VLACHANSKÉ
NOVINY
Ročník XII. Spravodaj č. 2/2017
Medzi najkrajšie symboly „sviatkov
radosti a pokoja“ patrí vianočný
stromček, pri ktorom sa schádza
rodina.
Ešte pred príchodom kresťanstva
mali pre ľudí výnimočný význam
celoročne zelené stromy, najmä
ihličnany. Pohania si v období
zimného slnovratu zdobili svoje
príbytky ihličím, šiškami, ale aj
sviečkami. Robili tak preto, lebo
verili, že tieto dekorácie majú
magickú silu a ochránia ich domovy
nielen
pred
zlými
duchmi,
bosorkami, ale napríklad aj pred
chorobami.
Starovekí
Rimania
zdobili jedľou svoje kostoly počas
Saturnálií,
osláv
venovaných
Saturnovi. Toto všetko však bolo ešte
stále veľmi ďaleko od vianočného
stromčeka, aký poznáme dnes.
Už asi nikto presne nezistí, kedy a kto
ozdobil po prvý raz na Vianoce
ihličnatý strom. Zvykov bolo mnoho a
naše ďalšie pátranie nás zaviedlo asi
1000 rokov dozadu, do severnej
Európy, kde si ľudia vešali ihličnaté
stromy dole hlavou zo stropu.
V niektorých oblastiach severnej Európy si ľudia zvykli klásť vetvičky čerešne alebo hlohu do kvetináčov v nádeji, že
im v tomto zimnom období zakvitnú. Objavujú sa aj záznamy, že ozdobené stromčeky sa nosili od domu k domu.
V stredovekom Nemecku sa počas pašiových hier pred kostolmi stavali akési drevené pyramídky, ktoré mohli
reprezentovať rajský strom.
O oficiálne prvenstvo v stavaní vianočného stromčeka sa prú dve mestá. Prvým z nich je Tallin, kde bol prvý
vianočný stromček postavený v roku 1441. Druhým je Riga, kde sa podľa údajov objavil o čosi neskôr, až v roku
1510. Tieto stromčeky boli postavené na námestí, no to, čo sa dialo okolo nich, stále veľmi nepripomínalo naše
tradičné vianočné stromčeky. Ľudia okolo nich tancovali a nakoniec ich zapálili. Ďalší ozdobený strom v období
Vianoc sa objavuje na jednom obraze z Nemecka. Obraz z roku 1521 zobrazuje sprievod so stromom a biskupa
idúceho na koni za ním.
Hovorí sa, že prvou osobou, ktorá doniesla ozdobený vianočný stromček do príbytkov, bol nemecký kazateľ Martin
Luther v 16. storočí. Legenda hovorí, že ako kráčal lesom noc pred Vianocami, pozrel sa smerom hore, aby uvidel
hviezdy. To, čo uvidel bolo také krásne, že doma deťom povedal, že mu tento výjav pripomenul Ježiša, ktorý opustil
nebeské hviezdy, aby prišiel na Zem počas Vianoc. Ďalšia legenda, opäť z Nemecka, rozpovedá iný príbeh o tom, ako
sa vianočný stromček dostal do našich príbytkov. Počas jednej chladnej noci na Vianoce lesníkovi a jeho rodine
zaklopalo na dvere malé chudobné chlapča. Rodina ho nakŕmila a uložila do postele svojho najmladšieho syna.
Nasledujúce ráno zobudil rodinu spev anjelov a malý chlapec sa premenil na Ježiša. Božie dieťa na znak vďaky potom
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darovalo rodine vetvičku jedle. Od toho dňa si ľudia pripomínali tento zázrak tým, že si na Vianoce nosili domov
vianočné stromčeky.
Toto boli legendy, pekné príbehy, ale teraz poďme naspäť k skutočným vianočným stromčekom a ich histórii.
V Nemecku sa prvé vianočné stromčeky ozdobovali najmä jedlými ozdobami, ako napríklad perníkmi alebo
jabĺčkami. Až neskôr sa začali vyrábať sklenené ozdoby. Zo začiatku sa postava malého Ježiška kládla na vrch
stromčeka, neskôr to bol anjel alebo hviezdička.
Do Veľkej Británie zavítal prvý vianočný stromček až niekedy okolo roku 1830 a populárnym sa stal až v roku
1841, keď princ Albert (pôvodom z Nemecka) nechal postaviť vianočný stromček na zámku vo Windsore. Aj
v našich končinách sa vianočný stromček rozšíril až v 19. storočí. Ľudia ich krásne zdobili slamenými ozdobami
a sušeným ovocím.
V 19. storočí boli vianočné stromčeky zdobené najmä sviečkami, no kvôli nebezpečenstvu požiaru vymyslel
Američan Ralph Morris v roku 1895 elektrické svetielka. Ak si myslíte, že umelé vianočné stromčeky sú novinkou
posledných rokov, mýlite sa. Veľmi populárne boli už začiatkom 20. storočia, kedy sa objavili aj prvé farebné
stromčeky. Nie je dôležité to, či budeme mať doma umelý alebo živý vianočný stromček. Dôležitá je láska medzi
nami, ak ju vieme rovnako rozdávať, ako prijímať, bude pre nás tým vianočným darom najväčším. (zdroj – internet)
Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2018.
Ladislav Guoth
starosta

Opäť nastalo obdobie, kedy by sme sa mali zamyslieť nad podstatou najkrajších
sviatkov v roku. Aby sme ich mohli prežiť nielen vo sviatočnej nálade, ale hlavne
dobre duchovne pripravení. A na to nám slúži obdobie Adventu. Nájdime si počas
neho viac času na modlitbu, rozjímanie nad Božím Slovoma iste premýšľajme a
uvedomme si, čo to vlastne na Vianoce oslavujeme.Slávime narodenie Spasiteľa.
Obdaruvávame sa darmi, lebo sme dostali ten najväčší dar – Božieho Syna. Boh sa
stal jedným z nás, aby sme pochopili, že je na našej strane. Jeho láska k nám
nepozná hranice, lebo práve láska je bezhraničná. Stal sa človekom, aby sme boli
ľudskí. Dal nám návod, ako zmysluplneprežiť život.
Prajem všetkým Požehnaný adventný čas, radostné slávenie sviatkov Narodenia
Pána a všetko dobré aj v roku 2018.
Mgr. František Plučinský, farský administrátor v Liptovskom Michale

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V
ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy,
tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na
tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: “Aby bol
Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom.”
Požehnané sviatky narodenia Božej lásky, naplnené pokojom, radosťou, pohodou
a Božou prítomnosťou vám želá Váš duchovný pastier Mgr. Ján Molčan
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Vlachanských novím obecné zastupiteľstvo zasadalo 4x. Dňa 21. 6. 2017 obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2017, čerpanie rozpočtu k 31.5.2017, schválilo
plan práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017, schválilo bez výhrad záverečný účet obce Vlachy za rok
2016, súhlasilo s prenájmom pozemku KN – E č. 107/40 v k.ú. Vlachy pánovi Marekovi Hiklovi, nesúhlasilo s
predajom časti pozemku KN-C č. 489/1 v k.ú. Vlachy Mgr. Marianovi Krúpovi, taktiež nesúhlasilo s prenájmom
obecnej garáže pánovi Jaroslavovi Hricovi. Obecné zastupiteľstvo schválilo uplatňovanie finančného rozpočtu
obce Vlachy od roku 2018.
Dňa 16.8.2017 obecné zastupiteľswtvo schválilo spolufinancovanie 5%, t.j. 1.500 Eur z rozpočtu obce pre
project “Požiarna zbrojnica – ohlásenie stavebných úprav”, zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.7.2017,
rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
Dňa 20.9.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu na poľnohospodársku pôdu, predmetom ktorej
bol pozemok KN-E č. 107/40 v k.ú. Vlachy pre pána Mareka Hikla bezodplatne na obdobie 5 rokov v celosti, v
sume 0,- Eur za podmienky vykonávania údržby celého pozemku a umožnenia prístupu vlastníkov k susedným
nehnuteľnostiam. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie komtrolu plnenia uznesení, čerpanie rozpočtu k
31.8.2017, správu o činnosti hlavnej kontrolórky za September 2016 až august 2017, uznieslo sa na Všeobecne
záväznom nariadení obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe
určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti obce Vlachy, schválilo rozpočtové opatrenie č.
5/2017.
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 8.11.2017 zaoberalo prípravou rozpočtu na rok 2018 a
zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2017. Znenia rozpočtových opatrení nájdete na obecnej stránke
www.obecvlachy.sk, v časti rozpočet.
V súvislosti s poplatkom za komunálny odpad, dôjde k úprave smerom hore, nakoľko obec bude za vývoz
komunálneho odpadu doplácať v roku 2017 približne 1.300 Eur. Poplatok bude zvýšený približne o 1,- Euro,
výška sa rozráta na osobu a deň. Priemerný počet kuka nádob, ktoré sú vyvážané každé dva týždne sa
pohybuje okolo 320, v letných mesiacoch o cca 50 viac. Obec stále dotuje vývoz veľkokapacitných kontajnerov,
takže poslanci navrhli, aby boli veľkokapacitné kontajnery umiestňované v obci len každý tretí mesiac, a to
nasledovne:

Január: 1 ks (Jednota Krmeš)
Apríl: 1 ks Krmeš + 2 ks Vlašky, Vlachy v rámci jarného upratovania
Júl: 2 ks (Jednota Krmeš)
November: 2 ks (Jednota Krmeš)
Po ukončení 1. polroka 2018 sa urobí opäť komplexná analýza výdavkov za vývoz komunálneho odpadu.
Ak počet kuka nádob a vriec pri nich neklesne, ale narastie, budete musieť rátať s ďalším navyšovaním
poplatku za komunálny odpad od roku 2019. Stále sú v obci občania, ktorí neseparujú, ktorí majú
priveľký počet vriec pri vývozoch kuka nádob, je ťažko pochopiteľné, aby jeden človek v dome vyvážal
každé dva týždne dve plné nádoby, či iný ku kuka nádobe položil tri vrecia listov zo stromov, resp. vrecia
so zeleným odpadom, či plastovými fľašami. Takže tí, čo poctivo separujú budú naďalej doplácať na tých,
ktorí tak nerobia, aj keď v Krmeši vzniklo ďalšie miesto na separovaný odpad. 

Od mesiaca január 2018 je potrebné, aby si každá domácnosť vyznačila na
svojom kontajneri svoje súpisné číslo.
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,,Plastom, toxickými látkami, ťažkými kovmi či
splaškami odpadových vôd znečistené oceány,
moria, rieky, priehrady a potoky” Takto nejako
znejú správy, ktoré sa dennodenne dostávajú k nám
z novín či televízie. Zalomíme rukami, pokrútime
hlavami a skôr, ako sa nad tým stihneme naozaj
vážne zamyslieť, vystrieda ich ďalšia správa.
Väčšinou nepodstatná, nás sa netýkajúca, no z
pohľadu autora šokujúcejšia. A opäť nič neriešime.
Poďme sa teraz, ale zamyslieť. Ako sa to všetko do
tých morí, riek a priehrad naozaj dostalo?
Nechcem rozprávať o veľkých priemyselných

fabrikách, či nadnárodných korporáciách, ktoré sú
najpodstatnejšími znečisťovateľmi. Tiež nechcem
hovoriť o iných mestách, či dedinách, ktorých sa
tento problém tiež týka. Chcem hovoriť len o nás,
ľuďoch z dediny. Odpoveď na moju otázku by
mohla vyzerať asi takto: tak, ako sa dažďová voda z
jarčekov, spod úpätia Chabenca vlieva do
Kľačianky, tá do Váhu, ten do Dunaja, ten do mora
… tak i ten odpad sa tam dostal takým istým
spôsobom. Kľačianka, potok pretínajúci podstatnú
časť našej dediny. O ňom chcem hovoriť.
Podčiarknuté: Ľudia- versus - Kľačianka.

Keď som bol malý chlapec, po potoku plávali divé kačky, na brehoch bolo vídať užovky, všade rástli černice a
hlavne v potoku plávali ryby. Množstvo rýb, ktoré sme holými rukami chytali. Čo tam pláva dnes? Buďme na
chvíľu úprimní.
Domovým septikom, žumpám alebo ,,najlepšie” priamym rúram na splašky odpadových vôd, vyvedeným do
Kľačianky, sa venovať nechcem. Nie žeby ma to netrápilo, no je to už vyšší level. Mal by to byť prvoradý záujem
štátu, samosprávy, Povodia Váhu, či Rybárskeho zväzu vo vzťahu k ekológii. Ľudia si, bez finančného príspevku
na sólo domové čističky alebo celoplošného systému odkanalizovania obce, sami od seba kanalizáciu
neprerobia. Taký naivný nie som. Začnime teda omnoho jednoduchšími vecami, na ktoré nepotrebujeme žiadne
financie. Stačí len trošku sedliackeho rozumu a pozitívneho vzťahu s prírodou, ako takou.

Uhoľný popol z ústredného kúrenia a pokosená
tráva z trávnikov záhrad sa stala akýmsi
štandardom, bežnou súčasťou brehov Kľačianky.
Popol pritom odvezú v odpadových nádobách
smetiari a bezpečne uložia v izolovanom smetisku v
Partizánskej Ľupči. Pritom popol z uhlia obsahuje
značný podiel sedimentárnych hornín a v dôsledku
toho i pomerne vysoké množstvo ťažkých kovov
(vrátane
rádioaktívnych
látok,
ako
je tórium a urán). Uhoľný popol nie je vhodný ani
ako hnojivo hlavne pre zeleninu a ovocie, pretože
by ťažkými kovmi mohli byť zamorené
vypestované produkty a po konzumácii i človek.
Ten istý prípad nastáva, ak sa popol dostane do

vody, do potoka. V podobe vylovených rýb z riek a
priehrad, sa takto dostáva až na náš stôl. Čo sa týka
trávy, tak sa každý z občanov zaviazal a dokonca je
VZN obce Vlachy povinný zriadiť si vlastné
kompostovisko na zelený odpad. Z popola, trávy a
zeleného odpadu všeobecne vznikajú sedimenty,
ktoré zanášajú korytá riek a hlavne priehrad. Laicky
povedané, do takej priehrady sa vôjde potom menej
vody a tým vznikajú straty pri výrobe elektrickej
energie. Ďalšie náklady vznikajú na vybratie a
uskladnenie týchto sedimentov. Problémom ostáva
aj vyhľadávanie vhodnej lokality na skládkovanie.
Dochádza k zníženiu ekonomickej efektívnosti
vodných diel, ako takých. Áno, stále pritom
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hovoríme o obyčajnej pokosenej tráve z nášho nádherného trávnika a nezhorených zvyškoch horľavých tuhých
látok.

Plastové a sklenené fľaše nahádzané v potoku! Nepochopím, veď len v miestnej časti Krmeš sú tri zberné
miesta. Je tým zabezpečený dostatočný proces recyklácie oboch druhotných surovín. Alarmujúce je, že doba
rozpadu PET fľaše je 80 až 100 rokov (záleží od druhu PET fľaše ) a skla až 1 000 rokov!!!! V potoku hodená
plechová nádoba z montážnej peny!!! Niekto si zatesní okná a fuk obal do potoka! Alebo vankúš, plný
molitanu, na ktorom niekto roky sedel/ležal. Vankúš mu slúžil, robil mu službu. A keď sa zoderie jednoducho
ho hodíme do vody? V zime, nevadí že zamrzne v ľade. Toto všetko patrí do potoka??? Koľko vody musí ešte
pretiecť v Kľačianke, kým zmeníme svoje myslenie?
Špičkou ľadovca v tejto otvorenej problematike, vo vzťahu Kľačianka a človek z môjho pohľadu je igelitový
sáčok, naplnený vyfajčenými cigaretovými ohorkami a prázdnymi obalmi s cigariet, zaviazaný na uzlík a
pustený dole vodou. Bez ohľadu na fakt, že som nefajčiar, sa inteligencia tohto spoluobčana číslom nedá ani len
vyjadriť! Ľudia, uvažujte! Každý z nás formou obecného úradu je povinný platiť a platí za komunálny
odpad bez ohľadu na to, či má jednu, či dve, či tri popolnice! Tak načo do potoka? Keď som už spomenul
cigaretové ohorky, tak sa tiež pýtam: ,, Ako je možné, že popri hlavnej ceste v Krmeši sú hojne nahádzané ?”
Pritom celý úsek lemujú popolnice, vyložené pred domami! Doba rozpadu cigaretového ohorku s filtrom je 15
rokov!

Alebo sa mýlim, možno sa zle nato pozerám. Ľudia, ktorí toto robia, sú vlastne novodobí ekonómovia. Pre
vysvetlenie, komunálny odpad vysypú do alebo ku potoku. Tým pádom ho neodvezie OZO na skládku v
Partizánskej Ľupči. Tonáž za odpad bude menšia, takže bude menšia i cena za odvoz a uskladnenie a obec v
konečnom dôsledku ušetrí. A potom už len počkáme na jarné topenie snehu, či jesenné lejaky, kedy sa všetka tá
snehová, či dažďová voda vleje do Kľačianky a tá svojou silou tie brehy pekne uprace. Toto je cesta? Ale
problém sa tým nevyrieši, len sa posunie. Z brehu Kľačianky na breh Váhu. Stále sme však v jednom a tom isto
katastri, v tej istej dedine. Našej. Potok Kľačianka má dĺžku, od prameňa k vtoku 16 kilometrov, z toho 8
kilometrov
prechádza
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zalesneným terénom. Zvyšných 8 kilometrov užívajú ľudia z troch dedín. Je načase, aby sme sa cez túto
problematiku začali dívať trošku ďalej, ako je len hranica nášho vycipkaného súkromného
pozemku. Napríklad cez to, čo tu zanecháme naším vnukom a ich deťom. Akú pôdu,
vzduch, či pitnú vodu. Pretože znečistením pozemných vôd sa veľmi ľahko znečistia aj podzemné zásoby vody.
Voda je u nás na Slovensku, všade okolo nás. Aj vďaka dobrým zásobám a kvalitnej pitnej vode je táto téma
u nás naozaj na okraji záujmu. Tým sa na prvý pohľad môže zdať, že problém znečistenia vody sa nás netýka, že
máme pitnej vody dostatok a že to je problém skôr rozvojových krajín. Skutočnosť je ale iná. Ročne sa zásoby
pitnej vody zmenšujú o cca 0,5 až 1%! A nie je zložitá matematika vypočítať, kedy sa asi minú. Uznávam,
niekto môže namietať, že niektoré mnou opisované veci priplávali k nám zo susedných obcí. Možno veľa vecí
áno. Ale, ak na plechovej nádobe z montážnej peny nie je ani len rozmočená, či poškriabaná etiketa a igelitový
sáček s ohorkami je stále nafúknutý, tak to asi nepriplávalo z Kľačian a ani len z Ľubele. Bolo by to veľmi
pohodlné, až alibistické, hodiť to všetko na horných susedov. Tieto nezodpovedné indivídua hľadajme medzi
sebou.
Priatelia, či sa vám tieto riadky páčili, či nie, isté je jedno: smetisko si z dediny robíme my sami. Zmyslom tohto
článku nie je v žiadnom prípade na niekoho poukazovať, hľadať konkrétneho, zodpovedného vinníka. To sa
vlastne vo väčšine prípadov ani nedá. Mojím úmyslom je len vyvolať v človeku vnútorný hlas svedomia, ktorý
tam určite niekde je. Aby si začal klásť otázky, či by sa v smere nakladania s odpadom nedalo urobiť predsa len
trochu viac. Všetci chceme predsa žiť v peknej a čistej dedine. Tak preto niečo urobme! A taktiež si všímajme a
upozorňujme na nezodpovedné správanie sa iných. Bolo by naozaj krásne, keby sa nám tie ryby do tej
Kľačianky predsa len vrátili. K dnešnému dňu ani samotný rybársky zväz neuvažuje so zarybnením tohto
úseku. Ak ste pozorne čítali, tak na odpoveď prečo, máte niekoľko pádnych argumentov.
Pri výkone svojho zamestnania prejdem podobnými dedinami od Telgártu až po Oravskú Lesnú. Všímam si a
môžem zodpovedne povedať, že situácia je v tomto smere niekde naozaj horšia, no niekde podstatne lepšia.
Takže toto nie je problém len našej obce. Žijú tu rozumní ľudia, nemáme v obci žiadnych asociálov, no pohľad
do potoka niekedy tomu nenasvedčuje. Ja i moja rodina máme vo vzťahu k životnému prostrediu stále čo
zlepšovať. Ale veci spomínané v tomto článku by sme do potoka nikdy nehodili. Všetci vychovávame deti a už
odmalička im treba vysvetľovať a vštepovať pojmy ako triedený zber, recyklácia, zneškodnenie odpadu, či
ekologická zodpovednosť. Niekto múdry raz povedal: Silu prírody treba využívať, nie zneužívať! A iný
múdry: Príroda bez človeka môže prežiť, ale človek bez prírody nie. Riaďme sa radšej týmito nadčasovými
myšlienkami, ako frázou: Po mne potopa!
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami a novým rokom vám prajem veľa zdravia, rodinnej pohody a životného
optimizmu.
Bc. Miroslav Hric

Milí spoluobčania, chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy o
zbierku posteľného prádla pre Nemocnicu s Poklinikou v Lipt. Mikuláši, ktorú som
odovzdala 14.9.2017 na oddelení neurológie a ďalší balík som odovzdala pre Zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb v Lipt. Mikuláši. Spolu sme vyzbierali cca 50
kusov posteľného prádla, za čo všetkým srdečne ďakujem. Zároveň mi je ľúto, že druhá
výzva na zber vrchnákov z plastových fliaš stroskotala na tom, že vedrá, ktoré boli na to
určené a umiestnené k plastovým kontajnerom označené nálepkou, záhadne zmizli.
Smutné, že niekomu práve takéto vedrá chýbali. Ale ak by mal niekto chuť, môže vrchnáky
zbierať a priniesť mi ich domov. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí s láskou a zo srdca
pomohli ... Ď A K U J EM.
Jana Klubicová( Chlebová) poslankyňa Obce Vlachy
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V prvú septembrovú sobotu, na pravý obed, sa oficiálne začal Deň obce 2017 a oslavy 755. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vlachy. Tak, ako po ostatné roky, sa táto akcia odohrávala v Kultúrnom dome Vlachy a
hlavne
v jeho
tesnej
blízkosti,
čo
kládlo
zvýšené
nároky
na
organizáciu
dopravy.

Deň obce odštartoval cyklistickými pretekmi, v ktorých si svoje sily zmerali nielen deti, ale aj ich rodičia.
Preteku sa zúčastnilo tridsať detí v piatich kategóriách a osemnásť dospelých v jednej kategórii. Dosiahnuté
časy, no hlavne nenapodobiteľné štýly jazdy na bicykli, prednostne našich nežnejších polovičiek, stáli naozaj za
to. Nakoniec všetko dobre skončilo. Nikomu sa nič nestalo a celý pretek našťastie nedopadol tak, ako v tom
vtipe:
,,Že kedy má cyklista na ceste prednosť? Keď sa vezie v sanitke“. Obyvatelia našej obce, ako aj početní hostia
z iných lokalít Slovenska sa zabávali pri vystúpeniach folkrólnych skupín Porubian zo Zemplína, Liptov
z Ružomberka, Chabenec z Dúbravy, či čisto mužského zoskupenia Sliačania z Liptovských Sliačov.
Náš kuchársky tím navaril približne 600 porcií gulášu,
pitný režim a občerstvenie bolo zabezpečené na
niekoľkých miestach v okolí kultúrneho domu.
Sprievodnými akciami bolo kladenie venca k pamätníku
SNP, výstava automobilov -veteránov, maľovanie na tvár,
vozenie sa na koníkoch, šantenie v pene nastriekanej
dobrovoľnými
hasičmi a ďalšími predajnými, či
prezentačnými akciami. Zaujímavou časťou programu bolo
i žrebovanie tomboly, kedy sa pri vtipnom, héliovom
komentári moderátorov medzi ľudí rozdelilo množstvo
pekných a hodnotných cien.
Vrcholom večera bolo vystúpenie skupiny PLOŠTÍN PUNK,
na ktorú sme sa všetci tešili a ktorej prítomnosť k nám zasa
dotiahla fanúšikov a návštevníkov z celého širokého okolia.
Texty ich pesničiek viac, či menej rezonujú v každom z nás
a tak si tí zdatnejší zaspievali a my, menej zdatní sme sa
aspoň vykričali. Ale, spokojní boli všetci. Bodku za večerom
dal DJ Rudo.
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Ak bol Ploštín Punk najväčším ťahákom dňa, tak druhým v poradí bol určite 8. Ročník súťaže vo varení
bryndzových halušiek. Priznám sa, že keď sme v lete 2010 organizovali Deň obce a s ním 1. ročník tejto
súťaže, bol som trochu skeptický. Spolu s ďalšími kolegami sme boli v neistote, či o toto podujatie budú mať
občania obce vôbec záujem. Pretože sú to práve ony, pre ktorých sa táto akcia organizuje. Naše obavy sa
našťastie nenaplnili. I za daždivého počasia sa tu zišlo niekoľko tímov, ktoré chceli silou mocou ukázať svoje
kuchárske umenie. Skoro všetkým sa to i podarilo. No boli i takí, ktorí štádium uvarenia bryndzových halušiek
prešvihli a namiesto nich navarili kulašu . Zjedlo sa však všetko. O nejakej ,,kulaši“ sa nedá ani len hovoriť pri
tohtoročnom ročníku. Za tie roky sa tímy vyprofilovali, ostrieľali, i vo varení podučili. Toto sobotňajšie
popoludnie sa za kotlíky postavilo deväť trojčlenných družstiev. Tímy boli zaujímavé nielen svojím zložením,
ale hlavne svojimi názvami. Možno chceli nimi len upútať pozornosť a možno súpera zastrašiť. No posúďte
sami: Divadelníci, Bytovkári, Krmešskí diabli, Liptovská trojka, Dievky od Ďurišov, Trio z Venuše,
Sliačania, Kubánky, Trio z Marsu.
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Hlavným kritériom hodnotenia bola samotná chuť
halušiek, pomocným kritériom výzor. Chuť je
ročníka doplníme i objektívny pohľad, ktorý
zohľadní čas, rýchlosť uvarenia. Tú najťažšiu úlohu
rozhodnúť,
ktoré
bryndzové
halušky
sú
najchutnejšie, si tento raz zobrala na svoje plecia
pätica rozhodcov, ktorých som náhodným
oslovením vybral spomedzi návštevníkov Dňa obce.
Mnohí oslovení návštevníci odmietli ísť do tejto
komisie, možno aj preto, že cítili váhu
zodpovednosti. Komisia, po dlhom ochutnávaní,
porovnávaní, zapisovaní, vzájomnej konzultácii,
prerastajúcej v niektorých prípadoch až k hádke, sa
nakoniec rozhodla. S počtom bodov 38 vyhralo
čisto ženské, veľmi pohľadné družstvo Trio
z Venuše. Ešte raz gratulujem a ostatným
pripomínam, že hlavnou myšlienkou tejto akcie nie
je zvíťaziť, ale zabaviť sa. Áno, áno aj chutne sa

subjektívnym spôsobom hodnotenia, každému
z nás chutí totiž niečo iné. Preto od budúceho
najesť, ale hlavne baviť okolitý svet. A žiadne
konšpirácie o výsledku poprosím.
Bola to skvelá, aj keď finančne a organizačne
náročná akcia. Nezainteresovanému divákovi by sa
mohlo zdať, že všetko bolo presne načasované,
všetko odsýpalo, ako má. Pravdou ale je, že tomu
predchádzala niekoľkotýždňová príprava a detailné
plánovanie. Poďakovanie preto patrí Obecnému
úradu
Vlachy,
poslancom,
zamestnancom,
sponzorom, ale hlavne dobrovoľníkom z radov
jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci.
Z oblakov už začínajú poletovať prvé snehové
vločky, ale ja sa už teraz teším na ďalší letný,
slnkom zaliaty ročník tejto vydarenej akcie.
Bc. Miroslav Hric

Len na dve miesta, kde som bola doteraz, sa nikdy nevrátim. Do Osvienčimu a do Černobyľu. Preto som sa ani
na jednom z ich nedokázala odfotiť. Neľutujem však. Čo zlé človek spôsobil, to sa musí pamätať. Navždy.
Tešila som sa na Kyjev, hoci som z neho veľa nestihla. Na Černobyľ som bola zvedavá. Nasledujúci opis dní na
Ukrajine určite nebude odborný, oficiálne informácie si vie každý dnes nájsť. Poviem len toľko. Všetky závažné
dôkazové materiály má Rusko, ktoré ich Ukrajincom nechce vydať. Mnohé však bolo úplne inak, ako je
publikované. Ukrajina sa snaží získať vlastné zdroje, robí vlastný výskum. Súčasťou neho boli aj naši dvaja
sprievodcovia. Mladí vedci Miška, Slovenka a jej ukrajinský priateľ Alex. Obaja nesmierne nadšení pre to, čo
robia, s vedomosťami, ktoré neviem publikovať, lebo som si všetko nedokázala zapamätať. Bolo toho moc. Aj na
naše nohy. V priemere 8 hodín denne som chodila. Chodila. Nesedela, neopierala sa. Lebo všade bola
kontaminácia, hlavne v betóne, pôde, asfalte, machu, puklinách v chodníkoch ... keby mi niečo spadlo na zem,
musela by som to nechať tam.
Ale najskôr k metropole Ukrajiny. Kyjev je z môjho pohľadu krásny. Milými a ochotnými ľuďmi, ktorí sa so
mnou bez problémov rozprávali po rusky. Čistotou,
veľkosťou, skvelým jedlom, vodkou, z ktorej ma
nestriaslo
...
prekrásnymi
pravoslávnymi
chrámami. Žiaľ, stihla som len jeden ... ten
najkrajší a najväčší. Kyjevsko-pečorskú lavru.
Jemu podobných, hoci menších, komunisti zrovnali
so zemou po celom bývalom ZSSR. Zrovnali so
zemou nielen chrámy, ale tým aj vlastnú históriu a
svoju identitu. Za to vystavali novú. Šedú,
bezfarebnú, bolo to vidieť práve z miesta, kde stojí
pamätník hladomoru z ich socialistickej minulosti.
Na jednej strane Dnepra megalomanské sivé
sídlisko, na druhej strane majestátny pravoslávny
chrám. Kyjev môj ... nemala som na teba čas. Raz sa
vrátim. 
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Cieľom môjho výletu bol Černobyľ. Prvý deň sme strávili v Černobyľskej oblasti, 10 km od atómovej elektrárne,
v meste Černobyľ. Rovnako vyľudnené, ako Pripjať, rovnako zarastené chodníky, polorozpadnuté budovy,
nekonečné ticho. Utajené mesto, na mapách označované ako detský tábor. Utajované preto, lebo sa tu nachádzal
jeden z troch veľkých radarov bývalého ZSSR. Duga radar ... 800 metrov dlhý. Postavený za účelom špionáže.
Riadiace centrum, kde by stlačením jedného gombíka začala nukleárna vojna. Prvá a posledná. Miesto, kde žili a
pracovali ľudia, kde iní sa nedostali, mesto, kde platil zákaz vstupu. Jeho porušenie sa trestalo. Nie výstrelom do
vzduchu. Priamym zásahom. Temná doba histórie, však išlo o to, kto má viac. Zbraní akéhokoľvek druhu. Hoci
víťazov by v ďalšej vojne nebolo.
Večer však bol veselší. Ubytovaní na dače v malej ukrajinskej dedinke, kde bola tma a nebolo počuť nič len
cvrčky, krik nahnevanej manželky od susedov a náš smiech takmer do ranných hodín. Pivo po náročnom,
veľmi horúcom dni, padlo vhod. Keby sme tušili, aký ťažký deň nás čaká, šli
by sme do postelí skôr. Nuž, ale kto na dovolenke počíta, koľko hodín spí?
A tak ... bez vody a jedla (nik nám nepovedal, že si deň predtým máme
kúpiť zásoby aj na deň tento, lebo že žiadna reštaurácia nebude nablízku),
v povinne dlhých nohaviciach, košeliach s dlhými rukávmi sme sa vybrali
priamo do atómovej elektrárne. Pracuje tam stále asi tisícka ľudí ... na
dokončievaní nového sarkofágu havarovaného reaktora. Bude ukončený v
tomto roku. Funkčná je aj rozvodová elektrická sieť, tá funkčná aj zostane.
Slovo sievert sa opakovalo každú chvíľku. Na miestach, kde Miška merala
silu žiarenia. Priznám sa, že som ho doteraz možno počula akurát tak na
nejakej hodine fyziky na strednej ... a verím, že už ho počuť nebudem nikdy.
Odborná prednáška zamestnanca elektrárne, návšteva velína, pohľad zo 6.
poschodia na kontaminovanú rieku Pripjať, zavlažovacie kanály, reaktory,
ktorých malo byť 12 a tým by bola černobyľská elektráreň najväčšou na
svete, neustále kontrolné stanovištia s meraním našej možnej
kontaminácie, s kontrolami pasov ... počas pobytu v celej černobyľskej zóne
sme nesmeli piť, jesť už vôbec. Ak sme boli smädní, pri aute sme si museli vypláchnuť ústa a napiť sa až v
aute. No, keďže sme nemali čo, tak sme v tento deň nepili. V úplnej skratke ... výbuch nespôsobila
ľahostajnosť ľudí, čo mali službu 26. apríla 1986. Za haváriu reaktora môžu jeho konštruktéri. Hlavnou
príčinou bola konštrukčná chyba tohto typu reaktora. Koľko ich je ešte v prevádzke za našou východnou
hranicou?
Pripjať ... najpochmúrnejšie miesto, aké som počas tohto výletu videla. Mesto, s typickou socialistickou
architektúrou, mesto, aké stavalo sovietske Rusko na miestach s náleziskami ropy, zemných plynov. Sivé ...
bytovky, školy, škôlky, kultúrne domy, kiná, plavárne, miestne komunistické úrady ... mini byty, so spoločnými
kuchyňami pre 48 tisíc obyvateľov jeho 16 ročnej
histórie. Mesto, ktoré sa snažili po havárii zachovať ...
avšak jeho kontaminácia bola silnejšia. Podhodené
bábiky v škôlkach, knihy v školách ... pre akúsi smutnú
propagáciu a city ľudí. Ibaže ... ja som necítila nič.
Vôbec nič. Jediné, čo som si uvedomovala po celý čas
bolo to, že všetko okolo mňa spôsobil človek. V snahe
byť prvý, byť najväčší, najmocnejší ... po 30. rokoch
budovy pomaly padajú, do lesov sa vracia život, objavili
sa tu divé kone, rysy, vlky, stromy rastú, zarastajú
všetko, čo tu kedysi bolo. Za 10 rokov sem nevkročí
ľudská noha ... zostane len pozostatok betónových
objektov a divá džungľa ... zbohom Pripjať. Doži si
svoju smutnú históriu ... zbohom Černobyľ. Ste
najsmutnejšie miesta, aké som mala možnosť doteraz
vidieť. Návrat do Kyjeva. Aj napriek všetkému, čo som
na Ukrajine prežila, v spoločnosti milých a veselých ľudí – to boli super dni. Neľutujem. Bolo to oveľa väčšie
dobrodružstvo, ako dovolenka pri mori. Som šťastná na našom krásnom Slovensku. Sem patrím. 
Požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky a všetko najlepšie v novom roku 2018.
Mgr. Dagmar Bruncková
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Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)
vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl
na Slovensku. V tento deň sa organizujú sprievodné
aktivity, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor
Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
(SVOMEP). Tento významný deň,nielen pre
materské školy, ale aj pre náš štát, sa organizuje
každoročne 4. novembra. Významným medzníkom
vdejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa
stal dátum4.november 1829. Vtento deň vznikla a
bola založená v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa na území Slovenska.Jej zakladateľkou
bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť avďaka
patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum
didaktiky materskej školy už
v jej
počiatkoch:
„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že
sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa
len hrali.“ Ďalším dôležitým medzníkom
vslovenskom inštitucionálnom predprimárnom
vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z.
ovýchove avzdelávaní (školský zákon)a ozmene
adoplnení niektorých zákonov, ktorým bola
materská škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej
absolvovanie nie je zo zákonapovinné. Nie sme teda
zariadenie, ktoré sa len stará o deti v čase, keď

rodičia pracujú. Sme škola - deti hlavne
vychovávame a vzdelávame.
Dúfam a verím, že sa Slovenská republika stane
príkladom aj pre iné štáty, ktoré podporujú
materské školstvo a hrdia sa inštitúciou, akou je
materská škola.
Aj my, v materskej škole v našej obci, sme si
pripomenuli tento deň jesennou Katarínskou
zábavou, ktorú sme pripravili pre deti a rodičov
v kultúrnom dome vo Vlachoch. O hudbu
a príjemnú atmosféru sa postaral pán Rudolf Krajči,
ktorému chcem touto cestou poďakovať. Tiež
rodičom, ktorí pripravili darčeky z prírodného
a odpadového materiálu a venovali ich našej škole.
Občerstvenie sme vyriešili v podobe batôžkov,
v ktorých si deti priniesli jedlo a sladkosti. Najviac
chutila slanina a klobása, ale aj plnené kysnuté
rožky, mafiny a iné dobroty – tiež zabezpečili
rodičia. Veľká vďaka.
Deti a rodičia súťažili, tancovali, deti rodičov
prekvapili kultúrnym programom. Zabávali sme sa
celý podvečer, až sme deti celkom „zmorili“. Akcia
sa vydarila a určite si o rok 4. novembra
pripomenieme znova Deň materských škôl.
Mgr. Janka Humená
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Krmešáky – čo to je?
Nedá mi inak, iba začať okľukou:
Z Krmeša, z Vlách, ba ani z Liptova, nepochádza môj
manžel a ani ja. Avšak v deň, keď sme do Krmeša
prišli prvý krát, nás oboch „dostalo“ tunajšie pekné
prostredie, očarila nás akoby neotesaná, a aj práve
preto krásna príroda. Všade liečivé ticho, čisto a vo
vzduchu vôňa prírody
– túto atmosféru si
pamätáme z prvej návštevy teraz už aj našej
dedinky. Je obrovská škoda, že každodennosť ide
ruka v ruke so samozrejmosťou a človek časom
prestáva vnímať vzácne okolie ako dar. No my sme
toto prostredie po uponáhľaných rokoch života na
mestských sídliskách ako dar vnímali .
Tu, v Krmeši, kde má človek možnosť byť a žiť
uprostred prírody, sa manželova a moja dávna
láska k bylinkám a vzťah ku všetkému „pure
nature“ pretavila do reality. Akosi samozrejme sme
sa bylinkám začali venovať intenzívnejšie – inak sa
v tomto prostredí ani nedalo. No a od byliniek je už
k bylinkovým prírodným produktom iba na skok.
Prírodné bylinkové mydlá z byliniek vlastnej
produkcie sme začali vyrábať sami pre seba, pre
radosť
a z presvedčenia
o nutnosti
zmeny
smerovania nášho spôsobu života čo najbližšie
k prírode a pokiaľ to okolnosti dovolia, čo najďalej
od konzumného spôsobu života, ktorý so sebou
zákonite nesie prvky syntetickej chémie. A tú sme
chceli vylúčiť z našej domácnosti v čo najväčšej
miere – zo záhrady, z kuchyne aj z kúpeľne.
Princípy tradičného mydlárskeho remesla som si
osvojila v remeselných kurzoch a o mydlárske
tajomstvá som sa podelila s manželom. A všetko, čo
bolo ďalej, bolo o tvorení, metódu „pokus – omyl“
nevynímajúc,
a o „malej
domácej
mydlovej
alchýmii“. Prvé mydlá sme vyrobili tu, v Krmeši.
Tu, v Krmeši naďalej pestujeme bylinky, ktoré
ručne zbierame, sušíme prirodzeným spôsobom
v tmavej drevenej sušiarni a
ďalej ich
spracovávame a pridávame do našich mydiel.
Krmešáky – tak sme nazvali prírodné mydlá, ktoré
vyrábame.
Krmešáky s.r.o . – tak sme nazvali našu malú
rodinnú firmu na výrobou prírodných mydiel.
Havránka – tak voláme malú prevádzkareň na
výrobu mydiel v bytovke vo Vlachoch pod hrádzou,

ktorá – a to pevne veríme – bude čochvíľa uvedená
do prevádzky. Neprišli sme sa do Krmeša „usadiť“
s myšlienkou vyrábať mydlá. Priniesol to život. Tu,
v Krmeši.
Ako a z čoho sú Krmešáky vyrobené?
Naše mydlá sú vyrábané ručne a výhradne
z prírodných certifikovaných surovín (prírodné
oleje a tuky, prírodné silice, inak nazývané aj
éterické alebo esenciálne oleje, bylinné extrakty,
sušené bylinky, ...).
Sú bez akýchkoľvek
syntetických farbív, konzervantov,
parfumov
a iných synteticky vyrobených látok. Naši
dodávatelia surovín sú rôzni, zo Slovenska aj
z Česka, krajiny pôvodu surovín sú rozmanité –
napríklad kakaové maslo pochádza z Ghany, olivový
olej zo Španielska, bylinkové silice prevažne zo
Slovenska , ale aj z Filipín, z Francúzska, ...Pod
prísnym dohľadom EÚ
a z dôvodu splnenia
certifikačných podmienok (každý druh mydla je
potrebné podrobiť certifikačnému procesu) bolo
však potrebné získať dodávateľov takých surovín,
ktoré sú pre zdravie ľudí bezpečné a teda
kontrolované a certifikované. Bylinky pestujeme
v tunajších podmienkach, ručne zbierame a
starostlivo sušíme tak, aby si zachovali farbu, vôňu
a v čo najväčšej miere aj svoje vlastnosti. Aj ich
kvalita musí byť podrobená laboratórnym testom.
Ako sa Krmešáky vyrábajú?
Krmešáky patria do kategórie prírodných, ručne
vyrábaných mydiel, a tie je možné vyrábať
niekoľkými spôsobmi. Naše Krmešáky vyrábame
metódou, „za studena“ - mydlo sa v pravom slova
zmysle nevarí, ale za určitých podmienok
a zmiešaním potrebných prírodných surovín vzniká
chemická reakcia - saponifikácia, ktorej súčasťou je
aj vznik tepla (takže až tak celkom za studena to nie
je ☺) .... A na konci procesu vznikne mydlová
hmota, ktorej vlastnosti ( farba, tvrdosť, odolnosť,
penivosť, krémovitosť, vôňa, miera čistiacej
schopnosti ...) závisia od použitých surovín. Hmota
sa vyleje do formy a nechá sa stuhnúť. Aj doba
tuhnutia závisí od použitých surovín a od receptúry.
Tuhnutie trvá spravidla cca 24 hodín, u niektorých
receptúr je to však aj niekoľko dní. Na výrobu
Krmešákov používame drevené formy a vyklopenú
stuhnutú „mydlovú tehlu“ ručne krájame. Krmešáky
potom dozrievajú na drevených roštoch 4-5
týždňov, sušia sa a ustaľujú. Znie to celkom
jednoducho.... ☺
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Aké sú Krmešáky?
Naše mydlá sú prevažne bylinkové. Každý druh má meno podľa bylinky, ktorú obsahujú, napríklad Divozel,
Ruža, Rumanček a Slez, Rebríček, Kostihoj a Repík, Dúška...... Ostatné zložky v mydlách sme sa snažili voliť tak,
aby sa navzájom podporovali. Na mydlách sú pásky z eko papiera ručne farbené výťažkami v rastlín, bylín,
alebo z plodov a zdobené sú prevažne bylinkami (lisovanými alebo sušenými), aby sme dosiahli osobitý vzhľad

remeselne vyrobených mydiel. Chystáme aj darčekové balenia mydiel (jednotlivo alebo tiež v žiadanom počte
a v želanej kombinácii), v drevených, ručne vyrábaných krabičkách, kde budú mydlá uložené na drevených
stružlinách. ... a či sa podarilo, bude na posúdenie iných.
Na záver
Veríme, že náš úmysel sa podarí (ešte je pár vecí, ktoré je pre oficiálne uvedenie našich výrobkov na trh
potrebné doriešiť a uzatvoriť) a Krmešáky predstavíme tunajšej verejnosti v novom roku – pri príležitosti
niektorého z najbližších podujatí obce.
My a naše Krmešáky budeme radi, keď sa nám podarí byť na osoh, keď budeme užitoční a prospešní a podarí
sa nám životy ľudí aspoň maličkosťou obohatiť, a to minimálne o radosť a dobrý pocit. Pre začiatok budeme
radi, keď o nás budete vedieť a akceptovať nás. A ostatné sa uvidí.☺
Ing. Slávka Strenková

Vážení športoví fanúšikovia, milí občania …
… ani sme sa nenazdali a jesenná časť futbalovej
sezóny 2017/2018
III.A triedy Liptovského
futbalového zväzu je za nami a čochvíľa aj celý
futbalový rok 2017. Preto by som sa Vám rád

menom predsedu FK Liptovské Vlachy srdečne
prihovoril a napísal pár riadkov. Po skončení jarnej
časti naše mužstvo v priebehu leta naberalo
čerstvých síl a mnohí, spolu aj s rodinami, spoločne
oddychovali. No aj napriek tomu sa podarilo
vylepšiť športovú budovu, a to o novovybudované
sociálne zariadenie pre ženy, ktoré sa vybudovalo s
veľkým prispením starostu obce Ladislava Guotha a
pánov Miroslava Krčulu a Vlastimila Rybárskeho.
Všetkým menovaným by som sa chcel čo
najsrdečnejšie poďakovať. Konečne aj dámy môžu
mať svoj kľud a pokoj. V priebehu mesiaca august,
konkrétne dňa 29.7.2017 sa konalo priateľské
futbalové stretnutie medzi starými pánmi nášho
klubu a súčasným A mužstvom. Počasie vyšlo a
osobne si myslím , že akcia dopadla na výbornú tak,
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ako každý rok. Ďakujem všetkým, ktorí si našli
voľný čas a prišli si aj takto trošku oddýchnuť a
zrelaxovať od zhonu všedného života. Jesenná časť
futbalovej sezóny nám začala 20.8.2017 a to
kontumačnou výhrou nad FK Biely Potok. Potom
boli naše výkony ako na hojdačke. Raz výhra, raz
prehra na postupovú tretiu a štvrtú priečku.
Mužstvu ani nemám čo vytknúť, nakoľko v podstate
hralo to, na čo v súčasnosti má aj vplyvom odchodu
hráča Patrika

Hlavatého na hosťovanie do Ľubele. Som rád, že sa
nám pomaličky darí do mužstva včleňovať aj
mládež, čo považujem za veľmi dobrú vec, ohľadom
fungovania, v podstate už tradičného futbalového
klubu v našej obci a bol by som veľmi rád, keby sme
v tomto trende aj pokračovali.
Záverom by som chcel všetkým občanom, hráčom a
priaznivcom nášho klubu popriať príjemné prežitie
vianočných sviatkov a hlavne šťastný nový rok 2018.
Róbert Klubica

Veľké okrskové cvičenie Okrsku č. 3
V spolupráci s predsedníctvom Okrsku číslo 3, okresu Liptovský Mikuláš a Operačným strediskom Krajského
riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru Žilina bolo dňa 18. 11. 2017 vykonané hasičské cvičenie jednotiek
Dobrovoľných hasičských zborov z obcí Vlachy, Ľubeľa, Galovany, Gôtovany, Dúbrava a Partizánska Ľupča.
O 15:00 hod. bol okoloidúcimi turistami spozorovaný požiar chaty a okolitého lesa pod Pätkovom v obci
Dúbrava. Turisti túto skutočnosť nahlásili na Operačné stredisko KR HaZZ ZA (telefóne číslo 150), ktoré na
miesto požiaru povolalo DHZ Dúbrava. Po príchode na požiarovisko veliteľ zásahu s DHZ Dúbrava vyhodnotil
situáciu na mieste požiaru a cestou Operačného strediska KR HaZZ ZA postupne povolal ďalšie posilové
jednotky z Okrsku č. 3 nasledovne DHZ Galovany, DHZ Partizánska Ľupča, DHZ Krmeš – Vlachy, DHZ Gôtovany
a DHZ Ľubeľa.
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Naša jednotka, po preverení si oznámenia o požiari, vyhlásila požiarny poplach v obci Vlachy a preverila si
zvolanie svojich členov pomocou systému vyrozumenia. Po príchode do hasičskej zbrojnice sa naša jednotka
vystrojila a v stanovenom čase vyrazila na pomoc do susednej obce Dúbrava o sile 1+5 členov. Po príchode na
miesto požiaru sa veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy zahlásil veliteľovi zásahu a ten vydal jednotlivé úlohy pre naše
družstvo. Úlohou bolo zabezpečiť pomoc pri diaľkovej doprave vody z potoka Dúbravka, vzdialenej 700 m od
miesta požiaru a zabezpečenie osvetlenia požiaroviska priľahlej zjazdovky, kde bola zabezpečená doprava vody
do kopca pomocou jazierkového systému.
Po zahasení požiaru chaty a okolitého lesa bolo vykonané okrskovým inštruktorom vyhodnotenie priebehu
a činnosti jednotlivých DHZ. Do vyhodnotenia sa zapojil i starosta obce Dúbrava Vladimír Janičina, ktorý sa
prítomným dobrovoľným hasičom poďakoval za činnosť, ktorú vykonávajú vo svojom osobnom voľne, na úkor
času, ktorý by sa mohli venovať svojej rodine. Počas cvičenia sa v priestore nachádzali i starostovia obcí
jednotiek, ktoré sa cvičenia zúčastňovali.
Vážení spoluobčania, kolegovia hasiči.
prajem Vám všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a úspechov v Novom roku 2018.
technik Ing. Jindřich Chvojka
veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy

Rok
2017
bol
pre
nás
divadelníkov,
dovoľujem
si
povedať, celkom úspešný. S hrou
od Stana Šubíka – Liptovská
švábka sme sa po našich dvoch
premiérach odprezentovali aj
v susedných obciach, a to v
Lazisku, Liptovskom Michale
a Gálovanoch.
Nesmiem
zabudnúť na kúpele Lúčky, kde si
každoročne zahráme dva-tri krát.
Po letnej dovolenke, oddýchnutí
sme sa pustili do ďalšej hry od
Kamila Žišku pod názvom
Páračky. Túto sezónu vám predstavíme veselú, ale i poučnú hru zo života, kde sa dozviete čo všetko sa udeje na
takých páračkách. V dnešnej dobe sa žiaľ, páranie peria nerobí, no tento milý zvyk bol v minulosti obľúbený,
pretože sa tam stretli babky, tetky, susedky a rozprávali si rôzne historky veselé i strašidelné, niečo si aj vypili
a bola dobrá nálada. Ani v našom divadle o komické situácie nebude núdza, ak mi neveríte, príďte sa na nás
pozrieť:

dňa 26.12.2017 o 17,00 hod.
a 6.1.2018 o 17,00 hod.
do Kultúrneho domu vo Vlachoch
Ale to nie je všetko. Pripravili sme pre vás aj malé prekvapenie, ktoré teraz neprezradím....
Tešíme na všetkých divákov, ktorým spríjemníme vianočné sviatky a prajeme im:
“Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.”
Ing. Dagmar Chvojková
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POZVÁNKA
DHZ Krmeš Vlachy vás pozýva na 9. Hasičský ples, ktorý sa uskutoční
dňa 27. 1. 2018 v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Do tanca Vám bude
hrať DJ Majco.

Je náročné zhrnúť do pár riadkov všetko to, čo sa udialo za desať rokov, no aspoň sa o to
pokúsim. Skupina ľudí so záujmom o históriu a okolie obce, tradície a staré remeslá začala
pracovať v roku 2007. Išlo nám o to, aby sme my a naše deti trávili viac čas spolu aj
s ľuďmi, ktorí žili a žijú okolo nás. Súčasťou našej práce je spolupráca so staršími
spoluobčanmi, ktorí sú ochotní odovzdať nám a našim deťom svoje zručnosti a skúsenosti,
tak aby zostali zachované aj pre ďalšie generácie a aby sme spojili zábavu s povinnosťami
a viedli k tomu aj naše deti.
Prvým podujatím bolo Vianočné popoludnie. Bol čas Vianoc a pár mamičiek s deťmi sa
stretlo, aby si upieklo a ozdobilo medovníky, urobili vianočné ozdoby, ikebany a za zvukov
vianočných kolied sa spoločne pripravovali na Vianoce. Odvtedy sa každoročne
stretávame v predvianočnom čase a pripravujeme sa spolu na Vianoce. V spolupráci
s požiarnikmi z Vlašiek sa v posledných rokoch stalo neoddeliteľnou súčasťou tohto
podujatia aj stavanie a rozsvecovanie vianočného stromčeka.
Postupom času sme mnohé popoludnia trávili spolu častejšie a snažili sa nadviazať na
staré zvyky, tradície a remeslá, s ktorými sa spájal v minulosti každodenný život našich
rodičov a starých rodičov.
Za účasti našich starších spoluobčanov sme si vyskúšali mnohé staré remeslá: košikárstvo (p. M. Grešo, p. D. Šimo),
mlátenie obilia cepami (p. B. Bruncková), spracovanie ľanu (p. M. Petercová), rezbárstvo troch generácií (p. Klocok, p.
Grieš, p. Praštiak), kováčstvo (p. J. Molek), výroba brezových metiel (p. J. Ferleťák), výroba šúpolových bábik (p. S.
Svitková), pletenie veľkonočných korbáčov (p. Š. Svitek), maľovanie veľkonočných vajíčok (p. A. Poliaková). Pre deti a aj
nás rodičov to boli a sú nesmierne cenné chvíle, ktoré sme zažili s dlátami v ruke a kusom lipovej dosky, vŕbovým prútím,
kúskom hliny, slamou, textilom, či iným materiálom, ale najmä spomienky na milých starších spoluobčanov, ktorí boli
ochotní sa nám venovať a naučiť nás kúsok zo svojho umenia, podeliť sa so svojimi skúsenosťami a múdrosťami. Toto sú
hodnoty, ktoré si my a naše deti ponesieme so sebou do života. Hodnoty, ktoré nie sú na predaj, no pre vnímavých ľudí sú
všade okolo nás. Za toto všetko im patrí jedno veľké ďakujem.
Okrem práce s remeslami sme organizovali aj ďalšie podujatia spojené s tradíciami: Pochovávanie basy, Veľkonočné
popoludnia, Otváranie studničiek, Vianočné popoludnia, Fašiangy, Jánske ohne, Rezbárske popoludnie, Výstava ručných
prác žien našej obce a iné.
Práve Jánske ohne boli a sú každoročne magickým podujatím pre nás a naše deti, kde spoločne staviame a preskakujeme
jánsku vatru, hľadáme Jánošíkove poklady, zbierame a poznávame čarovné liečivé bylinky a rozprávame si príbehy.
Skrátka boli a sú to akcie plné pohody a zážitkov, ktoré si zabezpečujeme vo vlastnej réžii z našich finančných zdrojov.
Pribudlo nám pár rokov a z našich malých detí sú už mladí muži a mladé slečny a tak by sa zdalo, že už nie je prečo sa
stretávať, no opak je pravdou. Je tu ďalšia generácia mladších rodičov a ich malých detí, ktorí sa priebežne pridávajú
a chcú poznávať a učiť sa zvyky, tradície a remeslá a je teda dôvod pokračovať v organizovaní týchto tradičných podujatí.
Na záver by som chcela poďakovať osobne a aj v mene našich dlhoročných členiek všetkým, s ktorými sme sa na našej
desaťročnej púti stretávali, lebo stretnutia s ľuďmi sú vždy darom. Verím, že aj napriek uponáhľanej dobe a problémom,
vždy sa nájdu ľudia a možnosti, ako pokračovať ďalej v takejto zmysluplnej práci.

Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle pekné Vianoce a všetko dobré v Novom roku 2018.
Mirka Strmenská
OZ Priateľov obce Vlachy
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