VLACHANSKÉ
NOVINY
Ročník XIII. Spravodaj č. 1/2019
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi aby som sa vám touto formou prvýkrát prihovoril, ako nový starosta obce Vlachy. Vlachanské
noviny vychádzajú po dlhšej dobe a som rád, že sa vám môžem ich prostredníctvom prihovoriť a porozoberať
pár vecí , ktoré sa v našej obci urobili od predchádzajúceho vydania a ktoré nás čakajú. V minulom roku sa
v našej obci rozbehla modernizácia materskej školy z projektov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Tento projekt ešte stále prebieha a ukončený by mal byť v čo najkratšom čase. Bol to projekt na zníženie
energetickej náročnosti budovy a preto možno vo veľa z vás vyvstáva otázka, prečo do toho ešte obec
investovala aj svoje peniaze. Keďže projekt bol riešením zateplenia budovy a zabezpečením zníženia
energetickej náročnosti, jeho súčasťou nebola oprava celej škôlky, alebo jej prestavba a zakúpenie vnútorného
vybavenia. Preto obec na toto prispievala vlastnými prostriedkami, či už to boli sociálne zariadenia pre deti
alebo vnútorné dovybavenie priestorov, napríklad aj plastovými dverami. Ako ďalší projekt bola urobená nová
cesta vo Vlachoch ktorá bola úspešne ukončená. Momentálne sa ešte dorába projekt verejného rozhlasu , ktorý
bol takisto začatý v minulom roku. Tento rok nás čaká projekt, schválený cez dotáciu Ministerstva vnútra na
stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe Požiarna zbrojnica Vlachy- miestna časť Krmeš. Na tento projekt
už boli peniaze aj poskytnuté a rozbehnúť by sa mal približne v mesiaci máj. Bola podaná aj žiadosť o dotáciu
na rekonštrukciu verejného osvetlenia a to konkrétne v miestnej časti Vlachy. Je to z toho dôvodu, že v tejto
časti dochádza najčastejšie k poruchám verejného osvetlenia, či už na rozvode verejného osvetlenia alebo na
svetlách. Obec opravy tohto osvetlenia stoja nemalé peniaze a touto cestou by sme chceli vymeniť nielen
samotné svetlá, ale aj rozvody. Zároveň by sme radi umiestnil minimálne po dva kusy nových svetiel na novej
ulici vo Vlachoch, ale aj cez most rieky Váh medzi časťami obce Vlachy a Vlašky. Pevne verím, že sa táto
investícia podarí dotiahnuť do konca, nakoľko obec by tam mala len 10% spoluúčasť.
Rád by som vás ako občanov srdečne poprosil aby ste si
po tejto zime , ktorá bola konečne tou pravou zimou,
poupratovali cesty z nánosov posypového materiálu,
ktorý bol rozsypaný na miestne komunikácie v zimných
mesiacoch, z dôvodu poľadovice. Nezaplatili sme ako
obec, za túto službu správe ciest , ani euro, nakoľko sme
sa dohodli, že si cesty vyzametáme sami. Bohužiaľ obec
nedisponuje zametacím vozom a keďže úrad práce zobral
dlhodobo nezamestnaných na iný projekt, tak by jednému
zamestnancovi trvalo vyzametanie týchto ulíc dlhú dobu.
Ďakujem vám vopred všetkým za pochopenie.
Ďalej by som vás rád informoval, že ďalšie umiestnenie
veľkoobjemových kontajnerov bude 31.5.2019, 16.8.2019
a 25.10.2019 na obvyklých miestach, čiže v miestnej časti
Krmeš za obchodným domom COOP Jednota a v miestnej
časti Vlachy na parkovisku vedľa obecného úradu. Takisto
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budú umiestnené ako doteraz do ich naplnenia. Nedá mi však nepripomenúť, že kontajnery neslúžia na zber
starých pneumatík. Tie vám je zo zákona povinný zobrať každý pneuservis.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí ani elektroodpad, odpad zo záhrad a nábytok. V ukladaní odpadu
v zbernom dvore Svätý Kríž došlo po dohode so spoločnosťou OZO ku zmene. Občan už nemusí chodiť po
tlačivo na obecný úrad, ale stačí mu na odovzdanie odpadu vlastný občiansky preukaz. Úhradu za odpad si
vyplatí priamo na mieste a nemusí znova chodiť na obecný úrad ju vyplatiť. Cena za uloženie odpadu je 39 Eur
za jednu tonu + DPH.
Zber elektroodpadu bude prebiehať dňa 10.6.2019 s tým, že v sobotu predtým, čiže 8.6.2019 by obec,
v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi, tento elektroodpad poodvážala spred vaších domov tak, ako tomu bolo
doposiaľ. Preto vás chcem poprosiť, aby ste neumiestňovali elektroodpad pred budovu Kultúrneho domu vo
Vlaškách. Takisto by som vás rád požiadal, aby ste svoje odpadky a staré oblečenie vyhadzovali do smetných
nádob alebo zberného dvora pri Svätom Kríži a nie ho hromadili v okolí tohto kultúrneho domu. Myslím si, že
už len voči ostatným občanom, čo bývajú v jeho okolí, je to neetické a nehygienické. V prípade ďalších takýchto
nálezov som ochotný zabezpečiť na dané miesto fotopasce, aby som takýmto skládkam zabránil. To isté platí aj
pre vyhadzovanie odpadu do jamy pri cintoríne vo Vlaškách. Je to urobená jama na pokosenú trávu, čiže
biologický odpad a nie na zber komunálneho odpadu. Je pre mňa zarážajúce a nepochopiteľné, keď si niekto
dovolí tento odpad v igelitových vreciach doniesť tam a pritom má 20 metrov odtiaľ zberné nádoby. Veď už keď
si raz tú námahu dám , tak ho odhodím na miesto kde patrí!!!Nechceme si hádam z našej obce spraviť sami
smetisko. Už teraz obec dopláca na odvoz odpadu, pretože jeho cena neustále rastie a určite bude nutné
zvýšenie poplatkov v budúcom roku, no takýmto spôsobom to bude ešte markantnejšie, nakoľko odvoz čiernych
skládok stojí ešte viac. Výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu závisí od miery separovania. Za minulý
rok sme mali ako obec mieru separovania vo výške 23,50%, čo prináleží sume 10 € za tonu na tento rok. Ak sa
nám nepodarí presunúť sa v tomto roku cez hranicu 30%, tak bude poplatok za odvoz komunálneho odpadu vo
výške nie 13 €, ale 22€. Týmto vás chcem všetkých poprosiť o zodpovedný prístup k separovaniu odpadu a jeho
vynášaniu.
Rád by som vás informoval aj o akciách,
poriadaných
obecným
úradom
a zložkami
pôsobiacimi v obci. V mesiaci január prebehol už
10. ročník plesu DHZ Krmeš Vlachy a som rád, že aj
tento rok dopadol na výbornú. Na to nasledoval
fašiangový sprievod v mesiaci február a potom
obecná zabíjačka. V prvom rade by som sa chcel
všetkým, ktorí prišli pomôcť na tieto akcie a ktorí si
vzali aj dovolenky v práci len aby pomohli, čo
najsrdečnejšie poďakovať. Je pre mňa radosť
pracovať v tak výbornej partii , ktorá sa už po viac
rokov stará o to aby sa občania mohli v kľude
stretnúť a zabaviť sa a sú ochotní pre to obetovať
svoj voľný čas. Takže ešte raz veľké ĎAKUJEM.
K tejto akcii by som rád ešte podotkol to, že čo sa
vyzbieralo na tombole a dobrovoľných príspevkoch
v prípade financií , bolo plne postačujúce na
vyplatenie celej akcie. Obec sa z tohoto hľadiska
podieľala svojím príspevkom len na ceny do
tomboly, na dovybavenie riadom a vyplatením
zapožičaných vecí od dodávateľov.

V sobotu 16.3.2019 skončila aj biliardová liga
záverečným finále O pohár starostu obce, kde sa
víťazom stal Ing. Jozef Madliak . Srdečne mu
gratulujem a som rád, že aj tento druh športu sa
začína pomaličky v našej obci zakoreňovať.
V najbližšom období nás čaká v sobotu 18.5.2019
Beh o putovný pohár starostu obce, potom Deň
detí, ktorý sa bude konať na futbalovom ihrisku vo
Vlachoch dňa 1.6.2019. V mesiaci júl to bude
samozrejme hasičská súťaž O pohár starostu
obce, ktorá je zaradená aj do Okresnej hasičskej ligy
dňa 27.7.2019 a futbalové stretnutie mužstva
z Vlách proti jeho bývalým hráčom, ktoré sa bude
konať dňa 20.7.2019. V mesiaci august sa uskutoční
31.8.2019 Deň obce Vlachy. Všetkých by som Vás
chcel touto cestou na tieto akcie čo najsrdečnejšie
pozvať.
Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým poprial
veľa zdravia a rodinnej pohody a samozrejme
príjemné Veľkonočné sviatky.
Róbert Klubica
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Zahádžeme sa odpadkami?
Len predvčerom bol jediný aktivačný pracovník, ktorého momentálne máme k dispozícii v našej obci,
vyčistiť okolie popri hlavnej ceste a dnes cestou do práce som napočítala 7 odhodených, použitých
papierových vreckoviek, dve škatuľky od cigariet, jednu plastovú fľašu od coca coly … pozbierala som ich,
pretože mi to nerobí žiadny problém. Ako robím na obecnom úrade, počúvam od ľudí z obce a jej
návštevníkov, akú máme peknú obec. Čistú, vykosenú, ľudia majú krásne upravené záhradky pred
domami, udržiavané domy, kosia trávniky medzi domami a cestou, ktoré im ani nepatria. O to viac ma mrzí
fakt, že sa medzi nami nájdu takí, čo bez problémov vyhodia čokoľvek na zem, však “aktivační” pozbierajú a upracú.
Patríme k obciam s takmer 100% zamestnanosťou a roky pribúdajú aj ľuďom, ktorí sa o poriadok a čistotu v obci starajú, v
rámci projektov z úradu práce. Jeden z nich v máji 2019 odchádza na predčasný starobný dôchodok, ten druhý je na 4
mesačnom projekte priamo na úrade práce a zostal nám človek … jeden. Jeden na 3 cintoríny, jeden na verejné
priestranstvá, jeden na údržbárske práce … jeden na všetko. Čo sa však stane, keď už nebudeme mať koho zamestnať?
Budeme svoje krásne okolie zahadzovať všetkým, čo práve použijeme a čakať, kým to niekto uprace? Najlepšie hneď? Kto?
Vietor zvalil v autobusovej zastávke v Krmeši odpadkový kôš. Čakala som dva dni, či sa nájde niekto, kto by ho postavil a do
vreca hodil niekoľko odpadkov, ktoré z neho vypadli. Nenašiel sa nik. Nevidíme, nemáme záujem, neurobíme. Nebudem
spomínať na staré časy, kedy sme sa o poriadok a dedinu starali takmer všetci, v rámci svojho voľna. Aj dnes sa medzi nami
nájdu takí ľudia. Takí, ktorí vidia aj za plot svojho dvora, takí, čo pomôžu, takí, čo sú všade, kde sú ich ruky potrebné. A za
takých ľudí sme všetci, čo tu spolu žijeme, veľmi vďační.
Mgr. Dagmar Bruncková

Milí čitatelia Vlachanských novín.
Keď píšem tieto riadky, prežívame ešte len prvý pôstny týždeň, ale predpokladám,
že noviny budete čítať až vo Veľkonočnom období. Preto sa chcem zamerať na
najväčšie kresťanské sviatky – Veľkú noc.
Centrom celého liturgického roka je posvätné trojdnie ukrižovaného , pochovaného
a vzkrieseného Pána , ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc .“ (Ohlásenie Veľkej noci
na sviatok Zjavenia Pána).
Tajomstvá Veľkej noci však začíname sláviť už na Kvetnú nedeľu – Nedeľu utrpenia
Pána, ktorou sa začína tzv. Veľký týždeň. Na Kvetnú nedeľu si pripomíname Ježišov
slávnostný vstup do Jeruzalema a pri bohoslužbách počúvame Pašie – texty
o Ježišovom umučení, aby sme sa pripravili na slávenie tajomstiev nášho vykúpenia.
Vrcholom liturgického slávenia celého roka je Veľkonočné trojdnie – Zelený (Veľký) štvrtok, Veľký piatok a Biela (Veľká)
sobota s veľkonočnou vigíliou.
Na Zelený štvrtok osobitne ďakujeme Pánovi za ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva.
Na Veľký piatok pri popoludňajších obradoch opäť rozjímame nad umučením a smrti Pána a prejavíme úctu krížu, ako
nástroju nášho vykúpenia. Po obradoch až do Veľkonočnej vigílie (začína sa v sobotu po západe Slnka) v tichej modlitbe
bdieme pri Božom hrobe.
Vrcholom slávenia Veľkonočného trojdnia a celého roka je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, ktorú začíname
Veľkonočnou vigíliou. Je chvályhodné, že sa zúčastňujeme na obradoch vo štvrtok a piatok, ale je škoda, že na vigílii nás
býva pomenej. U niektorých kresťanov je vrcholom slávenia Kristova smrť. Lenže bez Ježišovho zmŕtvychvstania by nemala
význam. Práve Kristovo vzkriesenie dalo zmysel jeho smrti, lebo ju porazilo, nad ňou zvíťazilo. Ukazuje nám, že Boh je
Pánom živých, nie mŕtvych. A my s ním môžeme a verím, že aj všetci chceme, večne žiť.
Všetkých srdečne pozývam na slávenie veľkonočných tajomstiev. Vo filiálnom kostole vo Vlaškách budú sv. omše na
Kvetnú a Veľkonočnú nedeľu už o 9.15. Termíny obradov Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole v Liptovskom
Michale a vo filiálnom kostole v Ivachnovej nájdete na našej webstránke farnostmichal.sk/bohosluzby/.
Prajem všetkým Požehnané a milostiplné slávenie Veľkonočných sviatkov.
Mgr. František Plučinský, farský administrátor v Liptovskom Michale
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Text: L 24, 36-47
„Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! Poľakaní a zdesení sa
domnievali, že vidia ducha. I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na
moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja
mám. Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Či máte tu niečo
zjesť? Podali Mu kúsok pečenej ryby [a plást medu]. Vzal teda a jedol pred nimi, hovoriac im: Toto sú moje slová,
ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone
Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. Riekol im: Tak je napísané, že
Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov
všetkým národom, počnúc od Jeruzalema.“
Drahí bratia, milé sestry. Určite budete so mnou súhlasiť, že s nami - ľuďmi i v dnešnej dobe hýbu mnohé okolnosti,
ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Sú to napríklad radosť, láska, pohoda a iné viac či menej pozitívne skutočnosti, ktoré
ovplyvňujú naše správanie i konanie. Ale okrem spomenutých pozitívnych vplyvov veľmi častým javom dnešnej doby
je aj – strach ... Nie je to nič nezvyčajné. Strach a úzkosť prežívali aj Pánovi učeníci, ktorí sa po udalostiach Veľkého
piatku báli a cítili pochybnosti. Evanjelista sv. Lukáš vo svojom veľkonočnom svedectve hovorí, že učeníci boli zdesení
a poľakaní, pretože si mysleli, že vidia ducha. No toto stretnutie bolo obrovským paradoxom, pretože sa im stalo
niečo úžasné a zásadné, čo zmenilo ich ťažkú situáciu a čo hýbe kresťanstvom až do dnešných dní. Stretli Krista!
Živého, hmatateľného, vzkrieseného Spasiteľa, ktorý porazil smrť a dokázal sa ako Víťaz nad týmto svetom i diablom.
Toho, ktorý netajil, akú bolesť podstúpil, keď im ukázal svoje prebité ruky a nohy, na ktorých boli stopy po klincoch.
Týchto jaziev sa dotkol aj učeník Tomáš, ktorý vďaka nim uveril a v srdci sa ich môžu dotýkať všetci pochybujúci,
pretože dávajú istotu, že Kristus vie, čo je to bolesť, utrpenie i nepochopenie a preto všetkým nám môže byť
vzkriesený Pán v našich problémoch a strachu tak blízko. Tieto jazvy zaceľujú rany našich sŕdc a spasiteľné dielo
Božieho Syna zachraňujú kajúcich hriešnikov. Jeho pozdrav: „Pokoj vám“ premieňa akýkoľvek náš strach na vedomie
bezpečia, že sme Pánu Bohu veľmi vzácni a nezameniteľní. Nezabúdajme na to nikdy! V akomkoľvek našom položení
prichádzajme pred vzkrieseného Pána Ježiša Krista, aby nám svojou prítomnosťou prinášal do života pokoj, ktorý tak
veľmi
potrebujeme.
Nedovoľme, aby v našom
srdci víťazil strach, ktorý
je v tomto svete a i
v dnešnej dobe tak veľmi
prirodzený a bežný. Keď
prídeme pred Spasiteľa
a vyznáme Mu svoju
hriešnu slabosť, strach
nad nami nebude mať
moc, pretože Kristus raz
a navždy zvíťazil na dreve
golgotského kríža i na
kríži nášho srdca. Amen.
Mgr. Ján Molčan
Evanjelický a. v. zborový
farár
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V mojom živote / v profesionálnom i osobnom/ zohrávajú dôležitú úlohu – zvyklosti. Zvyky a tradície, ktoré sa dedia
z otcov na synov, z matiek na dcéry, ale aj z otcov na dcéry. To je môj prípad. Lebo aj v modlitbe prosíme: „ Dedičstvo
našich otcov zachovaj nám, ó Pane!“
Aj tento rok – fašiang bol dlhý – sme sa tešili na posledný fašiangový
deň, tiež pomenovaný „posledný fašiang.“ Celý „posledno fašiangový“ utorok, za ktorým nasleduje Popolcová streda,
alebo „Škaredá streda,“ venujem aktivitám zábavného charakteru. Začali sme ráno v materskej škole karnevalom.
Deti už vedia, že v tento deň je potrebné sa zabávať a šantiť, dobre sa najesť a napiť, posúťažiť, dostať kopec
sladkostí, zjesť fašiangovú šišku či fánku, zaspievať, smiať sa ,radovať, lebo na druhý deň sa treba stíšiť. Karneval
dopadol nad očakávanie / moje a myslím aj detí / a už som sa tešila na večer, keď v Ľubeli divadelní ochotníci
pochovajú basu Esteru, aby sa na 40 dní ukončili zábavy, diskotéky a plesy. Po tejto aktivite vystúpila pani Marcela
Laiferová, ktorej fandím, lebo je skromná a svojim životom je príkladom ženám, ktoré potrebujú v živote
povzbudenie. Po prvej piesni sa môj „poslednofašiangový“ deň – alebo už večer- skončil. To, čo sa dialo v sále
kultúrneho domu mnou dosť otriaslo. Deti behali po celej sále, robili hluk, drobili koláče a rodičia si vytvorili debatné
krúžky a rozoberali problémy, ktoré ich zaujímajú, hostili sa čajom s rumom a ponúkaným pečivom. Pani Laiferová sa
snažila tú vravu a šumy „prespievať,“ ale šlo to ťažko. V tej chvíli som sa pýtala sama seba: „ Čo sa to deje? Kde je tá
úcta, ktorú deťom vštepujeme už od útleho detstva? Kto zlyháva? Škola? Rodina?“ Hanbila som sa za tých ne/
vychovaných/ mladých ľudí, ktorí prišli – na čo tam vlastne prišli? Za kultúrou to asi nebolo. Ani preto, že ako ja chcú
zachovať dedičstvo otcov. Možno sa to patrí, lebo idú aj susedovci. Nechápala som. A nebola som sama. Veľa ľudí sa
stotožnilo s mojou myšlienkou - čo je to v dnešnej dobe za výchova? Ja tiež už 40 rokov vychovávam a vzdelávam
deti. Počúvala som s láskou a radosťou ako sa im darí, že sú z nich slušní ľudia. Bola som na ne právom hrdá. Nikdy
som sa za nikoho nemusela hanbiť. Nikdy ma nesklamali, ale po tom poslednom fašiangovom dni už som si nie
taká istá. Už teraz sa bojím, či v nasledujúcich rokoch tú výchovu spolu s rodičmi ustriehneme.
P.S. Deti sú zrkadlom svojich učiteľov a rodičov. Tak sa do toho zrkadlo pozerajme každý deň!
Mgr. Janka Humená
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DAR
So vzťahmi je to tak: nedá sa povedať, že vzťahy sú. Oni sa musia vybudovať, na vzťahoch treba pracovať,
zaobchádzať s nimi sa treba naučiť.Je potrebné uvedomovať si ich vzácnosť. A to platí nie len pre vzťahy medzi
ľuďmi, ale aj pre VZŤAH ČLOVEKA K PROSTREDIU, V KTOROM ŽIJE.

Manžel a ja nepatríme medzi „starousadlíkov“ našej obce, inde máme korene. Napriek tomu a možno práve preto
vnímame prostredie, v ktorom žijeme - prostredie našej dedinky, ako veľkú vzácnosť. Možno aj preto, že časť života
sme prežili na mestských sídliskách.
Dodnes si pamätám na náš prvý deň v Krmeši. Náhoda chcela, že sme sem prišli na návštevu. Tunajšie prostredie nás
„dostalo“ hneď. Očarila nás okolitá, na mnohých miestach rukou človeka nevymodelovaná a práve preto krásna
príroda, svieža atmosféra a „ticho“ nerušené civilizáciou mesta.
Cesta z „18“ do Krmeša, kľukatiaca sa akoby na koniec sveta.
Tichý, malebný Krmeš, tiahnuci sa pozdĺž údolia potoka Kľačianka.
Strmá cesta ku Gôtovianskej zátoke lemovaná lúkami a údolím nevyspytateľného Hájskeho potôčika - kde je v lete,
pri troche šťastia, na modrej oblohe nad stromami vidieť plachtiť dravé vtáky, ktoré tu hniezdia.
A potom tiež čarovné Vlachy, ktoré akoby strážila Hôrka so svojim vzácnym prameňom. Vo svete začína byť pitná
voda nedostatkovým prírodným zdrojom a strategickým záujmom a tu si len tak tečie a je k dispozícii každému
okoloidúcemu – pramenitá, priezračná.
Vlašky - učupené pod hrádzou Liptovskej Mary pod dohľadom tajomného Havránku.
A na všetko z diaľky dohliada majestátny Choč.
Za pekného počasia sa na kopci nad Krmešom naskytá nevídaný pohľad na okolité kopce: z jednej strany sa
rozprestiera panoráma Nízkych Tatier a kúsok Veľkej Fatry, z druhej končiare Západných Tatier a časť Malej Fatry
a sem-tam sa v diaľke ukáže vo svojej plnej paráde aj Kriváň. Pohľad na nezaplatenie! Pohľad, vzbudzujúci úžas, obdiv
a trošku závisti, veríme že prajnej, od všetkých, ktorí nás navštevujú osobne, či pracovne z rôznych kútov Česka
a Slovenska.
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Žiť v takom prostredí nie je samozrejmosť, tento kúsok Liptova je dar.
A takéto dary si treba vážiť, chrániť.
Pravdaže, nie všetko je z pohľadu jednotlivca ovplyvniteľné. Ale svojim prístupom, postojom a činmi môže každý z
nás zveľaďovať a ochraňovať (nemám na mysli veľké projekty – to je iná téma). Len zlý gazda sa nestará a nechá
chradnúť. Len hlúpeho gazdu nezaujíma, čo sa deje za jeho plotom. O všetko sa treba starať, ak chceme, aby
prekvitalo.
Tu, v našej obci ponúkla príroda svoj potenciál plným priehrštím a ako s ním naložíme, je na nás.
Malebné prostredie našej dedinky si záujem a starostlivosť každého z nás zaslúži!
Ing. Slávka Strenková

S blížiacim sa jarným obdobím a čoraz slnečnejšími dňami úmerne narastá i počet požiarov suchej trávy a iných
porastov, zapríčinený nelegálnym vypaľovaním. Opakuje sa to rok, čo rok, napriek sústavnému zdôrazňovaniu
škodlivosti a nebezpečnosti takéhoto konania. Veľa spoluobčanov si ešte stále naivne myslí, že predpokladaný úžitok
z vypálenia nepotrebných suchých porastov prevyšuje škody. Opak je však pravdou. Škody spôsobené vypaľovaním
sú omnoho vyššie a majú niekoľko rovín.
Vypaľovaním sa poškodzuje celková štruktúra
povrchovej vrstvy pôdy, zvyšuje sa erózia, výpar
a presychanie. V konečnom dôsledku tieto faktory
napomáhajú
rozširovaniu
odolnejších
a agresívnejších druhov rastlín. Ich peľ môže
spôsobovať vážne alergické reakcie. O zadymenom
ovzduší hovoriť ani netreba.
Na lúkach a pasienkoch s prevahou bylín žije veľa
živočíchov, najmä hmyz a drobné stavovce. V tomto

prostredí tiež hniezdia niektoré vtáky, ktoré
vychovávajú svoje potomstvo v hniezdach ukrytých
vo vysokej tráve. A keďže pri horení suchej trávy
vzniká teplota 600 – 800°C tieto živočíchy a hmyz
nemá žiadnu šancu. Či sa nám to páči a či nie, ale
takýmto konaním sa narúša potravinový reťazec.
Áno, hmyz a bezstavovce chýbajú menším vtákom,
drobné stavovce väčším vtákom a iným predátorom
.....človek je však na vrchole tejto pyramídy.

Z obyčajného vypálenia kúska suchej lúky, ako prvotnej myšlienky môže vzniknúť požiar veľkých rozmerov. A keďže
sa dnes všetko ráta v eurách, môže vzniknúť škoda veľkej finančnej či spoločenskej hodnoty. Čo je však najhoršie
a veľmi často sa to i stáva, že ľudia si pri takejto činnosti ublížia fyzicky. Výsledkom sú popáleniny rôzneho stupňa,
nadýchanie sa splodín horenia no mnoho krát na to doplatia i svojim životom. Zbytočne.

Vypaľovanie trávy je pritom zakázané. Fyzickým osobám, občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty hrozí v zmysle
zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokuta do výšky 331eur. V prípade, že
požiar spôsobí veľké materiálne škody, zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj tresne stíhaný za všeobecné
ohrozenie. Trestná sadba
je v tomto prípade štyri až
desať rokov. Nie je mojím
úmyslom niekoho strašiť,
ale je to dosť za jednu
škrtnutú zápalku a pár
minút
nerozvahy.
V minulosti a nie je to až tak
dávno, v čase, keď bola
dedina ešte dedinou, so
všetkým čo do nej patrí,
bolo vypaľovanie starých
trávnatých
porastov
naozaj výnimočné a možno
až raritné. Vtedy sa totiž
dbalo
na
dôsledné
obhospodarovanie
všetkých pozemkov nakoľko
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sa v každej dedinskej domácnosti niečo chovalo. Tie časy sú však bohužiaľ nenávratne za nami. A tak, ako niekedy
vypaľovanie, tak sa dnes stáva raritným chov úžitkových zvierat spásajúcich trávu. Priority sa zmenili, pasienky však
ostali. Ostali ležať ľadom, neudržiavajú sa. Ale každý takýto pozemok má svojho hrdého majiteľa a ten je podľa
Občianskeho zákonníka povinný sa oň starať. Zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Zjednodušene povedané, že nečinnosť v starostlivosti
o pozemok môže zapríčiniť to, že invazívne rastliny a buriny sa nekontrolovateľne šíria na okolité pozemky. Dochádza
k nadmernému zaburiňovaniu... A potom príde niekto so spásonosnou myšlienkou / upratať zápalkou.
Bc. Miroslav Hric

Prihováram sa k Vám ako jedna z Vás. Aj ja patrím k tým
ľuďom, ktorí sa pravidelne prechádzajú so svojím psím
miláčikom po okolí našej obce. Je to problém nielen vo
veľkých mestách, ale ako ste si určite všimli, aj v našej
krásnej dedinke a jej okolí. Áno hovorím o psích h.....
pardón , exkrementoch.

Keďže asi každý chceme bývať v peknom, čistom a hlavne
voňavom prostredí a prechádzať sa po trávniku
a chodníkoch, kde sa nebudeme musieť báť, či na našich
topánkach neostanú ,,voňavé“ spomienky, tak by si mal
každý majiteľ psíka uvedomiť, že je to hlavne jeho vizitka.
Stretla som sa z názorom ,,sprostý pes sa mi tam vy...“, lenže táto činnosť je pre každého jedinca úplne prirodzenou
potrebou. A naše psy sú v tomto úplne prirodzení. S...ú ,pardón, kašlú na všetko, nerozmýšlajú o tom. Ale my ten
rozum máme, tak by sme ho mohli občas aj použiť. Aj to by malo byť pre nás prirodzené. Viete, iba majiteľ psa
presne vie, kde sa exkrement jeho psa nachádza a preto by si ho mal hneď odpratať. Možno sa niektorí z vás pýtajú,
kam takýto ,,balíček“ vyhodiť. Predpokladajme, že všetci majitelia psíkov sú uvedomelí a svojich miláčikov
pravidelne odčervujú. Nielen z hľadiska svojho psa, ale najmä z toho svojho, pretože psy sú na dedine prevažne na
dvore, kde svoju potrebu vykonávajú a v lete si spokojne ľahneme, či sadneme na trávnik mysliac si, že je to všetko
ok. Áno, je... pokiaľ našich domácich maznáčikov, a tým myslím aj mačky, pravidelne odčervujeme. Ale nechcela som
tu robiť nábor na odčervovanie, len som chcela vysvetliť, že podľa legislatívy, pokiaľ sa jedná o výkaly takéhoto
zvieraťa, tak takéto patria do kontajnerov a nádob, určených na bežný komunálny odpad. To by bolo fajn, pokiaľ a to
sa už opakujem … by si majiteľ psa tieto zbieral. Úplný ideál by bolo, keby sme na exkrementy používali papierové
vrecká, pretože tie sa rýchlo rozložia. Ale každý, alebo teda takmer každý, máme ešte stále v domácnosti
,,stráááášne“ veľa mikroténových vreciek a keďže stále patríme na popredné miesta v množstve ich používania,
mohli by sme tie, ktoré sme už použili, napr. sme si v nich doniesli z obchodu rožky, či zeleninku, použiť ich ešte
takto. Keď chodím so svojím psíkom na prechádzku aj mimo ciest, na kopci či hrádzi, tak sa aj tam stretnem
s nemilými kôpkami. Asi si niektorí povedia, že je to mimo cesty a na tráve sa to rýchlo rozloží. Áno, je to pravda, ale
keď vidím, že je tam vychodený chodník od ľudí, tak sa ani mne a asi ani nikomu nepáči, keď by jeho noha skončila
práve v takejto kôpke. Preto si myslím, že asi neexistujú miesta v okolí našich obcí, kde by sa po psíkovi zbierať
exkrementy nemuseli.
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Nakoniec verím, že ak sa týmto článkom prihovorím aspoň pár psíčkarom, budem veľmi rada, lebo nie dobre sa
pozerá na naše tri miestne časti ,keď na jej trávnikoch sú aj takéto ,,ozdoby“. Keďže si ctíme estetiku, skúsme si ctiť aj
naše životné prostredie. Skúsme ísť príkladom pre naše deti.
Jana Klubicová
Poznámka redakcie: Stačí sa prejsť po Krmeši, takmer popri celej ceste sa nachádzajú nie malé, ale veľké kopy psích
výkalov po veľkých psoch. Všetci vieme a vidíme, kto sa s nimi prechádza (aj večer, keď je už tma), takže ich majiteľov
upozorňujeme na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a držaní psov na území obce
Vlachy, kde článok 6 Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev znie: Ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Hasičská zbrojnica v Krmeši začala písať svoju novodobú históriu v roku 1956, kedy bola postavená v akcii
“M” občanmi našej obce. Je
majetkom obce Vlachy.
Spravujú
a v prevádzky
schopnom stave ju celé tie
roky udržiava už tretia
generácia
dobrovoľných
hasičov
z Krmeša.
Od
postavenia tejto budovy sa
do nej nijako výraznejšie
neinvestovalo. Až v roku
2015 sme previedli radikálnu
prestavbu
vnútorných
priestorov.
Vtedy
sa
asanovali všetky vnútorné
priečky a pôvodná podlaha,
vymenili sa okná a garážové
dvere, elektroinštalácia, previedli nátery... Úmyslom prestavby bola vízia možnosti obdržania nového hasičského
automobilu. Zatiaľ však v garáži stojí naša staručká, no generálkovaná Ávia. Raz k obnove vozového parku určite
dôjde aj v našej obci. Spomínané práce sme vykonali v rámci brigádnickej činnosti. Financované boli prevažne
z prostriedkov OÚ Vlachy, ale i z finančných prostriedkov zabezpečenými samotnými dobrovoľnými hasičmi
z brigádnickej a inej činnosti (podrobnejšie sme vás o týchto úpravách informovali vo Vlachanských novinách
č.1/2016). Zub času sa však na budove podpísal hlavne na jej vonkajšom vzhľade. Naším snom a cieľom bolo mať
hasičskú zbrojnicu adekvátnu dnešným pomerom, s prihliadnutím na veľkosť a možnosti obce. A tak na začiatku roka
2017 výbor DHZ Krmeš-Vlachy v spolupráci s OÚ Obce Vlachy podal žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra,
zameranú na rekonštrukcie Hasičských zbrojníc v rámci Slovenska. Podaním žiadosti sa práca zďaleka neskončila.
Bolo treba vysporiadať a zapísať pozemok pod HZ, posúdiť momentálny stav budovy, určiť priority, zhotoviť
projektovú dokumentáciu plánovaného zámeru. Veľké bolo naše sklamanie, keď nám žiadosť zamietli. Nevzdali sme
sa a s myšlienkou, že nádej umiera posledná, sme sa na začiatku roka 2018 do tohto kolotoča prihlásili znova.
Bola zverejnená výzva VI. PHaZZ 2018, zameraná na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi, prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských budov. Hlavným úmyslom dotácie bolo zvýšenie
energetickej hospodárnosti s prihliadnutím na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií obvodového
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plášťa, drobné a udržiavajúce práce na HZ v obciach Slovenska. Výška dotácie bola v rozmedzí od 5 000€ do 30
000€. V tomto prípade už posúdenie našej žiadosti bolo pozitívne. Výška schválenej a nenávratnej dotácie pre
našu DHZ je 28 148,95€. Tieto prostriedky boli na sklonku roka 2018 pripísané na účet OÚ Vlachy. Obec sa bude na
tomto projekte podieľať spolufinancovaním vlastnými prostriedkami vo výške 5%. V tomto prípade sa jedná o cca
1 500€, ktorých výdavok bol do rozpočtu obce na rok 2019 už započítaný.

Navrhovanými stavebnými úpravami sa vymieňajú a opravujú staré konštrukčné prvky, ktoré sú momentálne
nevyhovujúce. Zároveň nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnú a bezproblémovú prevádzku HZ. Všetky tieto
úpravy sa musia previesť veľmi citlivo. Aby sa výrazne nezmenil celkový vzhľad, ale hlavne, aby bola zachovaná
zvonica. V nej sú umiestnené drevené prvky, prenesené z pôvodnej HZ z roku 1915, na ktorých je nainštalovaný ešte
starší zvon, až z konca 19.storočia (podrobnejšie v článku niekedy inokedy).
Medzi hlavné plánované práce patrí:
- asanovať starú plechovú strechu aj s latovaním, zachovať, ale zosilniť pôvodné krokvy
- ošetriť náterom proti hnilobe a škodcom pôvodné drevené prvky krovu
- založiť nové latovanie a podstrešnú fóliu
- montáž novej plechovej krytiny, nové odkvapové žľaby a zvody
- zatepliť obvodový plášť budovy polystyrénom hrúbky 100mm
- stropnú konštrukciu zosilniť, zatepliť a urobiť novú pochôdznu podlahu v časti od strechy
- osadiť nový výlez s rebríkom z prízemia do podkrovného priestoru
- spevneniť plochu pred garážovými dverami zo zámkovej dlažby na betónovom podklade
- urobiť štrkový chodník lemovaný obrubníkmi okolo HZ
- vykonať montáž bleskozvodu, ako ochrany budovy pri údere blesku
- vymaľovať vnútorné priestory HZ
Najprv však musíme výberovým konaním vybrať najvhodnejšieho zhotoviteľa projektu. Stavebnú firmu, ktorá to
z papierovej formy dostane do tej reálnej. Plánov je dosť, no zatiaľ sú to len slová napísané na papieri. A papier
znesie veľa. Pevne však dúfam, že všetko dopadne dobre a takto o rok budeme mať vynovenú HZ. Dôstojný
hasičský stánok, do ktorého nebude treba dlhé roky finančne investovať.
Bc. Miroslav Hric, predseda DHZ Krmeš - Vlachy
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Pripomenieme si 5. výročie posvätenia Evanjelickej
modlitebne v Krmeši
29. júna 2014 na sviatok apoštolov Petra a Pavla bola slávnostne
posvätená budova Evanjelickej modlitebne v Krmeši. Za tri mesiace
takmer dennej práce ochotných rúk evanjelikov našej obce, ako aj
dobrovoľných hasičov z Krmeša, bolo vykonané množstvo práce, aby z
chátrajúceho obecného objektu vznikol obnovený objekt pre účely
konania služieb Božích, posledných rozlúčok s občanmi evanjelického
vierovyznania a taktiež občianskych pohrebov.
Do tejto budovy bolo od roku 2014 celkom preinvestované 8.883,Eur, z toho z prostriedkov obce cca 1.300 Eur. Pri jej rekonštrukcii boli
sponzorsky zabezpečené oltár, kazateľnica, oltárny stôl v sume 1.000
Eur, cez projekt zo Slovenských elektrární bola nainštalovaná opona
vo výške 1.200 Eur. Zvyšnú sumu preinvestovala evanjelická
verejnosť z vlastných zbierok. Udržiavanie tohto objektu, ktorý bol
v roku 2014 v schátralom stave, je čisto v rukách evanjelických
veriacich, bez prispenia obce. Ak by budova nebola zrekonštruovaná,
v našej obci, ako jedinej v širokom okolí, by sa evanjelické
a občianske pohreby konali dodnes na dvoroch. V nedeľu 30. júna 2019 si pripomenieme na celozborových,
slávnostných službách Božích 5. výročie jej posvätenia, na ktoré vás srdečne pozývame.
2014
2019

Mgr. Dagmar Bruncková
Kráčaš a nesieš hriechy sveta, Pane!
Ja by som kričal, možno by som sa s krížom bil ...
Ty mlčíš Pane a kráčaš ...
... lebo je čas mlčať a čas hovoriť ...
(M. Quist)
Pane daj mi silu, aby som každý deň znova kríž prijal, vykročil na cestu a niesol ho v mlčaní!
Tvoje mlčanie Pane bolo tichým vykúpením.
Môj kríž nie je taký ťažký s Tebou a nebudem ho niesť navždy, vďaka Tebe, Pane!
Mgr. Andrea Hricová
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Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som možno len zaspomínal na obdobie minulého roka 2018. Začiatok roka bol
pre nás kľudný a bez zásahovej činnosti. V mesiaci máj 27. 5. 2018 sa na futbalovom ihrisku vo Vlachoch konala
obvodová súťaž požiarnych družstiev okrsku číslo 3, ktorú sme pripravili spolu s DHZ Vlašky. Na štartovacej listine sa
objavilo 6 hasičských družstiev z nášho okrsku, bez družstva z Gôtovian. V okrsku č. 3 v roku 2018 bolo 7 funkčných
DHZ (Krmeš, Vlašky, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Dúbrava, Gôtovany a Gálovany) a tri zatiaľ bez aktivity (Lazisko, Svätý
Kríž a Liptovské Kľačany). Na základe súčtu časov z dvoch disciplín sme skončili na druhom mieste (1. DHZ Partizánska
Ľupča a 3. DHZ Galovany) a zabezpečili si tak účasť na okresnom kole, ktoré sa konalo 8. 7. 2018 na futbalovom
ihrisku v Dúbrave. Tu sa zúčastnili najlepšie družstvá z celého okresu Liptovský Mikuláš, aby si medzi sebou zmerali
svoje sily. Po absolvovaní dvoch pokusov v každej disciplíne (požiarny útok a štafeta) sa spočítali najlepšie časy
z oboch disciplín a to nám zabezpečilo tretie miesto v okrese Liptovský Mikuláš (1. Trstené, 2. Partizánska Ľupča).
Počas súťaže sa bežal i pretek jednotlivca (alebo hasičská 100), do ktorého sa prihlásil Ing. Jindřich Chvojka a svojim
výsledným časom získal III. triedu výkonnosti.
V letných mesiacoch sme sa zapojili i do
Okresnej hasičskej ligy okresu Liptovský
Mikuláš (ďalej len OHL, mala 11 súťažných kôl),
kde sme 21. 7. 2018 zorganizovali už 12. ročník
súťaže O pohár starostu obce Vlachy, ktorý bol
zaradený do OHL. Musím skonštatovať, že
prihlásených družstiev do súťaže bolo menej,
ako obvykle. Ale to nevadilo, pretože bola
dobrá nálada a súťažný duch, ktorý nám
pomohol k druhému miestu v kategórii muži
a trinástim bodom do celkového poradia.
V kategórii starí páni sme zabodovali a získali
prvé miesto. Ďalšie kolo sa uskutočnilo
v Partizánskej Ľupči, kde sa konal memoriál
Celestína Vajdu (netradičný požiarny útok –
imitácia reálnej činnosti). Tu si naše družstvo odnieslo druhé miesto a ďalších trinásť bodov do celkového poradia
OHL. V rámci ligy sme sa zapojili i do záverečného kola, ktoré sa konalo 28. 9. 2018 na Námestí osloboditeľov
v Liptovskom Mikuláši. Tu sme obsadili v tvrdej konkurencii štvrté miesto a zabezpečili sme si 9 bodov. Celkovo po
sčítaní bodov sme skončili na 6. mieste spolu s DHZ Východná.

V mesiaci september naša hasičská jednotka na základe výzvy
operačného strediska Hasičského a záchranného zboru Krajského
riaditeľstva v Žiline bola likvidovať osie hniezdo v miestnej časti Vlachy.
Osy si založili svoje hniezdo v stenách hospodárskej budovy
a ohrozovali ľudí v ich blízkosti. Ďalší cvičný zásah bol 27. 10. 2018, kde
sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia, ktoré sa uskutočnilo
na dvore firmy Agro-Racio v Galovanoch pri požiari veľkokapacitného
senníka. Tu naša jednotka bola zapojená do diaľkovej dopravy vody
z potoka Paludzanka pre cisternové vozidlá DHZ okrsku č.3. Do tohoto
cvičenia sa zapojili všetky funkčné DHZ okrsku a ukázali, že vedia dobre
spolupracovať pri krízových situáciách.
starší technik Ing. Jindřich Chvojka
veliteľ DHZ Krmeš - Vlachy
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Súprava povodňovej záchrannej služby
V prvej polovici roka 2018 dostala obec Vlachy, ako zriaďovateľ DHZ Krmeš-Vlachy do bezplatného užívania súpravu
povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Ľudovo povedané tvz. povodňový vozík. Požičiavateľom je
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho obstarávacia hodnota je 14 318 eur. Doba výpožičky je päť rokov
a po uplynutí tejto doby prejde súprava do vlastníctva obce. Za toto obdobie obec znáša len náklady spojené
s prevádzkou a údržbou. Účelom výpožičky je zabezpečenie plynulého plnenia úloh obce na úseku ochrany pred
požiarmi podľa zákona č.314/2001z.z.. Primárne nejde len o zdolávanie požiarov, ako takých, ale hlavne vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Toto všetko v úzkej súčinnosti
s Hasičským a Záchranným Zborom Slovenskej republiky, ako jeho podporný článok.

Obsluhu tohto zariadenia zabezpečujú členovia nášho
DHZ, ktorí absolvovali určenú odbornú prípravu.
Navyše v spolupráci s HaZZ Liptovský Mikuláš sme sa
dňa 27.10.2018 na brehu riečky Belá v Liptovskom
Hrádku zúčastnili na školení zameraného na prácu
s výzbrojou povodňového vozíka. Hlavný dôraz sa
kládol
na
ukážku
správneho
postavenia
protipovodňovej zábrany. Jej osadenia v teréne,
napustenie vodou, následné stohovanie do

požadovanej výšky, napájanie jednotlivých častí až po
bezpečné zbalenie. V súprave sa okrem štyroch kusov
protipovodňovej zábrany ešte nachádza elektrické aj
motorové kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo,
elektrocentrála, množstvo príslušenstva a náradia.
Obec Vlachy má celkovo v užívaní dve takéto súpravy
povodňovej záchrannej služby. Takúto istú súpravu a
v tom istom čase obdržal i DHZ Vlašky.
Bc. Miroslav Hric
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Koniec roka 2018 neznamenal len zmenu v
personálnom obsadení obecnej knižnice, kedy
sa obecnou knihovníčkou stala pani Ľubica
Kubáňová z Vlašiek, ale aj nákup kníh, hlavne
pre ženy, pretože tie tvoria väčšinu našich
čitateľov. A tak do našej knižnice pribudli
nielen zaujímavé príbehy z Belmontu od
Tamary Alexanderovej, ale aj jej ďalšie diela, či
zaujímavé romány Julie Klassenovej, Lisy
Kleypasovej a množstvo ďalších. Na svoje si
prídu aj deti všetkých vekových kategórií.
Obecná knižnica je otvorená každý pondelok
od 14.30 hod. do 17.00 hod. Srdečne vás na jej
návštevu pozývame.
Mgr. Dagmar Bruncková

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku
predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa
zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to aby
pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho aby
ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina
z nich má síce malú hmotnosť, ale za to veľký objem,
najmä PET fľaše. Napríklad nestlačené PET fľaše v
zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v
konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža
vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky.
Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť. V
prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal

položiť na zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie
a skrúcanie týchto obalov je preto veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne
4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do
nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733
stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do
nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len
približne 200. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich
jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím
sa znova znižujú náklady. A častokrát to môže byť aj
niekoľko desaťtisíc eur za rok. Preto nezabúdajme
šetriť i takýmto spôsobom naše životné prostredie.
Mgr. Dagmar Bruncková
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Mikulášku dobrý strýčku...
... modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového, či koníka medového.
Veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.

Aj také a mnohé iné básničky a pesničky si vypočul Mikuláš, ktorý do našej obce prišiel v nedeľu 8.12.2018. Najprv sa
predviedli mladšie deti so súboru „Havranček“ s peknou rozprávkou o Popoluške, a potom pokračovali škôlkarske
deti, ktoré sa tiež vedia obracať a tancovať na zimné pesničky, rozprávať pekné básničky a spievať koledy a pesničky.
Veru sa nedali zahanbiť a za svoju šikovnosť dostali sladký balíček od Mikuláša, anjela a čerta, ktorý niektoré deti
poriadne vystrašil. Chcem sa poďakovať všetkým rodičom za trpezlivosť pri nacvičovaní, a verím, že na rok sa zase
stretneme pri nejakej peknej rozprávke.

ZA OPONOU....
Ani sa to nezdá, ale už piaty rok sa divadelníci
ochotne schádzajú na javiskových doskách
v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Aj tentoraz
sme ľudí pobavili komédiou z pera
chorvátskeho autora Milana Grgiča – Prebuď
sa Katarína. Hra má veľmi jednoduchý dej –
traja kamaráti sa dohodnú, že si zavolajú
„tanečnicu“ do bytu jedného z nich kým
manželka a svokra navštívia Tatry. No ako to
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už býva,nie vždy vyjde všetko podľa plánu a Katarína namiesto tancovania zaspí a navyše sa nečakane domov vráti
manželka a svokra. Ako s tejto šlamastiky von? Chlapi si vždy poradia, pravda vyjde najavo a všetko sa dobre skončí.
Túto hru nacvičila Renatka Vevericová, nakoľko ja som bola pracovne vyťažená. Úspešne sme ju odohrali dva krát vo
Vlachoch, na Lúčkach, Lazisku, Veternej Porube, Kalamenoch a Gôtovanoch. Teraz nás čakajú prázdniny a po nich
ďalšia komédia, ale to je už na iný článok.
Ing. Dagmar Chvojková

POZVÁNKA do DIVADLA
Dňa 8.6.2019 nás navštívi Divadlo Dino z Piešťan. Divadelné dosky kultúrneho domu si už vyskúšali v roku 2017
a znova u nás vystúpia známe osobnosti z televíznej obrazovky.
Divadelná hra “POHREB” je tragikomická hra. Ide o predstavenie plné vtipných až komických situácií, ktoré smerujú
k trpkému vytriezveniu. Diváci sa pobavia na príbehu mäsiara Pohánku pripravujúceho sa na smrť. Tak ako v živote,
aj v tejto hre sa ukážu pravé charaktery ľudí a príbuzných, o ktorých si myslíme len to najlepšie.
Veríme, že v lete si nájdete čas a prídete sa pozrieť, milí naši diváci!

Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa podieľate na udržiavaní tradícií v našej obci.
Fašiangová bursa 2019.
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