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                 VLACHANSKÉ    

          NOVINY 
 

                   V l a c h y 
                Ročník VI. 

 

                      Spravodaj č. 4/2011 
  

 
Vážení občania, 

 
blížia sa tie najkrajšie sviatky roka, končí sa rok 

starý a prichádza nový a my všetci bilancujeme, čo sme 

urobili a čo sme ešte mohli urobiť, aby rok, ktorý príde 

bol krajším, úspešnejším a radostnejším. 

V prvých mesiacoch odchádzajúceho roka, na 

zasadnutí obecných zastupiteľstiev, boli poslancami 

schválené priority pre obec. Vzhľadom k tomu, že v roku 

2012 čaká obec okrúhle 750. výročie jej založenia, bola 

v predstihu zrealizovaná stavba – oprava miestnej 

komunikácie okolo obecného úradu, kde budú oslavy 

prebiehať. Vznikli nové parkovacie plochy, čo výrazne 

zmenilo blízke okolie, ale hlavne sa odstránila v obci 

prašnosť. Po realizácii uvedených úprav sme spracovali 

a podali dva grantové projekty, ktoré riešia návrh 

oddychovej zóny zo strany prístupu do KD Vlachy 

a revitalizáciu priestoru pred obecným úradom 

a poštou, avšak neboli sme úspešní. 

Z ďalších investičných akcií je potrebné spomenúť realizáciu fotovoltaickej elektrárne na 

streche kultúrneho domu, ktorá bude po siedmych rokoch prinášať do kasy obce 7-8 tisíc Eur. Jej 

výstavba trvala tri mesiace a termín ukončenia bol podmienený kolaudáciou do 30.6.2011, čím nám 

bola aj priznaná výhodná cena výkupu elektrickej energie a to vo 

výške 387,20 €/MWh. Sme pravdepodobne prvá a jediná obec na 

Slovensku, ktorá takýto projekt zrealizovala, svedčí o tom veľká 

medializácia v odborných a iných časopisoch. 

Čo sa týka projektovej pripravenosti na možné využitie 

eurofondov je stav nasledovný: 

1. Projekt pre materskú školu – zateplenie a výmena okien. 

Projekt je zabezpečený vrátane stavebného povolenia a bol 
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podaný na ministerstve životného prostredia 30.10.2011, ako žiadosť o dotáciu. 

2. Projekt protipovodňových opatrení – úprava vodného toku „Hájsky“ a dažďová kanalizácia pri 

KD v Krmeši. Projekty sú vypracované, v súčasnosti prebieha schvaľovací proces na 

stavebnom úrade tak, aby do 20.1.2012 bola zaslaná žiadosť na ministerstvo životného 

prostredia. 

Ďalej je pripravený projekt, vrátane územného rozhodnutia a stavebného povolenia Rozšírenie 

verejného vodovodu „vetva A“ v k.ú. Vlachy (od p. Feketíkovej), ktorý bude realizovaný Liptovskou 

vodárenskou spoločnosťou (LVS)  v prvom polroku 2012. Pre zlepšenie kvality vody LVS v súčasnosti 

realizuje zokruhovanie vodovodných trás vo Vlachoch (pri odbočke do Galie), nakoľko v koncovej 

vetve dochádzalo k vizuálnej nečistote vody. 

Z realizovaných projektov môžem uviesť stavbu Stožiar hasičských hadíc v Krmeši, v súčasnosti je 

podaná žiadosť o kolaudáciu. Týmto by som chcel poďakovať hasičom z Krmeša za ich čas a pracovné 

nasadenie. 

Pri územnom pláne prebieha tzv. pripomienkovanie, čoho súčasťou sú aj verejné hovory, ktoré 

majú prispieť k lepšej informovanosti občanov. V treťom štvrťroku prebehli rokovania stavebnej 

komisie s veľkými vlastníkmi pozemkov, ktorí nám prisľúbili hmotný alebo finančný príspevok na 

zníženie nákladov na realizáciu územného plánu. V mesiaci október 2011 ministerstvo dopravy 

vyhlásilo výzvu na dotácie územných plánov obcí, na čo sme reagovali okamžitým podaním žiadosti. 

Naša žiadosť bola akceptovaná a uznaná vo výške 9.800,-€. 

Z menších aktivít môžem spomenúť zrušenie obecného archívu 

v obecnej bytovke a jeho zriadenie v priestoroch veľkej zasadačky na 

obecnom úrade, potom opravy kovania nábytku, parkiet, obidvoch 

vchodových dverí do budovy, stolov. V kultúrnom dome a v materskej 

škole prebehla výmena elektrických sporákov. 

Od začiatku roka bolo moje úsilie zamerané aj na zabezpečenie 

finančných prostriedkov cez úrad práce na protipovodňové aktivity, čo 

sa nám aj podarilo. Práce realizovali štyria občania za prostriedky 

z úradu práce 6 mesiacov a myslím si, že výsledky ich práce, ako aj 

práce troch pracovníkov, prijatých pre menšie obecné práce bolo a je 

poznať. V letných mesiacoch bol obnovený aj pamätník padlým v SNP. 

Na športovom objekte sme zrealizovali podchytenie stropov, za čo 

patrí veľké poďakovanie firme Galia, nakoľko uvedené práce aj sponzorovala. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým komisiám a ich aktívnym členom za ich prácu a za realizáciu 

všetkých kultúrnospoločenských aktivít, ktoré boli v tomto roku zorganizované. Vďaka patrí aj 

podnikateľským subjektom v obci, ktorí prispeli k vydaniu novej publikácie o obci. Plánujeme ju vydať 

k oslavám 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. 

  

Vám, naši spoluobčania prajem, aby budúci rok bol pre Vás rokom zdravia, spokojnosti, šťastia 

a lásky. Krásne Vianočné sviatky. 

 

Ladislav Guoth 
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A rok sa s rokom spojil 

 
V roku 2011 sa narodili 

Laura Mrázová  26.8.2011 
  Barbora Šuchaňová     2.9.2011 

 
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a šťastia, 

radosti v kruhu súrodencov, rodičov a starých rodičov! 

 

 

 
V roku 2011 nás opustili 

Žofia Hricová  vo veku 97 rokov 
Viera Madleňáková  vo veku 62 rokov 
Oľga Bruncková  vo veku 80 rokov 
Lýdia Martonová  vo veku 63 rokov 

      Božena Vozárová        vo veku 87 rokov 
 
 Odpočívajte v pokoji. Vianočná sviečka bude 

horieť aj pre Vás! 

 
   Prisťahovali sa: 

1. Peter Beňo 

2. Vlasta Beňová 

3. Ing. Karol Gejdoš 

4. Mgr. Michaela Gejdošová 

5. Mgr. Zuzana Jaďuďová 

6. Arpád Lakatoš 

7. Ladislav Lakatoš 

8. Peter Lakatoš 

9. Magdaléna Lakatošová 

10. Tibor Praštiak 

  Odsťahovali sa: 
 

1. Dominika Brotková 

2. Miroslav Gregor 

3. Michal Guráň 

4. Zuzana Helebrandtová 

5. Zuzana Kubovčíková 

6. Zdena Luptáková 

 

 

 

Trochu štatistiky  

 

Vek Počet občanov Vek Počet občanov 

0 – 18 108 41 – 62 183 

19 – 40 211 63 a viac 100 

SPOLU   602 



 

4 

 

Prosba nemých tváričiek – prišlo nám mailom z Karanténnej stanice v Lipt. Mikuláši 

 Veselé Vianoce prichádzame Vám,    

aby človek túlavého psa mal konečne rád. 

 Aby nám osud viac šťastia prial, 

aby ten nový rok za to stál.  

 

 Toto sme vám prišli vinšovať, 

 aby ste aj na nás trochu mysleli, 

 veď len lásku, úsmev nám stačí dať, 

 a my pri vás za to verne zostali... 

 

 Preto keď budeš peniažťok pod vianočný obrus vkladať,  

 odlož i jeden pre nás nechcených, 

 nech nemusíme viac zostávať 

 v tých priestoroch pekelných. 

 

 Vieme, že do Vianoc času ešte dosť, 

 ale peniažky nám treba teraz, na lekára, na búdy,  

 nech sme zdraví, silní, nech nemáme choré údy, 

 nech slúžime Ti doma, Tebe pre radosť.  

 

Toto Vám z celého srdca prajú naši útulkáči a zároveň prosia o finančnú pomoc, dary. Peniaţky potrebujeme 

momentálne na kastrácie, sterilizácie, zdravotnú starostlivosť, nech psíky môţu čim skôr isť do nových 

domovov. Taktieţ vyzbierané peniaţky pouţijeme na nové zateplené búdy.  

  

P.S.: Kto stihne prispieť do 24.12.2011, neminie ho milé prekvapenie v podobe malého vianočného darčeka. 

Takţe do poznámky (správy pre prijímateľa) k svojim finančným darom dopíšte svoje meno a adresu :))) 

Poteší    nás každé jedno euro, stará deka, vankúš, stará búdka ... krásne Vianoce Vám, dobrí 

ľudia! 

 

Číslo účtu: 0334993583/0900 - ĎAKUJEME! 

 

 

Z obecnej kroniky. 
Rok 1951 prináša našej obci vážne udalosti, počiatok socializácie dediny. Celoobecná schôdza, referát 

členov ONV a prvé podpisy prihlášok do Jednotného roľníckeho družstva. Po utvorení prípravného výboru, 

neskoršie už družstva dňa 16.3.1951 odchádzajú roľníci – družstevníci, v počte 21 scelovať svoje políčka vo 

veľké lány. Na čelo JRD tretieho typu bol postavený roľník Adolf Hric. Po zhromaždení inventáru začala sa 

adaptovať maštaľ z Bohušovského ovčína v starom dvore. Rýchlou a snaživou prácou v krátkej dobe sa 

zrenovovala, za finančnej štátnej pôžičky maštaľ, do ktorej bol sústredený hovädzí dobytok. Družstvo začína 

úspešne, no jeho rozvíjanie začína brzdiť stredný roľník, majiteľ mlyna Ondrej Hazucha. Strana a uvedomelí 

družstevníci vylučujú zo svojich radov Hazuchu, tento bol z obce vypovedaný a majetok, ktorý za niekoľko 

rokov nahromadil, sa skonfiškoval. 

V radostnej nálade, na výročnej členskej schôdzi JRD, obec vstupuje do roku 1952. Voľby do 

národných výborov prinášajú v obci zmenu len v predsedovi. Na čelo obce, vo funkcii predsedu MNV, 

nastupuje Rudolf Hric, kováč. Občania prejavujú nespokojnosť u obchodníka Jána Matyašovského a dožadujú 

sa družstevného obchodu Jednoty. 10.8.1952 bola zrušená krčma Zuzany Hricovej. Na jednej strane radosť 

žien, no na druhej strane smútok niekoľkých občanov. 
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Perom cestovateľa - Japonsko 

V pondelok nás jeden z učiteľov vzal v rámci mimoškolskej študijnej aktivity k majstrovi čajového obradu. 

Špeciálne objednaný autobus odviezol štrnástich študentov od školy aţ k majstrovmu domu, aby nám ten v tradičných 

japonských „kulisách“ porozprával čo to o tradičnej kultúre. Div sa svete, došlo aj na ten čaj. 

Sám neviem prečo, dlho som ţil s podvedomou predstavou, ţe čajový obrad je v skutočnosti nejaký chyták, kde vás 

niekoľko hodín naťahujú a nakoniec si na šálku lahodného zeleného čaju môţete nechať zájsť chuť. Teraz viem, ţe tomu tak 

nie je, hoci celá procedúra bola prispôsobená, aby bola záţivnejšia pre našu čínsko-európsku skupinku, t. j. bola urýchlená. 

Viem si predstaviť, ţe v dobe Sen no Rikjúa (ach to skloňovanie), slávneho majstra čajového obradu, kedy toho ľudia nemali 

veľa na práci, len popíjať čajíčky a meditovať v zazene, to bolo iné kafe, resp. 

čaj. 

Keď tradičná japonská domácnosť čaká hostí, podľa obyčaja dáva 

najavo určité signály, aby prichodivší vedeli ako na tom domáci sú. Zvyknú 

sa pootvoriť posuvné vstupné dvere (na jeden, dva palce), aby sa hostia cítili 

byť vítaní, takisto sa skalky na chodníčku oblejú vodou, aby hostia videli, ţe 

domáci robili poriadky a dokončili prípravy na ich príchod. V našom prípade 

to nebolo úplne ono, pretoţe celý deň sneţilo/pršalo, takţe prístupový 

chodníček bol beztak mokrý a čo sa týka pootvorených dverí, tie viedli len na 

malý dvor – domáci si očividne nechceli dovnútra púšťať zimu. 

Ako stádočko oviec sme sa nahrnuli do domu, do ktorého niekto 

zjavne zabudol dať nábytok a zloţili si veci. Kto bol v japonskom dome vie, ţe 

časť vstupnej izby má zníţenú podlahu (v skutočnosti je to však tak, ţe 

podlaha zvyšku príbytku je zvýšená nad úroveň zeme), kde si môţete vyzuť 

topánky a kopnúť ich do rohu, či úhľadne uloţiť na poličku. Pani manţelka 

vystrojená v kimone nás zaviedla do miestnosti o veľkosti 14 dţó, čo 

korešponduje s plochou štrnástich rozprestretých rohoţí tatami (zodpovedá povrchu, na ktorom sa môţe človek poleţiačky 

vystrieť), ktoré slúţia ako defaultná podlaha namiesto koberca, parkiet, či 

linolea. Prechody medzi jednotlivými tatami-oddielmi boli dobre vidieť, 

takţe miestnosť pôsobila dojmom skladačky (čo je pre japonskú 

architektúru charakteristické). 

Ţiaľ, nepodarilo sa mi obsadiť miesto vedľa „geniálního 

japonského přímotopu“ (t.j. elektrického ohrievača), ktorý predstavoval 

jediný kus moderného vybavenia izby. Pokiaľ ide o vybavenie premoderné, 

toho tam tieţ bolo skromne, ďalší to charakteristický rys starého 

japonského interiérového dizajnu. Poetiku celého tohto prístupu nám 

vysvetlil sensei, domáci pán, ktorý po chvíli vstúpil do miestnosti... aby 

z nej za niekoľko minút vyšiel a predviedol, ako sa správne otvára 

FUSUMA, čiţe typické posuvné dvere. Najprv si ich pravou rukou do 

polovice pootvoríte (tááák, to je ono...) a potom ich ľavou úplne odsuniete 

nabok. 

Do miestnosti vstupujete kolenačky a takto by ste sa mali 

pohybovať po celom dome. Povaţuje sa za neslušné stáť či chodiť a mať tak 

oči v inej rovine ako vaši usadení hostia. Japonské domy mali oddávna (čiţe asi od doby bronzovej, keď zavrhli zemľanky) 

zvýšené podlahy, aby im na ne zvonka neliezla zima. Ţijú takpovediac na inej „úrovni“, ako Európania, hoci spravidla 

pouţívajú nízke stolčeky, jedlo môţu klásť na zem, takisto matrace FUTONY, na ktorých spia, ich zdvihnú len o niekoľko 

centimetrov od zeme. Prosto a jednoducho, v japonskom dome sa nechodí, slovami senseia: „Vy by ste tieţ vo svojom dome 
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nechodili po stole či po posteli. “ Tento ţivotný štýl si vyţaduje 

úzkostlivé dodrţiavanie čistoty, preto by sa mali dnu nosiť biele 

TABI (ponoţky s oddeleným palcom) ako indikátor, ktorý hneď 

ukáţe kaţdú smietku. 

Utieranie prachu musí určite uľahčovať fakt, ţe japonská 

izba je viac menej prázdna. Futony sa dajú poskladať a napchať do 

neviditeľnej skrine zabudovanej v stene. Keďţe sedíte na zemi, 

nábytok nepotrebujete a nikam by ste aj tak nedosiahli. Nemusím 

vám hovoriť, ako priestranne pôsobí taká miestnosť. Špecifickú 

atmosféru dotvára svetlo prenikajúce cez okná ŠÓDŢI, čo sú 

namiesto skla plnené priesvitným papierom, do ktorého si našinec  

 

zvykne baliť krémeše. Veľká časť steny je takisto tvorená odsúvateľnými fusumami, takţe si človek môţe vidieť na 

dvor (a áno, v dávnych dobách vám susedia a okoloidúci mohli vidieť dnu, čo nám všeličo napovedá o japonskej 

mentalite a chápaní komunity) a vychutnať si priame prepojenie s vonkajším priestorom. Takto si môţe neustále 

uchovávať prepojenie s „prírodou“ a citlivo vnímať striedanie ročných období, čo je senzibilita predstavujúca 

ústredný pilier japonskej kultúry. 

Narábanie s priestorom ako také je kľúčovým aspektom japonského 

interiérového dizajnu. Miestnosť je skonštruovaná tak, ţe správnym 

umiestnením pohyblivých fusúm sa dá rozdeliť na dve či viac menších 

miestností a – voilà, hneď máme viac súkromia. 

Po tomto predĺţenom úvode (po ktorom som začínal mať správny 

dojem, ţe som neprišiel ani tak na čajový obrad, ako na prednášku týkajúcu sa 

japonskej kultúry všeobecne) sensei poukázal na priestranný výklenok 

TOKONOMA v jednej zo stien, kde sa nachádzalo jediné vybavenie izby – 

zvitok na stene, váza s kvetmi a malý gong na modlitebné účely. Poeticky 

skromnej dokonalosti (Japoncami tradične milovanému estetickému atribútu) 

tohto priestoru chýbala len päťdesiatpalcová LCD obrazovka so zapojenou 

Playstation 3. 

Nakoniec došlo aj na ten čajový obrad. Keďţe som sedel na druhom 

konci miestnosti, nemohol som sledovať kaţdý majstrov pohyb, ale v zásade 

šlo o ritualizované utieranie lyţičiek, čistenie misiek, drvenie čajových lístkov 

 

 v maţiari apod., kde kaţdá ruka má priradenú špecifickú kompetenciu a kaţdý pohyb má symbolický význam. Počas toho 

v diere v zemi, kde je ohnisko / plynový varič, v kanvici vrie voda a neustále vytvára zvukové pozadie,  ktoré japonským 

ušiam pripomína vietor v píniách, čiţe MACUKAZE. 

Zatiaľ čo majster pripravoval šestnásť čajíkov, pani 

manţelka priniesla tácky s občerstvením – tradičnými 

(obávam sa spočítať, koľkokrát v tomto texte pouţívam výraz 

„tradičný“) sladkosťami v tvare valentínskych srdiečok, 

pripomínajúcich zeleno-červené sviečky. Namiesto tácky 

pouţívame kúsok papiera a namiesto lyţičky zastrúhané 

drievko. 

Predávanie misiek s čajom prebieha tieţ veľmi formálne, 

pani domáca donesie šálku, obaja sa vzájomne ukloníte, vy sa 

ešte musíte ukloniť prísediacemu po vašej ľavici 

a ospravedlniť sa, ţe začnete piť skôr. Po celý čas sedíte 



 

7 

 

v typickom sede, t. j. vaše pozadie spočíva na vašich pätách a lýtkach s kolenami zloţenými vpred. Málokto z nás gaidţinov 

tak vydrţí sedieť dlhšiu dobu bez bolestivých následkov. Sensei nám význam tejto polohy objasnil bliţšie: „Bolí to, však? To 

je dobre. Viete prečo to bolí? Lebo vaše lýtka teraz nesú váhu vášho ţivota. Cítite váhu celého svojho tela a viete, ţe ţijete. 

Keby ste nič necítili, znamenalo by to, ţe ste mŕtvi.“ 

Potom som dostal do ruky šálku s jedným z najlahodnejších nápojov 

svojho ţivota. Hoci som bol skeptický a domnieval sa, ţe všetok ten teáter 

slúţi najmä ako zásterka toho, ţe tu v podstate ide len o „nejaký blbý čaj“, 

teraz uţ viem, ţe obrad nie je len samoúčelnou ritualizáciou triviálnej 

činnosti, ale má slúţiť na podtrhnutie a doplnenie samotného preţitku z pitia 

čaju, ktorý by za iných okolností, podávaný vo väčšom mnoţstve 

alebo v iných miskách stratil mnoho zo svojich pôsobivých účinkov na 

ľudského ducha. Prostredie, atmosféra formálnosti, zmyslové vnemy – 

týmito prostriedkami vytvorili dávni Japonci ţijúce umenie. Slovami básnika - čajový obrad, to je hlas vetra v píniách na 

maliarovom plátne.                                                                           -    Ivan Čipkár - 

(pozn. redakcie – autor  článku je vnuk neb. Miladky a Jána Moleka) 

Voľby v roku 2012 

 

V roku 2012 nás čakajú voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky 

a doplňujúce komunálne voľby v našej obci, a to: 

10. marec 2012  

 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  

31. marec 2012 

 doplňujúce komunálne voľby v obci – budeme voliť jedného poslanca 

do obecného zastupiteľstva 

 

Stručne zo  zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 

 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo dňa 

12.10.2011: 

a) schválilo prevod bytu v bytovom dome č. 

149 vo Vlachoch, v majetku obce Vlachy, 

do vlastníctva Mareka Bartoša, 

kúpnopredajnou zmluvou za sumu 15.600 

€ 

                                 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo dňa 

23.11.2011 

a) zrušilo – na základe protestu prokurátora 

a podnetu bývalého hlavného kontrolóra 

obce Ing. Miroslava Zeleného – uznesenie 

obecného zastupiteľstva č. 82/2011/03 R zo 

dňa 24.6.2011, ktorým odvolalo Ing. 

Miroslava Zeleného z funkcie hlavného 

kontrolóra obce z dôvodu zanedbania jeho 

povinností. 
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Rokovanie Obecného zastupiteľstva Vlachy dňa 14.12.2011 
 

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú poslanci, okrem iného schvaľovať 

aj dve všeobecne záväzná nariadenia. 

Prvým z nich je Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk 

v obci Vlachy.  
 

Čo z toho vyplýva pre občana? 

 

 V priebehu roka 2012 budú všetci pozostalí povinní podpísať s obcou nájomné zmluvy na prenájom 

hrobových miest, pričom celkovú sumu za prenájom je moţné rozdeliť na dve splátky po 50%. 

 Nájomná zmluva sa bude podpisovať na 10 rokov, nájomné bude splatné do 30 dní od podpísania 

nájomnej zmluvy, nájomné nad stanovenú hodnotu bude moţné rozloţiť do dvoch splátok, pričom 2. 

splátka bude splatná najneskôr do jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy.  

 Platby za vykopanie a zasypanie hrobu budú riešené mimo tohto nariadenia samostatným uznesením. 

 V súčasnosti obec čaká na rozhodnutie VÚC v Ţiline, ktorým VÚC určí maximálnu cenu za uloţenie 

pozostalého do chladiaceho boxu; na tomto základe obec stanoví konečnú sumu.  

 V najbliţšom období prebehne konanie na miesto odborne spôsobilej osoby pre správu cintorínov. 

 

Druhým je Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom  

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Najzávaţnejšou, uţ avizovanou  zmenou je zvýšenie a úprava poplatku za komunálny odpad, nakoľko 

obec uţ niekoľko rokov tento poplatok neupravovala a ceny za jeho odvoz a uskladnenie sa zvyšujú z roka na 

rok. Podľa zákona o odpadoch obec hradí náklady na činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom z miestneho poplatku. Optimálnym pomerom medzi výškou príjmu 

z poplatkov a nákladmi na nakladanie s odpadmi je 80% a viac. Celkový príjem obce z poplatku však nesmie 

prekročiť celkové náklady obce spojené s nakladaním s odpadmi. Keďţe výnos z poplatku ani zďaleka 

nedosahuje aspoň úroveň 80% nákladov obce, pristúpili sme k zvýšeniu poplatku tak, aby sme sa úrovni 80% 

aspoň priblíţili, lebo dosiahnutie 80% úrovne by v súčasnosti neprimeraným spôsobom zasiahlo mnohých 

obyvateľov našej obce. U občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci sme preto poplatok upravili 

z 8,60 € na 10 € na jeden rok na jedného občana. Daň za psa a daň z nehnuteľností sme zaokrúhlili smerom 

nahor, takţe napr. suma za psa sa zvýšila zo 6,63 € na 7 €.  

Návrhy obidvoch VZN sú uţ dva týţdne zverejnené na úradných tabuliach a na internete a po schválení 

obecným zastupiteľstvom budú vyvesené opäť, takţe kaţdý občan, či firma bude mať k nim prístup. 

  

 

Čo z toho vyplýva pre občana? 

  

 Daň z nehnuteľností: Podať daňové priznanie do 31. januára 2012, ak došlo k zmene vlastníctva  

k 1.1.2012. Prázdne tlačivá sa nachádzajú na obecnom úrade, je moţné si ich stiahnuť aj z internetu.  

Postupuje sa podľa pokynov v tlačivách.  

 Daň za ubytovanie: Predloţiť (obec má zoznam ubytovateľov z obce, ktorí ponúkajú na internete 

ubytovacie sluţby) do 15. decembra 2011 knihy ubytovaných.  Najneskôr do 22.12.2011 v tomto roku. 

 Komunálny odpad: Do 31. januára 2012 predloţiť potvrdenie SŠ alebo VŠ o ubytovaní na internáte, 

ubytovni alebo inej nehnuteľnosti. Fyzické osoby, ktoré sa dlhodobo nachádzajú v zahraničí musia do 

uvedeného termínu zaslať čestné prehlásenie o pobyte v cudzine.  

 Povinnosť platenia poplatku za komunálny odpad vzniká kaţdej fyzickej a právnickej osobe, ktorá má 

na území obce oprávnenie užívať stavbu, byt, nebytový priestor.  

 Daň za psa: výmery sa budú vyrubovať len u nových psov, ostatné budú platiť z roku 2011. Pozor! Tu 

je rozdiel oproti dani z nehnuteľnosti – kaţdú zmenu (nadobudnutie psa, jeho uhynutie) je občan 

povinný hlásiť na obecný úrad do 30 dní od uvedenej skutočnosti. V prípade, ţe pes uhynie, je občan 

povinný vrátiť obci známku za psa. 
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 Výmery na daň z nehnuteľnosti, výmery na daň pre nové psy a výmery na poplatok za komunálny 

odpad bude obec vyrubovať do 31. mája 2012. Do 15 dní od ich doručenia je občan povinný obci 

uhradiť dane a poplatky, t.j. do 15.6.2012. 

 ŤZP: Noví drţitelia preukazov ŤZP sú taktieţ povinní tieto preukazy predloţiť na obecný úrad do 

31.1.2012 

 

Činnosť stavebnej komisie za obdobie august - december 2011 
 

 Od 1.8.2011 sa konali tri riadne zasadnutia stavebnej komisie a tri jednania členov stavebnej 

komisie s investormi. Na odporučenie stavebnej komisie, obecné zastupiteľstvo zvolalo dva 

verejné hovory na prediskutovanie  pripomienok občanov k návrhu Územného plánu obce a to vo 

Vlachoch a v Krmeši. 

 Závery z jednaní k ÚP s investormi priniesli pre obec reálny prísľub investorov podieľať sa na 

nákladoch spojených s ÚP obce, prípadne prispieť obci pozemkami pod niektorými obecnými 

stavbami, vodnými tokmi, či miestnymi komunikáciami. 

 Vyhodnotením pripomienok občanov sa proces spracovania  ÚP dostane do záverečnej fázy 

a obecné zastupiteľstvo by tak mohlo o ňom hlasovať v 1.štvrťroku 2012. 

 Na zasadnutí komisie v novembri členovia spolu so starostom hodnotili stav nehnuteľností vo 

vlastníctve obce (stavby, komunikácie) v jednotlivých miestnych častiach. Zosumarizovali väčšinu 

problémov a navrhli ich riešenie.  

 Možné investovanie z eurofodov je vo väčšine prípadov  podmienené vlastníctvom (prípadne 

dlhodobým prenájmom) nehnuteľnosti, či pozemku. V roku 2012 by sa preto stavebná komisia mala 

zaoberať najmä identifikáciou obecných pozemkov, doriešením vzťahov s vlastníkmi pozemkov pod 

nehnuteľnosťami obce, a tak sa pokúsiť vyriešiť dlhodobo neriešené problémy. (Podrobné 

zápisnice zo zasadnutí komisie nájdete na internetovej stránke obce.) 

M. Strmenská, predseda stavebnej komisie 

Naši hasiči – DHZ Krmeš 
 

V sobotu 5.11.2011 sa v priestoroch 
Kultúrneho domu v Krmeši uskutočnila výročná 
členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru 
Krmeš. V príjemnej atmosfére sa tu zišlo 40 
hasičov, či už mladých, seniorov, žien alebo 
priateľov hasičského športu. 

 Schôdza mala na programe 22 bodov. 
Postupne hodnotili celý predchádzajúci rok 2011 
všetci členovia výboru DHZ. Slovo dostal starosta 

obce, delegát 
Okresného výboru DPO 
Liptovský Mikuláš, ako 
i ostatní prítomní. 
Rozkazom veliteľa DHZ 
boli povýšení ďalší 
členovia DHZ. Do plánu 
hlavných úloh na rok 
2012 sme si spoločne 
dali niekoľko bodov - 
predsavzatí, ktoré by 
sme chceli splniť. 

Hlavným bodom schôdze bola voľba nového 
výboru DHZ na funkčné obdobie 2012 – 2017. 
Hlasovaním boli do funkcií zvolení: 
- predseda DHZ   Hric Miroslav ml. 
- podpredseda – veliteľ DHZ  Chvojka Jindřich 
- strojník    Krčula Michal 
- tajomník    Smitek Maroš 
- preventivár    Krčula Peter 
- hospodár    Tonka Milan 
- referent mládeže   Krčula Miroslav 
- revízor    Smitek Juraj 
- pokladník   Hric Miroslav ml. 

Celému výboru do ďalšieho obdobia želám 
mix nadšenia, trpezlivosti, odbornosti, ale aj 
športového šťastia. Hlavne treba vydržať, aby sme 
si takto o rok mohli povedať, že sme sa opäť 
posunuli o krok ďalej. Aký dlhý bude, záleží len od 
nás samotných.  

S pomyslením na voňavú kapustnicu, ktorú 
nám i tento rok navaril Ján Švec st. a s blížiacim sa 
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koncom roka, by som chcel poďakovať všetkým, 
bez ohľadu na vek, pohlavie či orientáciu, ktorí  
nám svojou troškou v poslednom čase pomohli.  

 

V mene kolektívu hasičov DHZ Krmeš 
prajem do nového roka 2012 všetkým občanom 
veľa zdravia, lásky a šťastia. 
                                           Miroslav Hric, ml. 
            
  

Perom riaditeľky materskej školy 

 
Keď som pred osemnástimi rokmi nastúpila na učiteľské miesto v našej Materskej škole vo  Vlachoch, 

kompetentní na „ vyšších miestach“ ma upozornili, ţe tu nemusím byť dlho. Demografický vývin vraj ukazuje 

pokles a materskú školu môţu nečakane zrušiť. Prešli dve desaťročia, a ja stále spolu s tvorivým kolektívom 

pomáham rodičom z Vlách, Vlašiek a Krmeša – aj zo  susedných obcí -  vychovávať ich deti. A ako sa na školu 

patrí aj vzdelávať. Za tých osemnásť rokov mojej učiteľskej praxe sme 

museli z jednotriednej materskej školy s počtom detí 22, vytvoriť 

dvojtriednu s počtom detí 33. A znovu menej a znovu viac.    A  škola stále 

stojí a v jej útrobách denne počuť smiech a niekedy i plač detí. Ţivot 

v našej škole uteká veľmi rýchlo.  V prirovnaní s vekom človeka je to 

mladá dáma, hoci vyzerá o niečo staršia. Ale to sa dáme nehovorí. Treba 

jej však pripomenúť, ţe je atraktívna, úspešná, hravá, reprezentatívna, má 

dobré meno – hoci fasády jej kolegýň sú často krajšie. Je krásna vo svojom 

vnútri, dýcha láskou  a to je určite dôleţitejšie. Za dve desaťročia sa v nej 

vystriedalo asi 150 detí.  

Dnes sú uţ absolventi tejto školy plnohodnotní občania tohto štátu a nikdy som nepočula o „našich 

deťoch“ hovoriť v zlom svetle. Rozišli sa do sveta a dúfam,   ţe často na roky strávené v „ škôlke“ spomínajú. 

Robili sme a robíme aj akcie mimo školy,    na ktoré nezabudnú nielen deti, rodičia aj občania tejto obce. 

Udrţujeme ľudové tradície, pretoţe v nich je múdrosť, hodnoty ţivota, pravda, úprimnosť, dobrota a láska. 

Pri príleţitosti blíţiacich sa Vianoc ma moţno prepadla nostalgia. Spomienky. Na ŠKOLU vo 

Vlachoch som hrdá a nedám na ňu dopustiť. Je zrkadlom ţivota občanov tejto obce, môjho ţivota a ţivota 

všetkých, ktorí nám fandia a pomáhajú nám. Za všetko sa chcem poďakovať a popriať vám všetkým krásne 

Vianoce a v novom roku pevné zdravie, lásku a pokoj 

                                                                                                                       Mgr. Janka Humená 

 

Oznamy 
 

 

Obec Vlachy hľadá človeka z obce, ktorý by mal záujem písať obecnú kroniku. Podmienkou je  

úhľadný rukopis a 100% ovládanie slovenskej gramatiky. Táto práca je v zmysle zákona 

honorovaná. Ak má niekto záujem, stačí prísť na obecný úrad alebo zavolať: 55 931 21 

 

Ponúkam na predaj byt 3+1 vo Vlachoch v celkovej rekonštrukcii, v osobnom vlastníctve. Bytový 

panelový dom je zateplený. V prípade záujmu kontaktujte: 0948 503 072 

 

 



 

11 

 

Výsledok výberového konania 
 

Obec Vlachy vyhlásila výberové konanie na zimnú údržbu miestnych 

komunikácií oznamom na úradných tabuliach a internetovej stránke obce. 

Otváranie obálok prebehlo v sobotu 3. 12. 2011, kedy výberová komisia 

(Michal Krčula, Jozef Forgáč, Miroslav Hric), na čele s poslancom Jánom 

Podhorom vyhodnotila ponuky dvoch záujemcov. Prvým a najdôležitejším 

kritériom úspešnej ponuky bola cena za jedno odhrnutie snehu. Víťazom sa 

stal Marek Hikl z Krmeša. Komunikácie sa budú čistiť na pokyn starostu 

obce. 

 

POZOR DETI!!! Súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž!!!! Združenie priateľov obcí 

Krmeš, Vlachy, Vlašky a Obec Vlachy  
 

vyhlasujú súťaţ: 

Najkrajší zážitok z Vianoc a zimných prázdnin 2011/2012 

 

1. O najkrajší obrázok – téma – záţitok z Vianoc a zimných prázdnin 

(formát výkresu minimálne A4, rôzne techniky) 

Vekové kategórie :  škôlkári, mladší žiaci, starší žiaci 

 
2. O najkrajší príbeh - téma – záţitok z Vianoc a zimných prázdnin 

(formát minimálne A5 ručne písaného textu) 

Vekové kategórie : mladší žiaci, starší žiaci 

 

Spôsob zapojenia sa do súťaže : Svoje výkresy a príbehy doneste na obecný úrad 

do 30. januára 2012.  

Výsledky súťaže, najkrajšie príbehy a obrázky budú zverejnené v marcovom čísle 

obecných novín.  

Najlepší autori budú odmenení vecnými cenami na  

Karnevale ´2012. 
 

OZ a Obec Vlachy 
 

POZOR DETI!!! Súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž!!!! Združenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, 

Vlašky a Obec Vlachy 

Vyhodnotenie súťaže 

Najkrajší zážitok z letných prázdnin 2011 

 

1. O najkrajší obrázok – téma – záţitok z prázdnin – víťazom sa stal  Lukáško Berko – 

gratulujeme 

Odmenu za svoj obrázok si môţe prevziať 17. decembra na Vianočnom popoludní 

v kultúrnom dome vo Vlachoch  

o 15. 00 hod.  

  OZ a Obec Vlachy 
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VI. Vianočné popoludnie  

bude  

17. decembra 2011 o 14.00 hod. 

v kultúrnom dome vo Vlachoch 

zamerané na výrobu vianočných ozdôb, ikebán a pečenie medovníkov 

Srdečne Vás pozývame 

           

          OZ 

 

Pozvanie do knižnice 
 

Knihovníčka obecnej knižnice pozýva občanov všetkých vekových kategórií, aby sa od 

nového roku prišli zapísať do knižnice. Obecná knižnica bude nakupovať ďalšie krásne 

knihy pre malých aj veľkých! 

     Daniela Bruncková 

 
Vlachanské noviny vydáva Obec Vlachy, 032 13, tel. č. 044/55 93 121, e-mail: info@obecvlachy.sk.  Evidenčné číslo : 

EV 4057/10 Šéfredaktor: Mgr. Dagmar Bruncková Redakčná rada: Ladislav Guoth, Michal Krčula, Róbert Klubica, 

Miroslav Hric ml. Grafická úprava: Mgr. Dagmar Bruncková Tlač: BEZSA, Liptovský Michal 13, t.č. 0918 631 813.  

Náklad: 230 ks. Periodicita: marec, jún, september, december. Uzávierka: do 17. – ho dňa v uvedených mesiacoch. 

V mesiaci december podľa pokynov šéfredaktorky, najneskôr do 10. dňa. 

Stolnotenisové popoludnia 

 

Združenie zakúpilo stolnotenisový stôl a rozšírilo svoje aktivity o športové popoludnia. 

Stretávame sa už dvakrát do týždňa pri stolnom tenise a tradičných aktivitách  

v utorok a štvrtok  

od 16.00  do 19.00 deti 

od 19.00 do 21.30 dospelí 

v kultúrnom dome vo Vlachoch  

OZ 

mailto:info@obecvlachy.sk

