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                 VLACHANSKÉ    

          NOVINY 
 

                   V l a c h y 
                Ročník VI. 

 

                      Spravodaj č. 3/2011 
 

 

 
 

Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom, hosťom a zúčastneným 

občanom za úspešný priebeh Dňa obce, ktorý sa konal  

27. augusta 2011. 
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Čakajú nás doplňujúce komunálne voľby 

 

 Dňa 28.7.2011 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, pretože na obecný úrad boli doručené 

vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva, 

a to Jany a Róberta Klubicovcov. Na tomto základe sľub 

poslankyne zložila ďalšia kandidátka v poradí, a to Mirka 

Strmenská. Nakoľko obecné zastupiteľstvo má v súčasnosti len 6 

členov, budú sa v našej obci konať doplňujúce komunálne voľby, 

kde budeme voliť jedného poslanca. Termín volieb bude včas 

oznámený. 

 

 

Súčasné zloženie obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:    Komisia kultúrna a športová 

 

Brezniak Peter      Michal Krčula - predseda 

Forgáč Jozef          Ing. Dagmar Chvojková 

Hric Miroslav       Iveta Madliaková 

Krčula Michal                                                    Vladimír Hric  

Podhor Ján       Miroslav Hric  

Strmenská Mirka       Jozef Forgáč 

 

 

Komisia stavebná a územnoplánovacia   Komisia verejného poriadku a ŢP 

 

Mirka Strmenská – predseda     Peter Brezniak – predseda 

Ján Podhor       Jozef Forgáč 

Peter Brezniak      Michal Krčula 

Miroslav Hric       Ján Podhor 

Mgr. Miroslav Poleč 

Drahoš Berko 

Roman Droppa 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu   Komisia finančná 

 

Jozef Frogáč – predseda     Miroslav Hric – predseda

 Miroslav Hric       Pavol Strmenský  

 Michal Krčula       Peter Brezniak 

         Ján Podhor 

         Iveta Moravčíková-ObÚ             
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Predstavujeme vám hlavnú kontrolórku obce 

 

Ing. Monika Kostolná – vyštudovala Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave - študijný odbor účtovníctvo a audítorstvo. Ţije na Liptove, pracuje 

ako ţivnostníčka pre nemeckú firmu Industrie Service GmbH.  

Do funkcie hlavnej kontrolórky obce bola zvolená na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 28.7.2011.       

 

Stručne zo  zasadnutí obecných zastupiteľstiev 

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 24.6.2011: 

*schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa programový 

rozpočet na rok 2011, 

*schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Vlachy  č. 2/2011 o spôsobe a výške 

úhrady za poskytovanie opatrovateľskej 

sluţby, 

*schválilo úväzok starostu Obce Vlachy 

Ladislava Guotha od 1.6.2011 na 100%. 

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 28.7.2011: 

I. 1.  z r i a ď u j e  
finančnú komisiu na volebné obdobie 

2011-2014.  

2. u r č u j e  

zloţenie finančnej komisie nasledovne: 

a) komisia má maximálne päť členov, 

z toho traja členovia musia byť 

poslancami obecného 

zastupiteľstva, 

b) predsedom komisie musí byť 

poslanec obecného zastupiteľstva, 

c) zasadnutí komisie sa zúčastňujú 

hlavný kontrolór obce a starosta 

obce, obaja s hlasom poradným. 

3. u r č u j e  

finančnej komisii plnenie úloh v súlade 

s rozpočtovým harmonogramom a plnenie 

iných naliehavých úloh súvisiacich 

s finančným hospodárením obce. Finančná 

komisia najmä: 

a) prerokováva, pripomienkuje 

a posudzuje návrhy rozpočtu obce, 

b) kontroluje plnenie rozpočtu obce, 

d) prerokováva, pripomienkuje 

a posudzuje návrhy rozpočtových 

opatrení a zmien rozpočtu obce, 

e) vyhodnocuje pripomienky k návrhu 

rozpočtu a k záverečnému účtu 

obce, 

f) predkladá stanovisko na rokovanie 

obecného zastupiteľstva k návrhu 

rozpočtu obce, k návrhom na 

zmeny rozpočtu obce, k návrhu 

záverečného účtu obce ako aj k 

iným finančným a rozpočtovým 

opatreniam obce.  

 

II. 1. u r č u j e 
funkčné obdobie kultúrno - športovej 

komisie do konca tohto volebného 

obdobia.  

2. u r č u j e  
zloţenie a úlohy kultúrno-športovej 

komisie nasledovne:  

a) zloţenie členov komisie má byť 

tvorené tak, aby v komisii mala 

zastúpenie kaţdá organizačná 

zloţka pôsobiaca v obci v oblasti 

kultúry, športu, výchovy 

a vzdelávania a iných 

voľnočasových aktivít, 

b) komisia má minimálne troch a 

maximálne deväť členov, 

c) členmi komisie musia byť 

minimálne traja poslanci obecného 

zastupiteľstva, 

d) predsedom komisie musí byť 

poslanec obecného zastupiteľstva, 

e) komisia vykonáva činnosti vedúce 

k vytváraniu a zlepšovaniu 

podmienok na rozvoj kultúrno-

spoločenského a športového ţivota 

v obci.  
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III. 1. u r č u j e 
funkčné obdobie stavebnej a 

územnoplánovacej komisie do konca tohto 

volebného obdobia  

2. u r č u j e  
zloţenie a úlohy stavebnej a 

územnoplánovacej komisie nasledovne:  

a) komisia má sedem členov, 

b) členmi komisie sú štyria poslanci 

obecného zastupiteľstva, 

c) členmi komisie sú traja obyvatelia 

obce Vlachy, ktorí nie sú 

poslancami obecného 

zastupiteľstva;  

d) predsedom komisie musí byť 

poslanec obecného zastupiteľstva, 

e) komisia plní úlohy najmä pri 

územno-plánovacích činnostiach 

obce, 

f) komisia podáva návrhy a predkladá 

stanoviská k stavebným zámerom 

na území obce, 

g) komisia kontroluje súlad 

stavebných činností v obci so 

schválenými zámermi obce, 

h) komisia dáva doporučenia pre 

výkon samosprávnej pôsobnosti 

obce v oblasti stavebníctva napr.  

 

IV. 1.u r č u j e 

funkčné obdobie komisie verejného 

poriadku a ţivotného prostredia do konca 

tohto volebného obdobia.  

2. u r č u j e  

zloţenie a úlohy komisie verejného 

poriadku a ţivotného prostredia 

nasledovne: 

a) maximálny počet členov sa 

stanovuje na 5 v zloţení minimálne 

traja poslanci obecného 

zastupiteľstva, 

b) predsedom komisie musí byť 

poslanec obecného zastupiteľstva 

c) komisia sa zaoberá riešením 

problémov v zmysle § 5 

Občianskeho zákonníka (zákon 

č..40/1964 Zb.)  

d) komisia dohliada na dodrţiavanie 

práv a povinností fyzických 

a právnických osôb na území obce, 

ktoré im vyplývajú z platných 

právnych predpisov SR ako aj 

z platných Všeobecne záväzných 

nariadení obce týkajúcich sa 

verejného poriadku a starostlivosti 

o ţivotné prostredie. 

 

Úplné znenia všetkých uznesení 

a zápisníc nájdete na www.obecvlachy.sk

Obecné zastupiteľstvo dňa 21.9.2011: 

  

*schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, 

*schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie september - 

december 2011 

*schválilo kúpu dohodnutých pozemkov od p. Jágera (p. Oravcovej) za 1,- € 

*poverilo starostu zabezpečiť GP na uvedené pozemky 

*poverilo starostu pripraviť kúpnopredajnú zmluvu na uvedené pozemky a predloţiť ju 

zastupiteľstvu na schválenie. 

*poverilo starostu obce  vyţiadať od p. Janičinu kompletnú dokumentáciu k prevádzkovaniu 

obory/zvernice vo Vlachoch, 

*schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roka 2011 nasledovne: 

 

a) mimoriadne zasadnutie dňa 27.10.2011 o 18.00 hod. 

b) riadne zasadnutie dňa 14.12.2011 o 18.00 hod. 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/201 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach 
 

Obec Vlachy podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Vlachy č. 3/201 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I 

ÚČEL A PREDMET 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Vlachy ( ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“ )  

 

Článok II 

DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

Článok III 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 13 €. 

2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 15. dňa príslušného   

kalendárneho mesiaca. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa  osobitného predpisu,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

Článok IV 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH 

ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 

 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za úhradu nákladov 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky. 
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2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za jednotlivé jedlá: 

a) Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu  

Úhrada: 

stravníci od 2 – 6 rokov 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 1, 19 € 

 

b) Dospelí stravníci Obed  

Úhrada: 

stravníci 1,19 1, 19 € 

3. Príspevok podľa odseku 2 tohto článku sa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 

2. Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch sa uznieslo na tomto VZN dňa 21.09. 2011. 

3. Toto  všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli 

obce,  ako aj umiestnením na internetovej stránke obce dňa 22.09.2011. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07. 10. 2011.  

 

 

 

Buriny v chotári 

 

 
Do obce Vlachy spadajú štyri katastrálne územia, z toho veľkú časť pokrývajú trávnaté 

porasty. Pri tom zhone v akom dnes ţijeme, si ani neuvedomíme, ţe na jar krásne zelené lúky 

nám v čase kvitnutia prinášajú problémy s peľom pre alergikov a v čase odkvitania, zas 

rozširovanie semien burín do našich vyčistených záhrad, či na polia. A tak hoci väčšina 

vlastníkov - nájomcov/ uţívateľov  udrţiava svoju pôdu tak ako treba, nájdu sa výnimočne 

vlastníci, ktorí tomu nevenujú dostatočnú pozornosť a tým znepríjemňujú ţivot svojmu 

okoliu.  

Nasledovné  informácie sú tu pre vás z dôvodu, aby ste sa v budúcnosti vyhli 

problémom, kvôli neudrţiavanej poľnohospodárskej pôde, ktorú máte vo vlastníctve  - 

nájme/uţívaní. 

Hoci je uţ po sezóne kosenia lúk, no práve v zime je čas na to, aby ste si premysleli 

ako naloţíte so svojou poľnohospodárskou pôdou, 

aby neleţala len tak ľadom. 

Obec vám v tomto smere môţe tieţ pomôcť pri 

organizovaní udrţiavania poľnohospodárskej pôdy 

v zmysle platných právnych predpisov. 

Vaše skúsenosti, názory a návrhy na riešenie 

tohto problému sú vţdy vítané. Aby sa 

s poľnohospodárskou pôdou nakladalo tak, ako treba a ako 

si to zaslúţi, pamätá aj Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a 
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vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy. Dohľad nad dodrţiavaním tohto zákona na Liptove  má 

Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši. Ustanovenia § 3 ods. 1 písmeno b) 

citovaného  

zákona 220/2004Z.z. ukladajú 

vlastníkom, nájomcom a správcom 

poľnohospodárskej pôdy povinnosť 

predchádzať výskytu a šíreniu burín na 

neobrábaných pozemkoch. Obdobne 

ustanovenia § 3 odst. 1 , Zák .č. 193/2005 

Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. 

č. 61/64 Zb. O rastlinnej výrobe znejú - 

kaţdý je povinný zo zákona chrániť 

prirodzené funkcie poľnohospodárskej 

pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zloţkou 

ţivotného prostredia. 

Aby sa zabránilo stavu zaburinenia 

poľnohospodárskej pôdy, sú povinní 

vlastníci – nájomcovia /uţívatelia/ 

poľnohospodárskych i 

nepoľnohospodárskych pozemkov 

dodrţiavať citované zákonné ustanovenia  

a realizovať opatrenia  proti rozširovaniu 

burín, pravidelne udržiavať trávnaté  

plochy ich kosením v čase pred 

kvitnutím,/najmenej 2 krát do roka/, čím 

sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a 

škodcov. Pozornosť treba venovať i 

zaburineným poľnohospodárskym 

pozemkom, ktoré boli pôvodným 

vlastníkom vyčlenené z uţívania druţstiev 

a ŠM, ako aj poľnohospodárskym 

pozemkom vyčleneným do bezplatného 

náhradného uţívania v zmysle § 15 odst. 2 

Zák. č.330/91 Zb. o pozemkových 

úpravách v znení neskorších predpisov. 

Zo strany Obvodného 

pozemkového úradu môţu byť 

v budúcnosti vykonané previerky plnenia 

citovaných zákonných ustanovení. V 

prípade zistenia porušenia zákona, budú 

udelené finančné sankcie. 

Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) 

zákona sa priestupku na úseku ochrany 

poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto 

spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie 

poľnohospodárskeho pozemku alebo 

nepoľnohospodárskeho pozemku 

v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. 

Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) 

zákona môţe obvodný pozemkový úrad 

uloţiť pokutu aţ do výšky 663 €. 

Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) 

zákona sa podnikateľ ( § 2 ods. 2 

Obchodného zákonníka ) dopustí 

správneho deliktu, ak spôsobí svojou 

nečinnosťou zaburinenie 

poľnohospodárskej pôdy alebo 

nepoľnohospodárskej pôdy. 

V súlade s § 26 ods. 2 zákona 

podnikateľovi uloţí orgán ochrany 

poľnohospodárskej pôdy pokutu od 165 € 

Sk do 33 193 € za kaţdý hektár 

poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom 

dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 

odsek 1 zákona. 

Upozorňujeme na povinnosť 

kaţdého vlastníka, nájomcu a správcu 

poľnohospodárskej pôdy vykonať 

agrotechnické opatrenia zamerané na 

ochranu a zachovanie kvalitatívnych 

vlastností a funkcií poľnohospodárskej 

pôdy a na ochranu pred jej poškodením a 

degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 

1, písm, a) zákona. 

 

Je pravdou, ţe vaše vlastníctvo je 

nedotknuteľné, ale zároveň  máme aj 

povinnosť starať sa oň tak, aby nebolo na 

obtiaţ svojmu okoliu.  

     

     

 Mirka Strmenská, poslankyňa OZ 
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Potravinová pomoc 

 

Do požadovaného termínu bolo na obecný úrad 

doložených 54 dokladov od našich občanov, ktoré sú 

potrebné k poskytnutiu potravinovej pomoci (20 kg 

múky a 20 kg cestovín na jednu osobu). O túto pomoc 

požiadalo 10 občanov v hmotnej núdzi a 44 občanov, 

ktorých dôchodky neprevyšujú sumu 305,- Eur. 

V súčasnej dobe sme tieto podklady zaslali na  

potravinovú banku, kde nám už oznámili, že potraviny si môžeme prevziať zo 

skladu v Dovalove. Nakoľko treba pripraviť veľa ďalších administratívnych 

úkonov, žiadame Vás o strpenie. Potraviny budeme vydávať v presne určené dva 

dni po sebe, ktoré Vám oznámime prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 

Z činnosti našich hasičov 

 

Máme za sebou dva letné mesiace, 

ktoré väčšina z nás venovala 

predovšetkým rodine, dovolenkám 

a oddychu. V tom istom duchu sa nieslo 

i leto medzi dobrovoľnými hasičmi 

z Krmeša. I napriek dovolenkovému 

obdobiu sme sa vedeli stretnúť, dohodnúť 

a zorganizovať niekoľko úspešných akcií. 

A práve o tom je môj článok. 

Nosným pilierom hasičského leta 

je uţ niekoľko rokov Okresná hasičská 

liga. Ročník 2011 sa skladal zo šiestich kôl. Všetky sme úspešne absolvovali a v konečnom 

hodnotení nám patrí piate miesto v okrese Liptovský Mikuláš. Splnili sme tým cieľ, ktorý sme 

si dali začiatkom roka na výročnej členskej schôdzi. Cieľom bol postup z desiateho miesta 

ročníka 2010 o päť miest. Vyšlo to na milimetre. K tomuto výsledku veľkou mierou prispela i 

hasičská striekačka, ktorá prešla generálnou opravou. Technika pokročila i v tomto smere, ale 

vţdy to bude o ľuďoch. Ak medzi nami nebudú ľudia, ktorí majú chuť pracovať 

a reprezentovať obec, tak ani najlepšia technika nám tento pretek s časom a ľudským 

myslením nevyhrá. Preto ďakujem celému výboru DHZ, všetkým členom druţstva a všetkým 

aktívnym hasičom za doposiaľ odvedenú prácu. Pevne verím, ţe i do budúcna si v tomto 

materiálnom a komerčnom svete túto tradíciu - šport zachováme. Môj obdiv má kaţdý, či je to 

hasič, športovec, zdruţenie, fittnes, zdravotník, či divadelník, proste ľudia, ktorí svojou 

troškou zviditeľňujú obec Vlachy. 

Okrem súťaţí hasiči pomáhali i pri zbere elektronického odpadu v obci. Bola to 

pomoc obecnému úradu a uľahčenie dopravy a manipulácie s odpadom občanmi obce. Tento 
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materiál sme zváţali spred domov na 

jedno zberné miesto (KD Vlašky), 

odkiaľ bol špecializovanou firmou 

ekologicky zlikvidovaný. Sám som bol 

prekvapený, koľko televízorov, 

chladničiek, mrazničiek, kanvíc ....  sa 

vyzbieralo. 

 

Za krásneho slnečného počasia 

zorganizovala Obec Vlachy podujatie 

pod názvom Deň obce. Nové miesto 

konania, bohatý program a dobrá nálada. Ani pri tejto akcii nechýbali dobrovoľní hasiči 

z Krmeša. V spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Liptovský Mikuláš prezentovali 

ukáţku hasenia poţiaru a následné rozstrihanie osobného motorového vozidla. Bolo to určite 

zaujímavé. Mohutné plamene, ţiara, ktorá roztopila sklá, profesionáli v nehorľavých 

kombinézach... . Aj napriek tomu mnohí z vás čakali väčšiu rýchlosť uhasenia. To však 

nebola súťaţ. Pri reálnom zásahu nejde aţ tak o rýchlosť, ako o rozvahu, zhodnotenie situácie, 

či bezpečnosť postupu. To všetko sa dalo vysvetliť v komentári, ktorí pri tejto ukáţke chýbal. 

Je to výzva do budúcna. Najväčší úspech mala však nastriekaná hasiaca pena. Naše deti, ale 

i mnohí dospelí si v nej dobre zašantili. Deň pokračoval ukáţkou psovodov, cyklistickými 

pretekmi, súťaţou vo varení halušiek a končil zábavou aţ skoro ráno. Príjemná akcia, čoho 

najlepším dôkazom bola bohatá účasť občanov, ale i dovolenkárov, či náhodných turistov. Za 

hasičov, ale i z pohľadu organizátora táto akcia ukázala i určité rezervy. Presne o to nám šlo. 

O rok to vylepšíme. 

Prvú septembrovú sobotu od skorého rána sa to na futbalovom ihrisku vo Vlachoch 

len tak mihalo. Pripravovali sme uţ Piaty ročník hasičskej súťaţe O pohár starostu obce 

Vlachy. Naša radosť z prípravy bola o to väčšia, ţe tento rok sme mali jednu veľkú devízu, 

ktorou bolo pekné počasie. Pre súťaţné druţstvá bola pripravená štafeta 8x50 metrov 

a poţiarny útok. Z príjemnejších vecí - vynikajúci guláš, či dobre zásobený bufet. V kategórii 

ţeny - sme privítali jedno druţstvo. V kategórii muţi sa zaregistrovalo sedem druţstiev. 

V kategórii - starí páni sa zúčastnilo jedno druţstvo. Tu sa musím priznať, ţe som čakal väčší 

počet súťaţných druţstiev. Boli roky, 

keď nás bolo štrnásť aţ sedemnásť. 

V pláne sme mali štafetu odbehnúť za 

denného svetla a poţiarny útok vykonať 

pri umelom osvetlení. Tu však nastal 

problém. Keďţe nás bolo menej, aj útok 

by sa stihol za denného svetla. To sme 

však nechceli. Nazmar by vyšla naša 

robota s prípravou elektrického 

osvetlenia ihriska, ale hlavne súťaţ by 

stratila čaro noci. Porozprávali sme sa 

a dohodli. Kaţdé druţstvo odbehne dva 

útoky, ale do celkového hodnotenia sa 
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započíta len ten pri umelom osvetlení. V príjemnom počasí, dobrej nálade a vcelku 

uspokojivými výsledkami sme túto akciu i vyhodnotili. V kategórii ţeny sa na prvom mieste 

umiestnili ţeny a dievčatá z Vlách. Ďakujeme za odvahu. V kategórii muţi si prvé miesto 

a Putovný pohár starostu obce odniesla Partizánska Ľupča. V tesnom závese, ako druhé 

skončilo Trstené, pred tretím Jalovcom. Naším úderníkom zostala zemiaková medaila. 

V kategórii starí páni sa na prvom mieste umiestnilo druţstvo „exotov“. Druţstvo bolo 

zmiešané, vytvorené počas súťaţe na tvare miesta. V tomto prípade nešlo o výsledný čas, ale 

viac menej o zábavu. S počasím, účasťou divákov a s bilanciou, kedy dva poháre ostávajú 

doma, hodnotím tento ročník ako veľmi úspešný. Trošku ma mrzí, ţe na takúto domácu súťaţ 

sa nedalo dokopy druţstvo z Vlašiek. Pre väčšinu hasičov sa však deň nekončil. Ako 

usporiadatelia tanečnej zábavy sme fungovali aţ do skorého rána. Touto cestou by som chcel 

poďakovať starostovi obce, ktorý (obec) financoval športové trofeje a poskytol zadarmo sálu 

kultúrneho domu.   

 

 
 

Čaká nás príjemná jeseň a v tomto období by sme chceli ešte stihnúť zabetónovať 

a postaviť sušiak hadíc, zúčastniť sa taktického cvičenia v Partizánskej Ľupči a hlavne 

zorganizovať výročnú členskú schôdzu. Táto bude trochu iná, pretoţe sa bude na ďalšie štyri 

roky voliť celý výbor DHZ. I touto cestou chcem vyzvať všetkých, ktorí majú chuť začleniť 

sa do kolektívu hasičov, alebo majú ambíciu robiť veci ináč a lepšie, aby sa k nám pripojili, 

majú ideálnu príleţitosť. Roboty je dosť.  

 

 Miroslav Hric, ml. 
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Vyberáme z obecnej kroniky – 

roky 1949/1950 

 

„ V roku  1949 bola prvá riadna 

schôdzka Československého zväzu 

mládeže, pri tejto príležitosti sa 

odovzdáva kultúrny dom i s jeho 

vybavením do užívania Československému 

zväzu mládeže. Behom roka nenastávajú 

žiadne udalosti, občianstvo sa venuje 

hospodárstvu a výstavbe súkromného 

vlastníctva. 

1950 – obecná história neprináša 

zmeny, až na to, že roľníci nestačia 

obhospodáriť svoje pozemky, hlavne tí, čo 

obhospodarujú viacej pôdy. Dedinská 

organizácia strany začína burcovať 

malých a stredných roľníkov, aby sa spojili 

v kolektívne hospodárenie podľa vzoru 

sovietskych kolchozov. Uvedomelá časť 

roľníkov, prevažne komunistov, 

s návrhom na spoločné hospodárenie 

súhlasí, no hospodári s väčšou výmerou 

pôdy sa stavajú proti kolektivizácii.“

 

Posedenie s jubilantmi a staršími občanmi obce z príležitosti Mesiaca úcty 

k starším – 21. október 2011 o 16.00 hod. 

 

      

Obec Vlachy pozýva všetkých svojich občanov vo 

veku od 60 rokov na posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 

21. 10. 2011 o 16. hodine v kultúrnom dome vo 

Vlachoch. Všetkým jubilantom budú zasielané osobné 

pozvánky. Uvedené podujatie bude niekoľkokrát 

vyhlásené v miestnom rozhlase. 

 Keďže v tom čase už budú všetky záhradky 

pripravené na zimný spánok, radi privítame čo najväčší 

počet našich občanov od 60 do 100 rokov. Prineste si so 

sebou len dobrú náladu! SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH 

POZÝVAME!  

 

Dane a poplatky 

 

Od budúceho roka bude musieť obec Vlachy pristúpiť k nepopulárnym zmenám 

v sadzbách za dane a poplatky v našej obci, nakoľko enormne vzrástli platby obce za 

komunálny odpad a je predpoklad zniţovania podielových daní zo štátu v roku 2012. Presné 

výšky jednotlivých poplatkov, ktoré schvália poslanci OZ, budú zverejnené v novom 

všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude schvaľované na decembrovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 
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Deň obce očami občanov – 27. august 2011 
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