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Vážení spoluobčania,
je veľa tém, ktoré mi rezonujú v hlave
a o ktorých by som rada písala. K úvahe, pre
ktorú som sa nakoniec rozhodla prispel jeden
krásny príbeh, ktorý som si vypočula v kostole, a
ktorý žiaľ, neviem presne reprodukovať, ale
z ktorým sa stotožňujem, nakoľko je potvrdením
toho, čoho sa sama držím alebo sa držať snažím.
V posledných mesiacoch sa v istom týždenníku
stretávam s článkami typu „najbohatší Slováci“,
„najbohatší ľudia na zemi“, „najbohatší - neviem
kto a odkiaľ - si kúpil vilu za niekoľko miliónov
Eur tam alebo tam“. Nečítam to, stačia mi
nadpisy a fotky. Nezávidím tým „najbohatším“,
lebo si myslím, že nie je čo, hoci si .... môžu kúpiť
všetko, čo chcú, zaplatiť bývanie a kúpiť jedlo, na
aké majú chuť, cestovať tam, kde sa im zažiada,
zaplatiť deťom drahé súkromné školy v zahraničí,
ale .... majú títo ľudia krajšie Vianoce ako my?
Sú síce obklopení luxusom, v domoch majú trojmetrové vianočné stromčeky so značkovými guľami, pijú
drahé francúzske šampanské, ale ... nie sú tie naše Vianoce predsa len o niečo krajšie? Stromčeky máme aj my, aj
ozdoby na nich sú krásne, hoci sú to možno len svetielka a slamené zvončeky. Nie je naše „hriatô“ lepším prípitkom,
ako studené, bublinkové šampanské za niekoľko stoviek? Čo by asi títo „bohatí“ povedali na naše opekance
s bryndzou, ktoré nemajú práve značkový tvar, ale majú chuť? A čo by povedali na neopísateľnú atmosféru
v kostoloch na Štedrý deň, kedy si každý oblečie to najlepšie, čo má a s pokorou a pokojom v duši prežíva svoje malé
okamihy šťastia a lásky? Keď som koncom 80-tych rokov študovala v Moskve, boli sme na Silvestra u spolužiaka,
myslím, Gruzínec to bol, z „bohatej“ rodiny. Stoly sa ohýbali pod kaviárom všetkých farieb a množstvom najlepšieho
gruzínskeho vína. Dobrovoľne by som kaviár asi nikdy neochutnala, už len preto, čo to v skutočnosti je. Nakoniec ma
presvedčil a .... chutil mi. Ibaže odvtedy som ho jedla asi 2x a v pohode žijem bez tejto drahej lahôdky tak, ako
k životu nepotrebujem ani švajčiarsky syr, či dovolenku v Karibiku. Žijeme dobu, kedy sa úspech hodnotí tým, aký má
človek plat, dom, auto, na aké dovolenky chodí. Akosi je to pre mnohých synonymom šťastia. Materiálno sa stalo
dôležitejšie, ako duchovno. Verím však, že väčšine z nás záleží v prvom rade na teple ľudských dlaní, na tom, či
máme v niečom srdci trvalé miesto, na tom, či sa pri stretnutí na seba usmievame, na tom, či si máme čo povedať
a hlavne na tom, či život vnímame ako dar, ktorý nám bol dopriaty, hoc sme oň nežiadali.Prajem vám, aby aj jeseň,
ktorá prišla bola pre vás krásnym obdobím. Časom, kedy sa svet sfarbil do pestrých, teplých farieb, s očakávaním
najkrajších sviatkov v roku.
Dagmar Bruncková
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PEROM STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
nechce sa mi ani veriť, že už ubehli štyri roky od obdobia, keď som vďaka vašim hlasom v posledných voľbách
do obecnej samosprávy dostal šancu viesť našu obec. Sociálnoekonomické pomery v našom štáte neboli a nie sú
priaznivé a preto ani napredovanie samosprávy nie je jednoduché. Je však čas sa v stručnosti pozrieť na to, čo sa nám
za toto uplynulé obdobie podarilo.
Z hmotných diel sme doviedli do úspešného konca rekonštrukciu vonkajších priestorov okolia kultúrneho domu
a obecného úradu vo Vlachoch, položením nového asfaltového koberca, vybudovaním parkovacích miest a úpravou
zelene. V rovnakom časovom období boli opravené aj miestne komunikácie v m.č. Vlašky, v priestoroch okolia
bývalej železničnej stanice. Zo západnej strany oplotenia cintorína v tejto miestnej časti bola prevedená výsadba
zmiešaného, živého plota.
Jedno z najefektívnejších rozhodnutí bola realizácia fotovoltaickej elektrárne, umiestnením na streche budovy
obecného úradu, čím sa podarilo zazmluvniť najvýhodnejšiu výkupnú cenu elektrickej energie, a to 387 Eur za MWh
na 15 rokov, a to do roku 2025. Ročný prínos do rozpočtu obce je od 5.000 – 6.000 Eur, v závislosti od klimatických
podmienok.
Pred tromi rokmi, na zníženie finančných nákladov na spracovanie územného plánu obce bola podaná žiadosť na
Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR o dotáciu vo výške 10.000,- Eur. V týchto dňoch je realizácia
územného plánu obce vo finálnom štádiu, pred schválením v obecnom zastupiteľstve.
Priestory separovaného zberu v obci dostali taktiež nový šat vo všetkých miestnych častiach, vrátane nového
zberného miesta pred bytovkami v m.č. Vlachy. Pre čistotu a poriadok v obci sa ukázalo správnym rozhodnutím
ponechať veľkokapacitný kontajner za obchodom v m.č. Krmeš a pri cintoríne vo Vlachoch. Aj napriek tomu, že
vývozy týchto kontajnerov nie sú lacná záležitosť, ich umiestnením na uvedené miesta sme zabránili vzniku ďalších
čiernych skládok, ktoré sa nám v posledných rokoch podarilo eliminovať.
Z menších protipovodňových opatrení sa zrealizoval odvodňovací kanál za predajňou COOP Jednoty v Krmeši.
Zamestnanci obce a aktivační pracovníci vyčistili priepusty a odvodňovacie kanály a zastabilizovali priepusty na toku
„Hájsky“ na novú ulicu v Krmeši. V rámci protipovodňových projektov sme opakovane podali dva projekty, a to:
1. Odvedenie dažďových vôd v starom Krmeši (pri kultúrnom dome)
2. Regulácia potoka „Hájsky“.
Verím, že tieto podania budú úspešné v nadchádzajúcom volebnom období tak, aby bolo možné zabezpečiť novú
ulicu v Krmeši novým cestným mostom.
V materskej škole každoročne prebiehali rôzne vylepšenia, v snahe zmodernizovať a pomôcť pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkom pri realizácii učebného a výchovného procesu. Dovybavili sme kuchyňu, zakúpili
nové postieľky, zrealizovali detské dopravné ihrisko, ako aj detské ihrisko v záhrade materskej školy. Počas tohto leta
sme vymenili drevené okná v dennej miestnosti za plastové a zároveň sme opravili omietky. Na zateplenie objektu
materskej školy a kompletnú výmenu okien bola 3x podaná žiadosť na Envirofond Ministerstva životného prostredia
SR. Verím, že posledné podanie bude úspešné a tak by realizácia uvedeného projektu v budúcom roku ušetrila
nemalé finančné prostriedky na chod materskej školy a prispela by aj k atraktívnosti vzhľadu objektu.
V roku 2012 sme spoločne oslávili 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Vydali sme publikáciu z histórie
nielen samotnej obce Vlachy, ale aj Vlašiek, Krmeša a už zatopenej obce Vrbie. Myslím, že toto výročie sme si
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pripomenuli dôstojne bohatým kultúrno - športovým programom, za veľkej účasti našich občanov, ako aj hostí
a návštevníkov obce.
V posledných dvoch rokoch prebieha pomerne veľa prác na cintoríne v Krmeši, pretože za posledných desať rokov
mu bola venovaná len minimálna starostlivosť. Tento proces urýchlia veterná smršť, ktorá spôsobila vyvrátenie
niekoľkých stromov a v snahe zabrániť škodám na majetku občanov boli vypílené zvyšné stromy, čím sa cintorín
otvoril a prevzdušnil. V týchto dňoch sa uskutočnila aj nová výsadba stromčekov po jeho južnej strane. Na tomto
cintoríne, ako jedinom, nemali návštevníci k dispozícii vodu, čo sťažovalo údržbu hrobov a celkový jeho vzhľad. Po
niekoľkých rokovaniach s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Liptovský Mikuláš bola zrealizovaná vodovodná
prípojka v dĺžke cca 200 m bez finančného prispenia obce v hodnote približne 5.000 Eur. Obec na vlastné náklady
vybuduje vodomernú šachtu. Zrealizovaná bola aj I. a II. etapa oplotenia (západ, juh). Po zámene pozemkov
a darovaním pozemku o rozlohe 660 m2 pánom Vlastimilom Rybárskym, na rozšírenie cintorína, bude nutné vstup do
cintorína riešiť komplexne. K tomu by mohol prispieť aj nový operačný program na výstavbu domov smútku
v programovom období 2014-2020.
Už v letnom období sme vylepšili aj prístupovú cestu na cintorín vo Vlachoch tak, aby bolo možné bezpečne prísť
autom k jeho vrchnej časti, kde sa v súčasnosti pochováva. Správnosť nášho rozhodnutia najlepšie posúdia užívatelia
tejto komunikácie a návštevníci tohto cintorína.
V prvom polroku tohto roka sa nám, za veľkej pomoci sponzorov, dobrovoľníkov z radov občanov, DHZ Krmeš,
zamestnancov obce a Cirkevného zboru ECAV Partizánska Ľupča podarilo zrekonštruovať chátrajúci kultúrny dom
v Krmeši, prebudovať ho na evanjelickú modlitebňu so zachovaním jeho pôvodného, dlhoročného využívania na kary
a schôdzkovú činnosť. Zároveň sme vybudovali dôstojný duchovný stánok aj pre evanjelickú verejnosť, ktorá sa
v ňom stretáva na Službách Božích v nedeľu a stredtýždňových Službách Božích v stredu. Poďakovanie patrí
miestnemu umeleckému rezbárovi Tiborovi Praštiakovi za výrobu a osadenie oltára, stola a kazateľnice, ktoré sú
skutočným umeleckým skvostom. Zo zbierok ochotných darcov boli zakúpené digitálne zvony a Bohoslužobné
predmety. Zborový farár Mgr. Ján Molčan daroval oltárnu Bibliu a elektronické varhany. Samotná rekonštrukcia
kultúrneho si vyžiadala sumu asi 7.000,- Eur, z čoho obec prispela približne 1.500- Eur.
V súčasnosti sa začne realizovať, za prispenia dotácie obce vo výške 1.000,- Eur a Farského úradu Rímskokatolíckej
cirkvi v Liptovskom Michale v sume 3.700,- Eur aj oprava fasády kaplnky vo Vlaškách, ktorá slúži všetkým občanom
obce v súvislosti s úmrtiami našich blízkych. Verím, že počasie umožní zrealizovať jej rekonštrukciu ešte v tomto
roku.Vo finále je odkúpenie pozemkov (príprava zmluvy majiteľkou, predloženie geometrických plánov na
predmetné pozemky na rokovanie obecného zastupiteľstva) od Dr. Martiny Oravcovej pre účely zriadenia detského
ihriska pred bytovkami v Krmeši, prístupovej cesty na ulici pri pani Feketíkovej vo Vlachoch plus na ostatné plochy,
o ktoré obec prejavila záujem a ktoré boli majiteľkou pozemkov obci ponúknuté.
Záverom chcem poďakovať za obetavú prácu uplynulého volebného obdobia všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, dobrovoľným hasičom z Krmeša a Vlašiek,
futbalovému klubu, dievčatám z aerobicu, spevokolu RKC, či novovzniknutému stolnotenisovému klubu za obetavú
prácu a za voľný čas, ktorýste obetovali pre nás všetkých. Stretávali sme sa aj pri organizovaní všetkých kultúrnych
a športových podujatí, akými sú už tradične Fašiangy, Deň obce, Stretnutie so seniormi, detský karneval alebo
Mikuláš, či pri zabezpečovaní dôstojných posledných rozlúčok s našimi spoluobčanmi. Ďakujem všetkým, ktorí
úspešne reprezentujú našu obec v súťažiach a vyslovujem poďakovanie aj divadelníkom v našej obci, ktorí po
niekoľkoročnej prestávke začali opäť s nacvičovaním novej hry, na premiéru ktorej sa môžete už začať tešiť.
Prajem vám všetkým, drahí spoluobčania, pevné zdravie, spokojnosť v osobnom živote, prácu, pohodu vo vašich
rodinách a dobré a pekné medziľudské vzťahy. Slnečnú jeseň a keďže tieto noviny vychádzajú ako dvojčíslo – aj
príjemné prežitie nadchádzajúcich Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2015. Ladislav Guoth
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ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Čarovné slová
Dve čarovné slová viem,
vždy sú so mnou ako tieň.
Keď svoj sladký cukrík zjem,
Poviem: „ Pekne ďakujem.“.
Druhé slovo v ústach nosím,
Keď niečo chcem, pekne prosím.
Za to slovko ocko hneď,
dá mi hoc aj celý svet.
Už v materskej škole učíme deti čarovné slová – poprosiť
a poďakovať. A staršie deti pozdraviť a byť úctivý. Je smutné potom stretávať svojich bývalých žiakov, ktorí na tieto
slová zabudli.Preto dospeláci by mali byť vzorom. Tak v rodine, ako aj v škole.
Ja chcem presvedčiť svojich rodičov a učiteľov, ktorí ma tiež viedli k slušnému správaniu, že som na tieto slová
nezabudla.
Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri výchove a vzdelávaní našich detí. Jedným z nich je i pán
starosta Ladislav Guoth. Za pomoci poslancov tejto obce, zamestnancov obecného úradu a rodičov sa
námsnažípomáhať pri riadení a udržiavaní prevádzky materskej školy a príkladne sa o nás stará. Spolupráca s ním je
na vysokej úrovni – rozumne zváži, čo je prioritný problém a čo ešte počká. Myslím, že hospodári s prehľadom
a nadhľadom. Pomalými krokmi – ak rozpočet dovolí – sa snažíme starú budovu školy vynoviť a edukačný proces
zmodernizovať. Aj v tomto roku smeopravili preliezačky, vymenili okná na triede, vymaľovali, opravili omietku, ktorá
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už opadáva. Máme pre koho. Veď počet detí v našej materskej škole už pár rokov presahuje hornú hranicu možnosti
prijatia.
Funkciu riaditeľky školy vykonávam 10 rokov a počúvala som iba to, že odčerpávame veľa peňazí z obecnej pokladne,
že na školstvo peňazí niet. V súčasnosti sa to mení. Preto Vás prosím,nezabúdajte, že zdravie, výchova a vzdelanie sú
prioritou múdrych ľudí. Všetkým, ktorí to chápu, srdečne ďakujem.
Jana Humená

31. október – PAMIATKA REFORMÁCIE
Dňa 31. októbra v roku 1517 pribil
augustínsky mních Martin Luther 95 téz na
dvere Wittemberského chrámu. Tézy boli
namierené proti hrubo deformovanej
cirkevnej praxi pokánia, ktorá spočívala
v predaji odpustkov.
Za zakúpenie odpustkovej cedule
bolo moţné dosiahnuť odpustenie hriechov,
ako aj trestov za spáchané hriechy v
údajnom očistci. V záujme toho, aby ľudia
odpustkové cedule kupovali, vykresľovali
sa pekelné muky v najdrastickejších farbách. Dominikánsky mních JohannTezel predával odpustky
v oblastiach, susediacich s Wittembergom, kde pôsobil Martin Luther. Tezel to robil nesmierne pohoršlivým
spôsobom a Luther sa o tom dozvedel od veriacich, ktorí k nemu prichádzali na spoveď. Martin Luther jasne
videl, ţe predávanie odpustkov nemá s evanjeliom nič spoločného. Chcel dosiahnuť nápravu u cirkevnej
vrchnosti, ale tá zaslepená vidinou veľmi dobrých ziskov vôbec nezasiahla a nezakročila.
Lutherovi svedomie nedovolilo mlčať, a tak napísal 95 téz proti predávaniu odpustkov. Tieto tézy
napísal Luther, ako podklad pre teologickú dišputu na univerzite – to bol podľa vtedajšej praxe beţný
postup. Zámer usporiadať dišputu sa síce neuskutočnil, ale Lutherove tézy sa vďaka vynálezu kníhtlače
rozšírili za necelé dva týţdne takmer po celom Nemecku.
Tézy hovoria o tom, ţe celý ţivot veriaceho človeka má byť neprestajné pokánie, náprava ţivota.
Pokánie, teda osobná zmena, sa nedá nahradiť zaplatením určitej sumy peňazí – to bol škaredý a nehorázny
výsmech z toho, kvôli čomu musel trpieť, znášať pohanenie, bičovanie a nakoniec aj bolestnú smrť Boţí
Syn, Pán Jeţiš Kristus. Luther upozorňuje v tézach aj na ďalšie hrubé neporiadky v cirkvi. Zo základného
učenia o ospravedlnení hriešneho človeka z Boţej milosti, ktoré má človek prijať vierou, rozvinul Luther
rozsiahle formulované reformačné učenie.
Po uverejnení a rýchlom rozšírení 95 téz nasledovali ďalšie závaţné udalosti, ktoré vyústili do
mohutného reformačného pohybu. Tento pohyb dal novú tvár európskym a svetovým dejinám. Začiatok
týchto udalostí si kaţdoročne pripomíname 31. októbra, v deň Pamiatky reformácie spolu s celým
evanjelicko-kresťanským svetom. Tento sviatok je pre nás zároveň povzbudením, aby sme si prečítali,
preštudovali čonajviac vecí z dejín reformácie 16. storočia a nasledujúcich storočí.
Učenie reformácie sa rýchlo šírilo aj za hranice Nemecka a v sedemnástom storočí sa k obnovenej
Evanjelicko – kresťanskej cirkvi hlásila takmer celá Európa. Územie Slovenska vo vtedajšom RakúskoUhorsku bolo celé evanjelické.
Aj dnes musí ísť pochopenie reformačného posolstva cez osobné preţitie. Dnes trápi moderného
človeka otázka o zmysle ţivota. Odpoveď síce môţeme hľadať v tisícoch vecí tohto sveta, ale nájdeme ju
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jedine tam, kde Luther našiel odpoveď na svoj problém, a to je: U Pána Boha. Aj z tohto hľadiska obracia
pamiatka reformácie našu pozornosť na tento stredobod.
Ako Koperník objavil, ţe nie Zem, ale Slnko je stredobodom Slnečnej sústavy, tak nám Reformácia
a Martin Luther pomáha objaviť, ţe nie človek, ale Pán Boh, skrze svojho Syna Jeţiša Krista je stredobodom
všetkého. Kto toto objaví pre seba, v tom sa odohrá skutočná reformácia. A skutočná reformácia je vţdy
veľká a úţasná udalosť.
Ján Molčan – zborový farár

PAMIATKA ZOSNULÝCH

„DOVIDENIA“
V prvé novembrové dni budú opäť
plné cintoríny. Mnohí aspoň v tomto čase
kúpia veniec a sviečku a pôjdu „na hroby“,
„páliť sviečky“. Veď sa patrí. Zaslúžia si. To
by však bolo málo. To nikomu nepomôže.
Svieca dohorí, veniec zvädne. To, čo ostáva je
láska. A tá nás nabáda, aby sme našim
zomrelým, ak to potrebujú, pomohli svojou
modlitbou a obetou.Poznám ľudí, ktorí sa
bránia, čo i len prekročiť bránu cintorína.
Boja sa, prípadne majú z tohto miesta
nepríjemný pocit. Čím to je? Pravdepodobne
sa nechcú stretnúť so smrťou. Nechcú na ňu
ani pomyslieť. „Veď som ešte mladý, mladá.“
– povedia. Smrť mnohých straší. Chceme žiť.
Žiť naplno. Chceme si život užívať. Smrť nám
to kazí. Už samotné pomyslenie na smrť.
Preto je ľahšie si ju nevšímať, vyhýbať sa jej.
A predsa sa jej nevyhneme. Či už ju
stretneme
v správach,
v dedine,
vo

vlastnej rodine.
A nakoniec
osobne
na
vlastnej koži, z tváre do tváre. Moderná veda
na ňu stále nedozrela. Stále sa jej nezbavila.
Je tu, „žije“ s nami. Čo s ňou?! Ostáva
jediné. Akceptovať ju. Prijať ju. Ba dokonca
sa s ňou skamarátiť. (Sv. František z Assisi
ju nazýval „sestra“.) Každý deň s ňou
počítať. Každý deň na ňu myslieť. Máme žiť
tak, aby nás smrť nezaskočila. Byť na ňu
vždy pripravený.Náš Vykupiteľ, Ježiš Kristus,
„použil“ smrť, aby nás zachránil. Zvíťazil nad
ňou, aby sme sa jej nebáli. Vstal z mŕtvych,
aby nám ukázal, čo nás po smrti čaká. Život,
ten pravý a večný, život bez konca, bez smrti.
Život v spoločenstve s Bohom a jeho
priateľmi. Čaká to všetkých? Možnosť máme
všetci. Je na nás, či ju využijeme. Záleží na
našom prístupe. Veď Ježiš povedal: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by
si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto
stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo
osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a
svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení
človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v
sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy
odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt
16, 24-27) Záleží na našich životných
postojoch, na našich myšlienkach, slovách
a skutkoch.Na bránach cintorínov sú rôzne
nápisy. Na jednej je však veľmi zvláštny,
možno
pre
niekoho
až
morbídny:
„DOVIDENIA“.
Neznamená
to
iba
skutočnosť, že aj nás čaká smrť, že niekde
na cintoríne máme svoje miesto. Chce nám
povedať viac. S našimi zosnulými sa opäť
stretneme. Tak teda: DOVIDENIA.
František Plučinský, farský administrátor
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Pozvánka
Pozývame Vás na posviacku zrekonštruovaného kríţa na cintoríne
v Krmeši, ktorá sa bude konať v nedeľu

2. novembra 2014 o 14.00 hod.
Posviacať budú kňazi našich cirkevných zborov
Ján Molčan – ECAV a František Plučinský – RKC.

ZO ŽIVOTA NAŠICH OBČANOV

Je to tak. Po dlhých piatich rokoch odmlky sme sa znova zišli, najprv na príjemné
posedenie s rozhodnutím, či to ,,znovu skime“ a potom na ostro, pri rozdávaní úloh a čítaní
prvého textu.
Momentálne už po víkendoch
skúšame
(aj
napriek
prvým
neprajníkom) a myslím si, že nám to
ide celkom ľahko. Poviem vám,
výborne sa zabávame a dúfam, že
tento
entuziazmus
a radosť
prenesieme
aj
na
javisko,
samozrejme ak nás prídete pozrieť
27. decembra 2014. Téma je viac
než aktuálna, odľahčená, s humorom
a grotesknými
prvkami.
Popri
,,starých známych“ hercoch uvidíte
aj nové tváre, ktorí sa do učenia
pustili s veľkou radosťou. Viac už
prezrádzať nebudem, aby to bolo
prekvapenie. Tešíme sa na Vás. 

Dagmar Chvojková

Štrasbourg je mesto ležiace na hranici Nemecka a Francúzska.
Počas minulých rokov viedli tieto dve krajiny boje o to, ktorej
prináleží. Napokon sa dohodli a toto mesto pripadlo
Francúzsku.
Presne tam som prvýkrát vycestovala v septembri
minulého roka. Štrasbourg som navštívila ešte raz v
apríli. Je to skutočne nádherné mesto spájajúce čaro
týchto dvoch krajín. Nie je to však len krásne mesto
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plné historických pamiatok. Dôvodom, prečo sme
spolu s profesorom a štyrmi ďalšími žiakmi školy
vycestovali do zahraničia bola návšteva európskeho
parlamentu. Europoslanci môžu každý rok umožniť
návštevu obyvateľom svojej krajiny. Počet je však
obmedzený len na 100 ľudí. Hlavne pre to si vážim, že
sa mi podarilo navštíviť európsky parlament dokonca
dvakrát v tom istom roku. Raz ako návšteva pani Anny
Záborskej a neskôr Eduarda Kukana. Dostali sme
sprievodcu, ktorý nás previedol pamiatkami
čarovného mesta, spoznali sme kultúru natoľko
vzdialenú od toho, čo sa dá vidieť vo veľkomestách
Slovenska. Absolvovali sme diskusiu s poslancami,
ktorých hostia sme boli a mohli sme si pozrieť
rokovanie vo veľkej sieni európskeho parlamentu.
Práve tam som počula myšlienku, ktorá mi dodnes
rezonuje v mysli. Všetci si uvedomujú, že európska
únia má mnohých odporcov (či už odôvodnene alebo
nie posúďte samy). Rovnako sú si toho vedomí aj
europoslanci a ich asistenti. Práve asistent pani Anny
Záborskej povedal, že ak sa Európa nespojí, bude
bojovať. Či to je pravda alebo nie,Štrasbourg je mesto,
ktoré sa rozhodne oplatí vidieť a mne sa to podarilo
len vďaka programu, ktorý Európska únia vypracovala
kvôli vzdelávaniu mládeže v oblasti európskej politiky.
Kvôli rovnakým zámerom som v máji strávila týždeň
vo Viedni. Toto by som už len ťažko mohla nazvať
výlet, keďže sme väčšinu času strávili v prestížnej

škole v centre mesta rokovaním vo výboroch. Akcia,
ktorej som sa zúčastnila sa nazýva Modelový Európsky
parlament. Každá krajina organizuje ten svoj a jeden
raz do roka sa koná medzinárodné stretnutie delegácií
zo všetkých krajín európskej únie. Delegáciu tvorí päť
študentov zo škôl z celého Slovenska. Ide vlastne o
takú hru na parlament, kde sa študenti oboznamujú s
povinnosťami poslancov. Vo Viedni to bolo náročné
hlavne kvôli tomu, že jediný jazyk, ktorý sme používali
bol ten anglický. Vyčerpávajúci program, dlhé hodiny v
triedach strávené rokovaním o situácii v Európskej únii
a návrhoch na jej zlepšenie, ale hlavne
nezabudnuteľný zážitok.
V piatok večer sme sa rozlúčili bálom, ktorý bol pre
nás zorganizovaný vo viedenskom zámočku. Dostala
som možnosť zdokonaliť svoje jazykové schopnosti,
dokonale spoznať Viedeň a stretnúť študentov zo
všetkých krajín európskej únie. Takúto príležitosť
nedostane každý a ak áno, tak len raz.
Ako ste už iste samy usúdili, minulý školský rok som
strávila zväčša reprezentovaním školy na rôznych
akciách (nielen tých zahraničných), ktoré mi trochu
zmenili pohľad na svet a určite mi pomohli dospieť.
Určite sú to zážitky, ktoré by som priala prežiť čo
najväčšiemu počtu študentov.
Petra Hricová

Iste ste si už všetci zvykli na existenciu spevokolu v našich obciach. Zdá sa, akoby
fungoval odjakživa. Spevokol tvorí 16 dám a traja páni, ktorí sa rozhodli, že svoj
voľný čas budú tráviť spievaním náboženských piesní.Táto nevinná myšlienka, ktorá mala
pôvodne slúžiť na obohatenie omší v našom malom kostolíku vo Vlaškách sa veľmi rýchlo
ujala.
Pod trpezlivým vedením Matúša Hrnčiara sa spev v spevokole stále zlepšuje a pre nás sa
stáva pekným zážitkom. Spevokol však
nespríjemňuje len omše v kostole. Spieva
na slávnostiach obce a aj na pohreboch.
Práve tam všetci zabúdajú na akékoľvek
rozdiely medzi katolíkmi a evanjelikmi.
Snažia sa, aby spevokol bol pre všetkých.
Možno práve táto "idea" je dôvodom, prečo
sme sa všetci tak rýchlo zžili s jeho
pozíciou v našej obci.Nepochybne budem
hovoriť za všetkých, keď poviem, že si už
nevieme predstaviť omše, či slávnosti bez
spevu.Marta Hricová
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Dňa 16.10.2014 sa v Dunajskej Lužnej konal
Turnaj regionálnych výberov U13 dievčat vo
futbale. Stretli sa na ňom tie najlepšie hráčky z
jednotlivých krajov. Z Liptova sa do výberu
SsFZ prebojovali cez krajské kolá 4 hráčky a z
toho až dve z Vlách : Lucka Droppová a Anička
Strmenská. Cieľom bolo zmerať si sily s tými
najlepšími v uvedenej vekovej kategórii a tiež
vyhľadávanie talentov, ktoré by v budúcnosti
mohli nastúpiť za Slovensko v najmladšej
kategórii U15. Preto bol prítomný aj tréner
slovenskej reprezentácie tejto kategórie, p. Petrovič. Z dievčat bolo pochopiteľne cítiť veľké vzrušenie z takejto
príležitosti. Vo všetkých troch zápasoch sa snažili ukázať všetko svoje futbalové umenie a svojimi výkonmi potvrdili,
že do výberu stredoslovenského kraja naozaj patria. Domov odchádzali s novou výzvou - neprestávať na sebe
pracovať a trénovať ešte viac. Pretože najcennejší dres si oblečú skutočne len tie najlepšie z najlepších.
Peter Dubovec, tréner výberu WU – 13 SsFZ

Stolnotenisový klub
V našej obci začal fungovať nový stolnotenisový oddiel ST- VLACHY.Začiatky činnosti tohto oddielu spadajú do
r.2011, keď sa v KD Vlachy pri jednom pingpongovom stole začala stretávať partia nadšencov stolného tenisu R.
Droppa, V. Hric, R. Protuš, L. Šavrnoch, V. Jendrušák, J. Madliak, J.Podhor, P. Brezniak, J. Mikita, D. Berko, Dušan
a Zuzka Šuchaňovci. Zároveň sa Mirka Strmenská začala venovať aj deťom. Popri nich sa vystriedali aj ďalší
záujemcovia o tento pekný šport, niektorí ostali, niektorí sa nedokázali herne posunúť ďalej, či mali zdravotné
problémy.
V ďalšom roku sa zakúpil ešte jeden pingpongový stôl
a partia sa stretávala uţ 2x týţdenne. Postupne sa z toho
stali seriózne tréningy a po čase sa pridali zase aj nejaké
turnaje. Potom R.Protuša napadlo prihlásiť nás do súťaţe.
Brali sme to ako ţart, no v tomto roku sa jeho nápad stal
skutočnosťou a od jesene 2014 vznikol klub ST-Vlachy,
ktorý účinkuje v súťaţi 8.liga LM. S podporou starostu
obce, aj s vlastnými finančnými prostriedkami a hlavne
nemalým nadšením vznikol cieľ etablovať sa v súťaţi,
získať postupne skúsenosti a aj túţba skončiť niekde
pod stredom tabuľky 8. ligy.
Zatiaľ sa to darí napĺňať – chlapci uţ vybojovali prvé
víťazstvo v súťaţi a v štvorhrách zatiaľ dokonca vedieme
tabuľku.Členmi ST- VLACHY v súčasnosti sú: R.Droppa - vedúci oddielu ,V.Hric - vedúci muţstva , R Protuš,
V.Jendrušák, T.Malenka, L.Šavrnoch, P.Guttler, J. Mikita a V.Bruncko.
Jozef Madliak
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Power joga u nás
Rozdieloprotiklasickejjoge je najmä v dynamike a v
posilňovacích prvkoch. Laicky by sme mohli povedať, že je
to fitnesprogram s jogou. Sval je zaťažovaný po celej dĺžke a
veľmi hlboko.
Pomocou power jogy získate štíhle a krásne vykreslené
svaly, ktoré vám budú zároveň dobrou oporou pre správne
držanie tela. Ako prvé zaregistrujete pekný, pevný zadoček a
bruško. Neskôr sa pridajú elegantné plecia, vytvarované
stehná a bicepsy. Aby ste však videli výsledky čo najskôr,
optimálne je cvičiť trikrát do týždňa. O mesiac sa začne
postava krásne formovať.
Dobrá postava je pre väčšinu z nás iste tou najlepšou
inšpiráciou, ale zdravotné účinky takisto nie sú na
zahodenie. Nielenže získate kondičku a pevný zadok, ale

zbavíte sa i zdravotných problémov. Vyrovná sa nesprávne
zakrivenie chrbtice, ktoré okrem iného spôsobuje migrénu a
bolesť chrbta. Zvýši sa pružnosť a pohyblivosť kĺbov.
Zároveň sa stimulujú telesné funkcie, posilní imunita a zlepší
dýchanie.
Power joga dokáže zmeniť telo aj myslenie človeka. V
dnešných uponáhľaných časoch, plných stresu, oceníte jej
upokojujúci a uvoľňujúci účinok na nervovú sústavu i celé
telo.
Cvičiť môžete doma podľa knižky, DVD-čka alebo pod
odborným vedením u nás v kultúrnom dome, napríklad spolu
s priateľkami. Zvážte, či sa oplatí.
Lenka Mrázová - Fujačková

Vážení spoluobčania a milí športoví fanúšikovia.Pomaly sa nám končí jesenná časť futbalovej sezóny 2014/2015,
v ktorej náš futbalový klub FK Liptovské Vlachy účinkuje zaradený v III.B. Triedy Oblastného Futbalového zväzu
Liptovský Mikuláš. Po dlhšej dobe teda navštevujeme vrchnú časť Liptova, kde sa nachádza 13. mužstiev spolu
s naším.Je to v podstate pre nás výzva, lebo s mnohými sme už roky nehrali ani len priateľský zápas a súťaž sa nám
rozrástla o 5 zápasov v každej časti. Vstup do tejto sezóny nám vyšiel skvelo, keď sme úvodnýzápas so TJ Snaha
Ploštín zvládli na výbornú a vyhrali ho 6:1. Potom však prišli horšie výsledky , ktorévšak boli vo väčšine prípadov
spôsobené značne úzkym kádrom, zraneniami hráčov a pracovnýmipovinnosťami mnohých z nich. Pred posledným
kolom jesennej časti sa nachádzame na 9. mieste aj vďaka tomu , že doplácame na mnohé nevyužité šance, ktoré nás
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potom stoja body. Hráčom však snahu uprieť nemožno, no proste to tam niekedy nie a nie padnúť. Pevne verím, že
počas zimnej prestávky hráči naberú nové a čerstvé sily a hlavne sa vystrábia zo svalových zranení, ktoré
vždyvyžadujú dlhší čas na rekonvalescenciu. Prajem im teda , ale aj všetkým naším fanúšikom veľa zdravia a šťastia.
Róbert Klubica

Generálka hasičskej technikyAVIA DS-12
V júni sme sa pustili do generálnej opravy
našej AVIE, ktorá nám dobre slúţila do
terajšej doby, ale zub času sa na nej
vyvŕšil a bola nutná jej väčšia oprava. Po
odstrojení od materiálu Michal Krčula,
ako strojník DHZ zariadil jej vyvarenie
a nákup potrebného materiálu na opravu
opotrebovaných dielcov. Po návrate
z dielne sa začala ďalšia etapa opravy
(tmelenie a striekanie). Kolektív na čele
s Michalom Krčulom (Maroš Smitek,
Miro Krčula, Milan Tonka, Vladimír
Glonek) začali tmeliť a nakoniec striekať
vozidlo v obecnej garáţi vo Vlachoch.

8. ročník o pohár starostu obce
Vlachy a 3. kolo OHL Liptovský
Mikuláš
Sobotné ráno 26. 7. 2014 sa začalo pre hasičov z Krmeša veľmi skoro a prípravy na súťaţ O pohár starostu obce
Vlachy začali vrcholiť. Na futbalovom ihrisku vo Vlachoch sa zišla partia (Michal Krčula, Miroslav Krčula, Maroš
Smitek, Ing. Jindřich Chvojka, Juraj Smitek, Adriana Šichtová, Milan Tonka a Lukáš Tonka), ktorá začala stavať trať
na poobednú súťaţ a v bufete športovej budovy sa začalo pripravovať občerstvenie pre súťaţiacich a hostí popoludnia.
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Po menších technických poruchách na terčoch časomiery bola trať v čas pripravená a odovzdaná hlavnému
rozhodcovi súťaţe Ing. Petrovi Hutkovi. Na celkovú prípravu trate dohliadal predseda ligovej komisie OHL Liptovský
Mikuláš Ing. Jindřich Chvojka.
O 13:00 hod. začala ďalšia partia (Ján
Rybársky, Ján Podhor, Dušan Hric) pod
vedením Jána Šveca variť guláš. Ten sa vydaril,
lebo do konca súťaţe nič nezostalo. Výdaj
guľášu
pre
súťaţiacich
a priaznivcov
hasičského športu zabezpečoval vrchný kuchár
so svojou partiou.
O 17:05 hod. veliaci DHZ Krmeš – Vlachy
vydal pokyn na nástup hasičských druţstiev. Na
štartovej listine sa objavilo 16 súťaţných
druţstiev, z toho štyri ţenské. Po privítaní
hostí, príhovore starostu obce Vlachy a
predsedu ligovej komisie bolo odovzdané slovo
hlavnému rozhodcovi súťaţe, ktorý vykonal
ţrebovanie poradia súťaţiacich druţstiev a po
krátkom poučení o pravidlách mohla súťaţ začať. Ako prvý sa na štartovú čiaru postavili domáci organizátori DHZ
Krmeš – Vlachy a potom i minuloroční víťazi DHZ Partizánska Ľupča a ďalší súperi dnešného dňa. Pretek prebiehal
bez nejakých väčších problémov, ak nepočítam s udelením niekoľkých N a D (N – neplatný pokus, D –
diskvalifikácia) a troškou daţďa a búrky.
Vyhodnotenie súťaţe prebehlo na základe dvoch výsledkových listín a to v rámci OHL Liptovský Mikuláš
v kategóriách „ŢENY“, „MUŢI“ a „MUŢI do 1200“ a v súťaţi O pohár starostu obce Vlachy v kategóriách „ŢENY“ a
„MUŢI“. Výsledková listina O pohár starostu obce Vlachy je uverejnené niţšie v tabuľke. Po súťaţi sa začala
v kultúrnom dome vo Vlachoch disko zábava aţ do bieleho dňa. Putovný pohár si odniesli i tento rok hasiči
z Partizánskej Ľupče.
Na záver mi dovoľte sa poďakovať všetkým priaznivcom hasičského športu, ktorí nás prišli podporiť na futbalové
ihrisko.
Celkové
DHZ
poradie

Kat.

Čas ľavý
prúd (s)

Čas pravý
prúd (s)

Rozdiel
Ľ a P (s)

Výsledný
čas (s)

1

Liptovská Lúţna

Ţ

26,208

28,142

1,934

28,142

2

Vaţec

Ţ

45,599

44,351

1,248

45,599

3

Smrečany

Ţ

120,000

39,640

80,360

N

3

Liptovský Ondrej

Ţ

120,000

120,000

0,000

N

1

Partizánska Ľupča

M

16,801

15,959

0,842

16,801

2

Liptovská Lúţna

M

18,643

20,205

1,562

20,205

3

Vaţec

M

21,185

22,839

1,654

22,839

4

Jalovec

M

24,305

22,152

2,153

24,305
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Celkové
DHZ
poradie

Kat.

Čas ľavý
prúd (s)

Čas pravý
prúd (s)

Rozdiel
Ľ a P (s)

Výsledný
čas (s)

5

Krmeš - Vlachy

M

27,440

27,393

0,047

27,440

6

Liptovský Ondrej

M

27,176

27,940

0,764

27,940

7

Hybe

M

29,110

20,310

8,800

29,110

8

Jamník

M

34,772

27,534

7,238

34,772

9

Ploštín

M

35,194

21,481

13,713

35,194

10

Liptovská Kokava

M

27,519

41,138

13,619

41,138

11

Liptovský Hrádok

M

70,762

44,882

25,880

70,762

12

Vlašky

M

43,790

44,507

0,717

D

XIII. ročník okresnej hasičskej ligy 2014
V roku 2014 sa uskutočnilo 7. kôl Okresnej hasičskej ligy okresu Liptovský Mikuláš a Ruţomberok, ktorých sa naše
súťaţné druţstvo zúčastnilo. Naše výsledky boli kolísavé, ale postupne gradovali a naše druţstvo sa pomaly
prebojovávalo na popredné priečky celkového hodnotenia. Za dosiahnuté výkony im patrí poďakovanie. Naše
dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke po jednotlivých kolách:
Kat.

Čas ľavý
prúd (s)

Čas pravý
prúd (s)

Rozdiel
Ľ a P (s)

Výsledný
čas (s)

Body do
ligy

Poradie

1.

M

34,180

36,895

2,715

36,895

11

3

2.

M

23,600

23,260

0,340

23,600

13

2

3.

M

27,440

27,393

0,047

27,440

11

3

4.

M

38,780

37,828

0,952

N

1

5

5. (TFA)

M

7

5

6. (nočné)

M

20,953

20,750

0,203

20,953

11

3

7. (nočné)

M

20,218

20,842

0,624

20,842

13

2

Celkové poradie

M

67

4

Súťažné kolo

Najnáročnejšie bolo asi to posledné 7. kolo, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši za sťaţených podmienok
(umelé osvetlenie a dáţď). Tu sme si obhajovali prvé miesto z minulého ročníka 2013. Po urputnom boji na trati, sme
skončili ako druhí z celkového počtu 21 súťaţných druţstiev z Okresnej hasičskej ligy a Podtatranskej hasičskej ligy
a ďalších druţstiev z okresu Liptovský Mikuláš a Ruţomberok.
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Jesenno-braný pretek Liptovská
Sielnica
Naši mladí hasiči sa v sobotu 20. septembra
2014
zúčastniliJeseno-braného
preteku
v Liptovskej Sielnici. Naše ţeliezka v ohni
sme postavili v kategórii dievčatá – Viktória
Chvojková,
Paulínka
Rybárska,
BeatkaStankovianska,
Lucia
Polečová,
AnetkaHazuchová a náhradníčka Karolínka
Chvojková.
KMH na náročnej trati, s prevýšením
do 40 m, plnil deväť disciplín od streľby cez
prvú pomoc, topografiu, hasičské signály, aţ
po praktickú časť poţiarnej ochrany. Naše
dievčatá boli dobre pripravené odborne
a teoreticky, ale náročná trať si to odniesla na
výslednom čase. Samozrejme i nejaké trestné
sekundičky sa pripísali, ale to naše mladé
hasičky neodradilo a pripravujú sa na ďalšiu súťaţ v Likavke. Dievčatá skončili vo svojej kategórii na
štvrtom mieste.
Chcem sa poďakovať nášmu pedagogickému dozoru, ktorý sa zapojili i do činnosti rozhodcov a vedúceho
KMH –MiroslaviPolečovi, Vladimírovi Hazuchovi.
Jindřich Chvojka

Keď sme sa v zemepise učili o ZSSR a pani učiteľka Ľuba Vlniešková / možno si niektorí spomeniete /chcela
vymenovať všetky sovietske republiky, predstavovala som si Lotyšov ako Eskimákov. Alebo ako chovateľov divokých
koní. Šikmé oči a kožušinové čiapky. Ani vo sne by mi nenapadlo, že o štyridsať rokov navštívim túto pobaltskú
republiku osobne a opantá si moje srdce. Je
to krásna krajina a ešte krajší ľudia v nej žijú.
A dobre viete, že nemyslím fyzickú krásu.
V mojej hlave bolo: Lotyš rovná sa Rus. Ale
nie je to pravda.Z etnického hľadiska tvoria
obyvateľstvo tejto krajiny na 59 % Lotyši a
29 % Rusi, pričom viac ako tretina ľudí žije v
hlavnom meste Riga. Riga, založená v roku
1201, je s počtom obyvateľov 730 000
najväčším
mestom
všetkých
troch
pobaltských štátov. Jej Socha slobody je
vďaka svojej výške 43 metrov jedným z
najvyšších monumentov v Európe. Lotyši
hovoria, že ju venovali Amerike práve oni.
Preto som si pri prílete pripadala ako
v Amerike / dve krajiny jednou ranou ?/.
Lotyšsko sa znova osamostatnilo od
Sovietskeho zväzu v roku 1991. Nachádza sa
na pobreží Baltského mora ako rovinatá
krajina s veľkými borovicovými lesmi –
nádhera. Pri cestovaní autom som si
predstavovala, že každú chvíľu vybehne
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z toho lesa rozprávková baba Jaga alebo Nastenka. Tie borovice dosahovali obrovskú výšku a lemovali autostrády, aj
prašné cesty. V lesoch žije aj veľa druhov zveri / niet pytliakov /. Lotyšsku sa hovorí aj zelené ekologické srdce
Európy. Stavby v mestácha na dedinách sú ako u nás v čase rozvíjajúceho sa socializmu.Z môjho pohľadu je Lotyšsko
chudobnejšia krajina, ako Slovensko. Bohatá však na vzťahy a emócie. Bohatá na krásnu ruskú / či lotyšskú ? /
históriu. Bohatá na zvyky a tradície.
Preto
ma
zaujala.S mojimi
vrstovníkmi som sa dohovorila po
rusky, mladí ľudia / tak ako u nás / sa
dohovoria
po
anglicky,
ale
materinská reč Lotyšov je lotyština.
Rýchla, zvučná a pre nás Slovákov
ťažká. Lotyšsko patrí do EÚ, v tomto
roku tam zaviedli euro. Pre
porovnanie so Slovákmi: dôchodca
v Lotyšsku má 170 eur a priemerná
mzda je tam 250 – 300 eur.
Cenyv obchodoch
sú
ako
na
Slovensku. A ľudia nehundrú. Aj keď
veľa nezarobia, služby sú na úrovni.
Veď uznajte sami. V kaderníctve sa
mi venovali dve hodinyza desať eur.
Jedlo Vám Lotyši pchajú aj ušami. Sú
pohostinní, úctiví a nie sú vôbec
lakomí. Povestní sú pirôžkami, ktoré
plnia všeličím možným. Najviac mi
chutili plnené mletým mäsom. Ryby
/ pretože ich majú dostatok /
pripravujú na sto spôsobov a všade dávajú kôpor. Vyskúšajte si doma poliať uvarené zemiaky maslom a posypať
čerstvým kôprom. Mňam. Zatvorte oči a budete sa cítiť ako v Lotyšsku.
Na koniec som si nechala históriu. Moja srdcová záležitosť. Krásne pravoslávne chrámy, zámky, kaštiele, ktoré som
obdivovala iba zvonku, nakoľko nebol čas. Myslím, že svojimi historickými skvostami môžu konkurovať Lotyši
Francúzom. Bola som na zámku Rundále.Je to vlastne druhé Versailles. Kým Versailles je obrovský
a preplnený,RundálePalace je menší, ale s podobnou eleganciou, a naozaj krásnymi záhradami. V záhradách Rundále
rastie 2450 druhov ruží a 12 000 druhov rastlín a kvetov.Konajú sa tu svadby, na ktorých si pripadáte ako v časoch
dávno minulých. Akoby sa práve tam zastavil čas. Baroko, okolo roku 1740. Aj ja som bola na takejto svadbe.
V Lotyšsku, na tomto nádhernom mieste. Ženil sa tam môj syn.Goodluck, Latvia. Veľa šťastia, Lotyšsko.
Jana Humená

Pozvanie pre seniorov
Srdečne pozývame všetkých našich
občanov nad 60 rokov na posedenie
z príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré
sa bude konať v sobotu
8. novembra 2014 o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Vlachoch.
Tešíme sa na vás! 
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Vlachy
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia vo Vlachoch, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţepre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Brezniak, 43 r., štátny zamestnanec, Vlachy – Vlašky č. 17, SMS
Ladislav Guoth, 61 r., starosta, Vlachy – Vlašky č. 22, KDH
Dagmar Chvojková, Ing., 35 r., odborná referentka, Vlachy – Krmeš č. 333, SNS
Peter Madliak, 39 r., SZČO, Vlachy – Krmeš č. 289, nezávislý kandidát
Mirka Strmenská, 47 r., administratívna pracovníčka, Vlachy č. 130, nezávislá kandidátka
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Vlachy

15. novembra 2014
Miestna volebná komisia vo Vlachoch, podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţepre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RenataBolibruchová, 36 r., skladníčka, Vlachy – Krmeš č. 208, SNS
Jozef Forgáč, 63 r., dispečer, Vlachy – Vlašky č. 282, KDH
Patrik Hlavatý, 22 r., servisný technik, Vlachy – Krmeš č. 185, SNS
Dagmar Chvojková, Ing., 35 r., odborná referentka, Vlachy – Krmeš č. 333, SNS
Jana Klubicová, 40 r., ţivnostníčka, Vlachy – Krmeš č. 263, SNS
Michal Krčula, 28 r., vodič, Vlachy – Krmeš č. 244, SNS
Igor Lenčo, 45 r., elektrikár, Vlachy – Krmeš č. 270, KDH
DavidLovich, 19 r., pracovník marketingu, Vlachy – Vlašky č. 55, nezávislý kandidát
František Németh, Ing., 35 r., zamestnanec SVP š.p., Vlachy č. 148, SNS
Ján Podhor, 57 r., návesný majster, Vlachy č. 281, KDH
Mirka Strmenská, 47 r., administratívna pracovníčka, Vlachy č. 130, nezávislá kandidátka
Ivona Tonková, 42 r., čašníčka, Vlachy – Krmeš č. 236, SNS
Jozef Veverica, 67 r., dôchodca, Vlachy – Krmeš č. 247, KDH

Vážení čitatelia, od budúceho roka bude redakčná rada našich novín pracovať v novom zložení, veľmi radi
privítame vaše názory na ich obsah, čo vám v nich chýba, čo by vás zaujímalo. Potešíme sa aj ďalším
dopisovateľom, lebo čím nás bude viac, tým budú zaujímavejšie a pestrejšie. Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň.
Dagmar Bruncková
Vlachanské noviny vydáva Obec Vlachy, 032 13 Vlachy 126, IČO: 315877, tel. č. 044*5593121, e-mail: info@obecvlachy.sk. Evidenčné číslo: EV
4057/10. Šéfredaktor: Mgr. Dagmar Bruncková. Redakčná rada: Ladislav Guoth, Michal Krčula, Miroslav Hric ml., Róbert Klubica. Periodicita: 3x
ročne. ISSN: 1339-3359 Tlač: Freetechservices, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Náklad: 240 ks. Ročník: IX. Spravodaj č. 2-3/2014, distribúcia pre
občanov obce zdarma. Dátum vydania: november 2014
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