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Milí spoluobčania!
Pri tvorbe nového čísla našich obecných novín
vždy rozmýšľam, čo napísať na úvod. Čo by vás
zaujalo, s čím som sa stretla, čo medzi vami za
posledné obdobie rezonovalo najviac alebo čo
nás spoločne trápi. Už dlhšiu dobu nesledujem
žiadnu tlač a nepozerám správy v televízii. Dôvod
je prostý. To, čo ma zaujíma si nájdem na
internete a tak sa vedome bránim tomu, aby mi
médiá vsúvali svoj názor na veci a udalosti, na
ktoré mám názor - vlastný. Neubránila som sa
v posledných týždňoch tak, ako mnohí z vás
sledovaniu rôznych internetových diskusií,
v súvislosti s posledným referendom a s tým, čo sa vo svete a u nás deje. Kým v minulosti som sa zabávala na večných
prestrelkách Bratislavčanov verzus východné Slovensko, dnes som z toho, ako reagujú ľudia na sociálnych sieťach, v
rôznych skupinách, či pod článkami novinárov smutná. Akosi sa našou súčasťou stávajú vulgarizmy, netolerancia,
vysmievanie sa z hodnôt iných, osvojovanie si práva určovať druhému, čo je v jeho živote morálne a ako sa človek má
správať, presadzovanie si vlastného názoru za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom – veď častokrát “to, čo napĺňa
iných treba ponižovať a to čo, napĺňa mňa treba pozdvihovať!” Možno by sa ma teraz mnohí z vás spýtali, prečo toto
všetko sledujem. Z jedného dôvodu - som zvedavá.  Zvedavá na to, kam sú až ľudia schopní vo svojej nenávisti a
neprajnosti zájsť. Zároveň verím, že táto špeciálna vzorka ľudí je v našej spoločnosti predsa len ojedinelá. Že
nereprezentuje ozajstný život a vzťahy v našich dedinách, či v rodinách. Aj posledná obecná fašiangová zabíjačka
v našej obci bola toho dôkazom. Neviem ani odhadnúť, koľko ľudí sa v tú slnečnú sobotu u nás zišlo, celé rodiny,
bývalí spoluobčania, chalupári, milí hostia, ba aj náhodní návštevníci. Všetci sme boli ako jedna veľká rodina. Rodina,
kde pre väčšinu z nás sú prioritou dobré a priateľské vzťahy, rodina, ktorá sa aj napriek tomu, že nežije jednoduchú
dobu dokáže stretnúť, zabaviť sa, potešiť sa z prítomnosti toho druhého. Rodina, ktorej členovia sú ochotní obetovať
dva dni dovolenky a voľnú sobotu na to, aby pripravili skvelé podujatie pre ostatných jej členov. Lebo taká rodina
v našej obci je a som za ňu vďačná. Máme pred sebou tiché, pofašiangové obdobie. Možno je to čas porozmýšľať.
Nad vlastnými životmi, nad vzťahmi, nad postojmi, či hodnotami, ktoré vyznávame. Nik nie je dokonalý a chápem, že
nie je možné, aby to, čo je dôležité pre jedného, bolo rovnako dôležité aj pre druhého. Ale ak človek nevie byť
tolerantný voči iným, je tu dôvod sa nad sebou zamyslieť. Pre mňa osobne je popri mieri a zdraví najdôležitejšia láska.
Láska k človeku ako takému, lebo skutočne platí – to, čo človek dáva, to aj dostáva. Príjemné nastávajúce Veľkonočné
sviatky vám prajem zo srdca.
Dagmar Bruncková
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Ďakujem všetkým vám, drahí spoluobčania, ktorí ste mi v komunálnych voľbách
dali svoj hlas. Verím, že vás nesklamem a že urobím všetko preto, aby naša obec aj
naďalej prosperovala a bola pre vás miestom, kde budete žiť radi, kde naberiete sily do
svojho života, kde budete všetci spokojní a šťastní.
S úctou Ladislav Guoth

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce
zasadnutie
obecného
Renata Bolibruchová, Jana Klubic ová, Ján
zastupiteľstva obce Vlachy sa konalo dňa
Podhor, Michal Krčula a Jozef Veverica.
4.12.2014. Predsedníčka miestnej volebnej
Všetci uvedení zložili zákonom predpísaný
komisie Mgr. Andrea Hricová oboznámila
sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom. Obecné
prítomných s výsledkami volieb do orgánov
zastupiteľstvo poverilo poslanca Jána Podhora
samosprávy obcí. Skonštatovala, že počet
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
osôb, ktorí boli zapísaní v zozname voličov bol
zastupiteľstva z dôvodov, určených v §12, ods.
505, počet voličov, ktorým boli vydané obálky
2,3,5,6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
bol 372. Za starostu obce bol zvolený Ladislav
zriadení v platnom právnom znení. Určili plat
Guoth s počtom platných hlasov 255. Za
starostu na základe schváleného úväzku – 90
poslancov
obecného
zastupiteľstva
boli
dní pred voľbami – a to na sumu 1360,- Eur.
zvolení: Jozef Forgáč, Ing. Dagmar Chvojková,
Ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 16.12.2014. Poslanci schválili rozpočtové
opatrenie č. 6/2014, programový rozpočet obce na rok 2015 s vyhliadkou na roky 2016 -2017,
schválili inventarizačnú, vyraď ovaciu a likvidačnú komisiu, zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, kde výška odmeny za jedno zasadnutie je 14,- Eur. Tú istú sumu obdržia aj
predsedovia komisií, členovia komisií dostanú za jedno zasadnutie 7, - Eur. Poslanci obecného
zastupiteľstva ďalej zobrali na vedomie návrh starostu, ktor ým poveril poslanca Jozefa Forgáča jeho
zastupovaním na volebné obdobie 2014-2018, schválili pevné termíny zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2015 nasledovne: 18.3., 17.6., 16.9., 11.11., 16.12 . – vždy v stredu o 17.30
hod. a zobrali na vedomie upozornenie prokurátora k čl. 6 VZN obceVlachy č. 3/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy, kde prokurator navrhol, aby toto
VZN bolo nahradené novým, s vypustením čl. 6 – Sankcie.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo tri komisie a to:
1. Kultúrno športovú – predseda: Michal Krčula, členovia: Ing. Dagmar Chvojková, Jana
Klubicová, Ján Švec st.
2. Komisiu verejného poriadku a životného prostredia – predseda: Ján Podhor, členovia:
Jozef Veverica, Jozef Forgáč, Renata Bolibruchová.
3. Komisiu pre ochranu verejného záujmu – predseda: Jozef Forgáč, členovia: Michal Krčula,
Jozef Veverica.
Redakčná rada Vlachanských novín bude pracovať v nasledovnom zložení: Mgr. Dagmar
Bruncková, Ing. Dagmar Chvojková a Róbert Klubica.
Dagmar Bruncková
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HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2014

Príjmy:
Výnos dane z príjmov zo ŠR
Miestne dane
Poplatky za vývoz TKO
Príjmy z prenájmov
Správne a ostatné poplatky
Poplatky od rodičov- materská škola
Bežné transfery zo ŠR
Príjem za elektrinu z fotovoltaiky
Ostatné príjmy
Príjmy od ostatných PO
Príjmy z predaja majetku obce
Prevod z Rezervného fondu
Príjmy spolu:

126426€
21044€
10932€
3028€
1225€
1673€
11174€
5490€
674€
3450€
26366€
14862€
226344€

Výdavky:
Program 1
Plánovanie, riadenie a kontrola
54079€
V tom (mzda starosta a hlavná kontrolórka obce, povinné odvody, cestovné, stravné, audit, členské príspevky do združení 25656€ , PD na protipovodňové opatrenie, výmena okien v MŠ, nákup pozemkov, územný plan, obce -28423€ )
Program 2
Interné služby
54696€
V tom (odmeny poslanci a povinné odvody, voľby prezidenta, voľby do EP, komunálne voľby, mzdy zamestnanci OcÚ a povinné
odvody, dohody, cestovné, školné, stravné, soc. fond, energie, voda, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál,
všeobecné služby, údržba budovy aj interiéru, poistky, poplatky bankám, splátky úver , splátky úrokov z úveru)
Program 3
Služby pre občanov
24116€
V tom (miestny rozhlas, verejné osvetlenie, web stránka, údržba cintorínov, údržba verejných priestranstiev, mzdy a povinné
odvody zamestnancov na protipovodňové opatrenia, občianske obrady)
Program 4
Bezpečnosť
7138€
V tom (dobrovoľné hasičské zbory, civilna ochrana , energie a údržba verejného osvetlenia)
Program 5
Odpadové hospodárstvo
15964€
V tom (Vývoz TKO z domácností , separovaný odpad, vývoz TKO vo veľkokapacitných kontajneroch a poplatky za uloženie TKO)
Program 6
Komunikácie
0€
V tom (zimná a letná údržba miestnych komunikácií a dopravné značenie)
Program 7
Vzdelávanie
51853€
V tom (mzdy a povinné odvody zamestnancov, energie, voda, telefón, internet, všeobecný materiál, bežná údržba )
Program 8
Šport
5052€
V tom (energie, voda, údržba ihrísk, všeobecný materiál, bežný transfer pre TJ, príspevok stolný tenis)
Program 9
Kultúra
10369€
V tom (údržba kultúrnych domov, elektrika, voda, všeobecný materiál, odmena knihovníčea, knihy a časopisy do knižnice,
kultúrne podujatia- fašiangy, deň obce, Mikuláš, seniori)
Program 10
Bežné transfery
V tom (príspevok pre spoločný stavebný úrad a ostatné transfery)
Výdavky spolu:

3077€
226344€
Iveta Moravčíková
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Jarné depresie … 
Predvolebné boje v jeseni minulého roku boli aj
o tom, že v našej obci sa nerobí nič (alebo málo?) pre
deti a mládež. Povedala som si, že budem iniciovať
alebo participovať na aktivitách pre deti. Nielen pre
tie najmladšie. Pripravili sme karneval - maškarný ples,
ktorý určite môže súperiť s plesom pre dospelých.
Hudbu zabezpečoval profesionálny DJ, naši rodičia sa
postarali o sponzorské dary, odmeny za súťaže
poskytla obec, v školskej jedálni sme upiekli stovku
šišiek, pre deti sa podávali zadarmo párky, chlieb a čaj,
niektorí upiekli koláčik. Vyzdobená sála kultúrneho
domu - vyupratovaná po obecnej zabíjačke za jeden
deň.  Všetkého bolo … len tých, ktorým sme chceli
spríjemniť fašiangy a jarné prázdniny … tých nebolo.

Okrem detí z materskej školy a ich súrodencov z obce
prišlo asi 10 detí. Detí bez rodičov. Večer som dlho
rozmýšľala, kde sme urobili chybu. Alebo chybu robí
niekto iný? Rodičia? Škola? Spoločnosť? Veď smiech,
radosť a zábava by mala byť pre každého človeka tou
prirodzenou súčasťou života. Kde boli v tom čase
všetky deti ? Pri televízoroch, počítačoch alebo sa len
tak túlali po uliciach obce, veď tá zábava je len pre
malé deti? Alebo príčina je v tom, že sa nevieme alebo
nechceme zaradiť? Jarné depresie sú známe. Poznáme
ich všetci. Tá apatia po závere fašiangov stále trvá a
vôbec nie je jarná. Veľa úsilia, veľa energie, veľa
dobrých ľudí, ktorí priložili ruku k dielu – a komu?
Ešteže máme tých najmenších, ktorí nás potrebujú
a bez predsudkov aj milujú. A aj pár rodičov, ktorí na
roky
v materskej
škole
nezabúdajú.
Janka Humená

Sviatky jari … 
Krásnu, peknú Veľkú noc,
dobrý korbáč na pomoc,
vedro vody každej dievke,
nech výskajú malé, veľké.
Pekných kraslíc plný dom
a radosti , šťastia v ňom.
S deťmi v materskej škole sa spoločne rozprávame o Veľkej
noci – ako sa doma pripravujú na sviatky. Niektoré deti
chodia s rodičmi aj do kostola a my sa im tak snažíme
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jednoducho vysvetliť, že tieto sviatky sú spojené práve s Ježiškom. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda mala
očistný, ale i ozdravujúci charakter, preto na Zelený štvrtok , Veľký piatok a Bielu sobotu sa ľudia umývali v potoku ešte
pred východom slnka. Na Veľkonočný pondelok mládenci ,v skorých ranných hodinách ,chodievali v skupinách a oblievali
mladé dievčatá vodou, aby boli zdravé a krásne. Kupačov potom dievčatá odmenili koláčmi a maľovanými vajíčkami.
Obdobie jari a Veľkej noci prináša so sebou nový život, farby a radosť. Preto sa snažíme deti nabádať k tomu, aby boli
vnímavé, aby to krásno vedeli prežívať a mali primerané poznanie o význame Veľkej noci, jej symboloch a tradíciách, ktoré
sa s ňou spájajú.
V niektorých dedinách tak, ako aj my, zachovávame zvyky rozlúčky so zimou vynášaním Moreny , staroslovanskej bohyne
zimy a smrti. Symbolizuje ju škaredá baba zo slamy a starých šiat , ktorá sa nesie za spevu k potoku. Tam sa Morena zapáli
a horiaca sa hádže do vody a tak sa rozlúčime so zimou a privítame jar.
Lucia Šimúnová

VEĽKONOČNÉ SVIATKY SÚ TU OPÄŤ …
Ľudia sa od nepamäti snažia vysporiadať so zlom. Každý z nás s tým má skúsenosť. Najúčinnejším
spôsobom sa nám javí zlo potrestať a pomstiť. Aby si to vinník zapamätal a nabudúce dobre rozmyslel. Aj tak sa
dá. Možno to na niekoho zaberie. Ale je aj lepší a účinnejší spôsob, ktorý zaberie definitívne. Ukazuje nám ho
sám Boh.
Opäť budeme sláviť Veľkonočné sviatky. Čo nám chcú povedať?
Okrem iného aj to, ako sa dá definitívne vysporiadať a zvíťaziť nad
zlom. Jedine láskou a odpustením. Ježišova „pomsta“ z kríža znie: „Otče,
odpusť im...“
Ak si uvedomíme ako sa Boh vysporiadava s našimi hriechmi –
milosrdenstvom, vidíme, že to na nás funguje. Berieme to ako
samozrejmosť. Boh odpúšťa. Prečo by to nemalo fungovať na iných?
Božie odpustenie je pre nás lekciou z odpúšťania! Nech nás slávenie
sviatkov Kristovej veľkonočnej obety a víťazstva nad hriechom
a smrťou naplní úprimnou vďačnosťou za bezhraničné Božie
milosrdenstvo a povzbudí k jeho napodobňovaniu. Prajem všetkým
požehnané slávenie Veľkonočných sviatkov.
František Plučinský

EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE KONANÉ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV NA ÚZEMÍ CIRKEVNÉHO
ZBORU ECAV PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Zelený štvrtok:
Veľký piatok:

Tichý týždeň
Partizánska Ľupča 7,00 hod.
Dúbrava 8,00 hod.
Partizánska Ľupča 7,00 hod.
Dúbrava 8,00 hod.
Partizánska Ľupča 7,00 hod.
Dúbrava 8,00 hod.
Dúbrava 17,00 hod.
+ Večera Pánova,
Partizánska Ľupča 18,30 hod. + Večera Pánova
Dúbrava 9,00 hod.
Partizánska Ľupča 11,00 hod.

Veľkonočná nedeľa: Dúbrava 9,00 hod.
Veľkonočný pondelok: Dúbrava 8,00 hod.

Veľkonočné sviatky
Partizánska Ľupča 11,00 hod.
Partizánska Ľupča 10,00 hod.

Ján Molčan
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„BOH POKOJA VŠAK, KTORÝ VZKRIESIL Z MŔTVYCH PASTIERA OVIEC, VEĽKÉHO KRVOU VEČNEJ
ZMLUVY, NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA, NECH VÁS UČINÍ SPÔSOBNÝMI NA VŠETKO DOBRÉ, ABY STE SPLNILI
JEHO VÔĽU A NECH SPÔSOBÍ V NÁS SKRZE JEŽIŠA KRISTA, ČO MU JE MILÉ. JEMU SLÁVA NA VEKY
VEKOV.“
ŽIDOM 13, 20 - 21

Pokoj Vám!
Drahí bratia, milé sestry, ani sme sa nenazdali
a máme tu Veľkonočné sviatky. Je pred nami cesta do
Jeruzalema, aby sme si sprítomnili udalosti, ktoré sa
začínajú
nevysloviteľnou
bolesťou,
nevinným
utrpením a potupnou smrťou Božieho Syna – Pána
Ježiša Krista a končiace sa víťazstvom života nad
smrťou, víťazstvom Božej lásky nad zlobou
a nenávisťou sveta ...
Len srdce, uvedomujúce si svoju hriešnosť
a nehodnosť dokáže pochopiť veľkosť Božej lásky,
ktorá zomierala na dreve golgotského kríža za mňa, za
teba, za celý svet i za hriechy celého ľudstva. Pri
pohľade na Kristov kríž by mal každý človek padnúť na
kolená a srdcom plným pokory zvolať: „Synu Dávidov,
zmiluj sa na do mnou...“
Žiaľ, človek a dnešná spoločnosť ako keby
čoraz
menej
túžila
po
milosti
a odpustení, vyhľadávame spory, hádame sa kvôli
maličkostiam a predbiehame sa v nenásytnosti
a honbou za mamonou tohto sveta.
Často sa pýtam: „Milovaní moji, túži ešte
človek po Bohu...? Túži po Jeho blízkosti, po
spoločenstve s ním...?“ Túžime aj my po večnom
živote alebo sme spokojní s tým, čo máme, čo žijeme,
s prítomnosťou ktorá o zlomok sekundy bude už len
minulosťou...?!
Žijeme veľmi uponáhľanú dobu, kedy nemáme
čas nielen jeden na druhého, ale častokrát nemáme
čas alebo si nevieme nájsť čas ani sami na seba, na
svoje duchovné potreby. Zabúdame na seba, na ľudí
okolo nás a zabúdame aj na Boha...
Dnes je drahí moji, čas zastaviť sa, v týchto
dňoch nás zvony chrámov budú pozývať do
spoločenstva Božieho ľudu. A práve v chrámoch
Božích i počas Veľkonočných sviatkov je nám

ponúkaná možnosť byť sami so sebou, s bratmi
i sestrami, ale hlavne s naším Bohom...
Máme možnosť vypnúť od stresov a
povinností nášho každodenného života. Tu pri nohách
nášho Pána a Majstra môžeme počúvať a občerstviť
naše srdcia i duše Slovom milosti o záchrane
hriešneho človeka, o Božom večnom pláne spásy,
ktorý uskutočnil Boží Syn – Pán Ježiš Kristus, aby nás
priviedol naspäť k Bohu. Jedine On – Pán Ježiš Kristus
je tou cestou, čo vedie k Bohu. On je život v hojnosti,
pokoj a radosť, čo nezávisí od žiadnych iných
okolností. On je pravda, ktorá stojí pevne v zmätku
učení. On je telo, ktoré sa lámalo na kríži, krv, ktorá
očisťuje každý hriech, meno v ktorom máme spasenie.
Ježiš, Boh a človek, ktorý z lásky k nám zomrel i z
mŕtvych vstal, aby človeku život večný daroval...
„Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný, ajhľa teraz je deň
spasenia...“ A skutočne milovaní moji, i dnes je deň
spasenia pre každého, kto túži po Božej pomoci vo
svojom živote, kto túži po trvalom a večnom
spoločenstve s Tým: „ktorý nás až tak veľmi miloval,
že seba zmárnil, ponížil sa, svätý život za nás
dal...“
Kiež Jeho ponuka
plnohodnotného
a zmysluplného života nezostane iba ozvenou bez
odpovede, ale stane sa nádhernou realitou našich
životov...
Želám všetkým Vám bratia a sestry požehnané
Veľkonočné sviatky naplnené víťazstvom dobra a lásky
vo Vašich životoch, pokoj a radosť vo Vašich
príbytkoch s nádejou na lepšiu budúcnosť, lebo: „Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca
človeku nevstúpilo čo pripravil Boh tým, ktorí Ho
milujú...“ 1Kor.2,9
Ján Molčan
Ev.a.v. zborový farár Partizánska Ľupča

Milí fanúšikovia športu v našej obci,
menom predsedu futbalového klubu Liptovské Vlachy, by som sa Vám rád prihovoril a hlavne zaželal začiatkom
roku 2015 veľa zdravia a šťastia. Ani sme sa
nenazdali a zimná prestávka futbalového
ročníka 2014-2015 je pomaly za nami. V rámci
nej sa naši hráči aktívne zapájali do
tréningového procesu v telocvični základnej
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školy Ľubeľa. Jarná časť ligy nám už neúprosne klope na dvere a náš klub ju začne už 22.3.2015 o 15:00 hod. na
domácom
ihrisku
proti TJ Snaha Ploštín. V súčasnosti nám patrí v III. B.
prestávky vyliečila a že nastúpia na prvý zápas po
triede 9. miesto a túto pozíciu by sme radi v jarnej
vyliečení a plní elánu. Samozrejme by som týmto
časti vylepšili aspoň o pár miest. Samozrejme,
príspevkom aj rád pozval všetkých fanúšikov nášho
dúfam, že smerom nahor. Potenciál na to podľa mňa
klubu na prvý zápas, ale aj na všetky ostatné, ktoré
máme a ak sa nám vyhnú početné zranenia z
potom odohráme.Záverom mi už ostáva len dodať
jesennej časti, tak by tento cieľ nemusel byť
aby sme sa stretli na zápasoch nášho mužstva vždy
nereálny. Pevne verím, že zranenia ktoré som
len
v
tej
najlepšej
nálade.
spomínal si väčšina hráčov počas dlhšej zimnej

Róbert Klubica

VIANOČNÝ BILIARDOVÝ TURNAJ
Vianočný biliardový turnaj sa
v našej obci
organizuje už od roku 2004.
Túto peknú desaťročnú tradíciu sa tohto roku
rozhodol podporiť aj starosta obce Ladislav Guoth
a tak
sa
v dňoch
26.-28.12.2014
premiérovo
uskutočnil
I.ročník
Vianočného
biliardového
turnaja “O pohár starostu obce Vlachy.”
V pohostinstve u Martonov sa stretlo 10 najlepších
hráčov z našej dediny plus najlepší hráči zo
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susedných obcí – M.Kúkol z Ľubele a J.Grenčík z Bešeňovej,ktorý bol spolu s V.
Brunckom najstarším účastníkom a zároveň boli jediní, ktorí za 10 rokov nevynechali
ani jedno biliardové podujatie. Víťazom sa po tuhom boji stal hosť z Ľubele – M.Kúkol,
druhý skončil V.Grieš/Bugy/ a na treťom mieste Paťo Hlavatý. Turnaj výbornej úrovne
prebiehal v príjemnej a priateľskej atmosfére.
Všetci účastníci už tešia na ďalšie pokračovanie....
Jozef Madliak

270 rokov si v tomto roku pripomenú rodáci z ďalekej Vojvodiny od svojho príchodu na túto úrodnú
dolnozemskú zem. Po prvýkrát vo svojom ţivote som koncom minulého roka navštívila krajinu, kde naši
predkovia našli v dávnej minulosti zdroj svojej obţivy – pôdu. Báčsky Petrovec a jeho slovenský
evanjelický cirkevný zbor je druţobným
cirkevným zborom toho nášho, ľupčianskeho.
Ešte predtým, ako sme sa v jedno skoré
novembrové ráno vydali na dlhú cestu - som si
o Slovákoch v tejto krajine čo to prečítala a so
záujmom pozrela fotky malebnej dediny, ktorá
sa na 4 dni mala stať naším domovom. To, ţe
som sa tam cítila lepšie ako doma a ţe za slzy
pri rozlúčke sa nehanbili ani chlapi poukazuje
na skutočnosť, ţe srdečnosť tamojších ľudí bola
taká veľká, s akou som sa snáď vo svojom
ţivote ešte nikdy nestretla.
Cesta tam bola veselá, veď v autobuse nás bolo
40. Nechýbala harmonika, spev, dobrá nálada
a radosť z očakávania, veď ja osobne nesmierne
rada spoznávam nové krajiny a ţivot ľudí v nich. Prvou našou zastávkou bola Békešská Čaba v Maďarsku,
kde sa nachádza najväčší evanjelický chrám v strednej Európe. Jeho kapacita je 18 000 ľudí. Prijal nás
miestny slovenský kňaz, ktorý nám uţ lámanou slovenčinou porozprával o histórii slovenského
evanjelického cirkevného zboru, do ktorého v minulosti patrilo asi 30 000 potomkov Slovákov. Dnes uţ na
slovenské sluţby Boţie chodí len okolo 10 ľudí. Asimilácia nášho obyvateľstva s maďarským je snáď aj
výsledkom menšinovej politiky štátu, ťaţko povedať,
neprislúcha mi to hodnotiť. Stretnutie však bolo milé,
aj keď krátke. Po ňom sme pokračovali ďalej, smerom
na juh a vo večerných hodinách sme konečne pristáli
pred evanjelickým kostolom a farou v Báčskom
Petrovci. Mnohí ľudia sa uţ poznali, takţe objatia
a radosť nemali konca kraja. Čakalo nás srdečné
prijatie, aj keď sme „pár“ hodín meškali. 
Po prípitku s miestnou domácou pálenkou nasledovali
vrúcne slová obidvoch kňazov – nášho
a toho
petrovského – Vladislava Ivičiaka. Na spoločnej večeri
boli prítomní aj všetci cirkevní funkcionári
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s manţelkami, ktorí pre nás pripravili skutočne bohaté posedenie. Keďţe sme všetci boli unavení, čoskoro
sme sa rozišli do penziónov, kde sme boli ubytovaní. Ja s našimi ţienkami z Krmeša sme bývali
v nádherných drevených apartmánoch. Stravovali sme sa v penzióne Aroma, kde nás svojou
pohostinnosťou poctila jeho majiteľka Jasna
Podkonjak. Osobne som sa veľmi tešila na stretnutie
a strávenie
nadchádzajúceho
dňa
v rodinách
miestnych ľudí. Pre toho, kto nevie, v Báčskom
Petrovci ţije viac ako 65% obyvateľov slovenskej
národnosti, v obci je slovenská materská a základná
škola, slovenské gymnázium Jána Kollára, aktívne
pracuje
Matica
slovenská,
mnohé
spolky
a organizácie. V celej asi 6 tisícovej dedine počuť
slovenský jazyk na kaţdom kroku, veď je popri
srbskom jazyku druhým úradným jazykom tejto
autonómnej republiky. Hovoria ním všetky
generácie, od tých najmenších aţ po tých najstarších.
Cítila som sa ako doma, veď tak krásne ich
slovenčina znie.
Piatok bol pre nás bohatý na stretnutia so skvelými ľuďmi. Kaţdý z nás trávil deň v inej rodine. Dodnes ma
udivuje, koľko srdečnosti a pohostinnosti sa mi z ich strany dostalo. Dedina je krásna, upravená, čistá,
domy sú podobné ako u nás, mnohé staré, z ktorých dýcha história. Rozdiely som nevidela, aţ na jeden.
Takmer v kaţdom dvore sa nachádzali poľnohospodárske stroje a traktory. Tak, ako v dávnej minulosti, aj
dnes je pre týchto ľudí hlavným zdrojom obţivy – pôda. Nezamestnanosť je vyššia ako u nás, aj
z Vojvodiny odchádzajú mladí ľudia za prácou do cudziny. Priemerná mzda je niţšia, pritom ceny
potravín v obchode sú porovnateľné s našimi. Mnohí mladí ľudia študujú na Slovensku, kde často po
ukončení aj zostávajú ţiť a pracovať, lebo automaticky získavajú štatút zahraničného Slováka. Takţe
oprávnené obavy o to, či bude mať kto v blízkej budúcnosti obrábať pôdu je na mieste. Mnohé sa určite
zmení po vstupe krajiny do Európskej únie a ja osobne sa modlím za tých ľudí v tom zmysle, aby im vstup
do tohto spoločenstva nezlikvidoval poľnohospodársku výrobu tak, ako sa to stalo u nás. Sú s pôdou spätí,
veď za ňou tam prišli. Večer druhého dňa sme strávili veselo. V penzióne Aroma s cirkevníkmi
petrovského evanjelického cirkevného zboru na večeri, zábave, pri dobrej hudbe. Rozišli sme sa dávno po
polnoci, aby sme sa zobudili do ďalšieho príjemného dňa, veď nás čakal výlet do Iloku v susednom
Chorvátsku za slovenskými cirkevníkmi. Cesta tam trvala asi dve hodiny. V meste ţije pribliţne 1200
Slovákov, ktorí sú potomkovia tých, ktorí do tejto
krajiny prichádzali v 18. storočí, najmä zo susednej
Vojvodiny. Išlo prevaţne o evanjelikov, ktorí zo
Slovenska utekali pred protireformáciou a vďaka
cisárskemu tolerančnému patentu sa prisťahovali
do Uhorska, kde pôda bola úrodná a pracovnej sily
málo. Aktívne tu taktieţ pracuje Matica slovenská,
Slovenský dom a Kultúrno-osvetový spolok Ľ.
Štúra. Slovenský jazyk sa zachoval vo svojej juho –
stredoslovenskej podobe, vyučuje sa ním
v základnej škole a je bohosluţobným jazykom
slovenskej evanjelickej cirkvi. Ţiaľ, keďţe nás
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večer čakal koncert slovenských spevokolov v Báčskom Petrovci, nemali sme toľko času, koľko by sme
chceli, veď srdečnosť slovenského ilockého kňaza s manţelkou bola opäť potvrdením
nesmiernej láskavosti, tak vlastnej ľuďom tam, na Dolnej Zemi. V posledný deň nášho pobytu sme sa ráno
zúčastnili sluţieb Boţích v nádhernom chráme v Báčskom Petrovci, kde slovom Boţím poslúţil náš kňaz
Mgr. Ján Molčan. Krásnym zakončením bol krst dvoch malých slovenských detičiek Natálky a Dávidka –
krstil opäť náš brat farár.
Po poslednom spoločnom obede sme sa za
hlaholu zvonov a tónov a slov nádhernej
slovenskej piesne „Slovensko moje, otčina moja“,
ktorú sme spoločne spievali - s našimi drahými
hostiteľmi rozlúčili. Čo povedať na záver.
O srdečnosti našich Slovákov som písala v celom
príspevku, nedá sa úplne opísať, veď často sa to,
čo človek cíti slovami vyjadriť nedá. To, ale čo sa

opísať dá je fakt, že títo milí ľudia sú takí hrdí
na svoje slovenské korene, kultúru a tradície, že
mi z toho bolo trochu smutno, veď ako my,
mnohí tejto hrdosti máme málo. V tomto roku sa
s týmito skvelými ľuďmi stretneme opäť.
Tentokrát u nás, na Liptove. 
Dagmar Bruncková

VÝLET NA HREBIENOK
Dňa 19. februára 2014 sa členovia našej rímsko-katolíckej
farnosti zúčastnili túry na Hrebienok. Cieľom nášho výletu bola
návšteva Ľadového kráľovstva v Tatrách, o ktorého vznik sa
zaslúžili najlepší umelci vo svojom odbore.
Už skoro ráno sme sa vybrali rýchlikom do Popradu, odkiaľ
sme sa dopravili až do Starého Smokovca. Tu sme sa rozdelili na
dve skupiny. Časť z nás sa rozhodla zviesť sa lanovkou a ostatní
sme si počas našej cesty nahor vychutnávali okolitú prírodu
a pohľad na naše veľhory. Po nie veľmi náročnom výstupe sme
dorazili k ľadovému kráľovstvu. Našu pozornosť ihneď upútali
rozmanité ľadové sochy, ktoré vytvorili vynikajúci majstri
z rozličných kútov sveta, v rámci súťaže TATRY ICE MAJSTER 2014.
Následne sme navštívili Tatranský ľadový dóm, ktorého autorom
je už po druhý rok plzeňský sochár František Bálek. Okrem
ľadových sôch prispievali k jeho výnimočnosti aj farebné vitráže.
Neopakovateľnú atmosféru dopĺňala klasická
hudba, ktorá znela v pozadí. Po prehliadke
ľadového umenia sme sa rozhodli náš výlet
predĺžiť krátkym výstupom na Rainerovu
chatu. Táto najstaršia a zároveň najmenšia
tatranská chata nás zaujala svojou
neobyčajnosťou. Náš pôvodný cieľ vidieť
veľký snehový Betlehem sa však vďaka
vyšším teplotám rozplynul. Jediné, čo zo
snahy chatára zostalo, bola snehová socha
horského nosiča. Po krátkom občerstvení
sme sa vybrali naspäť do Starého Smokovca.
Tam sme sa ešte rozhodli navštíviť miestny
kostol Nepoškvrneného počatia Panny
Márie.
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Aj vďaka priaznivému počasiu mal náš výlet veľký úspech. Návšteva Hrebienka bol pre nás neopakovateľný
zážitok, no čo je najdôležitejšie, zažili sme spolu množstvo nezabudnuteľných chvíľ a zábavy. Preto naša farnosť
plánuje podobné výlety aj v budúcnosti a potešíme sa, keď sa k nám pridajú ďalší.
Katarína Švecová, Vladimíra Hricová

Stolnotenisový oddiel Vlachy A – 8. Liga, muži, rok 2015
Id

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Výsledek

Sety

12. kolo stupně - 02. týden roku 2015
463
464
465
466
467
468

Pá
Pá
Pá
So
So
Pá

9.1.2015
9.1.2015
9.1.2015
10.1.2015
10.1.2015
9.1.2015

18:00
18:30
18:00
17:00
14:00
18:00

Demänová B
Vlachy A
Jamník C
Bobrovec C
Dúbrava C
Pavč.Lehota A

Iľanovo C
Lipt.Porúbka A
V.Poruba A
Východná C
Ľubeľa D
Podtureň B

7 : 11
8 : 10
16 : 2
8 : 10
18 : 0
14 : 4

30 : 40
31 : 34
51 : 12
28 : 37
54 : 6
44 : 22

Pavč.Lehota A
Podtureň B
Ľubeľa D
Východná C
V.Poruba A
Lipt.Porúbka A

Demänová B
Dúbrava C
Bobrovec C
Jamník C
Vlachy A
Iľanovo C

9:9
7 : 11
0 : 18
7 : 11
8 : 10
9:9

34 : 34
29 : 40
1 : 54
27 : 35
29 : 38
37 : 31

Demänová B
Iľanovo C
Vlachy A
Jamník C
Bobrovec C
Dúbrava C

Lipt.Porúbka A
V.Poruba A
Východná C
Ľubeľa D
Podtureň B
Pavč.Lehota A

6 : 12
15 : 3
5 : 13
18 : 0
11 : 7
7 : 11

22 : 41
47 : 15
24 : 44
54 : 0
37 : 26
30 : 41

Dúbrava C
Pavč.Lehota A
Podtureň B
Ľubeľa D
Východná C
V.Poruba A

Demänová B
Bobrovec C
Jamník C
Vlachy A
Iľanovo C
Lipt.Porúbka A

2 : 16
14 : 4
3 : 15
0 : 18
5 : 13
5 : 13

18 : 51
45 : 31
15 : 48
4 : 54
21 : 43
22 : 47

Demänová B
Lipt.Porúbka A
Iľanovo C
Vlachy A
Jamník C
Bobrovec C

V.Poruba A
Východná C
Ľubeľa D
Podtureň B
Pavč.Lehota A
Dúbrava C

18 : 0
13 : 5
17 : 1
15 : 3
7 : 11
9:9

54 : 6
42 : 19
52 : 8
47 : 19
31 : 38
34 : 31

Bobrovec C
Dúbrava C
Pavč.Lehota A
Podtureň B
Ľubeľa D
Východná C

Demänová B
Jamník C
Vlachy A
Iľanovo C
Lipt.Porúbka A
V.Poruba A

9:9
7 : 11
13 : 5
7 : 11
5 : 13
13 : 5

41 : 32
25 : 40
44 : 31
38 : 42
15 : 39
44 : 22

Demänová B
V.Poruba A
Lipt.Porúbka A
Iľanovo C
Vlachy A
Jamník C

Východná C
Ľubeľa D
Podtureň B
Pavč.Lehota A
Dúbrava C
Bobrovec C

8 : 10
17 : 1
17 : 1
12 : 6
9:9
10 : 8

29 : 39
52 : 4
51 : 11
39 : 30
37 : 30
37 : 33

Jamník C
Bobrovec C
Dúbrava C

Demänová B
Vlachy A
Iľanovo C

7 : 11
14 : 4
8 : 10

33 : 41
43 : 23
33 : 42

13. kolo stupně - 03. týden roku 2015
469
470
471
472
473
474

Pá
Út
So
So
Pá
So

16.1.2015
13.1.2015
17.1.2015
17.1.2015
16.1.2015
17.1.2015

18:00
18:00
17:00
18:00
19:00
16:00

14. kolo stupně - 04. týden roku 2015
475
476
477
478
479
480

Po
So
Pá
Pá
So
So

19.1.2015
24.1.2015
23.1.2015
23.1.2015
24.1.2015
24.1.2015

18:30
17:00
18:30
18:00
17:00
14:00

15. kolo stupně - 05. týden roku 2015
481
482
483
484
485
486

So
Pá
So
So
So
Pá

31.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
31.1.2015
31.1.2015
30.1.2015

14:00
18:00
14:00
17:00
18:00
19:00

16. kolo stupně - 06. týden roku 2015
487
488
489
490
491
492

Pá
Po
So
Čt
Pá
So

6.2.2015
2.2.2015
7.2.2015
5.2.2015
6.2.2015
7.2.2015

18:00
17:00
17:00
18:00
18:00
14:00

17. kolo stupně - 07. týden roku 2015
493
494
495
496
497
498

So
Út
Út
So
So
So

14.2.2015
10.2.2015
10.2.2015
14.2.2015
14.2.2015
14.2.2015

17:00
17:00
18:30
14:00
17:00
18:00

18. kolo stupně - 08. týden roku 2015
499
500
501
502
503
504

Pá
Pá
So
So
St
Pá

20.2.2015
20.2.2015
21.2.2015
21.2.2015
18.2.2015
20.2.2015

18:00
19:00
14:00
17:00
18:30
18:00

19. kolo stupně - 09. týden roku 2015
505
Pá 27.2.2015
18:00
506
So 28.2.2015
17:00
507
So 28.2.2015
14:00

11

18:00
14:00
17:00

Pavč.Lehota A
Podtureň B
Ľubeľa D

Lipt.Porúbka A
V.Poruba A
Východná C

7 : 11
16 : 2
0 : 18

28 : 42
49 : 17
1 : 54

20. kolo stupně - 10. týden roku 2015
511
Pá 6.3.2015
18:00
512
So 7.3.2015
18:00
513
Pá 6.3.2015
19:00
514
So 7.3.2015
17:00
515
So 7.3.2015
17:00
516
Pá 6.3.2015
18:30

Demänová B
Východná C
V.Poruba A
Lipt.Porúbka A
Iľanovo C
Vlachy A

Ľubeľa D
Podtureň B
Pavč.Lehota A
Dúbrava C
Bobrovec C
Jamník C

18 : 0
17 : 1
3 : 15
15 : 3
10 : 8
3 : 15

54 : 2
51 : 11
15 : 49
45 : 15
38 : 29
24 : 51

21. kolo stupně - 11. týden roku 2015
517
Pá 13.3.2015
18:30
518
Pá 13.3.2015
18:00
519
So 14.3.2015
17:00
520
So 14.3.2015
14:00
521
Pá 13.3.2015
18:00
522
So 14.3.2015
14:00

Vlachy A
Jamník C
Bobrovec C
Dúbrava C
Pavč.Lehota A
Podtureň B

Demänová B
Iľanovo C
Lipt.Porúbka A
V.Poruba A
Východná C
Ľubeľa D

4 : 14
12 : 6
7 : 11
7 : 11
10 : 8
17 : 1

23 : 44
42 : 25
23 : 37
26 : 41
40 : 31
53 : 7

Demänová B
Ľubeľa D
Východná C
V.Poruba A
Lipt.Porúbka A
Iľanovo C

Podtureň B
Pavč.Lehota A
Dúbrava C
Bobrovec C
Jamník C
Vlachy A

16 : 2
0 : 18
13 : 5
11 : 7
14 : 4
11 : 7

51 : 11
2 : 54
43 : 22
35 : 33
45 : 14
39 : 26

508
509
510

Pá
So
So

27.2.2015
28.2.2015
28.2.2015

22. kolo stupně - 12. týden roku 2015
523
524
525
526
527
528

Pá
So
So
Pá
So
So

20.3.2015
21.3.2015
21.3.2015
20.3.2015
21.3.2015
21.3.2015

18:00
17:00
18:00
19:00
17:00
17:00

Foto: Roman Droppa

Plesy a bály boli už v dávnej minulosti oslavou
bohatstva, krásy a hojnosti. Prvé zmienky o
organizovaní plesov a bálov sa datujú do
prelomu 15. a 16. storočia. Krajinou pôvodu je
Francúzsko, kde sa plesy organizovali na
dvoroch panovníkov. Tanečné zábavy so
špeciálnym programom sa rozšírili veľmi skoro
aj do iných krajín a stali sa súčasťou zábav
všetkých
vrstiev
mestských
obyvateľov.
Predovšetkým maškarné plesy sa v mestách i
dedinách stali hlavnými fašiangovými akciami.

Na Slovensku už tradične plesovú sezónu otvára
Ples v opere, ktorý sa koná vždy v historickej
budove Slovenského národného divadla a je
jednou z najväčších spoločenských udalostí
roka. Hoci sme dosť ďaleko od Bratislavy, i
napriek tomu si túto stradíciu zachovávame aj v
našej dedinke. Inak tomu nebolo ani tento rok,
kedy sa v poslednú januárovú sobotu konal
Šiesty
hasičský
ples,
organizovaný
Dobrovoľným hasičským zborom Krmeš –
Vlachy.
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Najmä ženy chcú v tento deň vyzerať čo najlepšie a to sa im aj všetkým podarilo dokonale.
Aby ich krása a hodiny príprav nezostali nepovšimnuté, každý tanečný pár sa po príchode
na ples zveril do rúk fotografa. Úvod plesu patril veliteľovi a predsedovi hasičského zboru,
ktorí v krátkosti a v humornom duchu zhrnuli minulosť a načrtli budúcnosť tejto akcie, ako
i hasičstva všeobecne. Zvyšok večera už patril ľudovej i modernej hudbe, v podaní DJ Cira. A
samozrejme stošiestim zábavy chtivým hosťom. O polnoci sa žrebovala tombola, vyžrebovať a
rozdať stosedem cien bola celkom fuška.
Keďže sme si všetko robili svojpomocne, chcel by som i touto cestou poďakovať celému kolektívu, ktorý sa
podieľal na plánovaní, oslovovaní sponzorov, nákupe potravín, chodu bufetu, obsluhe, výzdobe, či
varení. Poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do tomboly. Za
ústretovosť ďakujeme aj Obecnému
úradu vo Vlachoch.
Vynikajúca nálada, spokojní hostia,
super zábava až do skorého rána a
pozitívne ohlasy, tak taký bol Šiesty
hasičský ples. Všetky tieto veci nás
tešia, no zároveň zaväzujú a utvrdzujú v
tom, že pokračovať má zmysel. O rok sa
uvidíme opäť. 
Miroslav Hric ml.

MLADÝ TALENT MEDZI NAMI
Kto by si bol pomyslel, že male, útle dievčatko Timea Vevericová z Krmeša sa bude zaujímať o korčuľovanie. Ba čo
viac, ona aj skvele korčuľuje, a to len 16 mesiacov pre Klub krasokorčuľovania
v Liptovskom Mikuláši a už sa zúčastňuje pretekov a súťaží. Klub vedie hlavná
trénerka Marta Poliaková. Timeina trénerka je Táňa Rázgová, ktorá ju prihlásila na
pretek Veľkej ceny Liptova, ktorý sa konal v dňoch 31.1.2015 - 1.2.2015, kde vo svojej
kategórii interpretačného korčuľovania zaujala šieste miesto a na okresnej súťaži
Košická Korčuľka sa umiestnila na štvrtom mieste. Tieto dve súťaže jej zabezpečili
štart na súťaži o Slovenský pohár v interpretačnom korčuľovaní pre sezónu 2015 2016. Z krasokorčuliarskych prvkov má najradšej piruety, zadnú lastovičku, skoky
salchow a rittberger a všetky krokové variácie. Veľkou výzvou sú pre ňu obtiažnejšie
skoky axel, lutz a flip. My veríme, že všetko sa ľahko naučí, lebo po tvrdých pádoch
prichádza krásna jazda. Budeme jej držať palce, možno ju raz uvidíme aj na
olympiáde. 
Dagmar Chvojková
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KRMEŠ – VLACHY
Dňa 10. 1. 2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krmeš – Vlachy v
kultúrnom dome Vlachy. Za hojnej účasti našich členov a hostí spomeniem napríklad okresnú riaditeľku Hasičského
a záchranného zboru Liptovský Mikuláš pplk. PhDr. Evu Krajčiovú, zástupcu starostu obce Vlachy Jozefa Forgáča,
okrskového strojníka Matúša Hollého - zástupcu okrsku č. 5, kolegov hasičov z miestnej časti Vlašky a z Partizánskej
Ľupče. Výročná členská schôdza prebiehala podľa schváleného programu. Po vyčerpávajúcich príspevkoch členov
výboru DHZ Krmeš – Vlachy sa pristúpilo k slávnostnému odovzdaniu Pozdravných listov pre dlhoročných členov
DHZ Krmeš – Vlachy ako aj zástupcov organizácií za spoluprácu pri príležitosti 60 výročia založenia DHZ v miestnej
časti Krmeš.
Po tejto slávnostnej časti sa zapojili do
schôdze i hostia, ktorí zhodnotili našu
spoločnú spoluprácu. Okresná riaditeľka
pplk. PhDr. Eva Krajčiová zhodnotila
a poďakovala za spoluprácu na úrovni
ochrany pred požiarmi a poinformovala
členov o možnostiach čerpania dotácii na
nákup materiálu od MV SR na podporu
DHZ na území Slovenskej republiky na
základe

plošného

rozdelenia

síl

a prostriedkov a o pripravovaných zmenách v zákone č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a o ďalších možnostiach modernizácie techniky DHZo. Tesne pred koncom oficiálnej časti nám neprialo
počasie a asi na dve hodiny odstavilo dodávku elektrickej energie. To nikomu nevadilo, lebo do diskusie sa už nik
nezapojil, a preto sme oficiálnu časť
dokončili pri sviečkach.
Po oficialitách nás očakávalo drobné
občerstvenie v podobe kapustnice, o ktorú
sa

postaral

Jano

Švec

so

svojimi

pomocníkmi v kuchyni. Ďalšia neoficiálna
debata sa rozvíjala hneď ako sa naplnili
žalúdky a vytiahli sa fotografie z čias
minulých. Starší členovia zaspomínali na
svoje začiatky v zbore a mladší členovia
a členky na svoje úspechy v súťažiach. Samozrejme nemôžem zabudnúť i na našich mladých plameniakov, ktorí nás
určite za nejakú dobu nahradia a budú žať úspechy namiesto nás.

Ďalšie podrobnosti o nás a o našej činnosti sa dozviete na našej webovej stránke:
http://dhz-krmes.webnode.sk.
Jindřich Chvojka
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H

orí
ohník,
horí …
Pod týmto názvom nového divadelného predstavenia sa na vianočné sviatky
predstavila Ochotnícka divadelná skupina Havránok. Plní očakávania prišli do
vlachanskej kultúry diváci, veru v požehnanom počte, až kultúra praskala vo

švíkoch.
Podľa našich štatistík to bolo za oba vystúpenia krásnych 320 divákov, za čo sa chceme touto cestou srdečne
poďakovať. Potešila nás aj dobrá nálada, ktorú ste si priniesli so sebou a svojím smiechom ste nás
podporovali. Lebo, verte mi, aj po mnohých skúškach je tréma obrovská, keď v hľadisku vidíte toľko
nedočkavých očí. Samozrejme, chybičky krásy boli, ale o nich vieme len my. Keďže to bola hra „vraj zo
života“ pozvali sme si na druhé predstavenie samotného autora Františka Reháka, ktorý potvrdil, že takýchto
hasičov majú v nejednej obci (česť výnimkám) a už ani nevie, kde všade s touto hrou horelo. Na záver nám
poradil pár divadelných fígľov a udelil pochvalu za najlepší herecký výkon Denise Stoľarovej. Keďže sa hra
páčila, rozhodli sme ju zahrať ešte raz a to v sobotu 4.4.2015 o 18.00 hod. Na moje veľké prekvapenie
herecké talenty v budúcnosti nemusím hľadať len medzi dospelými. Po premiére sa ukázalo, že naše
ratolesti si vedia dobre zapamätať, čo sa ich rodičia učili a skúšali si zahrať aj oni. A tak mi napadla
myšlienka nacvičiť detské divadielko. Najprv som sa obávala, či bude taký záujem zo strany detí, predsa len
majú školské povinnosti, krúžky a ešte do toho učiť sa texty nie je jednoduchá vec. Opak bol pravdou. Keď
som potrebovala na obsadenie do rozprávky Soľ nad zlato osem detí, prišlo ich na skúšku desať.
Samozrejme, hrať budú všetci a premiéra bude 10.5.2015 o 15.00 hod. na Deň matiek. Už teraz ste všetci
vítaní.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, či už pri skúškach,
alebo samotnej premiére, našim rodičom a známym za trpezlivosť, ale hlavne celému kolektívu, že to tak
dobre dopadlo.
Dagmar Chvojková
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SEPAROVAŤ AJ V ROKU 2015?
Zamyslel sa niekto z vás, prečo sa stále hovorí o potrebe separovať? Prečo nás nútia triediť odpad?
Veď stačí naplniť kontajner a v utorok nám ho smetiari vysypú. Stačí, keď to takto budú robiť všetci?
Dokedy! Ja viem, niektorí si poctivo svoje povinnosti plnia, triedia papier na kúrenie, plasty do kontajnera,
fľaše na kompóty alebo sirupy, plechovky do zberu, pokosenú trávu do kompostu. Zamyslel sa niekto, čo to
všetko stojí? Obec za rok 2014 zaplatila za zber odpadu 10 867,40 €, z čoho občania z poplatku za
komunálny odpad zaplatili necelých 6 000,- €. Tak, koľko obec musí doplácať? Pri separovaní troch
základných zložiek je platba za komunálny odpad 9,98 €/ 1 tonu, ale ak budeme separovať päť zložiek,
odpad bude stáť 4,98 €/ 1 tonu. Je to rozdiel? Myslím, že áno. Môžeme čakať na utorkových smetiarov
a sťažovať sa na “drahé smeti”, ale môžeme začať separovať a aj ceny budú klesať. Čím viac budeme
separovať, tým nižšie budú ceny. K tomu budeme mať krajšie prostredie a zdravý život v našej dedinke.
Dagmar Chvojková

Pozvánka na divadelné
predstavenie

Horí ohník, horí...
v Kultúrnom dome vo Vlachoch
4. 4. 2015 o 18.00 hod.

Divadelná skupina Havránok
v spolupráci s Materskou školou Vlachy
srdečne pozývajú všetky mamičky, tety, babičky, ale aj oteckov, ujov a dedkov
na detské predstavenie pri príleţitosti
Dňa matiek pod názvom

Soľ nad zlato,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. mája 2015 o 15.00 hod v
Kultúrnom dome vo Vlachoch
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