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750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci sme oslávili  

1. septembra 2012 

 
 

Naša obec má dlhú a krásnu históriu.  Prvýkrát sa dedina Vlachy spomína v listine kráľa Bela IV. 

z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od 

Vlách. Koncom 16. Storočia tu žili dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. V roku 1600 stála v obci 

kúria zemanov Kubínskovcov a 7 poddanských, väčšinou želiarskych usadlostí. 

Dedina Vlašky vznikla na prelome 13. a 14. storočia na podnet zemanov z Vlách. Prvýkrát sa 

dedina spomína v rámci revízie liptovských donačných listín v tzv. Liptovskom registri v roku 1391.  

Na území Vlašiek vznikla v roku 1549 dedina Vŕbie – išlo o malú zemiansku dedinu s rozsahom 

jednej usadlosti. 



 

 

V druhej polovici 16. storočia tu žili dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín, majetok Vlašiek 

postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. 

Najstaršia písomná zmienka o dedine Krmeš pochádza z roku 1351, keď sa preverovali hranice 

chotára obce. Krmeš bol malou osadou, kde na konci 16. Storočia žili len tri želiarske rodiny v troch 

domoch. V tomto období patril medzi najmenšie dediny v Liptove. 

Vlachy boli šľachtickým majetkom. Jestvovanie kaštieľa dokladá, že sa tu trvalo zdržiavali 

zemania. Väčšina nešľachtického obyvateľstva v dedine bola v postavení želiarov, čo znamená, že 

vlastnili len dom s malou záhradkou.  

Pod vplyvom urbárskej regulácie z čias Márie Terézie sa postupne začala v obci vytvárať 

poddanská obec. Jedným z jej formálnych prvkov bola obecná pečať, ktorej vznik sa datuje na prelom 

18. a 19. Storočia. Až z tohto obdobia poznáme aj mená volených predstaviteľov obce. Richtárom bol 

Ondrej Hric. Rozvoj obce nastal evidentne až po revolučných udalostiach rokov 1848/49, ktoré so 

sebou priniesli zrušenie poddanstva. 

História našu obec zmenila na nepoznanie. Dotklo sa jej obdobie obidvoch svetových vojen, 

rozvoj školstva, kultúry, zakladanie družstva, či výstavba priehrady Liptovská Mara. 

Dejiny našej obce si môžete prečítať v novo vydanej knihe „Dejiny obce Vlachy, Vlašky, Krmeš 

a Vŕbie“, ktorú sme vydali v súvislosti s tohtoročným 750. výročím prvej písomnej zmienky. 

-Ladislav Guoth- 

 

1. september 2012 – DEŇ OBCE 

 

Prvú septembrovú sobotu sme sa všetci zišli, opäť 

po roku, pred Kultúrnym domom vo Vlachoch, 

aby sme spoločne oslávili veľké jubileum našej 

obce – 750. výročie jej zaloţenia. Slávnostný deň 

začal spoločnými ekumenickými Bohosluţbami. 

Po oficiálnom otvorení, za prítomnosti starostov 

z okolitých obcí a prednostu Obvodného úradu 

v Liptovskom Mikuláši Ing. Ján Galváneka sa 

začal bohatý kultúrny program. Po vystúpení 

folklórnych súborov a skupín z Dúbravy, 

Liptovského Mikuláša, Smrečian a obecného 

spevokolu (viac v článku Dášky Chvojkovej) sme 

si poloţením venca k pamätníku padlých v SNP pripomenuli 68. výročie tejto udalosti. Po guľáši sa nám 

opäť, po vlaňajšom veľkom úspechu, predstavili psovodi so svojimi psíkmi z ruţomberskej väznice. Ich 

vystúpenie bolo aj v tomto roku veľmi zaujímavé a to 

nielen pre deti, ale pre všetkých prítomných. V čase ich 

vystúpenia sa nám ustálilo aj počasie a preto sme bez 

obáv mohli pokračovaťv súťaţiach pre deti, cyklistických 

pretekoch, súťaţiach pre dospelých a v premietaní fotiek 

zo starých čias. Obecní hasiči predviedli ukáţku zásahu 

za prítomnosti svojich kolegov z Partizánskej Ľupče 

a Okresného hasičského a záchranného zboru 

z Liptovského Mikuláša. Deň sa 

končil 3. Ročníkom súťaţe vo varení bryndzových 

halušiek, kde si prvenstvo v tomto roku odniesli sestry 

„Kubáňové“.  



 

 

DEŇ OBCE Vlachy očami fotografa 

 

 

 

 



 

 

 
 

DEŇ OBCE mal úspech 

 

Prvá septembrová sobota bola venovaná okrúhlemu 750-mu výročiu obce. Aj keď počasie neprialo, 

všetko sa začalo veľkolepo. Ekumenické bohoslužby vedené katolíckym a evanjelickým kňazom spojili obe 

viery do jednej. Spev a modlitby sa ozývali z každého srdca, každej duše. Ani jemný dáždik nenarušil 

dôstojnosť tejto chvíle. Po ňom nasledovalo slávnostné pokrstenie knižky o histórii našej obce a pár slov 

pozvaných hostí, či básničky a pesničky detí z materskej školy a základnej školy. Potom sa začal bohatý 

kultúrny program. Na úvod vystúpil spevokol pod vedením Matúša z Ľubele. Výber piesní venovali dianiu v 

obci - od nového roku do leta, od tradícií po najznámejšie piesne. Veď pesničky, ako Pokapala na salaši 

slanina, Sadíme my máje, Biela ruža rozkvitala si zaspieva hádam každý.  

Krátky zostrih zo svojho repertoáru nám predstavil Detský folklórny súbor Ďumbier z Liptovského 

Mikuláša. Deti nám ukázali, ako sa dakedy chodilo na múračky, šustri na vandrovku a nakoniec sa ,,zahrali 

na svadbu“. Po nich sa predstavila Folklórna skupina Chabenec z Dúbravy. Ich ukážka odovzdávania dobytka 

pobavila nejedného poslucháča v hľadisku. Spolu s piesňami a hovorovým slovom nám priblížili tradície 

svojej dediny. S nástupom Folklórneho súboru zo Smrečian prišiel aj jemný dážď, čo neubralo na kráse ich 

vystúpenia. Deti s pesničkami, dospelí s rekvizitami ukázali, že aj v dedinkách ,,spoza vody“ si uchovávajú 

tradície. Pri kosení trávy, chytaní vlka vznikali humorné situácie i piesne. Všetkým súborom sa chcem veľmi 

pekne poďakovať za spoluprácu a dúfam, že sa stretneme aj pri iných príležitostiach.  

Záver vystúpenia patril domácemu spevokolu, ktorý si pripravil Mariánske a latinské piesne a 

ukázali tak, že nielen kvôli týmto piesňam sa dali dokopy a oživili tak nedeľné bohoslužby. Po zaznení tónov 

slovenskej hymny sa pán starosta 

odobral aj členmi 

protifašistického odboja položiť 

veniec padlým vojakom.  

No potom už slovo a mikrofón 

prevzali chlapci a pokračovali v 

druhej športovo-ukážkovej časti. 

Aj keď sa počasie neukázalo v 

najlepšom svetle, myslím že deň 

sa vydaril a pokračoval až do 

skorých  ranných hodín. Škoda, 

že dní ktoré spájajú obyvateľov v 

obci, je v roku tak málo. 

Dovidenia na rok... 

-Dagmar Chvojková- 



 

 

ROK 2012 očami starostu obce Ladislav Guotha 

Váţení občania, 

aj touto cestou by som sa vám chcel prihovoriť a oboznámiť vás o činnosti obce a obecného 

úradu v roku 2012. Rok sa pomaly končí, takţe budeme bilancovať. 

V oblasti kultúrnych podujatí bolo obcou a tímom dobrovoľníkov zorganizovaných 

niekoľko väčších i menších podujatí. Nový rok začal Hasičským plesom pod taktovkou 

dobrovoľných hasičov z Krmeša, pokračoval uţ II. ročníkom Obecnej zabíjačky, ktorá bola tak ako 

tradične, spojená s fašiangovou bursou. Najväčším kultúrnym podujatím roka bol Deň obce, ktorý 

sa niesol v znamení 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Obec z tejto príleţitosti 

vydala knihu Vlachy – dejiny obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vŕbie. Len týţdeň po ukončení tohto 

vydareného podujatia sa uskutočnil ďalší ročník hasičskej súťaţe „O putovný pohár starostu obce“. 

Jeseň sme začali tradičným posedením seniorov a jubilantov obce z príleţitosti Mesiac úcty 

k starším a tento rok bude v oblasti kultúry ukončený Mikulášom a Vianočným popoludním pre 

najmenších občanov našej obce. Za všetky tieto podujatia, za „obetovanie“ voľného času všetkých, 

ktorí ste ich celé dni organizovali pre nás a pre návštevníkov našej obce Vám patrí moja vďaka. 

Verím, ţe v týchto tradíciách budeme pokračovať aj naďalej. 

 Aktivační a protipovodňoví pracovníci vykonávali počas roka práce na zabezpečení 

poriadku obecných priestorov vo vegetačnom období. V mesiacoch jún a júl sa realizovali práce 

v materskej škole na dobudovaní dopravno – športového ihriska, k čomu nám opäť prispela nadácia 

Kia motors sumou 1830 Eur. 

 Po ukončení futbalovej sezóny 2011/2012 bolo potrebné obnoviť nátery vonkajších 

kovových bariér, opraviť podlahu v príručnom sklade, opraviť drevené lavice a stoly. Po podchytení 

nosníkov vo veľkej miestnosti športovej budovy, elektro firma zrealizovala rekonštrukciu 

osvetlenia. 

 Z protipovodňových opatrení bol ukončený odvodňovací kanál za predajňou Jednota 

v Krmeši do potoka Kľačianka. Na tomto toku, v priestore kultúrneho domu v Krmeši, Povodie 

Váhu previedlo „zdrţe“, aby sa zabránilo prehlbovaniu koryta Kľačianky a tým aj podmývaniu 

oporného múru cestnej komunikácie. Pri realizácii odpočívadla v Krmeši, pri Jednote Povodie Váhu 

spevnilo breh Kľačianky cca 40-timi tonami kameňa. Okresná správa ciest vykonala výkop a odvoz 

prebytočnej zeminy, rozhrnutie a zhutnenie macadamu, zásyp, rozhrnutie a zavalcovanie 

frézovaného asfaltu a ukončila dodávku a montáţ zvodidiel. Zvodidlá pri odpočívadle z dôvodu 

nedostatku finančných zdrojov zrealizuje v roku 2013. V roku 2012 ešte zrealizuje výmenu 

dopravných značiek, začiatok a koniec obce Vlachy, časť Vlašky, smerom na Bešeňovú. S Povodím 

Váhu prebiehajú konzultácie ohľadom poţiadavky obce o realizáciu regulácie toku Kľačianka na 



 

 

novej ulici v Krmeši. Úprava koryta by bola prevádzaná komplexne podľa finančných zdrojov 

Povodia Váhu, k čomu by bol potrebný aj aktívny prístup dotknutých občanov. 

 U problematickej ţelezničnej stanice verím, ţe sa cestujúca verejnosť doţije zastrešenia 

schodísk do konca roka 2012, čo máme od vedenia ZŠR, po niekoľkonásobných rokovaniach aj 

prisľúbené. Montáţ oceľovej konštrukcie zastrešenia schodísk sa bude prevádzať suchými procesmi 

a stavebnou chémiou, čo umoţní prevádzanie prác aj pri nepriaznivých klimatických podmienkach 

(mínusové teploty). Uvedená problematika sa zatiaľ riešila neúspešne od roku 1976. Ozvučenie 

ţelezničnej zastávky Liptovské Vlachy sa stane ďalším, dôleţitým bodom, o ktorom budeme 

s vedením ŢSR naďalej rokovať, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestujúcej verejnosti. 

 V miestnej časti Vlašky Povodie Váhu a protipovodňoví pracovníci zrealizovali vyčistenie 

vnútorného odvodňovacieho kanála od kostola po prečerpávaciu nádrţ. Pracovníci Povodia Váhu 

vyčistili v letných mesiacoch ručne a strojne priesakové dláţdenie kanála, odvádzajúceho spodné 

a priesakové vody do prečerpávacej stanice. Aktivační pracovníci, likvidáciou krovín v blízkosti 

cesty do Potoka sprehľadnili časť cesty okolo Bešeňovskej nádrţe. Do konca roka 2012 pracovníci 

Povodia Váhu budú ešte pracovať na vyčistení priesakového kanála (od Matiašovských po 

zverinec) od náletových drevín a nánosov. 

 Na Enviromentálny fond Ministerstva ţivotného prostredia SR boli zo strany obce 

predloţené ţiadosti o podporu, formou dotácie na rok 2013 pre činnosť GIS 5 dva projekty: 

1. Zníţenie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Vlachy – miestna časť 

Krmeš, 

2. Zníţenie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Vlachy. 

Pre činnosť BP 2 bol podaný projekt „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy – miestna časť 

Krmeš“, ktorý rieši povrchové daţďové vody v starom Krmeši, odvedením v potrubí do koryta 

Kľačianky. 

 V rámci projektu „Obnova dediny 2013“ bol vypracovaný zámer na detské ihrisko Vlachy, 

m.č. Krmeš, pred predajňou Jednota. 

 Spomenuté projekty boli odovzdané do stanoveného termínu s očakávaním, ţe sa nám 

podarí získať dotácie aspoň na niektorý z nich. 

  

Váţení, občania, 

 Dňa 17. novembra o 15. hodine (sobota) v kultúrnom dome vo Vlachoch sa bude konať 

verejný hovor, na ktorý vás touto cestou pozývam. 

 Nakoľko Vlachanské noviny vychádzajú v tomto roku posledný krát, prajem Vám šťastné 

a veselé Vianoce a do nového roka všetko najlepšie, veľa zdravia, spokojnosti, šťastia a rodinnej 

pohody.           -Ladislav Guoth- 



 

 

Z KUCHYNE našich dobrovoľných hasičov 

 

     Kalendárny rok sa prehupol do poslednej štvrtiny, 

zemiaky sú v pivnici, kapusta v sude, uhlie v kotolni,  

ľudia sa začínajú pripravovať na zimu. Niečo podobné 

preţívajú i dobrovoľní hasiči. Sušia hadice, robia 

poriadky v hasičskej zbrojnici, zimujú techniku a všetci 

spoločne sa tešia na obdobie, kedy vodu vystrieda 

sneh. A samozrejme bilancujú. Práve posledných deväť 

mesiacov by som chcel zhrnúť v tomto článku. 

     V januári sme v materskej škôlke namontovali dve 

staršie akumulačné pece, namiesto tých, ktoré uţ úplne 

doslúţili. Pece daroval obci Pavol Strmenský. Hasiči 

ich osadili, sfunkčnili a z budovy vypratali staré pece. 

Likvidáciu zabezpečil obecný úrad. V tomto 

zasneţenom čase bol na základe východiskovej 

odbornej prehliadky a odbornej skúšky do uţívania 

odovzdaný stoţiar sušiaka hasičských hadíc pri 

kultúrnom dome v Krmeši. V priebehu roka sme ho 

intenzívne vyuţívali, čím sa len potvrdila jeho 

opodstatnenosť. 

      Vo februári sa nášmu 

kolektívu hasičov s Krmeša 

podarilo zorganizovať uţ Tretí 

Hasičský ples. Deväťdesiat 

občanov obce, priateľov a ľudí 

i z iných dedín sa zabávalo aţ do 

skorého rána. K celkovej pohode 

prispela krásne vyzdobená sála, 

domácky pripravená strava, 

bohatá tombola, disdţokej so 

svojimi nestarnúcimi hitmi 

a dobrá nálada. V tomto zimnom 

období sa uskutočnila i Obecná zabíjačka. Ani tu hasiči 

nechýbali. Zabezpečovali sme „Fašiangy“- sprievod 

masiek po dedine. I tento rok to bolo v sprievode 

folklórneho súboru Chabenec z Dúbravy. Taktieţ sme 

boli pri všetkých pomocných prácach začínajúc 

prípravou, výdajom špecialít aţ končiac riadením 

a umývaním.  

     Kaţdá akcia , ktorá sa v obci uskutoční, nesie v sebe 

niekoľko znakov, ktoré určujú jej úspešnosť či 

neúspešnosť. Napríklad, aká dedinská organizácia ju 

usporiada, či a akú podporu má od obce,  aký záujem 

a účasť jej prejavia občania obce.........ale v prvom 

rade, aspoň podľa mňa, je to všetko o ľuďoch.  

 

 

O ľuďoch a ich chuti, i v tomto uponáhľanom svete pre  

obec niečo nezištne vykonať. Preto by som rád 

všeobecne poďakoval všetkým, ktorí sa neutiahli do 

svojej ulity ale naopak, podávajú pomocnú ruku 

naďalej. 

   V apríli sa ďalší dvaja členovia hasičského zboru 

zúčastnili školenia a praktických skúšok v rozsahu 40 

hodín. Teoreticky a prakticky sú odborne vyškolení 

ako postupovať pri likvidácii poţiaru tak, aby 

neohrozili seba a zároveň aby boli rovnocenným 

partnerom profesionálnych hasičov. K tejto predstave 

spolupráce sme o krok bliţšie i tým, ţe nášmu druţstvu 

boli zakúpené zásahové ohňu vzdorné obleky, spolu 

s prilbami a rukavicami. 

   Taktieţ ďalší dvaja členovia absolvovali 

psychologické vyšetrenie , zamerané na práva 

a povinnosti pri vedení motorového vozidla zo 

zapnutými majákmi. Opäť náklady vo výške 140€ boli 

uhradené z rozpočtu obce. Rád by som pripomenul, ţe 

naša obec, ako dedina s viac ako 500 obyvateľmi má 

povinnosť zo zákona zriadiť a udrţiavať 

v akcieschopnosti obecný hasičský zbor. 

     V máji sme absolvovali previerky pripravenosti 

v Liptovskom Trnovci. Tu sme povinní Okresnému 

výboru DPO Liptovský Mikuláš 

dokázať a reálne predviesť našu 

zručnosť. 

     V rozmedzí mesiacov jún - 

august sme sa zúčastnili ôsmich 

kôl hasičskej ligy okresu 

Liptovský Mikuláš. V celkovom 

umiestnení sme osadili šieste 

miesto. Ak sa na toto umiestnenie 

pozrieme v porovnaní s celkovým 

počtom dedín v okrese, tak to 

naozaj nie je zlé. Dôleţitejší je 

však náš osobný pocit. S týmto výsledkom nie sme 

spokojní. Je to hra a mi sme ju mohli hrať lepšie. 

Príčina - po dlhom čase sme tento rok zápasili 

s nedostatkom ľudí. Práca a rodina sú určite 

prvoradejšie.  

      Okrem súťaţí hasiči zabezpečovali zber 

elektronického odpadu v obci. Bola to pomoc 

obecnému úradu a uľahčenie dopravy a manipulácie 

s odpadom občanmi obce. Tento nepotrebný materiál 

sme zváţali spred domov na jedno zberné miesto / 

do kultúrneho domu Vlašky, odkiaľ bol 

špecializovanou firmou odvezený a ekologicky 

zlikvidovaný. Posledný zber v obci sa uskutočnil 

v auguste 2011, no opäť sme boli prekvapený, aké 

mnoţstvo elektroniky sa vyzbieralo. 

     Mám rád vodu vo všetkých formách, no v tento deň 

tej daţďovej bolo uţ priveľa. Môj obdiv majú všetci 

diváci, ktorí na akciu prišli a i v takomto premenlivom 

počasí ostali aţ dokonca.



 

 

 

      

 Intenzívne sme sa zapojili do príprav ako i celej 

realizácie osláv 750.výročia prvej písomnej zmienky 

o obci Vlachy, konanej 1.septembra . Hasiči, ako celok  

predviedli v spolupráci s Hasičským a Záchranným 

zborom Liptovský Mikuláš a dobrovoľníkmi 

s Partizánskej Ľupče ukáţku uhasenia fiktívnej budovy 

senníka. Naše druţstvo v nových oblekoch rozvinulo 

dva prúdy útočného vedenia, zásobu vody s cisterny 

zabezpečili kolegovia s Ľupče. Uhasenie poţiaru 

v dýchacích prístrojoch a ukáţku výbavy vozidla 

VARIO zasa predviedli profesionáli. Deti mali 

najväčšiu radosť zo striekania s vodného dela 

a šantenia v pene, ktorú sme im na lúku nastriekali 

nakoniec. Ako hasiči jednotlivci sme pomáhali snáďpri 

všetkom, od 

čistenia zemiakov, 

cez moderovanie 

akcie aţ po súťaţe 

pri svetle 

pouličného 

osvetlenia. 

 

     Do ďalšieho 

obdobia vám ţelám 

len to dobré, aby 

oheň horel len tam, 

kde má. Mám tým 

na mysli blíţiace sa 

zimné vykurovacie 

obdobie. Preto vás 

vo vašom záujme 

vyzývam, skontrolujte si pece ústredného kúrenia, iné 

vyhrievacie telesá, komíny či dymovody. Ak by ste si 

neboli s niečím istý, potrebovali by ste radu, pomoc 

máme v obci vyškolenú osobu na tieto veci / 

preventivára obce, ktorý vám určite rád poradí. 

V osobe preventivára pôsobí Peter Krčula, ktorý okrem 

iných vecí v júli vstúpil do stavu manţelského. 

Manţelom by som na ceste ţivotom ešte raz poprial 

všetko len to najlepšie s prianím, aby to bol chlapec – 

hasič.  

      I tieto riadky dokazujú, ţe hasiči sú 

neprehliadnuteľnou a neoddeliteľnou zloţkou obce, 

zloţkou v ktorej to ţije. A opäť sme pri ľuďoch, 

osôbkach a osobnostiach........  . 

-Miroslav Hric ml.-

 

Vlachy budú mať dve družstvá v okresnej lige 

 

Hasičské  družstvo DHZ Vlašky  sa zapojilo do previerok pripravenosti 27.mája 2012 

v Liptovskom Trnovci. Keďže naša mašina má už čosi za sebou  a tiež sme toho doteraz moc 

nenatrénovali, aj naše umiestnenie na 3. mieste v okrsku nás presvedčilo, že sa potrebujeme častejšie 

stretnúť a viac trénovať. No 

berieme to ako štart a pokúsime sa 

urobiť lepšie výsledky v riadnej 

súťaži.  

O našich tréningových 

cvičeniach v obci budeme 

informovať aj verejnosť. Každý,  

kto má záujem pomôcť zvýšiť 

pripravenosť občanov obce na 

odstraňovaní následkov havarijných 

situácií a živelných pohrôm,  môže sa 

prísť pozrieť a vyskúšať si postup 

pri hasení požiarov.  
   

                -Roman Lovich- 



 

 

Z KUCHYNE našich futbalistov 

 
Váţení športoví 

fanúšikovia, 

skončila sa nám 

jesenná časť III.A 

futbalovej triedy 

Liptovského futbalového 

zväzu ročník 2012/2013, 

kde naše muţstvo FK 

Liptovské  Vlachy 

obsadilo 3. miesto. Po 

dlhšej dobe sme trošku 

poskočili na predné 

miesta a to hlavne vďaka príchodu štyroch posíl 

v letnom období - Rastislava Kurajdu, Jozefa 

Grieša, Mareka Almana, Tomáša Tótha a návrat 

hráča Patrika Hlavatého z hosťovania vo FK 

Dúbrava. Hlavne posledný menovaný ţenie náš 

klub k dobrým výkonom, keď on sám nastrieľal  

 

11 gólov a suverénne vedie aj tabuľku 

najlepších strelcov III.A. triedy. 

Samozrejme moja vďaka  patrí aj 

ostatným hráčom za ich prístup a za chuť 

hrať futbal, aj napriek zdravotným a aj 

pracovným problémom. Viac ma však 

mrzia zranenia, ktoré sa nám ţiaľ nevyhli 

ani tohto roku a postupne muţstvo 

opustili hráči- Hýll Matej, Šury Tomáš, 

Smitek Maroš a Tóth Tomáš. Verím, ţe 

aspoň niektorému z nich sa podarí 

vyliečiť a vrátiť sa späť do muţstva 

v plnej sile a pomôcť mu v postupe na ešte vyššie 

priečky futbalovej ligy v jej jarnej časti.  

Na záver by som chcel všetkým priaznivcom 

futbalu a hráčom popriať príjemné preţitie 

vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013.    

 -Róbert Klubica ( predseda FK Lipt. Vlachy)-

 

Nad starými fotografiami 
 

 

Nedeľné popoludnie pred Moravčíkovie domom (Archív : V. Glonek a O. Moravčíková) 



 

 

 

Môj záujem o históriu Vlách, Vlašiek a Krmeša má korene v mojom detstve, keď som ako malé 

dievčatko chodila so svojou starou mamou na návštevy k tetám Hricovie, Droppovie, Mikitovie, 

Moravčíkovie, ... a počúvala o tom ako bolo a čo sa robilo kedysi. 

Dnes už tie reči počuť nemôžem, ale môžem vidieť aspoň fotografie z toho obdobia a od rodinných 

príslušníkov tých starých ľudí sa môžem ešte čo-to dozvedieť. Pri zhromažďovaní fotografií sa mi dostali do 

rúk mnohé zábery, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu nielen pre vlastníka, ale aj pre širšiu verejnosť  

a tiež dokumentujú dôležité spoločenské udalosti v jednotlivých miestnych častiach obce.   Moja predstava 

o práci na tomto projekte na začiatku nerátala s tým, že počet fotografií bude viac ako 300 kusov a pritom 

som stihla doteraz prejsť asi pol dediny.  Polovica ma ešte čaká a už sa na ňu teším.   

Zatiaľ  by som sa chcela poďakovať za ochotu a spoluprácu : V. Glonekovi, J. Madliakovi, D. 

Madliakovi, E. Hlavatému, A. Moravčíkovej, J. Brunckovi, E. Bolibruchovej, O. Moravčíkovej, B. Moravčíkovej 

st., V. Brunckovi, Ľ. Mlynčekovej, A. Hamšíkovej, J. Hricovi, D. Černušákovej, V. Mikitovi, B. Paulínyovej, B. 

Brunckovej, Ľ. Struhárovej, S. Hricovi, M. Vatrálovi, I. Ferleťákovej, M. Petercovej, D. Brunckovi, J. Droppovi, 

V. Hricovej,K. Sirotiakovi, M. Lovíchovej, L. Galasovi, D. Hainrichovi, Ľ. Sirotiakovi, P. Brezniakovi, L. Zigovej, 

D. Berkovi, V. Kubáňovi, 

 

 

 
  

Mladí hasiči vo Vlaškách (archív - K. Sirotiak)  Škola vo Vlachoch, (archív - Ľ. Struhárová) 
 

-Mirka Strmenská- 

 

 

Z našich záhradiek 

 

Bioparenisko 

Jeseň je čas, kedy zbierame úrodu zo záhrady a pritom vznikajú kopy bioodpadu. Mnohé z nich 

končia v potoku, priekope pri ceste, či v kríkoch za dedinou. 

Je však veľa občanov, ktorí tento odpad vedia spracovať doma vo svojej záhrade.  Ako sa dá uţitočne vyuţiť 

takýto odpad mi pri mojej návšteve porozprával a ukázal pán Viliam Kubáň z Vlašiek. On, ako absolvent 

poľnohospodárskej učňovskej školy – odbor pestovateľ v dnes uţ zatopených Ráztokách, dlhoročný 

záhradkár a ovocinár, má bohaté skúsenosti s vyuţitím bioodpadu v bioparenisku. 

 

 



 

 

Tu je jednoduchý návod, ako si urobiť doma 

bioparenisko: 

 Stiahnuť zo záhonu 20 cm vrstvu ornice v šírke 

1m (dĺţka podľa potreby) 

 Do tejto jamy dať 10 cm vrstvu drevitej drviny 

(drevná štiepka, malé konáriky, drvené stonky 

drevitých rastlín- napr. kukurica, slnečnica) 

 Druhá 10 cm vrstva pozostáva z lístia zo 

stromov, nakosenej trávy, listov zo zeleniny 

 Tretiu vrstvu tvoria drny trávnika (plášte) 

otočené hore koreňmi 

 Štvrtá vrstva je cca 10 cm rašeliny 

 Na vrch sa uloţí ornica. 

 

Pripravené bioparenisko nám cez zimu vyzrie 

a môţeme na jar siať a sadiť. Úrodnosť takto 

pripravenej pôdy je cca 6 rokov bez 

prihnojovania, rýľovania a pritom si môţeme 

dopestovať kvalitnú zeleninu bez chemických hnojív. 

             -Mirka Strmenská- 

 

 

 

Október – mesiac úcty k starším 
 

 

Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sme 

sa stretli 19. októbra 

2012 na piatkovom 

popoludňajšom posedení 

s jubilantmi a seniormi 

našej obce. V roku 2012 

máme 31 občanov, ktorí 

sa dožívajú okrúhleho 

jubilea nad 60 rokov 

a celkom 131 občanov 

nad 60 rokov z počtu 

598 obyvateľov našej 

obce. Veľká väčšina sa stretnutia aj v tomto 

roku zúčastnila, čo nás veľmi potešilo, nakoľko 

príprava tejto akcie bola odmenená spokojnými 

úsmevmi a slovami vďaky od našich starších, 

ktorí si posedeli viac ako tri hodiny pri teplom 

slove a bohatom kultúrnom programe. 

Samozrejmým bolo aj občerstvenie a dobrá 

nálada.  

Ľudský život predstavuje veľkú knihu. 

Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť 

bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. 

A potom detstvo detí. V mysli sa roja spomienky  

– na všetko. Na chvíle pohody 

predovšetkým. Minú sa 

roky. Uprostred starostí 

i radostí, až jedného dňa 

je tu ..... staroba. Ani sa 

nenazdáme ako, ale 

jednoducho je tu. Návraty 

do rodičovského domu 

v dospelosti nám dávajú 

silu zachovať si vnútornú 

vyrovnanosť. Staroba je 

múdrosť, lebo je bohatá 

na skúsenosti. Želáme všetkým naším „starkým“, 

aby ešte dlho boli medzi nami, aby si v pokoji 

a pohode a hlavne v zdraví užívali život v kruhu 

svojich najbližších.  

Dnes, keď už máte právo oddýchnuť si 

po mnohých rokoch práce, oddychujte. Robte 

len to, čo vám prináša radosť, potešenie, čo vám 

dni robí slnečnými a krásnymi.  

Nech sú dni vášho zrelého veku 

preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je 

vaša jeseň plná plodov krásna, pokojná 

a slnečná.                              -db- 



 

 

  

 
 
 

Z rokovania obecných zastupiteľstiev 
 

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.6.2012 

okrem iného schválilo záverečný účet obce za rok 

2011, zobralo na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky za sledované obdobie, schválilo jej 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012, 

neschválilo zásady hospodárenia s majetkom 

obce, schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2012 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach, 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2012 

o určení času predaja v obchodných 

a pohostinských prevádzkach a času prevádzky 

služieb na území obce, schválilo štatút kronikára 

obce a Zuzanu Žabkovú za obecnú kronikárku, 

prejednalo kúpnopredajné zmluvy s I. Tonkovou 

a S. Guráňom a nájomné zmluvy s firmami Gofex 

a Slovekon a občanmi, vlastniacimi pozemky pod 

futbalovým ihriskom vo Vlachoch. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo plochu futbalového 

ihriska vo Vlachoch zakresliť v územnom pláne  

 

 

obce ako rekreačný priestor pre dynamické 

aktivity. Kultúro športová komisia pri OZ bola 

doplnená o členov M.Strmenská, R. Droppa, R. 

Lovich a J. Humená. OZ schválilo jednotný 

poplatok 1,5 Eura/15 minút za zapožičanie 

kosačky alebo vyžínačky pre súkromné osoby. 

 Obecné zastupiteľstvo dňa 26.9.2012 

schválilo rozpočtové opatrenie č. 3, 

inventarizačné komisie z poslancov obecného 

zastupiteľstva, schválilo zmluvy o odpredaji 

majetku obce I.Tonkovej a S. Guráňovi 

s manželkou, nájomné zmluvy s firmou Slovekon, 

Gofex a s občanmi, ktorí sú vlastníkmi pozemkov 

pod futbalovým ihriskom vo Vlachoch. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu 

o plánovanom predaji ½ obecného skladu firme 

Slovekon z Dúbravy. Starosta poinformoval 

prítomných o aktivitách za obdobie od posledného 

zasadnutia OZ.                                      –db- 



 

 

 

Stavebná a územnoplánovacia komisia v teréne 
 

O tom, že je čo riešiť v obci sa presvedčili členovia stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve 

Vlachy, keď v zmysle uznesení kontrolovali počas dvoch dní v druhej polovici júla stav zaburinenia pozemkov  

v obci. Problém s niektorými nezodpovednými vlastníkmi pôdy je dlhodobý a jeho riešenie si vyžaduje dlhší 

čas. Po zisteniach v teréne predsedníčka komisie identifikovala asi 50 zaburinených pozemkov a následne 

obecný úrad vyzval vlastníkov k náprave. Mnohé z týchto pozemkov boli upravené, no ešte nie všetci 

vlastníci sa stavajú zodpovedne ku svojmu vlastníctvu a okoliu. Preto by sme uvítali, keby sa aj občania 

zapojili do tejto aktivity a upozornili obec na neudržiavané pozemky, keďže asi všetci chceme žiť v peknej 

dedine.  

Okrem toho členovia komisie  venovali pozornosť aj stavu obecných pozemkov, stavieb a tiež 

odvodňovacích kanálov, najmä v miestnej časti Krmeš. 

-Mirka Strmenská- 

 

 

Výrub drevín 
 

 

Opätovne sa 

začalo 

obdobie 

vegetatívneho 

kľudu, kedy 

od 1.10. do 

31.3. 
nasledujúceho 

roka je moţné 

vykonávať 

výrub drevín.  

 

Výrub drevín 

upravuje 

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Na výrub dreviny sa vyţaduje súhlas orgánu 

ochrany prírody, ktorým je obecný úrad. Súhlas 

na výrub dreviny sa môţe v odôvodnených 

prípadoch vydať len po posúdení ekologických a 

estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie 

človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, 

prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie 

vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom 

drevina rastie, ak ţiadateľom nie je jeho vlastník 

(správca, nájomca) a po vyznačení dreviny 

určenej na výrub. 

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, 

meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité 

porasty s výmerou do 10 m
2
, alebo 

 

 

 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak 

sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do  

šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo 

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo 

ţivota človeka, alebo značnej škody na majetku, 

alebo 

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva 

z osobitných predpisov, alebo 

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom 

ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo 

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na 

zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú 

časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo 

obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo 

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, 

meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú 

v súkromných záhradách a záhradkárskych 

osadách. 
 

Výrub dreviny podľa moţno vykonať len po jej 

predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany 

prírody a po právoplatnosti súhlasu. 

 

Orgán ochrany prírody uloţí ţiadateľovi v súhlase 

na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil 

primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred 

určenom mieste, a to na náklady ţiadateľa. 

 

Výška správneho poplatku za výrub drevín:  
a) fyzická osoba 10,- ,- € 

b) právnická a fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s 

podanou ţiadosťou 100,- €. 

 

                                                                   -db-



 

 

 

Zmeny v zákone o miestnych daniach .... 

Od 1.12.2012 vstupuje do platnosti novela zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, na základe ktorej obecné zastupiteľstvo na svojom decembrovom 

zasadnutí prijme nové všeobecne záväzné nariadenie.  

Medzi najzákladnejšie zmeny patrí to, ţe sa zosúlaďuje platba dane za psa a ostatných daní 

a poplatkov do jedného obdobia, takţe zo zákona vypadla povinnosť platiť daň za psa do konca januára 

kalendárneho roka. Táto daň sa bude platiť spoločne v termíne platieb všetkých daní a poplatkov, termín určí 

obecné zastupiteľstvo vo svojom novom nariadení. 

Zmena nastala aj v daňových priznaniach ( po novom len priznania) s cieľom zjednodušenia práce, 

avšak myslíme si, ţe to bude práve komplikovanejšie. Zavádza sa spoločné priznanie k dani z nehnuteľnosti 

a k dani za psa. Okrem toho sa zavádzajú nové typy priznaní, a to: 

a) Čiastkové priznanie – podáva ho daňovník, ktorý uţ v obci podal priznanie k dani 

z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom, či uţívateľom nejakej 

nehnuteľnosti alebo zanikne toto vlastníctvo. Znamená to napr., ţe ak občan predá dom, nestačí 

len ohlasovacia povinnosť, ako to bolo doteraz, ale občan bude musieť podať čiastkové priznanie 

alebo ak dôjde k zmene na danej nehnuteľnosti (napr. stavebný pozemok sa zmení na rodinný 

dom a zastavané plochy a nádvoria).  Lehota na podanie čiastkového priznania je do konca 

januára kalendárneho roku, pričom sa berie do úvahy stav k 1.1. daného roka, 

b) Opravné priznanie – podáva sa v priebehu roka pred uplynutím lehoty na podanie priznania 

alebo čiastkového priznania,  

c) Dodatočné priznanie – podáva sa, ak daňovník v priznaní alebo v čiastkovom priznaní 

neuviedol správne údaje. 

Tieto nové priznania budú k dispozícii od decembra tohto roka, avšak, ak daňovníkovi nevzniknú 

ţiadne zmeny vo vlastníctve, platia doterajšie daňové priznania. Do 31.1.2013 je potrebné nahlásiť všetky 

zmeny, ktoré u vás nastali, ako aj doručiť doklady o štúdiu, resp. čestné prehlásenia o pobyte v zahraničí. 

-db- 

Voľby hlavného kontrolóra obce 

Dňa 24.10.2012 sa vzdala funkcie hlavnej kontrolórky obce Ing. Monika Kostolná.  

 

Obec Vlachy preto 

 

VYHLASUJE 

 

v zmysle § 18 a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe 

uznesenia č. 84/2012/02M obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2012 

voľby hlavného kontrolóra obce s pracovným úväzkom 10 % 

na deň 10. 12. 2012 o 17.00 hod. 

 

USTANOVUJE 

 

1. Spôsob a vykonanie volieb hlavného kontrolóra obce Vlachy v zmysle § 18 a ods. 3) 

 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia 

jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich 

prihlášky na obecný úrad. Kaţdý kandidát má právo na vystúpenie na obecnom zastupiteľstve 

v deň konania volieb, v časovom rozsahu max. 5 minút. 

2. Náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Vlachy: 



 

 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 

 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doloţený úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu 

 profesijný ţivotopis 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve 

podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 

 

URČUJE 

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vlachy: 

1. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. termín ukončenia podávania prihlášok: 26.11.2012 

3. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s poţadovanými 

dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo doručiť osobne s označením „voľby hlavného 

kontrolóra“. 

 

 

Prenájom hrobových miest– nájomné zmluvy je možné uzatvárať v úradných hodinách 

obecného úradu – pondelok až streda a v piatok doobedu 

 
 

a) Jednohrobové miesto 10,- Eur /10 rokov  
b) Dvojhrobové miesto 20,- Eur/10 rokov  
c) Trojhrobové miesto 30,- Eur/10 rokov 
d) Detský hrob    5,- Eur/10 rokov 
e) Urna     5,- Eur/10 rokov 

 

- 

-db- 

 

Zvýšili sa niektoré správne poplatky – vyberáme zo zákona  - pre fyzické osoby 
 

Osvedčenie podpisu na listine        1,5 €  

Overenie listiny          1,5 €    

Týždenný rybársky lístok        1,5 € 

Mesačný rybársky lístok        3,- € 

Ročný rybársky lístok         7,- € 

Trojročný rybársky lístok        17,- € 

Žiadosť o stavebné povolenie 

a) Na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom do 600m kub.  33,- € 

b) Na stavbu bytového domu do 3000 m kub.     750,- € 

c) Na stavby na individuálnu rekreáciu      23,- € 

d) Na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30,- € 

e) Na stavbu garáže        30,- € 

f) Ohlásenie drobnej stavby       10,- € 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby      16,50 € 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a) Rodinný dom do 600 m kub       16,50 € 

b) Stavby na individuálnu rekreáciu      23 – 66,- € 

c) Na stavbu garáže        15,- € 

Výrub drevín          10,- € 

Podrobné informácie nájdete v Zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení. –db- 



 

 

Prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2013 
 

 

Rok sa nám opäť stretol s rokom a padajúce lístie nám pripomína, ţe teplo sa definitívne skončilo. 

Nastalo obdobie, kedy budeme čakať na prvú snehovú vločku a s ňou aj príchod najkrajších sviatkov roka. 

Prajem Vám, milí spoluobčania, aby ste tieto nadchádzajúce sviatky preţili v pokoji, rodinnej pohode, 

spokojnosti a zdraví. Nový rok nech Vám neprinesie smútok a trápenie, všetko zlé nech Vás všetkých 

obchádza. Šťastný a úspešný nový rok 2013!        
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