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VLACHANSKÉ 

NOVINY 
                                  Ročník XI.  Spravodaj č. 2/2016 

Vianoce v minulosti 

Atmosféra v dedinách na Štedrý deň 

pred zotmením bývala čarovná 

a tichá. Dediny zapadnuté snehom 

s chodníčkami, vyšliapanými od 

domu k domu, s bielymi cestami 

a malými domčekmi, so zamrznutými 

okienkami ... sviečka sa v uprataných 

domácnostiach zapálila aţ po východe 

prvej hviezdy. Celá dedina bola 

vzácne tichá a pokojná, v kaţdom 

dome sa rodina zdrţiavala vnútri. 

Všetci sa pomaly chystali na 

slávnostnú večeru. 

 

Pred večerou sa všetci umyli 

a obliekli do čistých šiat. Biela 

ľanová košeľa mala gazdovi zabezpečiť v nastávajúcom roku kvalitný ľan, jeho čisto vyumývané telo zase zdravé 

zrno. Potom sa gazda s gazdinou začali venovať príprave štedrovečerného stola. V staršom období sa nadradenosť 

muţov v gazdovských rodinách odráţala aj v spôsobe stolovania. Zatiaľ, čo muţi sedeli okolo stola, ţeny stáli za 

nimi. Na Štedrý deň však sedeli okolo stola všetci – aj ţeny, aj staršie deti. Počet stolujúcich mal byť párny alebo 

v početných rodinách aspoň nemalo sedieť za stolom 13 osôb. Svetlo dávala sviečka – pri jej zapaľovaní venovali 

veľkú pozornosť smeru, kam sa obráti knôt. Ak smeroval k nejakej osobe, tá mala do roka zomrieť. Úmrtie 

v rodine sviečka veštila aj vtedy, ak počas večere zhasla. Keď však dym zo sviečky smeroval hore, mali byť všetci 

z rodiny po celý rok zdraví. Čím bol tieň človeka na stene výraznejší, tým mal byť dotyčný v nastávajúcom roku 

zdravší. Ak knôt, či dym smerovali medzi osoby sediace pri stole, ukazovali, v ktorom smere bude najvydarenejšie 

obilie – alebo, z ktorej strany príde najhoršia búrka ... 

 

Štedrá večera sa začínala obyčajne modlitbou. Vypili 

si hriatu pálenku, z ktorej dostal kaţdý člen rodiny. 

Gazda si potom namočil prst do medu a urobil 

kaţdému na čelo kríţik, ako ochranu proti zlému. 

V niektorých rodinách si domáci robili kríţiky na čelo 

navzájom, aby bol medzi nimi vţdy súlad, inde robila 

gazdiná kríţik na čelo deťom – aby boli dobré 

a sladké, ako ten med a dospelým dcéram preto, aby 

ich mládenci ľúbili. Počas Štedrej večere gazdiná 

nesmela vstávať od stola, lebo by jej kvočky nechceli 

sedieť na hniezdach. Jedlá sa po Štedrej večeri zo 

stola neodkladali, ostávali na stole najmenej do 

druhého dňa. Pečivo ostávalo na stole po celé sviatky 

a chlieb aţ do Nového roka. Sotva bolo po večeri, 

nastal v rodinách aj v celej obci čulý ruch. Blízki 

susedia sa navštevovali, aby si zaţelali šťastie, 

zdravie, spokojnosť. 

 

„Vinšujem Vám tieto výročité sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, hojného božského požehnania, na dietkach potešenie, na statku 

rozmnoženia, na poli dobré úrody, do domu dobré príchody a všetko, čo si žiadate, vám vinšujem a prajem.“     Ladislav Guoth 
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Služby Božie konané na území Cirkevného 

zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku Partizánska Ľupča počas 

Vianočných a Novoročných sviatkov 

Štedrý večer 24.12.2016: 

Zariadenie sociálnych služieb KARITA v Partizánskej Ľupči o 13,00 

hod. 

Dúbrava 15,00 hod. 

Partizánska Ľupča 17,00 hod. 

 

I. sviatok vianočný 25.12.2016: Dúbrava   9,00 hod.  Partizánska Ľupča 11,00 hod. 

II.sviatok vianočný 26.12.2016: Dúbrava   9,00 hod.  Partizánska Ľupča 11,00 hod. 

Silvester 31.12.2016: Zariadenie sociálnych služieb KARITA v Partizánskej Ľupči o 13,00 hod. Dúbrava 

15,00 hod. Partizánska Ľupča 17,00 hod. 

Nový rok  1.1.2017: Dúbrava  9,00 hod.  Partizánska Ľupča 11,00 hod. 

Zjavenie Krista Pána:  Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod. + Večera Pánova 

Nedele po Zjavení: Dúbrava 9,00 hod. Partizánska Ľupča 11,00 hod. 

 

Nešporné Služby Božie počas sviatkov nebudú, ich slúženie sa začne po skončení koledy – Novoročnej návštevy 

kňaza v domácnostiach. Všetkých srdečne pozývam do našich chrámov. 

 

Požehnané sviatky narodenia Božej lásky, naplnené pokojom, radosťou, pohodou a Božou prítomnosťou Vám 

želá Váš duchovný pastier Mgr. Ján Molčan 

 

 
 

 

NA NÁVŠTEVE NAŠICH TETUŠIEK V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KARITA 

V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI 
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Od vydania posledného čísla Vlachanských novín v roku 2016 do uzávierky tohto čísla 

obecné zastupiteľstvo zasadalo celkom 4x.  

 

10.5.2016 

Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva bolo schválenie predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 

4.3.1 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, nakoľko projekt na zníženie 

energetickej náročnosti budovy materskej školy, musel byť, v zmysle nových predpisov prerobený. 

Do projektu bola zahrnutá izolácia stien - 20 cm, izolácia podláh, stropu, zaradený v ňom bol 

bezbariérový prístup do budovy materskej školy, zriadená fotovoltaická elektráreň a ďalšie 

úpravy tak, aby sa dosiahla 75% úspora energií. Na tomto základe starosta obce navrhol zrušiť 

uznesenie, ktoré bolo prijaté v tejto súvislosti na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a prijať nové uznesenie, v zmysle skutočných nákladov na realizáciu tohto projektu. Obecné 

zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 7/2/2016 a schválilo uznesenie na predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: 

 názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy 

 výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v 

EUR z celkových oprávnených výdavkov:  10.363,44  EUR   

 výška  neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov 

v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie:   0,-   EUR 

 kód výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC431-2015-6  

 

22.6.2016 

 

Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

bolo schválenie záverečného účtu a 

rozpočtového hospodárenia za rok 2015, 

prerokovanie troch rozpočtových opatrení, 

čerpanie rozpočtu k 31.5.2016, schválenie 

zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 

obci Vlachy, schvaľovanie plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. 

polrok 2016, kontrola prijatých uznesení 

a schválenie formy odpredaja obecného 

skladu. Záverečný účet obce Vlachy 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015, ako 

aj zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

bol zverený obci Vlachy boli zverejnené na 

úradnej tabuli obce, ako aj na webovej 

stránke, obecný úrad ku dňu schvaľovania 

týchto bodov programu nedostal od občanov 

žiadne pripomienky. Poslanci obecného 

zastupiteľstva, na základe žiadosti Tibora 

Feketíka, schválili spôsob odpredaja 

obecného majetku – obecného skladu 2. časti 

na pozemku KN-C č. 95/9 v k.ú. Vlachy 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

bolo účelné využitie tohto majetku (prvá 

časť bola odpredaná v roku 2012 a za 

odpredaj hlasovali všetci prítomní 

poslanci.)Zmeny v rozpočte boli schválené 

rozpočtovým opatrením č. 3, z dôvodu 

plánovaného navýšenia príjmov zo štátneho 

rozpočtu pre rok 2016, z dôvodu navýšenia 

mzdových výdavkov pre šiestich aktivačných 

zamestnancov (percentuálny podiel obce sa 

pohybuje od 5-20%, podľa toho, na základe 

akého paragrafu boli títo zamestnanci 

prijatí do pracovného pomeru, zvyšná suma je 

refundovaná úradom práce do dvoch mesiacov 

od skončenia ich pracovného pomeru 6 – 9 

mesiacov), z dôvodu navýšenia výdavkov na 

verejné obstarávanie a navýšenia počtu nádob 

pre separovaný zber v obci. Záverečný účet 

obce za rok 2015 poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili bez výhrad.
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21.9.2016 

Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva bola kontrola prijatých uznesení, schválenie 

rozpočtového opatrenia, čerpanie rozpočtu k 13.9.2016, správa o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za september 2015 – august 2016, schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Vlachy č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, schválenie dvoch zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z 

rozpočtu obce a nový sadzobník poplatkov za využívanie kultúrneho domu. Presuny finančných 

prostriedkov, schválené rozpočtovým opatrením č. 4,  boli realizované z dôvodu vykonania prác 

na preložke obecného rozhlasu na ulici k materskej škole, z dôvodu vyplatenia jednorazového 

vkladu Občianskemu združeniu Stredný Liptov, ktorého sme členom, na zvýšené výdavky za vývoz 

veľkokapacitných kontajnerov, za osadenie informačnej tabule na cintoríne vo Vlaškách a 

a opravu južnej strany jeho oplotenia a úpravu cintorína v Sokolčiach, z dôvodu neplánovanej 

opravy kosačky Husqarna a výdavkov na úpravu verejných priestranstiev. Navýšili sa aj výdavky 

na realizáciu projektu zateplenia budovy materskej školy. Na návrh vedenia materskej školy, 

obecný úrad vypracoval a zverejnil Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 

3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorým sa upravil príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za stravu na sumu 1,27 

Eura, rovnako bola upravená aj suma dospelých stravníkov v školskej jedálni. Na základe 

žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce, poslanci schválili finančnú dotáciu 

pre ECAV vo výške 150,- Eur a RKC vo výške 300,-Eur.  

Z dôvodu rastu nákladov za využívanie a údržbu kultúrneho domu vo Vlachoch, poslanci navrhli 

úpravu sadzieb za jeho používanie v letnom a zimnom období, a to od 1.1.2017 nasledovne: 

Zábavy a diskotéky domáci 50 € 60 € 

Svadby, plesy domáci 50 € 70 € 

Svadby, plesy cudzí 70 € 100 € 

Rodinné oslavy, jubileá, Silvester domáci 30 € 50 € 

Rodinné oslavy, jubileá, Silvester cudzí 50 € 70 € 

Predajné akcie  20 € 30 € 

Kary 0 0 

Akcie zložiek, organizované v spolupráci s obcou  0 0 

Činnosť združení, cirkvi, aerobiku, stolného tenisu 0 0 

divadla, schôdze 0 0 

Zapožičanie riadov mimo využitia KD za 1 ks 0,1€  

 

 

 

9.11.2016 

Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

bola kontrola plnenia prijatých uznesení,  

schválenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Vlachy 

a Tiborom Feketíkom, predmetom ktorej bol 

odpredaj 2. časti obecného skladu za sumu 

9.000,- Eur a príprava rozpočtu obce na rok 

2017, ktorý bude schvaľovaný na decembrovom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zápisnice  

zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete 

na: http://www.obecvlachy.sk/page/view/53 

Mgr. Dagmar Bruncková

http://www.obecvlachy.sk/page/view/53
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Perina plná prachového peria bola oddávna súčasťou 

ţivota človeka a kaţdé dievča bolo rado, pokiaľ sa mohlo 

pochváliť svojím budúcim venom, ktoré obsahovalo aspoň 

dve periny a štyri hlavnice. Napárať perie do veľkej periny 

však nebolo jednoduchou a rýchlou záleţitosťou. Gazdiná 

po celé leto pracovito zbierala a ukladala kaţdé pierko a  

šklbala či ošklbávala husi, aby mala na jesenné páračky 

dostatok peria. Keď sa skončila práca na poliach a nastali 

dlhšie jesenné večery, znášala sa vţdy časť uchovaného 

peria z komory či z povaly do izby, kde sa zišli ţeny a 

dievky, či uţ príbuzenského vzťahu alebo susedky. Do izby priniesli perie vo vandlíku a na dlhý stôl ho  rozprestreli len toľko, 

koľko ho mohli za večer zvládnuť. Pokiaľ by nejaké perie zostalo do druhého dňa nenapárané, znamenalo by to, ţe by sa na 

jar gazdinej nevydarili malé húsatá. To perie, ktoré zostalo sa nesmelo hádzať do pece, pretoţe by boli husi chudé. Nesmelo 

sa ani hádzať za dvere, pretoţe by sa husi nedrţali doma. Páperie sa dávalo na jednu hromadu, to preto aby sa húsatá 

drţali pohromade. Ţenu, ktorá by prekročila páperie by začali bolieť zuby a bolieť hlava.  

 

Ak náhodou prišiel niekto do miestnosti, kde sa 

páralo perie, musel niekoľko pierok popárať, aby mal 

šťastie pri chove husí. Z kostrniek si gazdiná 

pripravila masteničky alebo u nás „ pierka“ na 

vymastenie pekáčov, či potretie práve upečeného 

chlebíka. Páralo sa kaţdý večer do neskorých hodín 

okrem soboty. Páranie v sobotu neveštilo nič dobré. 

Išlo o povery týkajúce sa chovu husí, ale taktieţ by sa 

pri sobotňajšom páraní peria ţenám nedarilo. Pri 

práci si ţeny rozprávali dedinské klebety, rozprávky, 

povesti, rôzne príhody a hádanky, aby práca lepšie 

ubehla. Spievať sa pri práci nesmelo, aţ do 

posledného večera. Aţ na záver páračiek sa spievalo, 

ba aj tancovalo. Ţene, ktorej posledný večer počas 

párania peria, zostalo posledné pierko v ruke, 

nazývali pápernica. Toto označenie jej obyčajne 

zostalo aţ do ďalšieho párania. Gazdiná pripravila 

ako poďakovanie za odvedenú prácu kaţdý večer 

občerstvenie pre párajúce ţeny. Boli to koláče, šišky 

fánky, čaj s rumom, domáca slivovica aj obloţené 

chlebíky. V niektorých oblastiach museli byť páračky 

ukončené do sviatku svätého Martina, alebo do 

Kataríny, pretoţe po tomto dni nasledovala ďalšia 

práca – pradenie (priadky). V oblastiach, kde sa 

nepriadlo, prebiehali páračky do vyprázdnenia zásob, 

hoci aj počas celej zimy. 

 

Pozývame Vás na Páračky – program, ktorý pripravili učiteľky materskej školy na Mikulášsku 
besiedku, aby deťom a spoluobčanom pripomenuli dávne zvyky a tradície. 

Mgr. Janka Humená 

POSVIACKA EVANJELICKÉHO PENZIÓNU – LUTHEROVHO DOMU 

V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI 
NEDEĽA 13. NOVEMBRA 2016 BOLA PRE CIRKEVNÝ ZBOR ECAV 

NA SLOVENSKU V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI SLÁVNOSTNÁ 

A VÝNIMOČNÁ. PO TROCH ROKOCH STAVEBNÝCH PRÁC NA 

BÝVALOM CHÁTRAJÚCOM CIRKEVNOM DOME SA KONALA 

SLÁVNOSTNÁ POSVIACKA ZREKONŠTRUOVANÉHO EVANJELICKÉHO 

PENZIÓNU – LUTHEROVHO DOMU. SLÁVNOSTI PREDCHÁDZALA 

SPOVEĎ A PRISLUHOVANIE VELEBNEJ SVIATOSTI VEČERE PÁNOVEJ 

V SOBOTU VEČER V CHRÁME BOŽOM ZA VEĽKEJ ÚČASTI 

VERIACICH. SPOVEDNÝM PRÍHOVOROM POSLÚŽIL BRAT FARÁR 

MGR. JOZEF PACEK Z KREMNICE A LITURGIOU BRAT FARÁR MGR. 
MARIÁN BOCHNIČKA Z LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA.  
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V nedeľu, už od skorého rána hlahol zvonov 

ľupčianských kostolov vítal vzácnych hostí, ktorí 

prichádzali do Partizánskej Ľupče, aby sa zúčastnili 

slávnostných služieb Božích. Tie sa začali o 10,00 hod. 

v zaplnenom chráme Božom, kde slávnostné 

zhromaždenie a vzácnych hostí privítala zborová 

sestra dozorkyňa Mgr. Janka Janičinová. Slávnostným 

kazateľom bol dôstojný brat biskup VD Mgr. Slavomír 

Sabol. Služby Božie svojim vystúpením obohatila 

cirkevná dychovka – Posaunenchór z Mníška nad 

Hnilcom, zborový spevokol a domáca hudobné 

skupina „Hosana“. Na organe okrem domáceho 

zborového kantora hral a spolu s Posaunenchórom 

nábožný spev doprevádzal MgA. Janko Siroma rodák 

z Kovačice v Srbsku. Genézu opráv Lutherovho domu 

prítomným predstavil zborový brat farár Mgr. Ján 

Molčan, ktorý poďakoval aj všetkým obetavým 

brigádnikom, ochotným dobrodincom a sponzorom. 

Náročná rekonštrukcia a prestavba chátrajúcej 

budovy, bez dobrovoľnej brigádnickej pomoci 

ochotných cirkevníkov, vyšla cirkevný zbor na 

105 000,- Eur. Financovaná bola z vlastných zdrojov, 

ofier, milodarov a nemalej sponzorskej pomoci 

dobrodincov. 

 

Na službách Božích sa chrámovému spoločenstvu prihovorili aj zástupcovia hostí zo zahraničia, ktorí boli od piatku 

spolu so svojimi delegáciami na návšteve cirkevného zboru,  brat dozorca Slovenskej evanjelicko - luteránskej 

cirkvi v Nadlaku v Rumunsku Mgr. Pavel Nagy Gyuris Krokos, dozorca Slovenského evanjelického cirkevného zboru 

v Báčskom Petrovci v Srbsku Ján Čáni, brat seniorálny dozorca LOS Ing. Peter Gärtner a zástupca starostu obce 

Partizánska Ľupča Július Sokol. Sestra zborová dozorkyňa Mgr. Janka Janičinová poďakovala zborovému farárovi 

Mgr. Jánovi Molčanovi a zborovému kurátorovi Ľubomírovi Tomčíkovi za obetavú prácu a službu pri rekonštrukcii 

Lutherovho domu a odovzdala im vecné dary. Po skončení služieb Božích v chráme sa zhromaždenie za hlaholu 

zvonov presunulo k budove Lutherovho domu, kde vznešená sestra seniorka LOS Mgr. Katarína Hudáková 

vykonala posviacku zrekonštruovaného evanjelického penziónu. Slávnosť bola ukončená mohutným spevom 

evanjelickej hymny „Hrad prepevný“, doprevádzaným cirkevnou dychovkou Posaunenchór. 

 

 
 

Posviackou Lutherovho domu, boli zavŕšene stavebné a rekonštrukčné práce na všetkých budovách vo vlastníctve 

cirkevného zboru. Počas siedmich rokoch boli generálne opravené kostoly v Partizánskej Ľupči, v Dúbrave, kde bol do 

chrámu zadovážený aj nový vyrezávaný oltár a digitálne zvony, generálnou opravou prešla aj historická fara a areál 

fary, na filiálkach boli zriadené nové bohoslužobné miesta, modlitebňa v Krmeši a kaplnka v Potoku.  

 

Zrekonštruovaný Lutherov dom, spolu s historickou farou 

a monumentálnym evanjelickým chrámom, tak zapadol do 

historického jadra najstaršieho bývalého kráľovského 

mestečka na Liptove – Partizánskej /bývalej Nemeckej/ 

Ľupče. 

 

„Hospodin je s nami – Sion pod Tatrami!“ 

Mgr. Ján Molčan, zborový farár 
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Po roku sú tu opäť Vianoce. Iste si budeme navzájom priať „ŠŤASTNÉ A VESELÉ“. Veď kto by nechcel mať krásne sviatky. A predsa 

pod pojmom šťastie si každý môže predstavovať niečo iné. Hladný – plný stôl. Chorý – zdravie. Chudobný – peniaze. Niekomu 

stačí, že trávi sviatky s rodinou. Máme rôzne túžby, ktoré chceme naplniť. A, žiaľ, každý máme svoje starosti a trápenia, ktoré 

nám zahmlievajú  naše šťastie. Aspoň počas sviatkov na ne 

chceme zabudnúť. Ale oni zostávajú. Bohužiaľ na svete sa 

vždy nájde niekto hladný, chorý, chudobný, sám.  

 

Existuje niečo, čo by mohlo platiť pre všetkých? Niečo, čo by 

urobilo šťastným každého? Myslím, že to môže byť jedine 

niečo nehmotné, nemateriálne, duchovné, priam nebeské. 

Je to vedomie, že som milovaný, že niekomu na mne záleží. 

Že nie som zbytočný. Že tento život, aj napriek problémom, 

má zmysel, ktorý sa celkom naplní až vo večnosti. A práve 

o tom sú Vianoce. Veď Boh tak miloval svet, že nám poslal 

svojho Syna (porov. Jn 3,16). Iste si poviete: „To poznám. 

Opäť tie isté frázy. Klišé. Daj niečo nové.“ Namiesto toho 

dám niečo veľmi staré. Ezopovu bájku o žabe a škorpiónovi: 

 

Na brehu rieky sedela žaba a vedľa nej škorpión. 

Ten povedal žabe: „Pozerám, že sa chystáš preplávať na druhý breh. My, škorpióny, nevieme plávať. Zober ma na chrbát!“ 

„Škorpióny sú pre žaby nebezpeční,“ odpovedala žaba. 

Škorpión povedal: „Nemaj strach, veď sa potrebujem dostať cez rieku, predsa Ti neublížim.“ 

Žaba súhlasila. Škorpión jej vyliezol na chrbát a vyplávali. Keď boli uprostred rieky, zabodol škorpión svoj jedovatý bodec 

do tela žaby, ktorá ochrnula a obaja sa začali topiť. 

Žaba tomu nechcela veriť. 

„Prečo si to urobil?“ spýtala sa zomierajúc. „Veď teraz obaja zahynieme.“ 

Topiaci sa škorpión odpovedal: „Pretože som škorpión.“ 

 

Možno sa pýtate, čo to má spoločné s danou témou. Tak 

ako si škorpión nemohol pomôcť a bodol, lebo je škorpión, 

tak si Boh nemôže pomôcť a miluje, lebo je Boh. Na Vianoce 

budeme opäť sláviť to isté, čo každé Vianoce. Že Bohu na 

mne záleží, preto posiela svojho Syna na svet. Že ma Boh 

miluje, preto sa stáva jedným z nás. Že Boh mi chce dať 

naozajstné šťastie, ktoré nikdy neskončí, preto prichádza. 

Prečo to pre mňa robí? Lebo je Boh a Boh je Láska. Boh 

miluje, lebo je Boh a nič iné „nevie“.  

Pápež František  na minulé Vianoce tweetol: „Boh je do nás 

zamilovaný. Stáva sa maličkým, aby nám pomohol 

odpovedať na jeho lásku.“ A to je cieľom nielen Vianoc, ale 

celého nášho života. Naučiť sa milovať, ako nás miluje Boh. 

A vtedy zažijeme ozajstné šťastie.  

V tomto vedomí slávme sviatky Narodenia Pána a budú pre 

nás ŠŤASTNÉ A VESELÉ. 

A k tomu Požehnaný celý rok 2017 praje František 

Plučinský.  

 

 ROKU 2016 ...  
sa v našej obci narodilo 6 detí: Leoš Stoľar, Tatiana Baníková, Patrik Kúkol, Marek 

Smitek, Lívia Smiteková, Matej Húlek. 

Zomreli 4.  spoluobčania: Pán Ondrej Zigo, pán Štefan Rebroš, pán Jozef Stankoviansky, 

pani Magdaléna Stankovianska. 

Ku dňu vydania Vlachanských novín má naša obec 605 obyvateľov – 310 mužov a 295 žien. 

V 
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FAKTY O NAŠICH DOBROVOĽNÝCH HASIČOCH Z 

MINULOSTI, ALE I SÚČASNOSTI  
 

Začiatkom roka 2016 vydal Ţilinský samosprávny kraj kniţnú publikáciu pod 

názvom Dobrovoľní hasiči v Ţilinskom kraji. Na 243 stranách zachytáva 

históriu, ale i súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov na Hornom Povaţí, 

Kysuciach, Liptove, Orave a Turci. Pri tvorbe tejto knihy v priebehu roka 2015 

kaţdý zbor prispel fotografickou prílohou, ale i textovou časťou. I týmto 

spôsobom vám chcem prezentovať zozbieranú historickú, ale i súčasnú stránku 

hasičstva v našej obci, ktorá bola podkladom pre spomínanú publikáciu. 

 

Obec Vlachy sa v súčasnej dobe skladá z troch miestnych častí - Vlách, Krmeša 

a Vlašiek. Toto usporiadanie však nie je pôvodné. V minulosti tvorili terajšie 

miestne časti  samostatné dediny. Najstaršou, a v tom čase najväčšou dedinou, 

bola obec Vlachy. V roku 1924 bol  k Vlachom pričlenený Krmeš a v čase 

socializmu a myšlienke zdruţovania malých obcí do väčších celkov, sa v roku 

1976 stávajú súčasťou Vlách i Vlašky. Podobne to bolo i s dobrovoľným 

hasičstvom, kde kaţdá obec písala svoju históriu. 

 

Základom hasičstva bolo vydanie protipoţiarneho 

poriadku Liptovskou ţupou v roku 1893, ktorý okrem 

iného, celé územie Liptova rozdelil na trinásť 

poţiarnych obvodov. Kaţdý obvod zdruţoval niekoľko 

pri sebe leţiacich obcí. Uţ v tomto období, v rámci 

poţiarnej ochrany, sa obce spájajú a spoločne kupujú 

prvé ručné striekačky.  

Po skončení prvej svetovej vojny nastali priaznivejšie 

podmienky na vznik hasičských zborov. K ich zriadeniu 

veľkou mierou prispel rozmáhajúci sa technický pokrok 

a zmena myslenia, ktoré vyústili aţ k schváleniu 

viacerých zákonov v tomto smere. Prvá zmienka 

o organizovaní dobrovoľných hasičov vo Vlaškách sa 

datuje do roku 1927.  Prvým predsedom sa stáva Ján 

Sleziak a tajomníkom Gustáv Slavkovský [1].  

Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlachoch bol zaloţený 1. 

januára 1931. Prvým predsedom sa stáva Ondrej 

Hazucha a tajomníkom Juraj Kostolný. V tom roku bola 

postavená i obecná zvonica podľa projektov Štefana 

Ďuláka, murárskeho majstra z Vlašiek. Základným 

vybavením bola ručná pumpa. Postupom času pôvodné 

hasičské náradie, ako i striekačka, prestali vyhovovať 

vtedajším kritériám. Národný výbor sa rozhodol v roku 

1951 zakúpiť novú motorovú striekačku v hodnote 150 

tisíc slovenských korún.  Od roku 1955 bol veliteľom 

poţiarneho zboru Ján Molek [2]. 

 

Všetky sily boli sústredené v obci Vlachy, hasičstvu v obci Krmeš sa nevenovala ţiadna pozornosť. Poţiarny dohľad 

nad dianím v tejto časti zabezpečovali hasiči z Vlách, spolu s dobrovoľníkmi z Krmeša, kde boli riadnymi členmi. 

História dobrovoľného hasičstva v Krmeši sa začala písať aţ po veľkom poţiari, ktorý vznikol úderom blesku do humna 

pána Ondreja Droppu v januári roku 1953, v najstaršej časti dediny. Tu sa ukázala potreba vzniku hasičskej jednotky 

aj v tejto časti obce, pretoţe kým prišla jednotka z obce Vlachy, humno ľahlo popolom. Poškodené boli i okolité 

budovy. 

 

Po tomto poţiari sa začala formovať hasičská jednotka v Krmeši. Najväčším iniciátorom vzniku dobrovoľnej hasičskej 

jednotky bol Matej Droppa. Pod jeho vedením sa podarilo rozvinúť hasičské druţstvo, ktoré bolo v roku 1954 oficiálne 

vyhlásené a zapísané. Výstroj jednotky nebola bohvieaká. Spomínaný poţiar, ako i skutočnosť, ţe v Krmeši počas 

ţatvy nebola zaistená poţiarna bezpečnosť, bolo navrhnuté, aby ručná striekačka z Vlách bola presunutá do Krmeša. 

Po určitom období bola výstroj a výzbroj postupne doplnená. V neskoršom období bola ručná pumpa vymenená za PS-

8. V roku 1956 bola postavená hrubá stavba poţiarnej zbrojnice v Krmeši, v hodnote 63 tisíc slovenských korún. 

Stavba bola realizovaná v akcii „M“ a za najlepších pracovníkov boli vyhodnotení Matej Droppa a Jaroslav Hlavatý. Uţ 

v tom čase sa hasiči zapájali do diania v obci a spolu s inými zloţkami prispievali k rozvoju obce. Takto napríklad 
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v akcii „Z“ postavili futbalové ihrisko, či kultúrny dom. V marci 1988 bolo národným výborom zakúpené poţiarne 

vozidlo TATRA 805 v hodnote 183 tisíc slovenských korún. V roku 1990 pribudol do výzbroje hasičov i prívesný vozík 

PPS-12, v hodnote 27 tisíc slovenských korún. Hasiči sa zúčastňovali na organizovaných cvičeniach, vykonávali 

prevenčnú protipoţiarnu činnosť a v neistých časoch boli oporou občanom  obce [2] [3]. Bolo to zloţité obdobie 

poznačené dvomi svetovými vojnami, chudobou, neistotou či politickým zriadením. V kaţdom prípade sme vďační 

svojím predkom za to, čo vybudovali, za zachovanie odkazu hlavnej myšlienky dobrovoľného hasičstva, ktorou je 

vzájomná pomoc a súdrţnosť. 

 

Z obdobia od zaloţenia hasičského zboru v Krmeši aţ do osemdesiatych rokov minulého storočia sa zachovalo len 

veľmi malé mnoţstvo písomností, aj to len formou útrţkových informácií. Novodobá história sa začala písať koncom 

deväťdesiatych rokov, kedy došlo v DHZ k omladeniu a generačnej výmene. Otcovia preniesli nadobudnuté skúsenosti 

a z toho vyplývajúcu zodpovednosť na svojich synov, či vnukov.  

 

V roku 1998 bol vo svojich dvadsiatych štyroch rokoch 

zvolený za veliteľa DHZ Krmeš Miroslav Hric ml., ktorý 

vo funkcii vystriedal Drahoša Mikitu. Úmyslom bolo do 

zboru pritiahnuť mladých ľudí a postupne začať 

i s výchovou detí. Dlhé roky bol predsedom DHZ 

Vladimír Hlavatý. Tomuto pánovi patrí v histórii DHZ 

Krmeš čestné miesto. Stál pri zrode zboru, bol jedným 

zo zakladajúcich členov, celý ţivot aktívne pracoval 

v zbore. I v pokročilom veku sa zaujímal o dianie 

v DHZ, hasičom bol aţ do svojej náhlej smrti. Vo 

funkcii predsedu ho v roku 2001 vystriedal Jaroslav 

Moravčík. Na tú dobu bol zbor, po stránke výzbroje, 

celkom dobre vybavený, najväčším problémom však 

boli ľudia.  Zodpovednosť, ochota pracovať a míňať 

svoj voľný čas v prospech zboru, mnohokrát i na úkor 

rodiny. Zbor však fungoval, rok čo rok dosahoval lepšie 

výsledky vo všetkých oblastiach hasičského ţivota. 

Zodpovednosť však stále ostávala na pleciach jedného, 

dvoch ľudí [3].  

 

Veľký obrat v tomto smere nastal v roku 2005 príchodom nového člena Jindřicha Chvojku, ktorý svojou aktivitou 

priniesol „nový vietor“. Zodpovednosť, kompetencie a práca sa rozdelili. Logicky, o rok neskôr dochádza k zmene 

výboru, kde za predsedu bol zvolený Miroslav Hric ml.,  za veliteľa  Jindřich Chvojka a hlavným strojníkom sa stal 

Michal Krčula. V tomto zloţení pracujeme aţ dodnes. Výbor zboru tvorí ešte ďalších deväť členov.  DHZ Krmeš má 

k dnešnému dňu 37 aktívnych členov, z toho 10 ţien. Zabudnúť nesmieme ani na našich najmenších, na naše deti, 

zdruţené v hre Plameň. Deti sa okrem toho  zúčastňujú jesenno branno-športovej súťaţe kolektívov Mladých hasičov, 

či zimného sústredenia. Ich počet sa v závislosti od veku pohybuje v rozmedzí 6 aţ 12 členov. 

Od roku 2002 sa naše druţstvo kaţdoročne zúčastňuje Okresnej hasičskej ligy tvorenej niekoľkými kolami. Naše 

výsledné časy, či celkové umiestnenie boli za toto obdobie naozaj rôzne. Boli ovplyvnené nacvičenými zručnosťami, 

chuťou, ale hlavne spoľahlivosťou a výkonom poţiarnej striekačky. Tieto veci sme z roka na rok vylepšovali, čoho 

najlepším dôkazom bolo druhé miesto v Okresnej hasičskej lige v rámci okresu Liptovský Mikuláš za rok 2013. 

Zúčastňujeme sa súťaţí, či ukáţok i v iných obciach. Vţdy v júli organizujeme súťaţ O putovný pohár starostu obce 

Vlachy, zaradený do kola OHL. Tento rok sa uskutočnil uţ desiaty ročník [3]. 

 

Naši členovia absolvovali základnú prípravu členov 

hasičských jednotiek, máme splnený odznak 

odbornosti Hasič II. a III. stupňa. Máme všetky 

školenia, súvisiace s výkonom funkcie veliteľa, 

strojníka, preventivára, referenta mládeţe, 

psychologickej spôsobilosti vodiča, kurz prvej pomoci, 

kurz obsluhy motorových píl...  V decembri 2013 nám 

bolo pridelené IČO a sme zaradení do celoplošného 

rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek 

na území Slovenskej republiky v kategórii „B“. Medzi 

prostriedky strojnej sluţby patrí AVIA A31 DS12, PS 

18, PS 12, PS 8, prívesný vozík s 1 000 litrovou 

nádrţou. Medzi ďalšie vybavenie patria vysielačky,  

hasičský rebrík, elektrická centrála, motorová píla, 

ručné postrekovače, 8x jednovrstvový zásahový odev, 

8x hasičská prilba s chráničom tváre a nátylníkom, 

zásahová obuv, rukavice...  

 

Kolektív hasičov veľmi dobre spolupracuje so všetkými zloţkami pôsobiacimi v obci. Najintenzívnejšia je však 

spolupráca s Obecným úradom obce Vlachy, naším zriaďovateľom. Sme spoluorganizátormi Obecnej zabíjačky, či  

Dňa obce. Sami organizujeme Fašiangy, hasičské zábavy a Hasičský ples. Momentálne sa chystá uţ ôsmy ročník a na 
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túto aktivitu sme veľmi pyšní. Zabudnúť nesmieme ani divadelnú skupinu Havránok, ktorej kompletnú muţskú časť 

tvoria hasiči s Krmeša. V obci vychádza i periodikum pod názvom Vlachanské noviny, prostredníctvom ktorých 

informujeme občanov o našej práci, uskutočnených či pripravovaných aktivitách.  Na tento účel nám slúţi 

i internetová stránka http://dhz-krmes.webnode.sk [3]. 

 

I tieto riadky dokazujú, ţe hasiči sú neprehliadnuteľnou a neoddeliteľnou súčasťou obce, zloţkou 

v ktorej to ţije. Sú jednými s mnohých, ktorí šíria dobré meno obce Vlachy. 

Verím, ţe z týchto riadkov ste si mnohé pripomenuli, moţno ste sa i niečo nové dozvedeli. A práve to 

bolo mojim úmyslom. Na minulosť netreba zabúdať, myšlienka hasičstva ostáva stále rovnaká. Ako 

dobrovoľní hasiči nerobíme nič iné, ako v modernejšom duchu napĺňame odkaz svojich starých otcov.  

  

[1] Vlachy čriepky z dejín obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie © 2010 

[2] Vlachy dejiny obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie © 2012 

[3] Súkromné zápisky z činnosti DHZ zhromaţdené Bc.Miroslavom Hricom 

 

S pozdravom a ţelaním len toho dobrého v novom roku praje predseda DHZ Krmeš - Vlachy 

Bc. Miroslav Hric 

 

 

Uvítanie detí do 

života 
Milí spoluobčania, 
prihováram sa Vám v mene poslancov obecného 

zastupiteľstva a dobrovoľníkov našej obce, ktorým sa 

po dlhšom období podarilo zorganizovať uvítanie 

našich najmenších spoluobčanov do života. Keďže 

medzi posledným a týmto uvítaním prešlo pomerne dosť času, rozhodli sme sa uvítať deti od 0-3 rokov. Pritom sa 

stalo, že sa uvítali aj staršie deti ako 3 roky, keďže sme napr. uvítali dieťa, ktoré malo staršieho súrodenca 

a rodičia nás o to poprosili. Takto sa nazbieralo dokopy 18 detičiek. Boli sme veľmi radi, že sa prihlásili takmer 

všetky deti, ktoré do tejto kategórie patrili. A keby sme aj veľmi chceli uvítať aj ostatné staršie deti, tak by sme to 

kapacitne nezvládli, pretože dokopy s rodičmi, starými rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi sa prihlásilo 

cca 75 ľudí. Nakoľko sme v tom boli nováčikovia a nemali sme s tým takmer žiadne skúsenosti, tak sme sa snažili 

do toho dať srdce a urobiť to tak, aby sme boli spokojní nielen my, ale aj všetci rodičia. Do našej krásnej obce sme 

uvítali týchto malých občanov: 

 

Ročník 2016: Húlek Matej,  Smiteková Lívia, Smitek Marek, Kúkol Patrik, Baníkova Tatiana, Stoľar Leoš 

Ročník 2015: Mráz Matej, Gejdošová Agáta, Hanzeliová Ema, Jendrušák Maximilián, Kubáňová Karin 

Ročník 2014: Jakubek Dominik, Brezniaková Nina, Peterec Damián, Gejdošová Alžbeta, Šimko Matúš 

Ročník 2011: Šimková Tamara, Mrázová Laura 

                                          

Veríme, že všetci prítomní boli spokojní a že sa cítili tak dobre, ako sme sa v ich prítomnosti cítili aj my. Týmto 

chcem ešte raz všetkým srdečne poďakovať a popriať im nech sa v našej obci cítia dobre a bezpečne.   Zároveň 

chcem poďakovať ľuďom, ktorí nám pomáhali a vložili do toho nielen srdce, ale aj kopec svojho voľného času, 

http://dhz-krmes.webnode.sk/
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pretože vieme, že ten je najvzácnejší. A nesmiem vynechať ani našich umelcov, ktorí sa stali súčasťou programu 

a to Karolínka a Viktória Chvojkové a Pavlínka Rybárska.  

Pevne dúfame, že sa naša obec aj naďalej bude  rozrastať a v tejto našej aktivite budeme môcť pokračovať aj 

naďalej.  

 
              Jana Klubicová 

 

redsa prišiel Mikuláš... 

 

Deň svätého Mikuláša bol od dávna dňom významným a netrpezlivo očakávaným. A dočkali sa ho aj deti z našej obce 

a materskej školy. Prišiel v sobotu 

3.12.2016. Najprv sa predviedli 

mladšie a staršie deti zo súboru 

„Havranček“ , s pásmom zimných 

radovánok a tradícií-priadky, 

a potom pokračovali škôlkárske deti, 

ktoré tiež vedia, aké tradície si 

zachovávame od starých mám-

páranie peria. Nedali sa zahanbiť 

a ukázali, ako krásne vedia 

spievať, recitovať a tancovať. Touto 

cestou sa chcem poďakovať všetkým 

rodičom za trpezlivosť a za to, že 

púšťali deti každý piatok do kultúry 

na nácviky. Dúfam, že to stálo za to. 

Zároveň prajem všetkým deťom 

bohatého Ježiška a rodičom veľa 

lásky na rozdávanie. 

 

 

“Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo. 

Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. 

Svätý Mikuláš daždivý zime sa ešte protiví. 

Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.” 

P 
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Vraví sa, že do tretice všetko dobré a to sme si povedali aj my a pustili sme sa do učenia novej divadelnej hry. 

Tentoraz sme zmenili autora, ale téma ostala – zo života obce. Autor Stano Šubík, ktorý sa s nami stretol toto 

leto, nám vysvetlil, ako ju máme hrať, ako spraviť scénu a ako si to predstavuje. Hra sa zaoberá aktuálnou témou 

nejednej obce – ako sa zviditeľniť. Divadelný starosta s poslancami vymýšľajú rôzne spôsoby. No a kde je viac 
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hláv, tam je aj viac rozumu a spolu aj niečo vymyslia. Či dobre alebo zle, to sa už nechajte prekvapiť a príďte sa 

pozrieť na premiéru: 

  

26.12.2016 o 16,30 hod. alebo  

7.1.2017 o 17,00 hod. – Kultúrny dom Vlachy 

 

Paradoxom je, že skoro všetci divadelníci boli, alebo sú ozajstní poslanci. No hru neberte vážne. Nie každá obec 

má rovnaké problémy, starostu alebo poslancov. Dôležité je, brať život s humorom, pretože smiech zlepšuje 

krvný obeh a je účinnejší ako 10 min. behu. 

 

Všetky informácie a novinky sa dozviete aj na našej novej stránke  

http://odhavranok.webnode.sk/ 

Ing. Dagmar Chvojková 

 

 

POZVÁNKA DO DIVADLA 

Dňa 4.2.2017 nás navštívi Divadlo Dino. Divadelné dosky kultúrneho domu si vyskúšajú po prvýkrát 

a vystúpia aj známe osobnosti z televíznej obrazovky.  

“VADÍ – NEVADÍ” je nová smutno-smiešna hra. Ide o predstavenie z domácej dielne, kde autorom a 

režisérom v jednej osobe je Ferko Rehák, hudbu skomponoval Martin Valášek a texty piesní sú od Jozefa 

Kuzmu. Diváci sa pobavia na príbehu troch sestier, dvoch osudových mužoch, jedného veselého farára, 

štyroch veveričiek a ďalších milých postáv. Tak ako v živote, aj v tejto hre sa prelínajú trpké a veselé 

príhody našich hrdinov, ktorých osudy sú blízke mnohým z nás. Hlavný hrdina príbehu Paľko Slivka je 

milovníkom pálenky a má veľa starostí a radostí nielen okolo svojej pálenice.  

 

Veríme, že po novom roku si nájdete čas a prídete sa pozrieť, milí naši diváci! 

 

 
 

Menom predsedu futbalového klubu by som 

sa vám rád prihovoril v tomto 

predvianočnom čase a priblíţil účinkovanie  

nášho klubu FK Liptovské Vlachy v III.A 

triede od jej jarnej časti, nakoľko od 

posledného vydania Vlachanských novín 

nám ubehol uţ dlhý čas. 

 

Naposledy som sa vám ozýval pred jarnou časťou sezóny 2015/2016, kde vtedy naše muţstvo účinkovalo na prvom 

mieste III.A. triedy. Po poslednom kole základnej časti nakoniec aj skončilo ako prvé a vlastne tým pádom aj 

http://odhavranok.webnode.sk/
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vyhralo túto triedu. Za to muţstvo dostalo pohár víťaza tejto triedy, ktorý bol odovzdaný muţstvu cez delegáta 

zápasu na poslednom domácom zápase baráţovej časti. Ţiaľ, nový systém postupu cez baráţové stretnutia medzi 

jednotlivými triedami a ich prvými štyrmi postupujúcimi, nás v jarnej časti nezachytil v najlepšej forme a nakoniec 

sme skončili celkovo v baráţi na nepostupovom štvrtom mieste, kde sa z postupu tešili muţstvá z Vaţca a 

Ivachnovej. Obzvlášť zamrzia hlavne remíza a prehra s Ivachnovou, kde sme si nechali ujsť postup do vyššej triedy 

Oblastného futbalového zväzu Liptovský Mikuláš. Aj napriek tomu by som sa rád poďakoval všetkým hráčom za 

ich prístup a dochádzku na tréningy a zápasy, pretoţe to v dnešnej dobe nie je vonkoncom jednoduché. Po skončení 

minulého ročníka opustili naše muţstvo bratia Dankovci, ktorí sa vrátili do svojho materského klubu ŠK Bobrovec. 

Ďakujem im za účinkovanie v našom klube a prajem veľa zdravia a športových úspechov.  

 

Pred začatím novej sezóny sme sa 6.8.2016 stretli v 

priateľskom futbalovom stretnutí proti starým pánom 

nášho klubu a zahrali si spolu priateľský zápas, ktorý 

verím,  ţe bol príjemným spestrením letných 

mesiacov, ale aj oddýchnutím a načerpaním nových síl  

pred novou sezónou. Som rád , ţe ani tento rok účasť 

ľudí nesklamala a preţili sme spolu príjemné športové 

popoludnie, ktorému doprialo aj počasie. Potom uţ 

začala ďalšia sezóna, konkrétne ročník 2016/2017, v 

ktorom po skončení jeho jesennej časti účinkujeme 

zatiaľ na 6. mieste so 14. bodmi. Tak ako jar, ani 

začiatok tejto časti nebol z môjho pohľadu najlepší, 

pretoţe si osobne myslím, ţe toto muţstvo má 

rozhodne na viac, ako predviedlo. Obzvlášť zamrzí 

zápas v Stankovanoch, kde sa muţstvo úplne 

odovzdalo priebehu a nakoniec zápas skončil krutou 

prehrou 10:1. Dúfam, ţe na začiatku jarnej časti, kde 

sa stretávame v prvom zápase práve s týmto 

muţstvom, predvedieme úplne iný výkon a trošku sa 

revanšujeme za túto krutú prehru. Záverom chcem 

poďakovať všetkým fanúšikom ktorí držia palce nášmu 

mužstvu, všetkým ľuďom, ktorí nám ako klubu 

pomáhajú pri organizovaní zápasov a športových 

podujatí, či už sú to dievčatá v bare alebo aj ostatné na 

ihrisku pri svojich vystúpeniach , hasičom z Krmeša za 

ich vynikajúcu spoluprácu a v neposlednom rade aj 

nášmu výbornému kuchárovi M. Vevericovi za 

prípravu chutných jedál. Chcem všetkým ľuďom 

zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a 

samozrejme šťastný Nový rok a hráčom, čo najviac 

zdravia.                                           Róbert Klubica 

  

            

 

ásahová  činnosť  DHZO Vlachy a DHZ Krmeš – 

Vlachy v roku 2016 

 

Poţiar drevenice vo Vlachoch 

Prvý deň nového roku 2016 nezačal pre majiteľa drevenice vo Vlachoch 

najlepšie. Vo večerných hodinách bol spozorovaný poţiar stropu nad 

krbom v drevenici a strechy v blízkosti komínového telesa. Rýchlym 

zásahom jednotky HaZZ Liptovský Mikuláš v zadymenom prostredí 

obytných miestností sa poţiar nerozšíril na celú strechu a múry 

drevenice. Po príchode na poţiarovisko naša jednotka zabezpečovala 

dodávku vody do cisterien a zabezpečila osvetlenie priestorov 

poţiaroviska, za pomoci prenosnej elektrocentrály a prenosných 

svietidiel.  Počas likvidácie jednotka pomohla majiteľovi nehnuteľnosti 

vynosiť nábytok z miestností zasiahnutých vodou a potom do 9:00 hod 

nasledujúceho dňa vykonávali poţiarny dohľad nad poţiaroviskom. 

Poţiar pravdepodobne vznikol prestupom sálavého tepla medzi 

vzduchovodom z krbovej vloţky a okolitým priestorom drevenej 

podlahy nad krbom. 

 
 

 

 

Z 
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Poţiar vo firme na výrobu ťaţných zariadení vo Vlachoch 
Dňa 30. 4. 2016 v raných hodinách bol vyhlásený poplach pre jednotku DHZ, ktorá bola povolaná na likvidáciu poţiaru horiacej 

strechy skladu ťaţných zariadení firmy Gália, s.r.o. vo Vlachoch. Po príchode na miesto poţiaru dostala jednotka od veliteľa 

zásahu HaZZ Liptovský Mikuláš úlohu uhasiť juţnú časť strechy skladovej haly a zabezpečiť ochladzovanie uţ uhasených častí 

kovovej konštrukcie strechy a priľahlej budovy.  

Poţiar sa podarilo zlikvidovať veľmi rýchlo z dôvodu dobrej koordinácie všetkých síl. Po ukončení hasiacich prác DHZ 

zabezpečil poţiarny dohľad nad poţiaroviskom po dobu 8 hodín, z dôvodu opätovného vzniku poţiaru. Poţiar pravdepodobne 

vznikol pri stavebných prácach prebiehajúcich v skladovej hale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spadnutý strom kríţom cez cestu 
Dňa 1. 8. 2016 v raných hodinách, po silnom vetre a daţdi, bol nahlásený spadnutý 

strom kríţom cez cestu na príjazdovej ceste z kriţovatky Ľubeľa rázcestie - smerom do 

obce Vlachy, miestna časť Krmeš. Jednotka o sile dvoch členov vyrazila na miesto, 

kde zabezpečila prejazd na polovičnom profile cesty a veliteľ zásahu povolal ďalších 

dvoch členov DHZ na likvidáciu stromu. Po odpílení spadnutej časti konáre boli 

odtiahnuté mimo cestu a cesta bola vyčistená od zvyškov lístia a opadnutých jabĺk. Po 

ukončení činnosti sa jednotka vrátila do zbrojnice. 

 

Poţiar letiskovej haly medzinárodného letiska Aerodrome Jasná (bývalé 

agroletisko Gôtovany) 
Dňa 25. 10. 2016 o 10:10 bol operačným strediskom HaZZ v Ţiline vyhlásený výjazd pre jednotku DHZO Vlachy k poţiaru 

letiskovej haly na medzinárodnom letisku Aerodrome Jasná. Po príchode na letisko jednotka dostala úlohu zabezpečiť dodávku 

vody z prírodného zdroja pre kyvadlovú dopravu tvorenú cisternou Tatra CAS 32. Po naplnení cisterny sa jednotka vrátila na 

letisko na základe povelu veliteľa zásahu a plnila úlohy na letisku pri ochrane lietadiel.

 
Chvalabohu tento poţiar v skutočnosti nebol, ale jednalo sa len o taktické previerkové cvičenie Okrsku č. 3 na preverenie zladenia 

činnosti viacerých dobrovoľných hasičských jednotiek z okrsku. Do cvičenia sa tieţ zapojili aj DHZ z Ľubele, Dúbravy, 

Partizánskej Ľupče, Gôtovian. Po splnení všetkých úloh cvičenia sa hasičské jednotky vrátili do domovských zbrojníc. 

 

Čím sa môţe DHZ Krmeš – Vlachy pochváliť 

Jesenno-branný pretek mladých hasičov na Lazisku 
V nedeľu 25. septembra 2016 o 9:00 hod. sa náš tím mladých hasičiek zúčastnil jesenno-branného preteku Mladých hasičov 

na Lazisku. Súťaţe celkovo zúčastnilo 13 kolektívov z celého okresu Liptovský Mikuláš, z toho 4 dievčenské a 9 chlapčenských. 

Kaţdá hliadka bola zloţená z piatich členov. My sme na štart postavili jeden tím Vlachy a dve dievčatá do zmiešaného tímu 

Prosieku. Celá trať poľného behu merala cca 3 kilometre a bola zasadená do lesného porastu. Na trati bolo rozmiestnených 9 

stanovíšť (streľba so vzduchovky, hod granátom, zdravoveda, viazanie uzlov, optické signály, topografia, grafické značky, 
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poţiarna ochrana 1 a 2). Po zachmúrenom rannom nástupe kolektívov mladých 

hasičov a vylosovaní poradia nastúpili druţstvá na štart v sedem minútových 

intervaloch. Počas preteku sa vyjasnilo a na súťaţiacich sa usmialo slniečko a po 

dobehnutí posledného kolektívu sa naše dievčatá mohli radovať. Po vyhodnotení 

všetkých časov súťaţiacich sme sa mohli s druţstvom Vlachy tešiť z prvého 

miesta. Naše dievčatá v tíme Prosieka skončili štvrté.  

 

Upratovanie hasičskej zbrojnice  
Jednu októbrovú sobotu sme sa vrhli do brigády v hasičskej zbrojnici v Krmeši. 

Po výmene vstupných garáţových dverí, oprave prednej časti fasády, oprave 

odkvapových ţľabov, štauplátu a zamurovaní bočných dverí. Členovia DHZ 

Krmeš – Vlachy odviezli odpad vzniknutý pri rekonštrukčných prácach, vyčistili 

bočnú a zadnú časť pri budove zbrojnice. Vyčistilo 

sa podkrovie hasičskej zbrojnice a pripojili sa 

halogénové svietidlá nad garáţové vráta a vo 

vnútri garáţe. Po uprataní materiálu sa ošetrili 

zásahové odevy, šatňové priestory, ošetrila sa 

technika a pripravila sa na zimnú prevádzku. 

Chceme sa v mene DHZ Krmeš –Vlachy 

poďakovať i obecnému úradu a pracovníkom obce 

za pomoc pri rekonštrukcii a oprave hasičskej 

zbrojnice.  

 

 

 

Výročná členská schôdza DHZ Krmeš-Vlachy 
Dňa 19. 11. 2016 v kultúrnom dome vo Vlachoch sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru 

Krmeš-Vlachy 
 

Na schôdzi sme privítali členov DHZ, ale aj hostí, ktorí nás prišli podporiť. Medzi hosťami výročnej schôdze  sme privítali 

predsedu Okresného výboru Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Liptovský Mikuláš Ing. Milana Trstenského, starostu obce Vlachy 

Ladislava Guotha, okrskového veliteľa Patrika Vrbenského a ďalších. Jednotliví členovia predsedníctva DHZ zhodnotili svoju 

činnosť a činnosť DHZ za rok 2016 a predloţili návrh na nový výbor DHZ na roky 2017 aţ 2021. Po diskusii sa na základe 

podnetu členov doplnil ďalší člen výboru DHZ a prebehla voľba. Po voľbe sa stal predsedom DHZ Bc. Miroslav Hric, veliteľom 

DHZ Ing. Jindřich Chvojka, strojníkom DHZ Michal Krčula, referentom mládeţe DHZ Miroslav Krčula, preventivárom Peter 

Krčula, tajomníkom DHZ Maroš Smitek, hospodár Milan Tonka, pokladník Bc. Miroslav Hric, revízor DHZ Ing. Juraj Smitek 

a za člena výboru Martin Hric, Ján Švec st., Tomáš Mikita a Martin Smitek. Po ukončení schôdze si členovia DHZ pochutnali na 

kapustnici a drobnom občerstvení. Chcem sa poďakovať za činnosť všetkým členom, ktorí v roku 2016 kladne reprezentovali náš 

zbor na území našej obce ale i mimo nej. 

 

 

Pozvánka na 8. Hasičský ples 
 

V mene predsedníctva DHZ Krmeš - Vlachy vás pozývam na 8. Hasičský 

ples, ktorý sa uskutoční 28. 1. 2017 v Kultúrnom dome Vlachy. Cena 

lístka je 18,- €. V cene lístku je večera, víno, nealko, káva, koláč 

a kapustnica. Do tanca bude hrať kapela SPEKTRUM z Liptovského 

Mikuláša. 
                                          

 

       technik Ing. Jindřich Chvojka 

     veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy 
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