiť lentilkami a pod.). Doprostred torty usadíme 

čokoládovú sliepočku. 

 

Veľkonočná štrúdľa  

   

Cesto:   

500 g lístkového cesta 

  

Plnka:   

7 na tvrdo uvarených 

vajec  

250 ml kyslej 

pochúťkovej smotany  

1 vajce  

1 KL vegety  

mleté čierne korenie  

350 g mrazenej zeleninovej zmesi (mrkva, hrášok, 

kukurica)  

100 g šunky nakrájanej na rezance   

Na potretie:   

1 rozhabarkované vajce   

Cesto:  

Lístkové cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na 

obdĺţnik 50 x 40 cm. Cesto potrieme smotanovou 

plnkou. Pozdĺţ dlhšieho kraja naukládáme tesne 

vedľa seba po dĺţke na tvrdo uvarená vajcia. Plát 

plnkounatretého cesta posypeme šunkovo-

zeleninovou zmesou a opatrne stočíme. Prenesieme 

na vymastený plech a potrieme vajíčkom.  

 

Smotanová plnka:  

Pochúťkovú smotanu zmiešame s rozhabarkovaným 

vajcom, vegetou a štipkou čierneho korenia.  

 

Šunkovo-zeleninová zmes:  

Mrazenú zeleninu krátko povaríme v osolenej vode a 

dáme na sitko odkvapkať. Šunku nakrájame na 

rezance a zmiešame s odkvapkanou zeleninou.  

 

Dáme piecť do prehriatej rúry: cca 210 °C  

Doba pečenia: cca 20 – 25 minút. 
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Veľkonočný mazanec   

   

Cesto na 4 bochníčky:   

1kg polohrubej múky  

½ l vlaţného mlieka  

200 g masla alebo Hery 

200 g cukru 

4 ţĺtky 

1 PL soli 

2 bal. Droţdia Dr.Oetker 

štipla Kypriaceho prášku Dr.Oetker 

150 g hrozienok namočených v rume 

podľa chuti – citrónová kôra z 1 umytého citrónu   

Okrem toho:   

100 g mandlí (sparených a olúpaných)  

1 vajce 

na posypanie - zmes Vanilínového cukru Dr.Oetker a 

práškového cukru   

1. Suché prísady dáme do misy, pridáme ţĺtka, maslo, 

mlieko a citrónovú kôru a dôkladne spracujeme. 

Cesto necháme 30 – 40 minút vykysnúť. Po 

vykysnutí pridáme hrozienka a časť posekaných 

mandlí (časť neháme na ozdobu) a opäť necháme 

kysnúť 40 – 50 minút. 

2. Keď je cesto vykysnuté, urobíme 4 bochníčky a na 

plechu ich necháme naposledy nakysnúť cca 30 min. 

Na kaţdom bochníčku nakrojíme zľahka noţom kríţ, 

podľa chuti ozdobíme olúpanými mandľami a 

potrieme ich vajíčkom. Dáme piecť: 

Elektrická rúra: cca 190°C po dobu cca 15 minút, 

potom teplotu zníţime a ďalších 35 – 45 min. 

pečieme pri 170°C 

Teplovzdušná rúra: 10 min. Pri 170°C a potom 

dopečieme cca 20 – 25 min. pri 160°C 

Plynová rúra : stupeň 6 po dobu cca 35 – 45 minút. 

 

 

OZNAM   MATERSKEJ  ŠKOLY 

 

Riaditeľka Materskej školy vo Vlachoch 

oznamuje rodičom, ktorí chcú svoje deti zapísať 

do materskej školy na školský rok 2008/2009, môţu 

tak urobiť v termíne od 17. 3. – 31. 3. 2008 v čase 

prevádzky škôlky. 

Janka Humená 
 

 

 

Veľmi známou sopkou sveta je havajská (tajnička), vysoká 1243 m. Pri jej 

výbuchu v r. 1956 dosiahli fontány ohnivej lávy rekordnú výšku 580 m. 
1. Ţivelná pohroma 

2. Časť dynamiky 

3. Súbor modelov na módnu prehliadku 

4. Farnosť 

5. Malá krivuľa 

6. Plachetnica bez vesiel 

7. Krátky kabát, súčasť kroja 

8. Hostinská 

Tajnička je umiestnená na uhlopriečke  
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