VLACHANSKÉ
NOVINY
Ročník XIII. Spravodaj č. 2/2019
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v tomto
predvianočnom čase a napísal pár riadkov o tom, čo sa
v našej obci urobilo od posledného vydania Vlachanských
novín a čo sa v blízkej budúcnosti chystá.
V jarnom vydaní novín som vám písal, čo by sa malo v našej
obci rozbehnúť v priebehu roku a čo nás čaká. Keď sa vrátim
k nim, tak v mesiaci jún sa úspešne začala rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice DHZ Vlachy-Krmeš. Je o nej viac
napísané aj v inom článku týchto novín a preto by som len
napísal, že tento projekt bol úspešne zavŕšený ku koncu
mesiaca september. Boli už aj vyplatené finančné
prostriedky za vykonané práce a tento projekt je tým pádom
ukončený. Verím, že zateplením, výmenou strechy, celkovou
obnovou budovy a výmenou elektrickej prípojky z dôvodu
prechodu na trojfázovú sústavu, ktorá bola vymenená,
v rámci práce mimo projektu Ministerstva vnútra, bude
budova slúžiť DHZ aj naďalej a značne zvýši kvalitu
parkovania nového hasičského auta IVECO DAILY a aj
protipovodňového vozíka. Nové auto bolo DHZ dodané cez
Ministerstvo vnútra SR, so slávnostným odovzdávaním
ministerky vnútra Denisy Sakovej dňa 10.5.2019
v Liptovskom Mikuláši.
Týždeň na to, dňa 18.5.2019 sa konali bežecké preteky O putovný pohár starostu obce Vlachy, kde sa zúčastnilo
159 pretekárov z blízkeho, ale aj ďalekého okolia. Som rád, že sa týchto pretekov zúčastnilo toľko športovcov a
že tieto preteky majú na okolí dobrý ohlas. V budúcom roku by sa táto súťaž mala konať 24.5.2020.
V spolupráci s organizátorom pretekov sme sa dohodli, že tentokrát bude súťaž v nedeľu, aby sa mohli tohto
podujatia zúčastniť viacerí pretekári. Takisto by mali v budúcom roku prebehnúť aj preteky do schodov
v mesiaci september, pretože ohlasy spred dvoch rokov boli výborné a to buď druhý alebo tretí týždeň podľa
zaradenia do bežeckej ligy.
Čo sa týka ďalších kultúrnych a spoločenských akcií, tak v mesiaci jún to bol deň detí 1.6.2019. Následne po tom
sa dňa 20.7.2019 konal každoročný zápas bývalých hráčov FK Liptovské Vlachy proti súčasným hráčom
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a o týždeň na to dňa 27.7.2019 hasičská súťaž O pohár starostu obce, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva
vnútra SR Rudolfa Urbanoviča a poslanca Žilinského samosprávneho kraja Erika Gemzického.
Dňa 31.8.2019 sa v našej obci konal Deň obce a dúfam, že tí, čo prišli, sa na ňom dobre zabavili. Som rád, že sa
do súťaže vo varení halušiek zapojilo toľko družstiev, pretože minulý rok to vyzeralo s účasťou trošku slabšie.
Zabavila nás skupina Team Revival z Martina a potom diskotéka v štýle Retro v podani DJ Rikiho.
Poslednou takouto akciou pred koncom roka, bolo každoročné posedenie pre seniorov. Tu bola účasť takisto
vysoká a som tomu rád, že sa seniori, aj napriek vysokému veku, vedia dobre zabaviť a hlavne prísť medzi
ľudí.Na to všetky takéto akcie organizované pre vás občanov slúžia. Týmto by som sa chcel všetkým ľuďom,
ktorí hocijako pomohli pri organizácii týchto podujatí od začiatku roka, srdečne poďakovať a vysloviť svoje
uznanie, že aj napriek dnešnej uponáhľanej dobe si vedia nájsť čas a chuť a prídu nezištne pomôcť. Veľká
vďaka vám za to.
Nemožno mi samozrejme obísť aj sponzorov, ktorí na tieto akcie prispievajú, ale sa ich neraz aj osobne
zúčastňujú. Veľkým príkladom je v tomto pán Ing. Pavol Spál, ktorého fazuľovica, varená v jeho podaní na beh
starostu obce bola vynikajúca. Čiže ešte raz všetkým ďakujem.
Tento rok nás už čaká iba predstavenie divadelného súboru Havránok a na rad príde nový rok, kde v mesiaci
január bude 25.1.2020 Hasičský ples, potom 8.2.2020 fašiangová bursa a 22.2.2020 fašiangová zabíjačka.
Samozrejme nemal by som zabudnúť, síce nie na obecnú akciu, ale pre život ľudí veľmi dôležitý dátum a tým je
deň 29.2.2020 a s ním spojené konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
Všetci ste si určite stihli všimnúť, že sa nám tento rok podarilo vynoviť, alebo konkrétne prestavať prístrešok
pod železničnou stanicou, v smere do miestnej časti Vlachy. Hneď to tam vyzerá krajšie a verím, že tam viacerí
počas svojich prechádzok nájdete kľud a pokoj na oddych. Som rád, že sa tam zvykne zastaviť toľko ľudí nielen
z našej obce, ale aj ľudí prechádzajúcich obcou. Poprosím všetkých a najviac asi mladšie generácie, aby si tento
priestor na oddych vážili a nepoškodzovali ho hocijakým spôsobom. Slúži pre nás všetkých.
Ďalej boli v obci vymenené a osadené nové smerové tabule a tabuľa popisujúca vznik obce.
Ako som písal v jarnej časti Vlachanských novín, požiadali sme Ministerstvo financií SR o dotáciu na renováciu
verejného osvetlenia v miestnej časti Vlachy. Keďže sme v žiadosti uspeli, v mesiacoch september a október
došlo nielen k výmene časti osvetlenia vo Vlachoch, ale aj vybudovaniu nového osvetlenia na novej ulici za
futbalovým ihriskom, kde boli osadené nové stĺpy verejného osvetlenia. Takisto sa osadili dva kusy svietidiel
a natiahlo verejné osvetlenie na most do Vlašiek. Je to na prvý pohľad viditeľná zmena, pretože už od mosta pri
železničnej stanici v smere dole cestou sa doslovne rozvidnelo a verím, že ľuďom , ktorí schádzajú z vlaku vo
večerných hodinách aj výrazne pomohlo. Takisto to vnímam aj na moste do Vlašiek, kde bolo vo večerných
hodinách problémom prejsť pre peších. Rád by som v tomto pokračoval aj v budúcom roku, ak sa podarí
vybaviť ďalšie finančné prostriedky. Obec stála spoluúčasť na túto výmenu len 1000€ a zbytok vo výške 9000 €
prispelo Ministerstvo financií SR.
Projekt materskej školy ešte nebol dodnes uzatvorený a to z dôvodu veľmi slabej angažovanosti sa firmy, ktorá
na tento projekt vyhrala verejnú súťaž. Po mojich neustálych intervenciách firma v polovici mesiaca november
zmenila projektového manažéra a veci sa začínajú dávať do pohybu. Veľa ľudí sa ma pýta na výstavbu
multifunkčného ihriska. Práve projekt materskej školy a preklenovací úver na tento projekt je dôvod, kvôli
čomu sa výstavba ihriska ešte nezačala. Nemáme toľko finančných prostriedkov, aby sme ihrisko stavali
z obecných peňazí a kým nie je vysporiadaný úver na škôlku, nemôžme zaťažiť obec ďalším úverom. Mňa
samého to veľmi mrzí, ale verím, že budúci rok už bude z tohto hľadiska pozitívnejší.
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V súčasnosti prebieha projekt výstavby kamerového systému v obci, ktorý by mal byť ukončený v mesiaci
december. Je to projekt v rámci bezpečnosti proti vandalizmu na verejných priestranstvách. Čiže určite nebude
možnosť sledovania občanmi na obecnej stránke ako sa ma niektorí občania pýtali.
V mesiaci február som inicioval stretnutie s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ohľadom zlého stavu
diaľničného mostu. Toto stretnutie prebehlo v mesiaci máj a diaľničnou spoločnosťou bola prisľúbená oprava.
Samozrejme, v rámci jej finančných možností. Po dohode majú navŕtať do mostnej konštrukcie diery na
odvodnenie a bude nutná oprava mostného objektu. NDS má vytvoriť stavebnú dokumentáciu na opravu a ak
suma nepresiahne 180.000 € začnú opravu na budúci rok na jar. Ak presiahne, tak minimálne do septembra
budúceho roku bude prebiehať len verejná súťaž. Ďalej som v mesiaci jún prizval na rokovanie riaditeľa
Slovenskej správy ciest v Liptovskom Mikuláši a dopravného experta z polície Slovenskej republiky z dôvodu
požiadavky zrušenia alebo posunutia dopravného ostrovčeka na ceste v smere do miestnej časti Krmeš.
Bohužiaľ, dopravným expertom bolo skonštatované nesúhlasné stanovisko k akejkoľvek zmene, z dôvodu
bezpečnostnej funkcie tohto ostrovčeka a to konkrétne spomaľovacej funkcii pre autá smerujúce pod
železničný a diaľničný most.
Nedá mi nespomenúť, že v mesiaci máj, priamo na deň práce, čiže 1.mája sa zišla veľká partia ľudí na brigáde,
ohľadom upratovania priestorov pod. a v okolí železničnej stanice, schodov a priestorov pod diaľničným
mostom. Musím povedať, že títo ľudia sa v rámci voľného dňa a svojho voľného času poriadne narobili. Bol
vyupratovaný a vyčistený celý priestor od nahromadených skaliek, špiny a prachu za dlhé roky, ktoré popadali
aj pri rozpadávaní sa diaľničného mostu. Konečne vyzeral ten priestor tak, ako by mal. Aké však bolo moje
prekvapenie na druhý deň ráno a nielen moje , keď niekto, nevážiac si prácu týchto ľudí, doslovne naschvál
rozsypal vrecia s odpadom zo schodov po celých schodoch a dolu pod mostom. Povie si človek, že možno nejaký
alkoholom unavený pubertiak. No ten si určite nedá záležať na tom, aby držiaky na vrecia otvoril pekne ako sa
má, hoci to ide ťažko a tieto vrecia vyniesol na bok a pomaly ich po celých schodoch a priestoroch
porozsypával. No aj takíto sme ľudia a mnohí si už nevieme vážiť prácu iných. To už nie je ani na zaplakanie.
V mesiaci august prebehla oprava schodov na železničnú stanicu. Určite sa tým zvýšila nielen estetická stránka,
ale aj bezpečnosť pre občanov využívajúcich vlakové spojenia.
Myslím, že ste si všetci všimli, nielen v našej obci, na jej úradných tabuliach, ale aj v spoločenskom dianí, že
náklady na odpadové hospodárstvo neustále rastú. Zo zákona o odpadoch č. 79/2015 vyplýva, že sa komunálny
odpad môže platiť jedine z miestneho poplatku za komunálne odpady. V tomto roku to vychádzalo pre našu
obec zhruba so stratou 7,3 € na jednu osobu. Dlhodobo sa nezvyšovali poplatky za komunálny odpad a keď
náhodou áno, tak len v malom množstve. Na stretnutí združenia Ekológ, bolo toto konštatované aj starostami
okolitých obcí, že súčasné poplatky sú poddimenzované a navrhnutá suma na zvýšenie bola odporučená vo
výške 20 € na osobu. Navrhol som toto aj poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí na dlhej pracovnej porade,
konanej dňa 20.11.2019, môj návrh podporili. Viem, že je to skokovito veľká suma, ale bohužiaľ niet inej cesty.
Vyjdeme preto občanom v ústrety aspoň tým, že tí , ktorým suma prevýši 60 € podľa počtu rodinných
príslušníkov, dáme možnosť zaplatiť tieto poplatky na dvakrát. Požiadam vás všetkých, aby ste sa snažili
separovať čoraz viac a keď pôjdete odviezť odpady na zberný dvor do Svätého Kríža, aby ste uviedli, že ste
občanom Vlách. Miera separovania v %, zohráva veľkú úlohu vo výpočte poplatkov za komunálny odpad.
Minulý rok sme mali mieru separovania 23 % a tým pádom bol poplatok za tonu komunálneho odpadu
navýšený o sumu 10 €. Ak sa za tento rok nedostaneme cez hranicu 30%, tak to už bude suma 22 € za tonu.
Zároveň sa bude meniť aj sadzba dane za ubytovanie z 0,40 € na 0,50 € a aj sadzby dane za stavby. No tie pôjdu
pre občanov len vo výške 0,01€ za m². Na priemerný dom to vychádza približne 1 € na rok. Zvýši sa tak
poplatok na dane pre priemyselné stavby a stavby na podnikanie.
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V budúcom roku budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v mesiaci február v týždni od 14.2.2020
a následne v mesiaci apríl od 17.4.2020. Samozrejme do ich naplnenia.
Obec dostala ponuku na prenájom kultúrneho domu vo Vlaškách pre účely stolárskej dielne. Nejedná sa o veľké
stroje, ale len o drevorezbárske. Po predbežnom dohovore, by sa táto dielňa nevyužívala v čase sviatkov
a v nedeľu, keďže sa v jej blízkosti nachádza rímsko katolícky kostol. Z môjho pohľadu by to bola dobrá voľba,
nakoľko tento objekt značne chátra a využívaním budovy zo strany nájomcu, by došlo aj k jej sanácii
a samozrejme vykurovaním aj k určitej stabilizácii. Predchádzajúci pán starosta Ladislav Guoth chcel v tejto
budove urobiť telocvičňu a na prednej strane z vrchu dva byty. Toto bohužiaľ nie je možné, pretože by sa musel
zmeniť tvar budovy, konkrétne strechy, pretože na výstavbu bytov by bolo treba zvýšiť svetlosť. No žiaľ, na
projekty takéhoto typu výzvy zo strany štátu nebývajú a finančne by to bolo pre obec nevýhodné. Náklady by
boli privysoké na mieru využívania. Samozrejme, nechceme ani s poslancami robiť niečo bez vedomia
občanov z tejto miestnej časti a preto ich pozývam v mesiaci január, konkrétne dňa 8.1.2020 v stredu
o 16:30 na stretnutie pred týmto kultúrnym domom.
Na záver by som vám chcel popriať touto cestou ku koncu roku príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojej rodiny a známych a šťastný Nový rok 2020. Nech vám všetkým slúži zdravie, aby sme sa mohli medzi
sebou stretávať len s úsmevom na tvári.
Róbert

Klubica,

starosta

Návšteva evanjelických kňazov z Nemecka
v Partizánskej Ľupči
31. októbra tohto roku – na Pamiatku reformácie Evanjelický
cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči navštívila skupina 25
evanjelických bratov farárov a sestier farárok z Nemecka. Do
Partizánskej Ľupče zavítali už v skorých ranných hodinách,
aby si mohli vypočuť a pozrieť tradičné slávnostné, hodinové
zvonenie, ktoré sa v ľupčianskom evanjelickom cirkevnom
zbore koná už stáročia práve v pamätný deň Reformácie
a počas ktorého evanjelici v oknách svojich domov zapaľujú
sviece a konajú domáce pobožnosti.
Takúto pobožnosť mohli naši
hostia z Nemecka zažiť v rodine
kurátora cirkevného zboru brata
Ľubomíra Tomčíka. V popoludňajších hodinách si prezreli areál evanjelickej fary,
kostola a Lutherovho domu. Na prehliadku ľupčianskej veže hostí z Nemecka zobral
starosta obce Ladislav Balážec. Večer sa v miestnom evanjelickom chráme Božom
konali slávnostné Služby Božie so svätou Večerou Pánovou, ktorých sa zúčastnili aj
s kňazmi Liptovsko-oravského seniorátu. Pri tejto udalosti cirkevný zbor navštívil aj
vznešený brat senior LOS ECAV na Slovensku Stanislav Grega, ktorý bol slávnostným
kazateľom. Po slávnostných Službách Božích bola pre hostí a duchovných
prichystaná slávnostná večera v Lutherovom dome, ktorú svojim folklórnym
vystúpením obohatil uchovávateľ ľudových tradícii Ján Kukol s manželkou.
Evanjelickí kňazi z Nemecka odchádzali v neskorých večerných hodinách, plní
dojmov a krásnych zážitkov, ktoré mali z návštevy nášho evanjelického cirkevného
zboru.
Ján Molčan
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Duchovné posolstvo Vianoc
„1Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari
svetlo.
každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. 5Lebo
dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný
radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju...“
Izaiáš 9, 1. 4 – 6
4Lebo

Milí priatelia v Ježišovi Kristovi!
Opäť nám prichádzajú tie najkrajšie sviatky v roku a opäť tak, ako každý rok zaznie detský plač
z Betlehemských jasieľ, ktorý je síce na prvý pohľad, či počutie bezbranný a „obyčajne -detský“no predsa je to
hlas, ktorý zmenil dejiny ľudstva a túži aj tieto Vianoce meniť naše ľudské srdcia ...
Hoci sa Boží Syn narodil pred vyše 2000 rokmi, ani v tie prvé Vianoce, keď sa v plnosti času Boh stal
človekom, neboli ľudia na tom lepšie, ako my dnes. Ani potom, keď sa Pán Ježiš Kristus ukázal na scéne
verejného života hneď potom, ako Ján Krstiteľ kázal na púšti Judskej a volal ľudí k pokániu. K tomu, aby sa
ľudia vrátili k Bohu, ktorého opustili, k tomu, aby si priznali svoju vinu pred Bohom a napokon, aby sa dali
pokrstiť. Biblia nám hovorí, že „vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu,
vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne.“ (Mt 3, 5n). A tak počujme aj my dnes Jánovu
zvesť: „Vydávajte teda ovocie hodné pokánia.“ (Mt 3, 8)
To je to prvé, milí priatelia, čo nám chcú aj tohtoročné Vianoce povedať. Že ľudia v Ježišovej dobe, ale
i celé storočia pred Ježišom Kristom, akoby žili v tme. Násilie, nespravodlivosť, zneužívanie moci, ľudia bez
domova, utečenci utekajúci pred utláčaním, rozdelené rodiny, bezodný smútok... – taký bol svet v dobe
narodenia Ježiša Krista. Úplne, ako dnes. A tak ako oni, i my dnes počujeme hlas proroka Izaiáša: „Ľud, ktorý
chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.“ V Izaiášovom
proroctve sa veľmi jasne hovorí, že svetlo napokon prišlo: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný.“ To
betlehemské Dieťa prináša svetlo. Do môjho, i do tvojho života, milý brat, milá sestra. Pretože On je, ako sme to
čítali: „Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ A to je niečo nádherné. Je to úžasné.
Povedať, že Vianoce oslavujeme, je slabým vyjadrením. My ohromení uprene hľadíme, stojíme, či sedíme bez
slov, stratení v nemom úžase.
Ak je Ježiš Kristus skutočne Mocný Boh a Otec večnosti, nemôže sa nám len páčiť. Ľudia, ktorí Ho neskôr
videli a počuli Jeho zvesť, boli buď vystrašení, alebo pred Ním pokľakli. Nikto nepovedal: „On ma tak inšpiruje.
Mam chuť žiť lepší život.“ Nie, Ježiša Krista buď niekto radikálne odmietne, alebo Ho príjme do svojho života
a bude Ho nasledovať a Mu slúžiť. Je to presne tak, ako keď Ježiš hovorí colníkovi Matúšovi: „Nasleduj ma!
A on vstal a nasledoval Ho.“ (Mt 9, 9b) Lebo „kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre
kráľovstvo Božie.“ (L 9, 62)
Ak je Ježiš Kristus Predivný radca a Knieža pokoja, mali by sme chcieť Mu slúžiť. Ak chce byť niekto
radcom, musí disponovať životnými skúsenosťami. Keď prechádzate ťažkým obdobím života, je niekedy dobré
porozprávať sa s niekým, kto si tým už prešiel, kto z osobnej skúsenosti vie, čím prechádzate. Boh, ktorý sa
v Kristovi stal človekom, nám skutočne rozumie celkom z vnútra nášho žitia. Neexistuje žiadne iné
náboženstvo, ktoré by tvrdilo, že Boh sa narodil v chudobnej maštali, do neusporiadanej rodiny, že zakrátko po
narodení sa spolu s rodičmi stal utečencom, že Boh dokonca trpel, že musel byť statočný, že vie, aké je to byť
odvrhnutý priateľmi, zdrvený nespravodlivosťou, týraný a zabitý... Vianoce nám, milí priatelia, ukazujú, že On
vie, čím neraz prechádzame...
Ešte stále netúžite po takomto svetle? Nechcete ho získať? Pre seba, pre svoje deti, pre svoje rodiny?
Pritom je to také jednoduché. Izaiáš hovorí nielen to, že „dieťa sa nám narodilo“. Hovorí aj, že „syn nám je
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daný“. Je to dar. Ten najdrahší a najkrajší dar každých Vianoc. Dar, ktorý môže byť aj tvoj. Ak si ochotný Ho
prijať ako dar z milosti. Ak si ochotný prijať a uveriť zvesti nielen o narodenom, ale aj o ukrižovanom,
prebodnutom pre naše priestupky a zmučenom pre naše neprávosti - Božom Synovi. Izaiáš o Kristovi ako
o trpiacom Božom služobníkovi píše vo svojej knihe: „On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám
dostalo uzdravenia.“ (Iz 53, 5) Keď šiel Ježiš na kríž, vyplatil trest za náš hriech.
Keď dôverujeme Kristovmu dielu, ktoré vykonal za nás, Boh nám odpúšťa, prijíma nás a dáva nám
Svätého Ducha, ktorý nás obnovuje zvnútra, aby sme ako Jeho ratolesti mohli prinášať požehnané ovocie viery.
A toto je skutočný dar. Dar, ktorý sa oplatí rozbaliť a prijať. Dar, za ktorý je potrebné byť vďačný. Dar, ktorý
nám prináša život. Život nový – život, ktorý sa ani smrťou neskončí.
Prajem vám požehnané, pokojom, odpustením a láskou naplnené sviatky narodenia Božej lásky, aby Vaše
uši počuli plač Betlehemského dieťaťa a mohla sa vášho srdca dotknúť Jeho láska.
S úctou váš Ján Molčan – evanjelický kňaz

Drahí farníci, milí spoluobčania a všetci čitatelia Vlachanských novín,
prvou adventnou nedeľou sme opäť začali našu prípravu na Vianočné sviatky a zároveň nový liturgický
rok, ktorý bol vyhlásený za Rok Božieho slova.
Kresťanský Advent je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove s veľkým „S“ , ktoré sa v lone Panny Márie
stalo telom a svojím narodením viditeľne začalo dielo našej spásy.
Advent je teda o oslave Ježišovho fyzického narodenia a zároveň aj o našej príprave na jeho druhý
príchod.Preto by mal byť osobitným časom stíšenia a započúvania sa do Božieho rozprávania o jeho láske k
nám. V tomto liturgickom roku sme o to viac pozvaní k tomu, aby to nebolo len počas adventnej prípravy, ale
aby sme si našli aspoň chvíľku času na čítanie a rozjímanie nad Božím slovom každý deň.
Prajem nám všetkým, aby aj blížiace sa sviatky Narodenia Pána, boli naplnené Božou láskou, o ktorej sa
osobitne dozvedáme z jeho zjavenia v Božom Slove – zapísanom v Biblii a narodenom v tele - v Kristovi.
Požehnané Vianočné sviatky a každý deň naplnený Božím pokojom a láskou Vám želá a v modlitbách
vyprosuje duchovný otec farnosti František Plučinský
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Rok 2019 sa chýli ku koncu a divadelníci sa ochotne schádzajú v Kultúrnom dome vo Vlachoch cez
víkendy a vo voľnom čase, aby zase pobavili Vás – svojich divákov. Režisérka RenatkaVevericová
vybrala divadelnú hru Aká bolesť taká medecína od Emila Göllnera. Jednoduchý dej a hlavná myšlienka
má čo povedať divákovi v každej dobe.Veď závisť je aktuálna v čase minulom, či súčasnom.Hlavná
postava si neuvedomuje, že v živote sú aj dôležitejšie veci ako peniaze či majetky. Pomaly sa z rodín
vytráca láska, porozumenie, dobrosrdečnosť... V divadelných úlohách sa predstavia aj nové tváre. Už
teraz sa na vás tešíme a zároveň vás srdečne pozývame na premiéru na Vianočné sviatky.
Dagmar Chvojková

Z obecnej matriky za rok 2019
Počet obyvateľov obce ku dňu vydania Vlachanských novín: 616
Počet občanov na prechodnom pobyte: 96
Počet sobášov: 3
Počet narodených detí: 4
Počet úmrtí: 8 + 1 na prechodnom pobyte, z toho bolo 6 pohrebov RKC, 2 evanjelické a 1 občiansky
Počet odsťahovaných: 6
Počet prisťahovaných: 15
Najstarší obyvatelia obce sú:
Božena Bruncková
Anna Švecová
Oľga Moravčíková
Oľga Belková
Ondrej Hlavatý
Emília Martinková
Anna Milecová
Nech vám zdravie slúži, drahí spoluobčania, nech ste ešte dlho medzi nami, nech sa tešíte z vašich detí, vnúčat a
pravnúčat a nech sa ešte spolu stretávame aj v tom roku budúcom. 
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Daň za ubytovanie
Výška dane za ubytovanie od 1.1.2020 je 0,50 € za osobu a noc.
Predmetom dane za ubytovanie, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení je odplatné prechodné ubytovanie
v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom,
liečebný dom, ubytovacie zariadenie liečebných kúpeľov, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo
v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa
v zariadení odplatne ubytuje (ktorá za
ubytovanie majiteľovi ubytovacieho zariadenia
zaplatí).
Platiteľom dane je ten, ktorý
prechodné ubytovanie poskytuje.

odplatné

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných,
ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného,
číslo občianskeho preukazu alebo pasu, trvalý
pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe
ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať
strany a predložiť správcovi dane pri vzniku
daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.

Vyzývame tých majiteľov ubytovacích zariadení, ktorí doteraz ubytovanie poskytovali a daň obci
neodvádzali, aby si zakúpili knihy ubytovaných a daň obci, ktorú im ukladá zákon, raz ročne, do 31.
januára za predchádzajúce zdaňovacie obdobie aj odvádzali.

Daň z nehnuteľnosti
Upozorňujeme daňovníkov obce, že do 31. januára je potrebné podať daňové priznanie alebo čiastkové
priznanie, ak ste v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, v dedičskom konaní a pod.), predali
nehnuteľnosť, kúpili alebo utratili psa (nestačí to len zatelefonovať alebo nahlásiť osobne), ak sa zmenil
charakter pozemku vo vašom vlastníctve (napríklad, ak sa orná pôda zmenila na stavebný pozemok), ak ste
skolaudovali dom alebo inú nehnuteľnosť.
Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 €) obec určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
Druh stavby

Sadzba/m2

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu, byty

0,050 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

0,050 €

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,250 €

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,170 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
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využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,500 €

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,800 €

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

0,500 €

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti
Správca dane (obec) znižuje daň zo stavieb:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov nad 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie o 30%,
b) garáže vo vlastníctve občanov nad 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu o 30%.

Poplatok za komunálny odpad
a) 0,0548 € za jeden liter komunálnych odpadov pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí požiadali
o množstvový zber,1
b) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný
pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
c) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ak tento nepožiadal
o množstvový zber.
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku:
Obec vyrubí poplatok za komunálny odpad rozhodnutím, kde bude uvedený spôsob a lehota na zaplatenie
poplatku.
Vyrubený poplatok za komunálny odpad bude splatný:
a) do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia,
b) ak vyrubený poplatok za komunálny odpad:
- fyzickej osobe presahuje 60,- €,
- fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je v obci oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
účel podnikania presahuje 500,- €
je splatný v dvoch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia,
splatnosť druhej splátky správca dane určí v rozhodnutí, a jej termín je najneskôr do konca zdaňovacieho
obdobia, ktorým je koniec kalendárneho roka.

Doklady k zníženiu poplatku za komunálny odpad je potrebné doložiť
do 31. januára 2020
Zníženie poplatku neplatí pre poplatníka, ktorá nemá na území obce trvalý pobyt a má zároveň
oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce.
1

Pri množstvovom zbere je právnická osoba povinná požiadať Obec Vlachy o vydanie súhlasu na uvedený zber komunálneho
odpadu vždy do 31. januára nového kalendárneho roka.
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Obec zníži poplatníkovi, ktorý má v obci trvalý pobyt poplatok o 50% po predložení potvrdenia o:
a) návšteve strednej a denného štúdia vysokej školy v aktuálnom školskom roku a potvrdenie
o ubytovaní mimo miesta trvalého pobytu,
b) od zamestnávateľa mimo miesta trvalého pobytu o tom, že poplatník je uňho zamestnaný a zároveň
potvrdenie o ubytovaní v mieste zamestnania,
c) od zamestnávateľa o tom, že poplatník vykonáva prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu
práce (kamiónová, diaľková doprava).
Obec zníži poplatníkovi poplatok, ktorý má v obci trvalý pobyt o 100% po predložení dokladov:
a) Potvrdenia príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území (potvrdenie o prechodnom
pobyte) a doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad,
b) potvrdenia od zamestnávateľa v zahraničí, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník je uňho
v pracovnoprávnom pomere, vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí,
c) potvrdenie o činnosti alebo práci, vykonávanej poplatníkom na základe živnostenského oprávnenia
v zahraničí, vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí,
d) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt v zahraničí, ak poplatník nevie
predložiť potvrdenie podľa písm. b,c).
Uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením (tak, ako to bolo doteraz).

Poplatok za hrobové miesto
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 5/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce
Vlachy je každý nájomca hrobového miesta povinný uhradiť nájomné za prenájom najmenej na 10 rokov.
Cena za prenájom hrobových miest na 10 rokov je:





Jednohrob 10,- Eur
Dvojhrob 20,- Eur
Trojhrob 30,- Eur
Urna a detský hrob 5,- Eur.

K 20.11.2019 máme na cintorínoch v Krmeši, Vlachoch a Vlaškách 347 hrobových miest, z toho uhradených je
196. Viac na www.obecvlachy.sk v časti Virtuálny cintorín, kde si po kliknutí na konkrétny cintorín môžete sami
overiť, či máte za hrobové miesto zaplatené (a do kedy). Zaplatené hrobové miesta sú vyznačené tmavšou
farbou. V prípade, že za hrobové miesto zaplatené nemáte, je potrebné prísť na obecný úrad, kde sa vypíše
nájomná zmluva a poplatok sa zaplatí v hotovosti do pokladne obce.

Dagmar Bruncková
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Hľadáme obecného kronikára
Mal by to byť človek, ktorý sa zúčastňuje na živote v obci, ovláda bezchybne slovenskú
gramatiku, má čitateľný rukopis a hlavne … má chuť a čas. V prípade, že sa kronika nebude
písať ručne, tak je potrebné vlastniť počítač. Do práce ho zaučíme, resp. ho vyšleme na
školenie.
Odmena dohodou raz ročne.
Upozorňujeme spoluobčanov, mamičky s kočíkmi, cyklistov a chodcov na potrebu nosenia
reflexných prvkov v tomto zimnom období od momentu, ako sa
začne stmievať. Kto šoféruje vie, koľkokrát chodcov, či deti na
bicykloch, ale aj tmavé kočíky s deťmi je možné zaregistrovať až na
poslednú chvíľku. Upozorňujeme hlavne rodičov, aby dohliadli na
svoje deti! Keď sa niečo stane, už bude neskoro!

Materská škola je potenciálne najrizikovejšie prostredie pre rýchle šírenie niektorých infekčných, ale
aj parazitárnych ochorení. Imunitný systém detí ešte nie je vyvinutý, preto sú deti náchylnejšie
ochorieť.
Najúčinnejšou
prevenciou
chorôb
v materských školách je dodržiavanie
hygienických návykov- hlavne umývanie
rúk, očkovanie a otužovanie detí. Malé deti
je veľmi ťažké uchrániť pred chorobami,
stále na niečo siahajú, takže v kolektíve sa
infekčné ochorenia rozšíria ľahko.

Do kolektívu by deti nemali chodiť choré
a aj nedoliečené. Majú inú bakteriálnu flóru,
ako dospelí a zároveň nedostatočne
vyvinutý imunitný systém. Preto sú
najrizikovejšou skupinou pri ochoreniach.

Po nástupe do materskej školy si musí detský organizmus na bakteriálnu flóru v danom kolektíve
zvyknúť a získať odolnosť voči určitým patogénom. Postupne priebeh ochorení nie je taký závažný a
počet chorých detí klesá.
Prvým predpokladom zabránenia vzniku a šíreniu prenosných ochorení v kolektíve detí je
dodržiavanie vysokého hygienického štandardu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa až 80
percent infekcií šíri špinavými rukami. Baktérie sú všade okolo nás a mydlo s vodou doslova chránia
naše zdravie.
Preto už malé deti vedieme k hygienickým zručnostiam a návykom a tiež k primeranému otužovaniu.
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Ochranu zdravia detí v materskej škole
upravuje aj Zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Podľa neho môže byť v
predškolskom zariadení umiestnené
len dieťa bez príznakov prenosného
ochorenia.
V materskej škole robíme každé ráno
tzv. ranný filter. Tým by sa malo
zabezpečiť, aby zodpovedná osoba /
učiteľka / neprijala dieťa podozrivé
z ochorenia a rozhodne, či dieťa
možno prijať. Evidujeme knihu
ranného filtra, kde zapisujeme zistenú
skutočnosť. Ak sa počas dňa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho prenosného ochorenia, učiteľka to
tiež zapíše. Kniha ranného filtra bude k dispozícii rodičom v chodbe materskej školy k nahliadnutiu.
Ako učiteľky sa neustále stretávame s tým, že sa v kolektíve nachádzajú deti aj napriek tomu, že v ňom
nemajú čo hľadať. So soplíkom a kašľom by malo totiž zostať v doma posteli a do kolektívu nepatrí.
Prajeme všetkým rodičom, aby ich deti boli stále zdravé, šťastné a usmievavé.
Janka Humená, riaditeľka MŠ

Cesta môže byť len jedna

Milí spoluobčania, nebudem klamať ak poviem, že
cestu od Vlašiek smerom na Potok všetci dobre
poznáme a využívame dennodenne na prejazd. Táto
komunikácia
je vo vlastníctve
Slovenského
vodohospodárskeho podniku š.p., ktorý sa o ňu v
rámci svojich možností stará a udržiava ju nielen z

dôvodu prejazdu svojich motorových vozidiel, ale aj
kvôli bezpečnému prejazdu našich občanov ako aj
návštevníkov obce. V roku 2011 SVP š.p. investoval
nemalé finančné zdroje do jej opravy a nemusí
tomu byť vždy tak. Z každej strany počúvame, že
financií nie je nikdy dosť a v štáte sú mnohé
komunikácie v oveľa horšom stave. Tým, že sa za
posledné roky intenzita dopravy na danej ceste
niekoľkonásobne zvýšila je to aj do značnej miery
vidieť na jej opotrebovaní. SVP š.p. aj tento rok
urobil určité úpravy, aby zabránil prejazdu ťažkých
nákladných automobilov,ale dané opatrenie nebolo
možné realizovať na úplné zamedzenie prejazdu
ťažkých nákladných áut a poľnohospodárskych
strojov. Prednedávnom som sa na skratke, ako ju ja
nazývam, stretol s nákladným autom, ktoré viezlo
materiál jednému z našich spoluobčanov. Keď som
ho zastavil a spýtal sa či nepozná dopravné
značenie, tak mi povedal, že mu občan z našej
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dediny povedal aby išiel skratkou a vyhovoril sa, že
je dopravná obsluha. No poviem vám s takýmto
prístupom sa môže ľahko stať, že prejazd po našej
skratke nebude bezpečný a SVP š.p. danú cestu
uzavrie. Preto Vás chcem poprosiť, aby ste na toto

mysleli nielen keď budete potrebovať niečo
doviezť, ale aj keď uvidíte niekoho po skratke
prechádzať, aspoň ho upozorniť na fakt, že cesta
nie je určená na prejazd ťažkých nákladných
áut, mechanizmov a poľnohospodárskych strojov.
František Németh

Prajem príjemný predsviatočný čas vážení spoluobčania. Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti
poinformoval o činnosti nášho zboru po športovej a reprezentačnej stránke. V rámci Okresnej
hasičskej ligy okresu Liptovský Mikuláš (ďalej len "OHL") sme sa v roku 2019 zapojili v dvoch
súťažných kategóriách a to v kategórii "Ženy" a v kategórii "Muži". V kategórii ženy sa do súperenia v
celom okrese zapojili naše dorastenky, ktoré začínali ako naše plameniačky a ak im to takto pôjde
ďalej tak i ako naše nasledovníčky.
OHL prebiehala v tomto roku v piatich
započítavaných kolách, ktoré sa konali počas
letných mesiacov na území celého okresu
Liptovský Mikuláš. To najťažšie kolo bolo hneď
ako prvé 1. 6. 2019 - Súťaž o pohár starostu
obce Liptovská Porúbka, TFA – takzvaný
železný hasič. Tu sa do súťaže zapojila jedna
súťažná dvojica v kategóriiŽeny a jedna dvojica
v kategórii Muži. Dievčatá Viktória Chvojková a
Martina Tomčíková to mali ťažké, lebo
nastúpili do súťaže po prvý raz v tejto

kategórii,
ale
nevzdávali
sa
a
za
povzbudzovania kolegov hasičov na súťaži svoj
pokus ukončili.Na naše prekvapenie skončili na
prvom mieste vo svojej kategórii a odniesli si
Putovný pohár starostky obce Liptovská
Porúbka. Ani muži nezaháľali a vo svojej
kategórii skončili na krásnom druhom mieste.
Súťaže OHL ešte neskončili a tak sme sa pustili
i do ďalších kôl tejto súťaže, aby sa nám
podarilo v konkurencii 50 DHZ v okrese
LiptovskýMikuláš uspieťčo najlepšie.

Ďalšie 2. kolo sa uskutočnilo v Uhorskej Vsi 29.
6. 2019 ako Memoriál Ladislava Hvizdoňa. Tu
naše družstvo dorasteniek vo svojej kategórii
skončilo na poslednom mieste, ale udržali si v
priebežnom poradí prvé miesto. Tu sa viac
darilo mužom a v konkurencii štrnástich
družstiev skončili na zemiakovom mieste, ale
počtom bodov si zabezpečili v celkovom poradí
druhé miesto.
3. kolo sa konalo u nás na domácej pôde na
futbalovom ihrisku vo Vlachoch dňa 27. 7.
2019. Na našej pohárovej súťaži O pohár
starostu obce Vlachy sa zúčastnilo v rámci OHL
14 súťažných družstiev, ale celkovo ich bolo

viac - 18 súťažných družstiev. Je mi veľkou
cťou , že medzi nás opäť zavítal aj napriek
svojim
povinnostiam
štátny
tajomník
Ministerstva vnútra SR pán Ing. Rudolf
Urbanovič a poslanec Vyššieho územného celku
a starosta obce Ľubeľa pán Ing. Erik Gemzický,
PhD, ako aj predstavitelia územného výboru
DPO Liptovský Mikuláš a ďalší hostia. Súťaž
prebehla podľa stanovených pravidiel a hlavný
rozhodca súťaže Jindřich Chvojka (DHZ Lehota
pod Vtáčnikom, okr. Prievidza) po ukončením
preteku mohol uzavrieť výsledky. Po tomto
kole si naše dievčatá odniesli 9 bodov a v
celkovom poradí si udržiavali prvé miesto, i
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keď im začali na krk dýchať ženy z iných
zborov. Naši muži skončili na štvrtom mieste a

v celkovom poradí sa nič nezmenilo, dýchali
sme na plecia DHZ z Partizánskej Ľupče.

4. kolo súťaže OHL - O pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš - sa uskutočnilo 10. 8. 2019 v
Liptovskej Ondrašovej. Po ukážke najmenších hasičov (škôlkári z Liptovskej Ondrašovej) sa začala
súťaž. Tu naše dievčatá skončili na predposlednom mieste a po započítaní bodov do celkového
poradia mali na konte 38 bodov a ostali
v čele tabuľky. To bol medzi prvým a
druhým miestom len jednobodový
rozdiel, o ktorom sa malo rozhodnúť na
poslednom kole OHL. Muži tu skončili na
6. mieste z 13. súťažných družstiev v
kategórii muži. Po započítaní bodov sme
ostali v celkovom hodnotení na druhom
mieste OHL i keď za nami s 2 bodovým

mankom boli hasiči z Východnej.
Záverečné 5. kolo sa uskutočnilo na Námestí osloboditeľov v
Liptovskom Mikuláši dňa 27.9.2019 už tradične vo večerných
hodinách v súťaži O pohár DHZ Liptovský Mikuláš dali všetky
zúčastnené družstvá to najlepšie zo seba, aby zabojovali o čo
najlepšie umiestnenie v celkovom rebríčku OHL. Tu sa na
štart postavilo len družstvo mužov, pretože pre choroby
nemohli do súťaže zasiahnuť naše dievčatá. Po absolvovaní
súťaže sme skončili na krásnom šiestom mieste z 29.
zúčastnených družstiev. Po zapísaní bodov do celkového poradia v rámci OHL sme skončili na 3.
mieste v rámci celého okresu Liptovský Mikuláš. Naše dievčatá skončili na šiestom mieste.
To nevadí ako dopadli výsledky súťaže,no chcem sa poďakovať našim dorastenkám,že to tohto roku
dali a pustili sa do boja s ťažkou konkurenciou ženských družstiev na Liptove. Veľké ďakujem patrí
Viktórii Chvojkovej za neustálu organizáciu dievčat. Tiež sa chcem poďakovať aj ostatným dievčatám,
a to Timei Vevericovej, Pavlínke Rybárskej, Martinke Tomčíkovej, Martinke a Lucii Nosickým, Diane.
Samozrejme sa chcem poďakovať i mužom, ktorí prispeli k úspechu nášho tímu mužov.
Na záver mi dovoľte Vám zaželať pokojné a požehnané prežitie týchto vianočných sviatkov v kruhu
Vašej rodiny a priateľov a do nového roku veľa šťastíčka, zdravíčka, aby sme sa spolu mohli stretávať
pri ďalších našich aktivitách.
Jindřich Chvojka, veliteľ DHZ Krmeš - Vlachy
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Ako? Poctivým separovaní vytriedime plast, sklo, bio odpad,
papier a kov a tým zmenšíme množstvo komunálneho odpadu,
ktorý sa nedá ďalej zužitkovať. Čím menej komunálneho odpadu
vyprodukujeme, tým menej to postihne naše peňaženky.
Do komunálneho odpadu nepatrí šatstvo, starý nábytok,
bioodpad alebo stavebný odpad. Na tento účel nám OZO, a.s. L.
Mikuláš prostredníctvom Združenia obcí Ekológ spustila zberný
dvor v objekte čerpacej stanice JURKI vo Svätom Kríži. Sem
môžete priviesť ľubovoľné množstvo odpadu, kde ho odvážia
a za každý kilogram odpadu zaplatíte 3 centy. Môžete hneď na
mieste, alebo vám vystavia faktúru. Okrem toho máme posilnené
kontajnery na separovaný odpad, ktoré sú rozmiestnené po celej
obci. Aj obyčajným stláčaním plastových fliaš zabránime
preplňovaniu týchto kontajnerov. Elektroodpad zbiera obec dvakrát do roka. Na bioodpad sme dostali
kompostéry. Verím, že ste ich už vyskúšali a naplnili ako treba.
Čo do kompostéra dať? Na dno kompostéra položíme hrubý vzdušný material (podrvené vetvičky, slama) - na
zabezpečenie vzdušnosti. Vhodné je dodržať zloženie materiálu dusíkaté(mäkké šťavnaté: hnoj, pokosená
tráva, kuchynský bioodpad) –uhlíkaté(tvrdé, suché: drevná štiepka, piliny, hobliny, slama) v pomere 1:1 .
Do kompostu patrí: kávová usadenina, sáčky od čaju, papier, papierové obrúsky, tráva, seno lístie, zvyšky
ovocia a zeleniny, podrvené škrupiny z vaje.
Do kompostu nepatrí: mäso, kosti , kože, olej, zvyšky vareného jedla, mliečne výrobky, kontaminovaná
zelenina a ovocie.

Firma Ľupčianka ponúka výkup papiera za hygienické produkty:
Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez
tvrdej väzby. Všetko treba nosiť zviazané špagátom a nie v kartónovej krabici alebo v igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón, lepenku, kopír, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty. Kartón sa
nevykupuje.
Občania sú o termíne výkupu informovaní cestou miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom oznamu na
obecnej tabuli .Ľudia sa do tejto aktivity zapájajú a hodnotia ju veľmi pozitívne.
Výkupná cena:
1 kg - balíček hygienických vreckoviek
3 kg - 1 kotúčik MAXI 30 m
3 kg - 1 kotúčik celulózový
6 kg - 1 veľký kotúčik ECONOMY 68m
10 kg - kuchynské utierky

Dagmar Chvojková
Pozn. redakcie: V roku 2019 sme zatiaľ z celkového množstva odvezeného odpadu vyseparovali len 27% a
hlavne z tohto dôvodu dochádza k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. Všetci vidíme a vieme, kto
neseparuje, kto má pravidelne dve a viac kuka nádob komunálneho odpadu na vývoz, kto trávu dáva do
kuka nádob a nie do kompostéra … takže my, čo separujeme, ďakujeme naším spoluoobčanom, že žijú vo
svojom svete, kde neexistujú žiadne pravidlá a kde ich nik a nič nezaujíma a netrápi. 
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Posledný článok o pripravovanej rekonštrukcii Hasičskej
zbrojnice v Krmeši som skončil slovami: „Po stavebných
úpravách vznikne dôstojný hasičský stánok.“ Prešiel polrok
a ja, ako i ostatní členovia DHZ, starosta či zástupcovia obce
môžeme svorne skonštatovať, že úmysel sa podaril. Papierové
plány nadobudli reálne kontúry. Preto mi dovoľte
poinformovať i vás širokú verejnosť o skutočnostiach, ktoré sa
za toto obdobie udiali.
V skratke o prácach prevedených na budove. Obvodové múry
ako i strop Hasičskej zbrojnice boli zateplené, bol zosilnený
pôvodný krov, založená podstrešná fólia, nové latovanie
a nová plechová krytina. Drevené prvky boli ošetrené
náterom, boli založené nové odkvapové žľaby a rúry.
Nájazdová plocha bola vybetónovaná a prekrytá zámkovou
dlažbou. Vnútorné priestory boli vymaľované, osadený bol
policový regál na náradie. Na budovu bol namontovaný
bleskozvod. Bola dorobená vnútorná elektrická inštalácia s
novým rozvádzačom. Na vonkajšej stene budovy bol osadený
nový PVC rozvádzač s meraním. Došlo taktiež k zmene druhu
elektrickej prípojky, z jednofázovej na trojfázovú.
Všetky stavebné práce realizovala firma OK-TEAM s.r.o. z Trstenej, ako víťaz verejného obstarávania
vyhláseného Obcou Vlachy. Bleskozvod a všetky elektroinštalačné práce previedla firma MK Elmontservis
z Podturne. Celkovo sa na projekte rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice v Krmeši prefinancovalo 31 256€. Z toho
28 149€ financovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako nenávratnú dotáciu, zameranú na
modernizáciu
hasičských
budov.
Podmienkou bola spoluúčasť obce vo výške
5%, čo predstavuje 1 407€. Až pri samotnej
realizácii sa „ukázali“ veci na ,ktoré sa sa pri
plánovaní
a rozpočtovaní
pozabudlo.
V tomto prípade to bolo obloženie
podhľadu dreveným obkladom, či plastový
rozvádzač na meranie spotreby elektrickej
energie. Na tieto materiály a prácu bolo
rozpočtovým
opatrením
č.11/2019
presunutých 1 700€. Do užívania sme
uviedli síce malý, no moderný a plne
funkčný hasičský stánok.
U ľudí platí, že nie je dôležité, ako ten ktorý
človek vyzerá, ale omnoho dôležitejšie je, čo
sa v ňom skrýva. V prenesenom význame
slova to môže platiť i o našej Hasičskej zbrojnici. Na prvý pohľad nevyzerá majestátne, je učupená, obostavaná
okolitými nehnuteľnosťami. Omnoho dôležitejšie je, aké „poklady“ či zaujímavosti ukrýva. Tým najväčším a pre
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túto chvíľu i najnovším prírastkom je nové
hasičské vozidlo IVECO DAILY. K tomuto
kroku došlo po niekoľkoročnom úsilí veliteľa
Jindřicha Chvojku a členov výboru DHZ,
starostu, ale hlavne s aktívnou podporou
Štátneho tajomníka MV SR Rudolfa
Urbanoviča. V máji sme si symbolicky prevzali
kľúče z rúk Ministerky vnútra Denisy Sakovej
a spolu s nami ďalších pätnásť obcí z okresov
Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Do päť
ročného užívania sme dostali toto vozidlo,
ktorého súčasťou je okrem iného i nová
hasičská striekačka, zabudovaná nádrž
s vodou na prvotný zásah, vysielačky a plná
výzbroj. Po piatich rokoch užívania prejde vozidlo do majetku obce. Ja už len pevne dúfam a zbožne si i želám, aby
i toto vozidlo poslúžilo dobrovoľným hasičom aspoň takú dlhú dobu, ako tá naša staručká a dosluhujúca Ávia.

Ďalšou zaujímavosťou Hasičskej zbrojnice tentokrát s prívlastkom najmenší, je Automatický externý
defibrilátor (AED) , značky IPAD CU-SP1. Defibrilátor všeobecne je lekársky prístroj používaný k defibrilácii,
teda zrušeniu fibrilácie komôr pri kardiopulmonálnej resuscitacii. Zjednodušene povedané, defibrilátor je
zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci a je schopné bezpečným elektrickým výbojom obnoviť
správnu činnosť srdca. Prístroj má jednoduché používanie, všetko je riadené povelmi. Stačí ak pacientovi
priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický
výboj. Prístroj je určený hlavne pre laikov a vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku. Pokyny vydávané
prístrojom sú zrozumiteľné a jednoduché, čo umožňuje jeho rýchle a účinné použitie. Tento prístroj nie je
určený na používanie len pre hasičov, ale v prípade potreby je k dispozícii všetkým občanom. Hoc je prístroj na
17

pohľad malý, nejedná sa o lacnú záležitosť. Preto sme zatiaľ zvolili umiestnenie v HZ a nie niekde na verejne
prístupnom mieste. Možno po dokončení a sfunkčnení kamerového systému v obci tento krok prehodnotíme.
Zatiaľ je dostupnosť tohto zariadenia buď cez členov výboru DHZ Krmeš-Vlachy alebo cez Obecný úrad. Želám
si, aby sme ho nikdy nepoužili. No ak sa to už raz stane a zachráni to jeden ľudský život bude to mať určite
zmysel.
Poslednou zaujímavosťou, ktorú ukrýva hasičská zbrojnica a tentokrát s prívlastkom najstarší je zvon. Určiť jeho
vek nie je až tak ťažké, keďže niekedy majstri odlievači tento údaj zapracovali do jeho šablóny. Čas výroby
konkrétne tohto zvona sa datuje do roku 1695, čiže má krásnych 324 rokov. Stále je funkčný aj keď sa už niekoľko
rokov aktívne nepoužíva. Vyrobený je klasickou technológiou odlievania do hnedej hliny vytvarovanej včelím
voskom. Vyrobený je z cínového brondzu, v pomere 22% cínu a 78% medi. Do tejto HZ bol prenesený z pôvodnej,
asi prvej HZ, postavenej v starom Krmeši v dvore
u dnešných Hamšíkovcov. Bolo to v roku 1915, čo sa dá
vyčítať z údajov vyrezaných do trámov nosnej
konštrukcie. Čiže v tom roku nebol premiestnený len
samotný zvon, ale i časť konštrukcie, ktorá bola
osadená, zapracovaná do zvonice terajšej HZ. Čo bolo
so zvonom a kde bol umiestnený ešte v období
predtým sa zistiť nepodarilo. Posolstvom zvonov ako
i samotného zvonenia v minulosti bolo, že: ,,Zvony
živých volajú, mŕtvych oplakávajú a blesky lámu.“
Zvony zvolávali ľud k modleniu, oznamovali úmrtie
v dedine, zaháňali zlých duchov a varovali pred
blížiacimi sa živelnými pohromami. Aj dnes počuť
hľahol zvonov, no či si uvedomujeme aj ich odveké
posolstvo je otázne.
Máme tesne pred vianočnými sviatkami tak Vám všetkým prajem šťastné, veselé a na pevnom zdraví postavené
vianoce ako i Nový rok 2020.
Miroslav Hric, predseda DHZ Krmeš-Vlachy

Posviacka nových Bohoslužobných nádob k Večeri Pánovej a oltárnych svietnikov v evanjelickom
kostole
V 1. adventnú nedeľu Evanjelický a. v. cirkevný zbor
v Partizánskej Ľupči navštívil vznešený brat senior
Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku Stanislav Grega, ktorý v rámci
slávnostných Služieb Božích posvätil a do užívania
odovzdal nový pozlátený kalich, cibórium,
krištáľový džbán na víno a sedem nových oltárnych
svietnikov, ktoré si evanjelickí veriaci zadovážili zo
svojich milodarov pre chrám Boží v Partizánskej
Ľupči. Miestny zborový brat farár Ján Molčan
vyslovuje poďakovanie veriacim za ich ochotu
a obetavosť, ktorou podporujú zveľaďovanie
kostola ako aj ostatných objektov cirkevného
zboru.
Ján Molčan
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Milí spoluobčania.....
V súčasnej dobe sa veľa hovorí o separovanom zbere. Myslím, že už čoraz viac ľudí pochopilo, že bez
separovania a teda hlavne „správneho“ separovania, to už ďalej nepôjde. Ak chceme našim deťom a ďalším
generáciám zachovať túto našu prírodu aj naďalej aspoň takú krásnu, ako doteraz, tak by sme sa mali ku nej
správať zodpovedne. Je veľa spôsobov ako ... jedným z nich je aj správne separovať odpad. O tom, kde patrí ten,
ktorý druh odpadu a do ktorej nádoby, sa píše v každých našich novinách. Aj napriek tomu, keď sa pozriete do
veľkoobjemových kontajnerov na separovaný zber, tak vám ide srdce puknúť od ľahostajnosti niektorých ľudí.
Je mi veľmi ľúto, že keď už človek vyseparuje odpad krásne podľa druhu, nie je schopný, (príp. ochotný ) ho dať
tak, aby sa do kontajnera zmestilo toho odpadu čo najviac.
Preto som sa rozhodla, že pre zaujímavosť urobím takú malú ukážku toho, ako vyzerá rovnaký počet
vyseparovaného odpadu v pôvodnom stave a v stave, ako by mal byť vyhodený. Vo vreciach je rovnaký počet
plastových fliaš a plechoviek. Takto sa nám do kontajnerov zmestí oveľa viac odpadu a potom to okolo
kontajnerov nemusí vyzerať ako na smetisku …

Ešte pár zaujímavostí ...
30 PET fliaš - 1 fleecová bunda
150 PET fliaš - 1 koberec
NAJHORŠIE RECYKLOVATEĽNÝ MATERIÁL, jeho rozklad trvá niekoľko desaťročí
670 plechoviek – 1 rám bicykla
RECYKLÁCIA 1 PLECHOVKY ušetrí energiu na chod 1 počítača alebo TV počas 3 hodín
10 časopisov – 1 kartón na TV
1 TONA papiera = 17 ušetrených stromov
Z RECYKLOVANÉHO papiera sa vyrábajú napr. puzzle
5 sklenených pohárov – 1 váza na kvety
SKLO je hygienické, ekologicky významné a 100% recyklovateľné
Jana Klubicová

Vlachanské noviny vydáva Obec Vlachy, 032 13 Vlachy 126, IČO: 00315877, tel. č. 044*5593121, e-mail: info@obecvlachy.sk.
Evidenčné číslo: EV 5772/19. Redakčná rada: Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. František Németh, Bc. Miroslav Hric. Periodicita: 2x
ročne. ISSN: 1339-3359 Tlač: Fork s.r.o. Martin. Náklad: 240 ks. Ročník: XIII. Spravodaj č. 2/2019, distribúcia pre občanov obce
zdarma. Dátum vydania: december 2019

20

