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                 VLACHANSKÉ    

          NOVINY 
 

                   V l a c h y 
                Ročník V. 

 

                      Spravodaj č. 2/2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Už sú celkom blízko. Vytúžené, vysnívané a najmä zaslúžené prázdniny. Obrovská radosť 

pre deti, ale starosť pre mnohých rodičov. Deti sú veselšie, rozbehanejšie a často aj 

nepozornejšie. A je to práve ten najlepší čas, kedy vzniká mnoho kolízií, úrazov a pádov, 

preto si treba dávať väčší pozor na autá, stromy, bicykle, kolieskové korčule, aby 

nepribudli popri šantení odreniny, modriny alebo zlomeniny. Musíme si uvedomiť, že nič 

vzácnejšie na svete nemáme, ako zdravie a život. Preto si leto užívajte plnými dúškami, 

nachytajte bronz, navštívte pamiatky, hory, more, alebo Liptovskú Maru. Krásne 

a zaujímavé prázdniny sú aj u babičky, kde všetko inak vonia, alebo v obrovskej záhrade 

plnej dozrievajúceho ovocia, alebo na  povale so starodávnymi vecami. Jednoducho 

prázdniny sa začali, a ak sa 

slniečko umúdri, treba si ich 

užívať.  

Želáme Vám príjemné a na zážitky 

bohaté prázdniny. 
 

D. Chvojková a redakčná rada 
oprava 
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UZNESENIA 
 
 
 

Uznesenia prijaté na V. mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 16.4.2010 v priestoroch obecného úradu. 

Uznesenie č. 83/2010/5M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Smernicu č.4 

na verejné obstarávanie tovarov, sluţieb a prác obce 

Vlachy s pripomienkami. 

Uznesenie č. 84/2010/5M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 

a) Smernicu č.5 o spôsobe vedenia účtovníctva 

b) Smernicu č.6 o vedení pokladne 

c) Smernicu č.7 o obehu účtovných dokladov 

d) Smernicu č.8 o finančnej kontrole a vnútornom 

audite 

Uznesenie č. 85/2010/5M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  odpredaj 

majetku obce: 

a): hasičské vozidlo Tatra 805 pánovi Gajdošovi za 

1100€  

b): hasičskej striekačky PS 8 pánovi Gajdošovi za 200€ 

            u k l a d á  obecnému úradu spísanie zmluvy 

s pánom Gajdošom o kúpe obecného majetku. 

Uznesenie č. 86/2010/5M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Smernicu č.9 

Zboru pre občianske záleţitosti po zapracovaní 

pripomienok. 

Uznesenie č. 87/2010/5M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Štatút 

Vlachanských novín a Organizačný poriadok. 

 

Uznesenie prijaté na VI. mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 21.5.2010 v priestoroch obecného úradu . 

Uznesenie č. 88/2010/06M 

Obecné zastupiteľstvo 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e správu predsedu 

komisie pre ochranu verejného záujmu.  

b) s c h v a ľ u j e rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva obce Vlachy o uloţení pokuty Ing. 

Ľubomírovi Marjovičovi pre porušenie povinností 

vyplývajúcich mu z ústavného zákona 357/2004 

Z.z. v celkovej sume 2931,22 Eur. 

c) u k l a d á  obecnému úradu písomnou formou 

(doporučeným listom do vlastných rúk s úloţnou 

dobou 5 dní) zaslať Ing. Ľ. Marjovičovi 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

o uloţení pokuty pre porušenie povinnosti 

vyplývajúcej mu z ústavného zákona 357/2004 Z.z. 

 

Uznesenie prijaté na VII. mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010  
konaného dňa 14.6.2010 v priestoroch obecného úradu.  

Uznesenie č. 89/2010/07M  
Obecné zastupiteľstvo  r u š í  programu VII. 

mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Vlachy.  

 

Uznesenia prijaté na VIII. mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Vlachy v roku 2010 

konaného dňa 21.6.2010 v priestoroch obecného úradu. 

Uznesenie č. 90/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  program 

mimoriadneho zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 91/2010/08M 

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e   VZN č. 7/2010 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vlachy. 

Uznesenie č. 92/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo  r u š í  cintorínsky poplatok  za 

hrobové miesto v sume 2,32 € (70,- Sk) schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2007 v dodatku 

č.2 VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku. 

Uznesenie č. 93/2010/08M 

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  Návrh VZN o správe a prevádzkovaní 

cintorínov. 

Uznesenie č. 94/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  vrátenie  

p. Stankovianskej finančnú čiastku 83,65 € za zaplatené 

štyri hroby na 10 rokov zo dňa 16. 4. 2008. 

Uznesenie č. 95/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  faktúru p. Hikla za 

kosenie verejných priestranstiev 

b) u k l a d á obecnému úradu prefakturovať sumu 

166,60 € p. Tomovi za kosenie pozemkov vo 

Vlachoch a Vlaškách 

c) u k l a d á poslancom i obecnému úradu navrhnúť 

spôsob fakturovania platieb za kosenie pozemkov 

na území obce. 

Uznesenie č. 96/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  

registráciu hasičského vozidla do mýtneho systému. 

Uznesenie č. 97/2010/08M 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   

v e d o m i e  informácie o priebehu 

konania majetkových priznaní Ing. Ľ. 

Marjoviča, ktoré predniesol predseda 

komisie na ochranu verejného záujmu 

 p. Hric.  
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Výsledky volieb v obci Vlachy do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 
2010 

Počet voličov zapísaných v zozname                             496 
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili nahlasovaní               326 
 Počet platných odovzdaných hlasov                             323 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kaţdú politickú stranu, politické hnutie alebo 

koalíciu: 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                  1 
Únia – Strana pre Slovensko                          6 

Strana rómskej koalície – SRK 1 
Paliho Kapurková, veselá politická strana 1 
Sloboda a Solidarita 52 

Strana demokratickej ľavice 8 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 13 

Komunistická strana Slovenska 10 
Slovenská národná strana 17 
Zdruţenie robotníkov Slovenska 2 

Kresťanskodemokratické hnutie 24 
Ľudová strana Naše Slovensko 3 

Slovenská demokratická a kresťanská únia  40 
SMER – sociálna demokracia 142 
MOST – HÍD 3  
 

GRANTY 

V tomto roku sa nám podarilo prvýkrát získať grant na kniţnú publikáciu Vlachy – 

Dejiny obce v programe Naše dedičstvo z Nadácie Dexia banky Slovensko. Publikáciu 
nám vypracuje pán PhDr. Peter Vítek zo Štátneho archívu v Lipt. Mikuláši. Vybrali nás 
zo 110 projektov a výška nášho grantu je 1344,00 €. Cez túto nadáciu sme ţiadali 

financie v hodnote 2370,00 € v programe Moderné technológie 
v obci na zakúpenie dvoch počítačov a tlačiarne na ,,Verejne 
prístupný internet“ pre všetkých, ktorí si hľadajú prácu, alebo 

pre ţiakov, ktorí si robia rôzne práce do školy. A druhý projekt 
v hodnote 5000,00 € v programe Zeleň a oddychová zóna v obci 

sme ţiadali na lavičky a zeleň do obce. Ţiaľ, tieto dva projekty 
neprešli, ale to nevadí. V budúcnosti budeme ţiadať aj naďalej, 
aby sme aspoň s malou podporou zveľadili a skrášlili našu 

obec. Touto cestou chceme poţiadať občanov, ktorí si pamätajú 
na doby minulé, alebo majú po rodičoch zachovalé nejaké foto-
grafie, záţitky či predmety, o ktoré by sa radi podelili v tejto 

publikácii, aby si našli kúsok voľného času a prišli na obecný 
úrad porozprávať, príp. doniesť na vyfotografovanie svoju historickú cennosť. Uvítame 

čokoľvek. Predsa, históriu treba poznať, či uţ z rozprávania lebo z prečítania. 
A najcennejšia bude spublikovaná do jedného celku. Dúfam, ţe kniţka vyjde čoskoro, 
pretoţe môţe byť pekným predmetom k 750. výročiu prvej písomnej zmienky v roku 

2012. Tak neváhajte, tešíme sa na príspevky. Ďakujeme.                                   
–D- 
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Ako sa prihlásiť alebo odhlásiť z trvalého alebo prechodného pobytu 

Trvalý pobyt 

1. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej 

časti, ktorá je označená súpisným číslom a je 

určená na bývanie, ubytovanie alebo na indivi-

duálnu rekreáciu. Za časť budovy sa povaţuje aj 

byt. 
2. Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu 

predloţiť : 

 a/ platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o 

trvalom pobyte, ak ide o dieťa do 15 rokov, jeho 

rodný list, 
 b/ ak je cudzinec, tak rodný list, osvedčenie o 

štátnom občianstve nie staršie ako 6 mesiacov, 

 c/ dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti,  

 d/ písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s 

osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých 

spoluvlastníkov alebo nájomcu. 
 Toto potvrdenie sa nevyţaduje, ak : 

 ide o prihlásenie vlastníka alebo 
spoluvlastníka,  

 ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú 
zmluvu uzavretú na dobu neurčitú,  

 ide o prihlásenie manţela alebo 
nezaopatreného dieťaťa vlastníka, 

spoluvlastníka alebo nájomcu,  

 vlastník, spoluvlastník alebo nájomca potvrdí 
svojim podpisom na prihlasovacom lístku na 
trvalý pobyt súhlas  s prihlásením občana 

pred zamestnancom ohlasovne. 

3. Občan je pri hlásení pobytu povinný : 

 a/ podpísať prihlasovací lístok, 

 b/ uviesť údaje na prihlasovacom lístku na trvalý 
pobyt týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka 

nehnuteľnosti. 

4. Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho 

ako 15 rokov, je povinný za neho podpísať 

prihlasovací lístok a musí byť jeho zákonným 

zástupcom. 
5. Občan, ktorý sa nemôţe prihlásiť na trvalý 

pobyt podľa ods. 2 alebo 3, sa prihlási na trvalý 

pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdrţiava. Ako 

miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec 

pobytu. Adresa sídla miestneho úradu je adresou 
takéhoto občana na účely doručovania 

písomností od orgánov verejnej správy a iných 

štátnych orgánov a na účely zápisu do  

zoznamu voličov.     

Sprísňuje sa prihlásenie občana bezdomovca  

na trvalý pobyt na obec - § 5.  
Na trvalý pobyt na obec sa bude môcť prihlásiť 

iba osoba, ktorej bol v inej obci zrušený trvalý 

pobyt. 

6. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu 

povinný podpísať odhlasovací lístok trvalého 
pobytu.  
7. Občan, ktorý má pobyt v zahraničí, a ktorý sa 

rozhodne skončiť trvalý pobyt na území SR, môţe 

ohlásiť jeho skončenie osobne, alebo 

prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo 

prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR 

8. Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší : 

 a/ na základe doručeného odhlasovacieho lístka, 

 b/ ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za 

mŕtveho, 

 c/ ak prihlásenie bolo vykonané na základe 

neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného 
alebo cudzieho dokladu, 

 d/ na návrh občana oprávneného uţívať 

nehnuteľnosť na základe právoplatného súdneho 

rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení uţívacieho 

práva, 
 e/ na návrh vlastníka alebo všetkých 

spoluvlastníkov nehnuteľnosti občanovi, ktorý 

nemá k budove alebo jej časti ţiadne uţívacie 

právo. Návrh nemoţno podať voči manţelovi a 

nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka 

alebo nájomcu, 
 f/ ak budova zanikla. 

9. Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa ods. 

8, je miestom trvalého pobytu občana obec, na 

ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. 

Ohlasovňa je povinná zverejniť túto skutočnosť na 
úradnej tabuli po dobu 15 dní.  
 

Prechodný pobyt 

 1. Občan ohlási ohlasovni v mieste prechodného 
pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu 

prechodného pobytu. 

2. Pri hlásení prechodného pobytu je občan 

povinný predloţiť platný občiansky preukaz a 

doklady ako u trvalého pobytu podľa ods. 2, písm. 
c/ a d/. Občan trvalo ţijúci v zahraničí predkladá 

platný cestovný doklad SR. 

3. Pri hlásení prechodného pobytu je občan 

povinný podpísať prihlasovací lístok na prechodný 

pobyt. 

4. Predpokladaná doba prechodného pobytu môţe 
byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá po 

jej skončení, občan je povinný hlásiť prechodný 

pobyt znova.  Ak sa prechodný pobyt skončí pred 

uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je 

povinný túto skutočnosť ohlásiť. 
 

Čo má urobiť občan, ktorý sa rozhodne trvalo 

žiť v zahraničí 

Pred vycestovaním 
je povinný ohlásiť 

skončenie trvalého 

pobytu ohlasovni, 

ktorá vedie údaje o 

jeho trvalom  
pobyte. V ohlásení 

uvedie štát a 

miesto pobytu a 

deň začiatku 

pobytu v zahraničí. 

  
Ostatné informácie a dokumenty sa Vám poskytnú 

na obecnom úrade vo Vlachoch. 

 Ing. Dagmar Chvojková 
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                           Zákon   o   držaní    psov 
Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky drţania psov. Podľa § 7 sa  

1. Priestupku sa dopustí drţiteľ psa, ak:  

- neprihlási psa do evidencie, umoţní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 

ods. 1 a 2, neohlási, ţe pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 

ak nebol pouţitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, neoznámi odcudzenie, poškodenie alebo stratu 

známky.  

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:  

- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého 

pobytu drţiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom 

ohrozoval človeka alebo zvieratá, neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 

alebo vyprovokovaný, ak nebol pouţitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, evidenčnou známkou 

nepreukáţe totoţnosť psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.  

3. Za priestupok podľa : 

a. odseku 2 písm. d) a e) obec uloţí pokutu do 16,50 €,  

b. odseku 1 a odseku 2 písm. a) aţ c) obec uloţí pokutu do 165,50 €.  

4. Ak sa drţiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, moţno mu uloţiť pokutu do 

výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.  

 
 

Zákon o pohrebníctve 
 

Dovoľte mi v krátkosti vysvetliť toľko diskutované cintorínske 
poplatky. Po dlhom schvaľovaní a neschvaľovaní VZN o správe 
a prevádzke cintorínov, sa dúfam podarí uţ vyvesený návrh úspešne doviesť  do 
konkrétnej podoby. Vstúpením do platnosti zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého musí mať kaţdá jedna obec Osvedčenie 
o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, ktoré budem musieť získať aj ja, sa celá 
vec skomplikovala. Chcem len povedať, ţe ,,sedemdesiatkorunové,, poplatky sa uţ 
vyberať nebudú kaţdý rok, ale prolongačný poplatok sa bude platiť raz za 10 rokov, a to 
prvýkrát pri úmrtí a potom kaţdých desať rokov pokiaľ budete chcieť hrob uchovať. Na to 
potrebujete nájomnú zmluvu, ktorú podpíšete na Obecnom úrade vo Vlachoch na základe 
výzvy pracovníčky. So sebou Vám bude stačiť občiansky preukaz, ak ste platiteľom hrobového 
miesta. Tento poplatok sa platí zo zákona a jeho výška je stanovená vo Všeobecne záväznom 
nariadení, ktoré si môţete pozrieť na úradných tabuliach alebo na internetovej stránke obce 
v prílohe Aktuality. Podotýkam nie je to poplatok za kosenie cintorínov. Pracovníci, ktorí 
pracujú na aktivačných prácach sú platení zo štátu, takţe obec sa podieľa jedine pohonnými 
hmotami na údrţbe cintorínov. Tu je najdôleţitejší výňatok z VZN o správe a prevádzkovaní 
cintorínov: 

Čl.  4 
Rozmery hrobového miesta  a výška ceny za poskytovaný prenájom a sluţby 

 

1. Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest: 
2. Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje na 10 rokov za : 
            - jednohrobové miesto        6,50 €     
            - dvojhrobové miesto        13,00 €     
            - detský hrob                     4,50 €     
   - urna                4,50 €     
 3.   Uloţenie v chladiacom boxe vo Vlaškách       8,50 €/ deň   
 4.   a)  Výkop hrobu, uloţenie do hrobu a zasypanie hrobu si pozostalí zabezpečuje sám. 
       b)  Výkop hrobu, uloţenie do hrobu a zasypanie hrobu môţe byť riešený ako sluţba,   
            ktorú sprostredkuje obec a bude hradená objednávateľom (pozostalým). 

       c)  Poplatok za výkop hrobu leto 60 €, zima 80 €  (1.11.-31.4. daného kalendárneho roka). 
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Moja misia v Keni 
 

Všetko sa „zomlelo“ veľmi 

rýchlo. Nemala som prácu, 

skončila som magisterské štúdium 

na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alţbety 

v Bratislave a nevedela som čo 

robiť, z čoho platiť účty a čo bude 

ďalej. Tak som napísala na moju 

„alma mater“ s tým, ţe som sa 

spýtala na moţnosť práce v Rusku 

alebo inej rusky hovoriacej krajine, 

kde má škola mnohé projekty. 

Ruštinu ovládam  oveľa lepšie, ako 

angličtinu. Ešte v ten večer som 

mala telefonát, ţe majú o mňa 

záujem, ale potrebujú obsadiť 

Keňu. Rozhodnúť som sa mala 

hneď. A tak som sa rozhodla. 

Dodnes neľutujem. 

 Odletela som v júli 2009 z viedenského Schwechatu do Káhiry. Po troch hodinách letu som dve 

ďalšie presedela v tranzitnom priestore obrovského letiska. Presnejšie - v bare pri pive. Hodinu pred 

polnocou som uţ sedela v ďalšom lietadle spoločnosti Air Cairo a smerovala som do stredu našej 

zemegule. Čakal ma 5 hodinový let ponad Sudán a Etiópiu. Okrem asi dvojhodinovej búrky, ktorá nás 

sprevádzala v posledných hodinách letu a napätia (tesne pred mojím odchodom sa zrútilo lietadlo toho 

istého typu Air France do Atlantického oceánu) som necítila nič. Nakoniec som sa dočkala a  zhruba o pol 

štvrtej ráno sme pristáli v Nairobi. Myslela som si, ţe to najťaţšie z cesty „do neznáma“ mám uţ za 

sebou. To som však ešte nevedela, ako veľmi sa mýlim. 

Unavená, nevyspatá a objedená  som sa pomaly presúvala k imigračným úradníkom, aby som si 

vybavila vstupné vízum do krajiny. Vypísala som kvantum papierov, stále som mala pocit, ţe dookola 

vypisujem to isté, len vţdy to malo iný názov. Trvalo to asi hodinu. Keď som to zvládla, tešila som sa, ţe 

to všetko uţ budem mať za sebou a postavila som sa do radu. Čakala som a posúvala sa slimačím 

tempom, veď ako som sledovala prácu úradníkov, zistila som, ţe oni majú neskutočne veľa času, 

navzájom sa medzi sebou neustále rozprávali, obzerali si letisko, nás a to všetko robili takou rýchlosťou, 

ţe som mala pocit, ţe vyskočím z koţe. Ja som také pracovné tempo ešte v ţivote nevidela, ono to ani 

tempom nazvať nemoţno. Nakoniec som sa dostala na rad a pozerala som sa na prácu, ktorú odvádzal 

imigračný úradník. Zobral všetky tie mnou ťaţko 

vypísané papiere a hodil ich nabok. Potom pomaly 

preštudoval môj pas a spýtal sa ma: „How are 

you?“ Ako sa máš? Keď som mu povedala, ţe 

fajn, tak mi konečne do pasu nalepil víza a dal 

pečiatku. Na záver mi povedal: „Welcome to 

Kenya.“ Vitaj v Keni. A tak som šla.  

Nairobi je veľké, špinavé, zasmogované – 

vôbec sa mi tam nepáčilo. Cesta autom nairobskej 

posádky na autobusovú stanicu bola viac neţ 

zaujímavá, pochopila som, ţe v Afrike neplatia 

ţiadne pravidlá, nikde som nevidela ţiadnu 

dopravnú značku, tam sa skrátka nielenţe jazdí 

vľavo, ale spôsobom – ak sa chceš niekde dostať, 

musíš ísť a nesmieš zastať. Lebo ak zastavíš, ide ten druhý. No a výsledok bol taký, ţe sme si hocikedy 
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a XYZ ďalších áut z dvojprúdovky urobili svojvoľne trojprúdovku a ak si to urobil aj šofér oproti, tak to 

bola prinajmenšom zaujímavá situácia. Kruhový objazd – ţiadne značky, ţiadne pravidlá – ide ten, kto 

nerozmýšľa. No, takţe asi po hodine a pol som v takomto chaose a totálne rannej zápche došla na 

autobusovú stanicu a 7 hodinový maratón začal. Autobus vcelku na prvý pohľad ok, ale stoličky sa nedali 

sklopiť, takţe som sedela v pravom uhle. Uţ som ani nemala prehľad, aký je deň, kedy som naposledy 

spala, jedla určite v lietadle, so sebou som mala len fľašku vody, ktorá bola od polovice cesty teplá ako 

čaj. Keď som nemala zatvorené oči, tak som pozerala na „Afriku“. Bolo čo pozerať. Kvantum leţiacich 

a sediacich černochov, 98% muţov, ţeny bolo málo vidieť. Rôzne úrovne bývania – od hlinených 

domčekov so slamenými strechami, po iné druhy obydlia. No .... a všade, na kaţdom kúsočku ich 

červenej zeme – kukurica a zase kukurica a sem tam cukrová trstina a kapusta a zase kukurica. Po ceste 

som videla mnoţstvo, akoţe malo to názov „hotel“, ale naša dreváreň oproti tomu je luxusná rezidencia. 

Ešte stále mi nedochádzalo, ţe som 6000 km od domova, vďakabohu za totálnu únavu. Ak si myslíte, ţe 

vás nejaké navigačné značky popri ceste usmernia ako ďaleko je Kisumu – ďalší omyl. Nikde nič. 

Netušila som, kedy dôjdeme. Len som verila, ţe to raz bude. 

Nakoniec som došla. Po 25 hodinách.  Kisumu, na rozdiel od Nairobi je veľmi pekné mesto. 

Samozrejme, ako inak, plné ľudí. Boli všade, tak ako motorky, bicykle a autá. Prechody pre chodcov 

neexistujú. Ak som chcela prejsť z jednej strany cesty na druhú, musela som utekať pomedzi autá. Po 

základnom nákupe v supermarkete (európskeho typu) som s Carol (fyzioterapeutkou „mojej“ nemocnice ) 

vyšla na poslednú hodinovú cestu do cieľa mojej cesty – do Muhoroni.  Keď sme prichádzali do našej 

dediny, zrazu mi to nejako všetko došlo, asi 3x som sa samej seba spýtala, či som urobila dobre. Nechcela 

som robiť unáhlené závery, povedala som si, ţe noc spánku to vyrieši a tak aj bolo. Ubytovanie som mala 

v krásnom areáli nemocnice, ktorý sa v noci uzatváral a bol stráţený 24 hodín denne. Bola to taká 

radovka, kde boli 4 prízemné bytíky, v jednom z nich som bývala ja. Mala som k dispozícii vlastnú peknú 

izbu, spoločenskú miestnosť, kuchynku a všetko, čo bolo treba – TV, chladničku, elektrický sporák a pod. 

Všade okolo – von – sa nachádzali veľké čierne zberače daţďovej vody, nebola o ňu núdza, na rozdiel od 

Nairobi, sprchovala som sa spôsobom lavór a malý lavór, WC bolo turecké. Po dobre vyspatej noci som 

sa zobudila do reality. Môj pobyt v St. Vincent de Pauls Mission Hospital v Muhoroni sa začal. 

Mala som na starosti antimalnutričné centrum pre 

podvyţivené deti, ktoré bolo súčasťou misionárskej 

nemocnice, ktorú viedla a vedie írska rehoľná sestrička 

Vincent. Vlastným menom Gabrielle Finnerty. Ţije v Keni 20 

rokov, ona sama má 64 a je to ten najlepší a najúţasnejší 

človek pod slnkom. Mojou pracovnou náplňou bolo merať 

a váţiť deti, dávať matkám sušené mlieko a kašu, vysvetľovať 

im spôsob prípravy a vzdelávanie matiek. Všetko prebiehalo 

v angličtine, ak ju matky neovládali, tak mi kolegovia tlmočili 

do jazyka Luo. Čo sa týka angličtiny, prvé dva týţdne som 

nerozumela nič, aj keď sa ju učím celý ţivot. Totiţ, írska 

angličtina je absolútne nezrozumiteľná a angličtina miestnych 

ľudí má zvláštny dialekt, na ktorý som si musela zvyknúť. 

Detičky v Keni sú krásne a je ich strašne veľa. Matky sú 

mladé, negramotné, alebo málo gramotné, s priemerným alebo 

hlboko podpriemerným IQ. Krava má väčšiu hodnotu ako 

dieťa a pes je tam niečo, na čom sa ľudia vybíjajú. Neviem, 

v akom storočí Európy som sa to nachádzala, je to ..... ťaţko sa 

to dá opísať. Muhoroni je ako keby stredisková obec pre asi 

160 000 obyvateľov širokého okolia, ktoré sa nachádza vo 

veľkom údolí, obkolesenom kopcami, v nadmorskej výške pribliţne 1400 m.n.m. Príroda je nádherná, 

tráva zelená, je tam veľa zvierat a veľmi veľa ľudí. Mraky ľudí a ešte väčšie mraky detí. Je tam od 

autoškoly, pošty, banky aţ  po internetovú kaviareň takmer všetko. Ale ten pohľad na tie budovy. 

Polorozpadnuté chatrče. Základné potraviny, zelenina, ovocie, kredit do telefónu, pivo ..... všetko to 

najnutnejšie čo treba,  sa tam dá kúpiť. Ostatné som si nakupovala v Kisumu, kde sme so sestričkou 

Vincent chodili autom kaţdý pondelok. V dedine som bola rarita, snáď všetky deti sveta ma zdravili 
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a podávali mi ruky, ja ani neviem, koľko to bolo detí. Bola som aj na rodinných návštevách ..... v 

chatrčiach z vlnitých plechov o rozmere 3x3 m, dnu sedačka, starý kredenc a stolík (v chatrči so slamenou 

strieškou je len podlaha a handry na zemi, na ktorých sa spalo). Von pár vedier na daţďovú vodu, šnúry 

napratého prádla (nevidno tu špinavého 

dospelého človeka), zasadená zelenina, 

prevaţne kukurica, v niektorých 

rodinách mali aj  kozy alebo kravy, 

ktoré uţ boli skutočným majetkom.  

Doprava, ktorá je v Keni veľmi 

rozšírená je autobusová. Od 

diaľkových autobusov rôznej kategórie 

po matatu, tuktuky (obdoba 

motorových rikší), motorky a bicykle. 

Cez celú Keňu vedú dve ţelezničné 

trate, tá hlavná z Kisumu do Mombasy 

viedla aj cez našu dedinu. Je to 

jednokoľajka, kde chodí vlak ráno 

a vlak večer. Čo sa matatu týka – je to  

minibus pre 12 ľudí, ale zvyčajne nás 

bolo v ňom okolo dvadsať. Niekedy aj 

kury. Harmonogram odchodov 

neexistuje. Postavíte sa k ceste a čakáte. Za 3 Eurá som sa doviezla do Kisumu a späť.  

Dalo by sa ešte veľmi veľa napísať o mojej misii v Keni. Stretla som sa tam s úţasnými ľuďmi, 

s vysoko profesionálnymi zdravotnými sestričkami v našej nemocnici, s mnoţstvom chorých 

a podvyţivených detí, so smrťou a rodiacim sa ţivotom, s El Niňom (hurikán), ktorý vyvádzal 

v septembri v plnej svojej kráse, bola som na Safari, v daţďových pralesoch, nie raz som obedovala pri 

Viktóriinom jazere, navštívila som čajové plantáţe, mesto Eldoret s nádhernou turistickou bázou Iten, 

stretávala som sa s Mary (Angličankou, ktorá zaloţila v susednej dedine Koro college) a rodinou Brooks, 

vlastniacou plantáţe s cukrovou trstinou. Stretla som sa aj s vraţdou írskeho katolíckeho kňaza 

v mestečku Kericho, ktorého som osobne poznala a ktorý obetoval 40 rokov svojho ţivota na to, aby 

pomáhal tým najbiednejším. Zavraţdili ho tým najbrutálnejším spôsobom tri dni pred mojím odchodom 

za to, ţe kúpil pozemok, o ktorý mala záujem aj iná skupina ľudí. Po mojom návrate sa ma mnohí ľudia 

pýtali, či je Keňa bezpečná a či som sa nebála. Nebála som sa. A ţiadna africká krajina nie je bezpečná. 

Treba si na seba a svoje veci dávať veľký pozor, nevychádzať po zotmení (slnko svietilo od pol siedmej 

ráno do pol siedmej večer), rešpektovať všetky bezpečnostné pravidlá. Ja som sa toho drţala a preto sa mi 

nestalo nič. Tesne pred Vianocami som sa vrátila domov. 

 Keňa je prekrásna krajina. Plná 

protikladov, s nádhernou prírodou. Veľakrát 

som mala pocit, ţe čas sa tu dávno zastavil 

a ak plynie, tak len veľmi pomaly. Nik sa 

tam nikde neponáhľa, všade je pokoj a ticho, 

aj keď sa to uţ začína pomaly meniť. Na 

začiatku môjho pobytu som sa veľakrát 

pýtala samej seba, ako  tí ľudia môţu a vedia 

ţiť v takej biede, chudobe, ako to, ţe sú takí, 

akí sú. Milí, usmiati, srdeční. Nakoniec som 

na to prišla. My (Európania) nemáme patent 

na šťastný ţivot a na kultúru. Tí ľudia sú 

určite šťastnejší, ako my. Neskutočne som si 

tam oddýchla, bola to pre mňa jedna veľká 

exotická dovolenka, na ktorú spomínam 

kaţdý deň. Vrátim sa. 
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 Viete, že Keňa (v Keni): 

 Získala nezávislosť v roku 1963? 

 Je druhým najväčším producentom čaju na svete po Indii? 

 Má 64 národných parkov a prírodných rezervácii? 

 Je úradným jazykom angličtina a swahilčtina a ţe okrem týchto jazykov sa hovorí ďalšími 30-timi? 

 Najväčšou etnickou skupinou sú Kikuyu? 

 Má na jedného lekára 7000 ľudí, na jedného zubára 42000 a na farmaceuta 7500 ľudí? 

 Má 15196 základných škôl, 2647 stredných škôl, 60 college a 4 univerzity? 

 Najväčšími mestami sú Nairobi, Mombasa, Kisumu a Eldoret? 

 Susedí s Tanzániou, Ugandou, Etiópiou a Somálskom?  

 Priemerná dĺţka ţivota je 60 rokov? 

 V školách sú povinné uniformy? 

 Základné školy sú bezplatné a od stredných škôl sa za vzdelanie musí platiť? 

 Neexistuje ţiadny systém sociálneho a zdravotného poistenia? 

 Rodiny s deťmi nemajú od štátu ţiadnu podporu? 

 Asi 80% ľudí nemá kde pracovať a ţivorí len s tým, čo si vypestuje na malých políčkach? 

 Elektrická energia nie je finančne dostupná pre väčšinu ľudí? 

 Pitná voda sa získava preváraním daţďovej? 

 Liečba malárie, TBC a HIV sú bezplatné? 

 Takmer v kaţdej dedine je štátna nemocnica s hospicom a v mnohých z nich sa nachádzajú aj 

misionárske nemocnice s vyšším štandardom? 

 Priemerná mzda upratovačky v nemocnici je 20 Eur a zdravotnej sestry 40 Eur? 

 

Na záver si dovoľujem poprosiť spoluobčanov o zaslanie jedného Eura na číslo účtu 2662080133, kód banky 

1100. Variabilný symbol uveďte, prosím: 800 do 

správa pre prijímateľa napíšte: Shida. 

Ide o pomoc pre moju priateľku Shidu a jej dcérku 

Kate. Shida pracuje v nemocnici, kde som 

pôsobila, robí upratovačku. Má stredoškolské 

vzdelanie a na to, aby mohla ţiť o trochu lepší ţivot, 

potrebuje študovať na college. Keďţe zo svojho platu 

20 Eur (2 000 kenských šilingov) si nedokáţe 

štúdium uhradiť (jeden chlieb stojí 70 šilingov) a ani 

nemôţe, nakoľko jej celú výplatu berie druh a otec 

malej dcérky, rozhodla som sa jej pomôcť 

prostredníctvom vyhlásenia zbierky. Pred dvomi 

týţdňami som jej zaslala 400 Eur, ale na to, aby 

mohla doštudovať, potrebuje ešte asi 600 Eur. 

Vyrastala v dedine Tabako, keď mala dva roky, 

zomrela jej mama a ona sa od útleho detstva starala o 

otca a dvoch bratov. Stredoškolské vzdelanie získala 

sponzorstvom obecnej samosprávy. Po získaní 

vzdelania na college a slušnejšie platenej práce by 

chcela odísť od druha k otcovi, zabezpečiť pre svoju 

dcérku patričné vzdelanie (sľúbila som jej, ţe ak 

budem zdravá a budem mať prácu, tak jej ho zaplatím 

ja), kúpiť otcovi a bratom ďalší kus pozemku, aby 

mohli pestovať zeleninu a predávať ju, opraviť 

rodičovský dom a pomôcť ďalšiemu dieťaťu, ktoré 

bude v núdzi. Shida je mladučká, aj napriek nie 

šťastnému ţivotu a zavrhnutia druhovej rodiny, lebo 

neporodila syna, bola vţdy usmiata a veľmi 

priateľská. Doteraz sme v kontakte prostredníctvom    

                                                                                       sms a listov. Ďakujem. 

 

                   Mgr. Dagmar Bruncková 
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       Hoci dnešná doba priniesla so sebou počítače a televízory, predsa sa nájde niečo, čo naše 

ratolesti vytiahne von od modernej techniky – spoločné súťaženie a zábava detí s rodičmi a starými 

rodičmi.  

       Nebolo tomu inak ani 5. júna 

2010, kedy sme pre 50 detí a o čosi 

viac ich rodičov pripravili program na 

celé popoludnie, až do neskorého 

večera. Počasie sa umúdrilo a deti 

rozdelené v družstvách súťažili 

v pohybových disciplínach, poskyto-

vaní prvej pomoci a  v tomto roku 

pribudli aj témy z poznávania rastlín, 

zvierat, jaskýň a ochrany prírody. 

        Kým sme obdivovali na exkurzii 

malé diviaky, muflóny a daniele, orga-

nizátori zatiaľ zrátali body a 

vyhodnotili súťaže. Bolo veľmi ťažké 

vybrať najlepšie družstvo, lebo 

rozdiely boli minimálne. 

        Ceny sme rozdelili a po občerstvení nasledoval futbalový zápas rodičia proti deťom. O tom, že 

deti vydržia viac ako ich rodičia svedčil aj výsledok zápasu, keď nám naše deti dali toľko gólov, že 

sme ich už ani nerátali. 

     Za to, že sa podujatie vydarilo ďakujeme: 

 ženám z  Miestneho spolku Slovenského 

Červeného kríža,  

 členom Občianskeho združenia,  

 futbalistom, 

 bufetárom pod vedením p. D. Hrica , 

 všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, 

 Správe Tatranského národného parku, 

Správe slovenských jaskýň, Slovenskej 

speleologickej spoločnosti, za poskytnutie 

propagačných a informačných materiálov, 

 Pozemkovému spoločenstvu urbarialistov 

Vlašky, za drevo na vatru, 

Na podujatí sa finančne podieľali – Združenie (47,50€),  Obec Vlachy (30€) a  Miestny spolok 

Slovenského Červeného kríža Krmeš-Vlachy (5,45€). 

       Nedá sa v závere ešte nespomenúť, že po ukončení podujatia organizátori nemali takmer žiadnu 

prácu s upratovaním, keďže všetci účastníci boli tak disciplinovaní, že si po sebe upratali.  
 

       Bez detí a bez občanov by však nebolo žiadne podujatie a tak sme radi, že ste prišli a spolu 

s nami prežili pekné popoludnie. 

O rok dovidenia. 

M. Strmenská 
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27. apríl 2010 sa stal pre niektorých 

ţiakov našej školy výnimočným pre ich účasť 

na regionálnom kole IV. ročníka Kinderiády, 

ktorá sa konala pod záštitou olympijskej 

víťazky Eleny Kaliskej na ZŠ M. R. 

Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Aj napriek 

silne páliacemu slnku a veľkej horúčave 

dokázali ţiaci vydať zo seba maximum. 

Naša škola sa umiestnila na krásnom 

11. mieste z 28. súťaţiacich škôl zo Ţilinského 

a Banskobystrického kraja a na 1. mieste 

z dedinských škôl v okrese Liptovský Mikuláš. 

Vďačíme za to aj ţiakom z našej obce Lucke 

Droppovej (2. ročník) a Vladimíre Hricovej (4. 

ročník). Lucia obsadila 1. miesto v behu na 60 

m s časom 11,22 s a 2. miesto v skoku do 

diaľky z miesta (1,67 m). Vladka obsadila 3. 

miesto v hode kriketovou loptičkou s dĺţkou 

22,32 m. V štafetovom behu 4x60 m, v ktorom 

beţali Paolo Bolibruch (3. ročník) a Tomáš 

Madliak (5. ročník) sme tieţ neobišli najhoršie. 

Obsadili sme síce 9. miesto z 28 súťaţiacich 

druţstiev, ale s časom 36,03 s nás od prvého 

miesta delili iba 3,52 s. Chcem sa ešte raz 

poďakovať všetkým súťaţiacim za ich 

vytrvalosť, trpezlivosť a výkon na tejto súťaţi 

a teším sa na ďalší ročník. 

 

 

 

 

 

K. Kadárová  Polečová 
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V sobotu 15. 5. 2010 na futbalovom ihrisku vo Vlachoch miestna časť Vlašky vypuklo veľké 

zápolenie medzi mladými hasičmi s celého okresu Liptovský Mikuláš v okresnom kole hry Plameň. 

Trinásť druţstiev predvádzalo svoje znalosti v teoretickej i praktickej časti súťaţe. Po teoretickej časti 

prešli na 400 m dlhý štafetový ovál, kde predviedli svoju zdatnosť a šikovnosť v plnení rôznych disciplín 

a prekonávaní rôznych prekáţok. Zo štafety sa presunuli na najťaţšiu časť súťaţe a to „poţiarny útok 

CITF“. Vodná priekopa, lavička, bariéra, uzlové stanovište, materiálne stanovište a ţberová striekačka 

nerobila problémy dobre pripraveným, ale vyskytli sa občas i nejaké trestné sekundy za zle uviazaný uzol, 

nesprávne vykonaný úsek trate. To bola väčšinou daň nováčikov. Po prekonaní tejto trate ostala iba 

posledná disciplína na ktorú sa najviac všetci tešili „Poţiarny útok z vodou“. Tu sa mladý hasiči pripravili 

na pouţitie hasičského materiálu v prípade skutočného poţiaru. 

Po vyhodnotení súťaţe boli víťazným druţstvám odovzdané poháre (kategória chlapci: 1. 

Partizánska Ľupča, 2. Jalovec, 3. Bobroveca naši chlapci skončili na 8 mieste, kategória dievčatá 1. 

Liptovská Sielnica) a všetkým druţstvám sladká odmena. 

Po splnení všetkých disciplín bola pre mladých hasičov a všetkých prítomných pripravená ukáţka 

činnosti Hasičského a záchranného zboru z Liptovského Mikuláša. Profesionálni hasiči predviedli 

likvidáciu imitovaného poţiaru z horiacich pneumatík. Po skončení dynamickej ukáţky bolo hasičské 

vozidlo k nahliadnutiu aj zblízka pre všetkých záujemcov.  

Na konci sa chcem v mene organizátorov podujatia poďakovať všetkým spoluorganizátorom  

a sponzorom, ktorí pomocnou rukou prispeli k úspešnému zorganizovaniu tohto dopoludnia. Naše 

poďakovanie patrí Okresnému výboru DPO v Liptovskom Mikuláši, Okresnému riaditeľstvu HaZZ 

v Liptovskom Mikuláši, Obecnému úradu Vlachy, Miroslavovi Flórovi – Pohostinstvo Krmeš, Firme 

Gofex, Ladislavovi Guothovi a hlavne členom DHZ Krmeš Vlachy a DHZ Vlašky. 

 

            Ing. Jindřich Chvojka 

      Veliteľ DHZ Krmeš - Vlachy  
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    V nedeľu 20.6.2010 sa 

v daţdivom počasí zišlo na 

ihrisku v Svätom Kríţi 25 

hasičských druţstiev 

z okresu Liptovský 

Mikuláš na kaţdoročných 

previerkach pripravenosti 

hasičských zborov. 

Súťaţilo sa v štafete na 8 x 

50 metrov a v poţiarnom 

útoku. Vyhralo Trstené 

pred Bobrovčekom 

a Partizánskou Ľupčou. 

Ani dáţď a vietor však 

neubral na nálade a opäť sa 

potvrdilo, ţe nie je aţ tak 

dôleţité zvíťaziť, ako sa 

stretnúť s dobrými 

kamarátmi, veselými 

ľuďmi.  

 

 

 

   

V omnoho krajšom počasí 

sa odohrala súťaţ 

v Partizánskej Ľupči 

v sobotu 26. 6. 2010, kde 

miestny dobrovoľný 

hasičský zbor oslavoval 

130. výročie svojho 

zaloţenia. Vysvätili 

hasičskú zástavu, sochu 

svätého Floriána i novú 

hasičskú techniku, ktorú 

dostali od štátu. Naša 

dedina mala zastúpené 

všetky vekové kategórie. 

Súťaţilo druţstvo detí, 

ktoré získalo tretie miesto, 

druţstvo dorastu obsadilo 

druhé miesto a  druţstvo 

muţov sa so  cťou 

zúčastnilo.  

    Profesionálni hasiči zase predviedli vyslobodenie človeka zakliesneného vo vraku auta po havárii 

a samotné uhasenie auta penou. Program v sprievode hudby pokračoval aţ do neskorej noci. 

   Najbliţšie si silu a zručnosť vyskúšame v Trstenom, Liptovskom Ondreji a Liptovskej Porúbke.  

 

                                                                                       S pozdravom                  Hric Miroslav ml. 
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Chcel by som sa Vám menom predsedu futbalového klubu FK Vlachy prihovoriť 

a napísať pár slov ohľadom uplynulej sezóny a novej, ktorá sa nám začne 8.8.2010. 

Minulý ročník naše muţstvo hralo III. A triedu a celkovo skončilo na 8. mieste po 

odpočítaní troch bodov kvôli inzultácii rozhodcu na ihrisku v Liptovských Lúčkach. 

Celkovo nám jesenná časť moc nevyšla, nakoľko po tejto inzultácii dostali dvaja hráči 

stop a zranil sa najlepší hráč muţstva M. Rybársky, ktorý potom pauzoval päť zápasov 

– čo je pri 9. kolovej súťaţi veľmi citeľná strata. Jarné snaţenie uţ bolo oveľa lepšie aj 

keď ma osobne trošku mrzí domáca prehra s Ivachnovou. Tento ročník zrejme znovu budeme hrať III. A. 

triedu, a tak dúfam, ţe sa nám v nej podarí presadiť trošku lepšie, nakoľko v silách tohto muţstva to 

určite je. Touto cestou by som však ešte chcel všetkých priaznivcov a hlavne bývalých hráčov tohto klubu 

pozvať na Posedenie pri guláši a priateľskom zápase A. muţstva proti - nazvime to 

„starším pánom“, ktorý by sa mal uskutočniť 31. 7. 2010 asi okolo 16.00 hodiny. Presnejšie 

informácie sa dozviete z plagátov a oznámením z obecného úradu pred akciou. Zároveň by 

som chcel tohto roku prihlásiť do súťaţe - malý futbal - kde môţu hrať chlapci, ale aj 

dievčatá, od roku narodenia 1996 aţ po najniţšiu vekovú hranicu 6 rokov. Chcel by som 

poprosiť rodičov, ktorí by mali o túto súťaţ pre svoje deti záujem, aby ma kontaktovali na 

čísle 0918 980476 asi do 31. 7. 2010. Bude potrebné na zaevidovanie hráča - kópia 

rodného listu a jeden kus fotografie. 

S pozdravom                     

                                                                                           Klubica Róbert. 

 

 
 
 

 
       Už siedmy rok organizuje materská 
škola pre deti, ktoré opúšťajú rady 
škôlkarov, rozlúčkovú „ Chata „ akciu. Deti 
spolu s učiteľkami spoznávajú rôzne kúty 
nášho krásneho regiónu Liptov a zároveň 
si budujú vzťah k prírode a učia sa ju 
chrániť. Tohto roku navštívili Lazisko – raj 
turistov, chatárov, ale aj hubárov. Počasie 
vyšlo a  slniečko vyprevadilo našich 
„chatárov“ v piatok na cestu. Všetci si 
niesli dobrú náladu, ktorá im vydržala celé 
dva dni. Deti súťažili, hľadali  stratené 
dukáty, opekali klobásku a večer spievali 
pri vatre. Zabavili sa pri detskej diskotéke. 
V detských očiach bolo vidno po celý čas 
šťastie, radosť a  spokojnosť. Novým 
školákom prajeme šťastné vykročenie do 
života a pekné spomienky na našu školu. 
                 
    Janka Humená 
 
 
 



15 

 

TRADIČNÝ  MAJÁLES 
 

V posledný májový piatok sme sa za slnečného počasia zišli na 

tradičnom majálese. Prípravy sa začali už vo štvrtok, keď chlapci 

z kultúrno-športovej komisie osadili a ženy vyzdobili mája aj tanečný 

parket, ktorí organizovali celú akciu. V piatok o 18:00 hod. sme sa 

stretli pred kultúrnym domom v Krmeši, kde nás už rezkou hudbou 

vítal DJ Martin. O otvorenie celého majálesu sa postarali naši drobci 

z Materskej školy Vlachy tradičnými spevmi a porekadlami, za čo si 

vyslúžili sladkú odmenu. Tanečná zábava pre dospelých pokračovala 

až do skorého rána. Všetci sme sa výborne bavili. Za príjemnú 

atmosféru a zdarný priebeh akcie chceme poďakovať pani učiteľkám 

z materskej školy, členom kultúrno-športovej komisie, rodine 

Hlavatej za doplnenie šenku, ale aj DJ Martinovi za skvelú zábavu. 

Ďakujeme a tešíme sa aj na budúci rok. 

D. Chvojková 

 
 

 
 
Dňa 28. augusta 2010 pozýva obecný úrad všetkých občanov na DEŇ OBCE, ktorý sa 
uskutoční na ihrisku vo Vlachoch a pri Kultúrnom dome Vlachy. Program bude nasledovný: 
 
10,00 – 12,00    Súťaţenie s hasičmi  
12,00 – 14,00    Zručnosti so Zdruţením priateľov obcí a Červeným Kríţom 
14,00 – 15,00    Cyklistická súťaţ o pohár starostu obce Vlachy 
14,00 – 17,00    Súťaţ vo varení bryndzových halušiek v kotlíku 
17,00 – 19,00    Futbalové súťaţenie  
     večer            DISKOTÉKA 
 
Bliţšie a podrobnejšie informácie budú  
na plagátoch v mesiaci august. 
 
Do súťaţe vo varení bryndzových halušiek v kotlíku sa môţete prihlásiť a registrovať na 
Obecnom úrade vo Vlachoch do 20. 8. 2010, a to vytvorením trojčlenných druţstiev. 

Čakáme na Vaše registrácie! 
A nezabudnite!!! Na všetkých výhercov čakajú pekné odmeny!!! 

 

Akcie do konca roka: 
Júl  2010  - Športový deň – organizátor Futbalový klub Vlachy 
 

August  2010 -  Deň obce – organizátor obec 

                          SNP – pripomenutie udalosti, poloţenie venca k pamätníku 
 

September  2010 -  Hasičská súťaţ v nočnom zásahu – organizátor DHZ Vlachy-Krmeš 
 

Október  2010 -  Uvítanie do ţivota, posedenie s jubilantmi – organizátor OÚ (ZPOZ)  
 

December  2010 -  Posedenie rodičov a detí s príchodom Mikuláša – organizátor obec a Divadelná skupina  

                                       Havránok 

                               Vianočné popoludnie – organizátor Zdruţenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky 

                               Divadelné predstavenie – organizátor Divadelná skupina Havránok 

 



16 

 

 
 
       Najkrajší balkón – okno                               Najkrajšia záhrada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlásiť sa môţe kaţdý z Vás zaslaním fotografie svojho okna alebo záhrady na obecný úrad 
alebo mailom s menom a adresou, alebo Vám príde p. Chvojková odfotiť priamo Vašu 
záhradku alebo okno. Všetky zaslané fotografie budú uverejnené v budúcom čísle, kde 
budú občania hlasovať za vaše príspevky. Tešíme sa na veľa fotografií. Prví traja výhercovia 
získajú pekné ceny. 
 
 
OSEMSMEROVKA 

- Dobrý deň, sused. Prišiel som sa pochváliť. Včera sme kúpili nové auto.  
- Tak na to si musíme vypiť! 
- Radšej by som si dal (tajnička) 

 

E A P A R E N I C A C A T Á D Y S O N E R P 

Č V K C I P O D B E L E C O N Á N Š A R T S 

Á Í 
N 

I Ú C S M R Y B Č A N S A G E T R O L 

 L T V S 
O 

J E S S K A S I O K O Z S O Y Y 

O O O A K H A 
V 

Í N O V P O H Á R I D N R 

K M V R D Y CH I D P 
É 

V R E H O O R I A I 

É O I P N A E A U É S K O A V B K T Z T C 

N K N V R T N L S A V V T D V E N A T I S K 

A O Á Á N A K Ý N T O O N A N Á L Í K Ý E Ý 

L L R I V A M E O C 
A 

Ý R É J A T A K T L H 

S Y K N U Š J E N C L S 
U 

K O R Y E I E L 

É K I A I CH T A N U I A I S O 
T 

S Č P I A 

R T N T L C L E T E L N Ý N S E S A 
O 

B S 

B A N A T S A O V E B V K A A E L I M R P 

O I O L O K R K B A B K Y O R Y K I L Á R K 

D P S P T Á R A P A Í C A V O K E R T S O P 
 

ANDULKA, ASTANA, BELASÉ NEBO, BIELE STANY, DOBRÉ SLANÉ KOLÁČE, IKAROS, KOVOVÁ TYČ, KRÁLIKY, KRK 
BABKY, KUS LACNEJ ŠUNKY, LOKOMOTÍVA, LYRICKÝ HLAS, LÝTKO HONCA, NADANÝ OCINKO, NÁVŠTEVA, 
NOVINÁRKIN NOS, OPITÝ IZIDOR, ORNICA, ORTEGA, PARENICA, PIATKY, PLATAN, PODBELE, POSLANCOV KROK, 
POSTREKOVACÍ APARÁT, PRAMENE, PRAVICA, PRENOSY DÁT, PROMILE, RYBČAN, SIVÉ SANE, SLÁVNY HEREC, 
SOCHA STALINA, SPEVNÍK, STOJATÉ PÍSMO, STRAŠNÁ NOC, SUROVÉ VAJCIA, SVIETNIK, TESTER, TLMAČE, TRISTAN, 
VÍNO V POHÁRI, VÝUKA LATINY, ZÁHADNÝ AUTOR.  

 

Správne odpovede nám posielajte do 30. 7. 2010 na adresu: Obecný úrad Vlachy, 032 13  Vlachy 
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Milé deti,  

predstavujeme vám prvýkrát Detský kútik. Chceli by sme, aby ste si ho tvorili 

vy. Vymyslite básničku, nakreslite obrázok, napíšte nám, čo vás zaujíma, opíšte svoj 

záţitok, napíšte poviedku, vymyslite hádanku. Môţete napísať aj v cudzom jazyku, 

ktorý sa učíte. 

Tešíme sa na vaše príspevky, ktoré môţete priniesť na obecný úrad p. 

Chvojkovej, alebo jednoducho ich dajte do poštovej schránky komukoľvek 

z redakčnej rady. Názov: Detský kútik. Nezabudnite sa podpísať, napísať svoj vek 

a v ktorej miestnej časti Vlách bývate. 

 

1. Doplň, aby sa rýmovalo: 

Naša čierna mačička mala štyri ................................. 

Jedno biele, druhé strakaté, to tretie bolo ................................ 

A to štvrté? Nakresli ho! 

 

2. Ako sa volá rozprávková postavička, ktorú stvoril taliansky rezbár Geppetto? 

.............................................................. 

 

3. Čo je muškátový oriešok? 

.............................................................. 

 

4. Tajnička 

 

  

.         

.         

.         

.         

.         

.         

.         

.         

.         

 

1. robila 

2. majstri, ktorí vyrezávajú do dreva 

3. súhlas 

4. opak nezostali 

5. deň, keď prší, povieme, ţe je 

6. severský štát 

7. nástroj na šitie 

8. dievčenské meno 

9. anglický súhlas 

 

Daniela Bruncková 
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Oznamuje, že: 

Linka 505425  L. Mikuláš - Gálovany - Sv. Kríţ - Gôtovany - 

Vlachy - Ľubeľa - L. Kľačany 

sa ruší 

Dôvod - zavedením nového spoja č. 17 na linke 505425 do Vlách v 

pracovné dni v nepárne týţdne bolo nerentabilné. A tak sa obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo tento spoj zrušiť. 

Do pozornosti 

 Obecný úrad vyhlasuje zber elektronického šrotu (staré 

chladničky, práčky, televízory, rádiá, mixéry, počítače a iné), 

túto elektroniku môţete doniesť pred hasičkáreň vo Vlachoch.        

Zber bude prebiehať od 1.-20. júla 2010.  

 Hasičský zbor bude v letných mesiacoch (niektorú sobotu) 

zbierať kovový šrot, ktorý si nachystáte k bráničkám, alebo 

vám ho hasiči vynesú aj z dvora. Presný termín sa vyhlási 

v miestnom rozhlase. 

 Od začiatku roku funguje nová stránka obce www.vlachy.sk. 

Prosím vás, pozrite si ju a napíšte nám, čo sa vám na nej páči  

alebo nepáči, prípadne čo tam chýba. Písať môţete cez kontakt 

na konci záloţky vpravo. Oceníme kaţdú kritiku aj nové 

nápady.  

 Obecná kniţnica informuje, ţe bude otvorená aj v letných 

mesiacoch. Pani knihovníčka má pre vás prichystaných veľa 

noviniek. Príďte si vybrať. 
 

Dane a poplatky v roku 2010 
 

Daňovníci, ktorí si v tomto roku splnili povinnosť, prispeli do 

pokladne obce sumou                                        25 438,35 € 

Pri platbách za psa........................ 649,81 € 

Pri platbách za smeti občania .....4 744,57 € 

                                chalupári ........564,06 € 

                             ubytovanie ..........89,61 € 

              firmy a podnikatelia .....1 933,12 € 

Pri platbách za stavby a pozemky  ...................17 457,18 € 
 

Katolícka Svätá omša sa koná kaţdú nedeľu o 11,30  hod. v rímsko-

katolíckom kostole vo Vlaškách. Omšu slúţi nový pán farár z Lipt. 

Michala  František Pluštinský, ktorého sme privítali v nedeľu 4. 7. 

2010. 

 

Evanjelická bohosluţba sa koná kaţdú druhú nedeľu o 15,00 hod. 

v kultúrnom dome v Krmeši. Bohosluţbu slúţi pán farár z Part. Ľupče  

Ján Molčan. 

 
 

FK Vlachy predá traktorovú 
kosačku MTD 125. Motor 
v dobrom stave - nutná 
výmena prevodovky. Cena 
500 €.  

T. č. 0918 980 476. 
 

Obecný úrad oznamuje 
občanom, ktorí majú 
záujem o kúpu  
štvorizbového bytu 
v obecnej bytovke vo 
Vlachoch na prízemí, aby 
sa informovali u starostu 
obce, prípadne na 
obecnom úrade,  

na tel. 55 93 121. 
 

 
 

Príjemné prežitie 

letných mesiacov 

bez úpalu Vám praje 

redakcia. 
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