VLACHANSKÉ
NOVINY
Ročník XV. Spravodaj č. 1/2021
Príjemné predvianočné obdobie vám,
vážení občania. Takto pred koncom roka
by som vám rád, touto novinovou
formou, prihovoril a poinformoval vás
o tom, čo sa v našej obci podarilo urobiť
v priebehu roka 2021 a na čo by sme sa
radi,
aj
s poslancami
obecného
zastupiteľstva, sústredili v tom roku
budúcom.
Ako dobre viete, čo sa týka kultúrnych
akcií, tie boli z hľadiska covidovej doby
robené len vo veľmi malom množstve
a aj to za úplne iného režimu, ako sme
boli všetci zvyknutí predtým. Odpadli
nám Fašiangy, Beh o putovný pohár
starostu obce, Deň detí, Hasičská súťaž
o pohár starostu obce, futbalový zápas so
starými pánmi a v neposlednom rade
Deň obce Vlachy. Zostalo len Uvítanie
detí do života, Seniori a Mikuláš. Uvítanie
detí prebehlo v mesiaci september 2021 a celkovo nám za tri roky,
od posledného uvítania, pribudlo 23 detí. Seniori a Mikuláš sa
uskutočnili len formou roznášky malej pozornosti a darčekov pre
jubilantov a pre deti od Mikuláša. Mikulášov sme mali tento rok až
dvoch, aby sa dala naša obec obehnúť ešte za svetla.
Pár fotiek z tejto akcie si
nájdete na obecnej stránke.
Verím, že sa seniori a aj deti
potešili a že snáď o rok sa už
bude dať urobiť tieto akcie za
prítomnosti všetkých.
Tento rok sa nám podarilo
vybudovať
v obci
novú
autobusovú zastávku v miestnej časti Vlachy a doplniť
k cykloprístrešku, pod železničnou stanicou, stojan s cyklomapou.
Myslím si, že aj výzorovo a aj účelovo mali tieto investície význam.
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Po nej prišiel na rad nový
prístrešok na separovaný zber
v miestnej časti Vlašky,
pri
cintoríne. Konečne to pri tomto
pietnom mieste vyzerá úhľadne
a podstatne čistejšie. Dúfam, že si
to občania tejto miestnej časti
budú vážiť a tento prístrešok
a poriadok okolo neho vydrží, čo
najdlhšie. Nie tak, ako je tomu na
kontajnerovom
stojisku
pri
Rímsko- katolíckom kostole. Mrzí
ma, že si niektorí ľudia robia
z tohto miesta smetisko a aj pri
veľakrát prázdnych kontajneroch,
sú
leniví
a vrecia
nechajú
pohodené len vedľa nich alebo,
keď sú plné, tak je im už ďaleko
zájsť na stojisko k cintorínu a umiestniť svoj odpad do prázdnych nádob
tam. Je to vstup do našej obce od obce Bešeňová a ľuďom samým by
malo na tom záležať, aby sme sa nemuseli pred cudzími ľuďmi hanbiť.
Odhliadnuc od toho, že sa tam naši občania stretávajú každú nedeľu na
Svätých omšiach. Fotku tu ani nebudem dávať, pretože ste si to určite
všetci všimli.
Toto isté sa stáva aj pri stojisku za obchodným domom Jednota v
Krmeši. Nemôžeme robiť zo seba policajtov a neustále ľudí pozerať, kto
je tak lenivý a nevie si svoj odpad upratať. Trošku sa skúsme sami nad
sebou ohľadom čistoty v našej obci zamyslieť a správať sa naozaj ako
ľudia. A keď už píšem ohľadom odpadov, tak vás poprosím, aby ste do
malých žltých kontajnerov, na ktorých je napísané „zberná nádoba na
olej“ vyhadzovali len použitý stolový olej vo fľašiach a nie plastové
odpady. Potom to musíme triediť a nebolo by to príjemné nikomu z vás,
tomu verte.
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Ďalej sa v miestnej časti Krmeš podarilo opraviť prístupový most do
starej časti Krmeša, ktorý už bol v zlom stave a pri jeho prechode
neraz občania zachytávali spodné časti svojich vozidiel. Toto čaká
budúci rok aj most pri vstupe k obchodnému domu Jednota. Na
vstupe do obce, ste už určite mnohí zbadali nový merač rýchlosti,
ktorý verím, aspoň sčasti spomalí rýchlo jazdiacich vodičov.
Aj tu chcem poprosiť všetkých vodičov, aby nejazdili po našej obci
viac, ako je povolená rýchlosť. Nemáme tu chodníky, kde by chodci
mohli chodiť a nikto z nás vodičov nevie, kedy mu môže pred jeho
auto vybehnúť dieťa. Chráňme jeden druhého. Podobný merač
pribudne v druhom roku aj na vstupe do miestnej časti Vlachy.
V Krmeši ďalej pribudlo dopravné zrkadlo, na výstupe z novej ulice,
pri multifunkčnom ihrisku, kde pri vychádzaní bola zlá viditeľnosť
vozidiel, prichádzajúcich z obce Gôtovany.
Vďaka firme Gália sa podarilo opraviť most pre peších cez vodný tok
Kľačianka, kde už dlhé roky bolo zábradlie v dezolátnom stave
a hrozil nielen pád peších, ale aj možnosť poranenia sa
prechádzajúcich ľudí. Firma Gália si tento mostík pomerala a urobila
zábradlie zo starších komponentov, formou rozoberateľného zábradlia a darom pre obec. Pri montáži obci
pomohla DHZ Krmeš- Vlachy. Všetkým by som sa rád za ich pomoc poďakoval.
Do konca tohto roku bude ešte v miestnej časti Krmeš
dokončená kompletná výmena verejného osvetlenia. Toto isté
čaká budúci rok aj miestnu časť Vlašky a dokončenie aj
miestnej časti Vlachy. Pri súčasných cenách energií to pokladám
za prioritu. A samozrejme aj z hľadiska bezpečnosti občanov.
Preto sa aj na osvetlenie pre peších, ktorí idú z vlaku, použili
silnejšie svetlá, ako tomu je na bočných uliciach. V Krmeši pri
multifunkčnom ihrisku na budúci rok vybudujeme prístrešok
na uloženie športového materiálu a pomôcok. Takisto sa
vybuduje štrkový prístupový chodník k cintorínu. V miestnej
časti Vlachy sa chystáme urobiť pri obecnom úrade prístrešok
na stojisko odpadov v podobnom štýle, ako je vo Vlaškách.
Trošku však musíme rozšíriť pôvodné stojisko. Aj preto, že sa
do budúcnosti chystá na plecia samospráv dať zber šatstva
a odevov. Ceny na odpadové hospodárstvo rastú neustále. Aj na
budúci rok sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatku za
vývoz komunálneho odpadu. Bude to o jedno euro na občana
viac, ako v roku 2021. Treba sa však pripraviť a vopred vás na
to upozorňujem, že táto suma sa bude z roku na rok zvyšovať
a miestami aj poriadnymi skokovými nárastmi.
Poprosil by som touto cestou aj samostatne hospodáriacich roľníkov v našej obci, no nie len ich, ale aj občanov,
ktorí si robia stavbárske a upravovacie práce, aby po sebe vždy, keď zašpinia cestu, si ju aj očistili.
Na záver nielen môjho článku, ale aj tohto roku vám chcem všetkým popriať veľa zdravia. Nech sa vám
choroby a táto posledná obzvlášť doďaleka vyhýbajú a hlavne, nech sa vrátime konečne aspoň trošku do
normálu spred už pomaly dvoch rokov.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších vám prajem a šťastný nový rok 2022.

Róbert Klubica
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Ticho Vianoc...
Milí priatelia, sestry a bratia!
Narodeniny Pána Ježiša Krista sú pre nás tajomstvom. Vianoce nás objímajú tajomným mlčaním. Mlčanie
obklopuje jasle, v ktorých leží malé Dieťatko. Hlboké mlčanie vládne na nebi, z ktorého onedlho zostúpia Boží
anjeli, aby priniesli posolstvo mieru
a radosti. Len tam, kde vládne
mlčanie sa môže zrodiť slovo.
V Betleheme bolo potrebné zvláštne
mlčanie. Veď čo môžeme uchopiť
a pochopiť z Vianoc, keď v hluku
mnohých hlasných slov dnešného
sveta
strácame
schopnosť
počúvať?Byť počúvajúcim človekom
na Vianoce znamená pozerať sa!
Pozerať sa - to je počas Vianoc náš
spôsob počúvania. Lebo Slovo, ktoré
sa telom stalo je viditeľné a k tomuto
Slovu nás pozývajú Boží anjeli, ktorí
nám adresujú slová Evanjelia: „Toto
vám bude znamením: Nájdete
dieťatko zavinuté do plienok
a uložené v jasliach.“ Evanjeliu sv.
Lukáša 2, 12.
Nuž teda nahliadnime a dívajme sa spolu do Božích
jaslí. Žasneme nad skromnosťou pomerov, ktoré si
vyhliadol mocný Hospodin, aby urobil pre tento
svet veľké veci. To všetko sa udialo v tichu noci.
Z otvoreného neba sa rozliehala nevídaná krásaspev anjelov. Nebeský Otec nechal zaspievať
anjelov chválospev na privítanie. Preto dnes,

spomíname možno na tie naše Vianoce z detských
čias a pýtame sa: Čím nás chce toto stretnutie
narodenia Božej lásky obdariť? V čom sú Vianoce
skutočným pokladom pre nás? Čo je to
najpodstatnejšie čo si máme uchopiť a privlastniť
každý z nás osobne počas týchto vzácnych dní,
ktoré pre nás pripravili samotné nebesá?

Drahé sestry, milí bratia!
Znamením týchto Vianoc je Božie dieťa.
Dieťa Ježiš narodené v Betleheme je znamením, ktoré dal Hospodin tým, čo očakávali spásu a navždy zostáva
znakom Božej nežnosti vo svete. Anjel Pánov hovorí pastierom: „toto vám bude znamením: nájdete dieťa.“Aj
dnes sú deti znamením. Sú znakom nádeje, života, ale aj ukazovateľom pomocou, ktorého môžeme zistiť
zdravotný stav rodiny, i spoločnosti. Kde sa deti prijímajú, kde sa deti milujú, chránia a podporujú, tam je
rodina zdravá, preto nám Pán Boh aj dnes opakuje „toto nech vám je znamením. “hľadajte dieťa.“
Betlehemské dieťa je krehké ako všetky novonarodené deti. Nevie rozprávať a predsa je Slovom, ktoré sa stalo
telom a prišlo zmeniť srdcia nás ľudí. Ono nesie meno Imanuel, čo v preklade znamená:Boh je s nami. Je pri
nás- nezabudol na nás!
Drahí priatelia, na Vianoce slávime narodenie Božieho Dieťaťa, ale tiež aj naše vlastné narodenie. Kristus prišiel
do tohto sveta, aby nás všetkých objal a nechce, aby sa ktokoľvek z nás stratil. Krásne to vyjadril sv. evanjelista
Ján keď napísal: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“ On na nikoho netlačí
ani nedonucuje otvoriť mu dvere svojho srdca, duše a mysle. Kristus pozýva k životu s ním. Darom
Betlehemského dieťaťa je, že nám dáva silu, ktorá nám pomáha, aby sme sa nedali pohltiť námahami,
beznádejou a smútkom, pretože je to sila, ktorá zohrieva a premieňa naše srdcia.
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Znamením týchto Vianoc je Božie dieťa.
Kto sme my pred Dieťaťom Ježišom? Sme ako Mária
a Jozef, ktorí prijímajú Ježiša a starajú sa oňho
s materinskou a otcovskou láskou? Alebo sme ako
Herodes, ktorý ho potrebuje odstrániť, lebo marí
jeho plány? Sme ako pastieri, ktorí sa ponáhľajú
a padajú na kolená, aby sa mu poklonili a venujú mu
skromné dary? Alebo sme ľahostajní? Sme schopní
byť pri Ježišovi a „strácať s Ním čas?“
Vianočné
evanjelium
nám
jednoznačne
hovorí: „toto vám bude znamením“:„nájdete
dieťa“ To dieťa možno plače. Plače, pretože je
hladné, možno je mu zima, alebo chce byť v náručí
niekoho. Aj dnes deti plačú a ich plač je pre nás

výzvou pýtať sa, či je všetko v poriadku v mojej
rodine, v mojom vzťahu, v priestore, kde žijem, či je
všetko v poriadku v spoločnosti, kde vidím plač
mnohých Božích detí? Netreba niečo napraviť,
skorigovať,konečne s niečím skoncovať?
Dívame sa drahí moji na znamenie týchto Vianoc –
na Božie Dieťa. Hľadíme na Dieťa v jasliach
a tušíme ako vyzerá Boží sen o nás. Práve tam, kde
sa cítime nepochopení a odmietnutí tam prichádza
Boh. Tam, kam sa nechceme dívať, tam kde je v nás
zima a tvrdosť, tam sú v nás pripravené jasle, do
ktorých chce náš Boh položiť svojho Syna aby sa
narodil v nás.

Áno, Betlehem je miestom, ktoré nás učí, že v malých deťoch možno rozpoznať veľkú budúcnosť a vo veciach
málo zjavných nesmiernu hodnotu. Stačí len počúvať, čo túžili vidieť pastieri: „toto vám bude znamením:
nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“Amen.
Želám všetkým vám – drahí moji, požehnané, pokojné a milostiplné sviatky narodenia Božej lásky
a v Novom Pánovom roku 2022 hlavne pevné zdravie, pozitívne myslenie a Božie požehnanie!
Ján Molčan
Kdesi v Holandsku stojí starý kostol. Keď doň ľudia vstúpia, najskôr sa uklonia pred čistou bielou stenou v
predsieni, až potom vstúpia do kostola. Nikto nevie, prečo to robia, ale robí sa to už dlhé, predlhé roky a zvyk sa
traduje z generácie na generáciu. Jedného dňa sa rozhodlo,
že urobia generálnu opravu kostola. V priebehu prác odhalili
stopy malieb pod bielym náterom. Veľmi opatrne začali stenu
čistiť a odkryli stáročia starú maľbu Ježiša Krista na kríži.
Hoci si už obraz nikto nepamätal, nepísalo sa o ňom v žiadnej
literatúre, predsa znak úcty sa zachoval a veriaci sa konečne
dozvedeli, prečo sa klaňali pred čistou bielou stenou.
Kňaz Karol Moravčík hovorí, že aj v tomto roku sa budú
Vianoce prežívať inak ako po iné roky. Mnohé zvyky, ktoré
majú ľudia tak radi, sa nekonajú, rodiny sa až tak stretávať
nebudú a vo viacerých krajinách sa neslávia ani bohoslužby
v kostoloch alebo sú rôzne obmedzenia, kvôli ktorým niektorí
nebudú môcť sláviť liturgiu vo farskom spoločenstve.
Predpokladám, že mnohým ľuďom budú tento rok pravé
Vianoce opäť chýbať. Koľkým však chýba Boh? Väčšina azda
ani nerozumie tejto otázke. Poznáme to – ak je niekto zdravý,
rozumie si so ženou, má milé deti, aj starí rodičia sú ešte
zdraví, dokáže zarobiť na živobytie a má pohodu, nemusí mu
chýbať Boh. Ale život neplynie len od pohody k pohode.
Teológ Johann Baptist Metz sa raz vyjadril, že najkratšia
definícia náboženstva je prerušenie. Teda nie rutina a zvyk.
Pre mnohých ľudí vo svete je náboženstvo čosi medzi nebom a zemou, čosi, čo je tu stále a funguje ako osud.
Myslím, že v skutočnosti sa z toho žiť nedá, iba ak tak, ako človek s liekmi proti bolesti. Biblické náboženstvo
však nie sú lieky proti bolesti, ani narkóza vo vážnych prípadoch. Je to, ako povedal Metz, prerušenie, vyrušenie.
Boh podľa Biblie prerušil prázdnotu a stvoril svet. Neprejavuje sa ako veľký osud, ale naopak, ako prerušenie
osudu. Rozprávania, ktoré sú známe z evanjelií, môžu na niekoho pôsobiť ako rozprávka. Podľa Lukášovho
evanjelia anjeli spievajú a pastieri s ovečkami sa klaňajú. Ale v centre tej “rozprávky” je správa: Narodil sa vám
Spasiteľ a Pán.
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Boh prerušil ľudskú zlobu a stal sa jedným z nás,
vtelenou Láskou. Slávime Vianočné sviatky, ktoré sú
plné zvykov a starodávnych tradícií. Našou úlohou
je urobiť sebe aj iným kresťanské Vianoce,
každému odhaliť ich pravý a podstatný význam. Za

všetkým pozlátkom, ligotavou fasádou, či bielym
náterom uvidieť, že najcennejším darom,
najjasnejším svetlom sveta je Ježiš, ktorého nám
poslal najštedrejší darca - Boh.

Prajem nám všetkým pokoj, oddych, rodinnú pohodu a obyčajné radosti, ale pred tým všetkým
stretnutie s Ježišom Kristom, v ktorom k nám prichádza Boh a celý náš život mení na trvalé Vianoce.
František Plučinský

Dnešné rodiny s deťmi majú oveľa viac možností
ako využívať spolu voľný čas. Pribudli športoviská,
parky, kúpaliská. V domácnostiach sa objavili
počítače, internet, televízory s viacerými stanicami,
elektronické hračky. Toto všetko je pre vývin
dieťaťa veľmi dôležité. Dnešné deti aj vďaka týmto
výdobytkom vedy sú technicky vyspelejšie,
sebaistejšie, majú väčší rozhľad. Ale aj napriek
týmto pozitívam pribúdajú deti, ktoré majú
problémy s čítaním, porozumením textu,
s komunikáciou
či vyjadrovaním
názorov. Samozrejme veľa vecí ovplyvňuje
genetika, zdedené vlastnosti či schopnosti. No
mnohé môže ovplyvniť práve kniha a jej magické
písmenká.

Mnohé výskumy jasne hovoria o tom, že vďaka
knihám nerozvíjame u našich detí len poznanie,
ale aj city, empatiu a prežívanie reálneho sveta.
Už v období od 3 do 6 rokov sú u dieťaťa vyvinuté
všetky zložky psychiky – vnímanie, predstavivosť,
pamäť, pozornosť a vôľa. V tomto veku je dieťa
schopné sústrediť sa na rozprávanie a porozumieť
mu. Prostredníctvom literárnych textov je rozvíjaná
jeho intelektuálna, zmyslová a i emocionálna
oblasť. Umelecké slovo je nenahraditeľné

v obohacovaní slovnej zásoby a v porozumení textu.
Rozprávkoví hrdinovia sa často pre dieťa stávajú
vzorom. V tomto období dieťa vníma knihu ako
hračku. Dokáže si k nej vytvoriť prirodzený
a nenútený vzťah. Aby však túto „hračku“
dokázalo
vhodne
využiť
vo
svoj
prospech, potrebuje dospelého človeka, ktorý mu
bude v tomto svete prirodzeným sprievodcom. Tým
najvhodnejším človekom je rodič. Čítanie od útleho
detstva nemusí sprevádzať len samotné čítanie
kníh, niekedy sa oveľa hodnotnejšie javí práca
s textom, komunikácia o ňom, analýza konania
postáv, hľadania dobra či odsudzovanie zla.
Dieťa sa dokáže s postavou porovnávať, nachádzať
vlastné prežívanie, konanie. Práve pri spoločnom
čítaní rozprávok sa nám môže dieťa otvoriť
a porozprávať
nám
o svojich
radostiach
a smútkoch. A na toto všetko potrebuje blízku
osobu, najlepšie rodiča.
Veľa mamičiek má mnoho plánov a energie, čo
budú s novonarodeným dieťatkom robiť. Niektoré
už pred samotným pôrodom svojmu dieťatku čítajú,
spievajú či s ním komunikujú. Entuziazmus ich
neopúšťa ani v prvých rokoch po narodení.
S nadšením
zoznamujú
svoje
ratolesti
s písmenkami, s radosťou im čítajú rozprávky.
Postupom času sa však nadšenie nenápadne
vytráca. Dieťa zostáva s knihou buď osamotené,
alebo ju úplne navždy odloží na poličku a vrhne
sa na iné aktivity. No varovania psychológov
i pedagógov jasne naznačujú, že aj v mladšom či
staršom školskom veku okrem čítania v škole
aj čítanie v rodinách má svoj veľký význam.
Možno si to neuvedomujeme, ale vedieť čítať,
porozumieť textu, diskutovať o ňom, to je
nenahraditeľný základ pre celý ďalší život.
Čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje
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zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na
vyučovaní a v konečnom dôsledku dobrý
a aktívny čitateľ má menšie problémy pri písaní
vlastných textov. Buďte preto vytrvalí a snažte sa
vytvoriť
u
detí
v čítaní
predovšetkým pravidelnosť.

city. Ak sa im nevytvorí priestor na dialóg, na
sebareflexiu, čas na vypočutie ich názorov,
nevypovedané radosti a hlavne bolesti sa v nich
hlboko zakorenia a vytrysknú na povrch vtedy,
keď to najmenej čakáme. Napríklad v puberte vo
forme nevhodného správania.

Ak je to možné, urobme z čítania v rodine
každodenný rituál. Zapojme do čítania pri návšteve
aj starých rodičov, vymedzme si príjemný priestor
v byte práve na tieto spoločné činnosti.
Dnešný život je naozaj hektický, máme málo času
a nie každý deň sa nám podarí svoje predsavzatia
splniť. Ale v priebehu roka máme niekedy voľnejšie
víkendy, sviatky a prázdniny. Práve vtedy môžeme
s deťmi viacej čítať a diskutovať o knihách. Dnešné
deti sú veľmi vnímavé, nosia v sebe veľa
nezodpovedaných otázok a často v sebe potláčajú

A tak využívajme knihu nielen na jej čítanie, ale
hlavne na komunikáciu súvisiacu s ňou. Je to
výborná kamarátka pre rodičov a deti na ich
vzájomné zblíženie. Rodičovské pochopenie
a prijatie dieťaťa spolu s pevným objatím sú tým
najlepším prostriedkom na ich kognitívny aj
emocionálny rozvoj.
Tak hŕŕŕ sa do kníhkupectiev. Najkrajší darček
k Vianociam pre dieťa aj s venovaním je KNIHA.
Nie však ako dekorácia na poličku. Kniha je predsa
najlepší priateľ človeka.
Janka Humená

Vianoce a strááááááááááááášne veľa darčekov ?
Hračka a dieťa.
Dnes majú mnohí rodičia pocit, že ich deti si nič nevážia. Niektoré deti berú
všetko ako samozrejmosť. V minulosti deti túžili po niečom dlhšiu dobu
a potom, keď ju dostali si ju viac vážili a viac sa z nej tešili.
V súčasnosti mnohé deti nemajú dopriate snívať o niečom. Väčšinou všetko
dostanú hneď. Niektoré deti, keď hračku dostanú bez čakania, často si ju
vôbec nevážia a ani ich nemrzí, keď sa pokazí, rozbije alebo stratí.
Hračky sú v živote dieťaťa veľmi dôležité, pretože mu pomáhajú spoznávať
svet a rozvíjajú ho vo viacerých smeroch. Veľký nadbytok však škodí. Keď je
hračiek priveľa, nemôže sa primerane rozvíjať detská predstavivosť. Dieťa
nevie, čo si má vybrať a pri ničom nevydrží dlho. Keď má veľa hračiek,
nemôže sa sústrediť na jednu konkrétnu a prestáva sa o hračky starať
a neváži si ich. Často vie, že keď sa niečo s hračkou stane, dostane ďalšiu. Dieťa by malo mať čas aj na prácu
s knihou, kreslenie, počúvanie hudby, rozprávok. Taktiež mať čas na vychádzky do prírody a športovanie.
Cesta ku skromnosti a vďačnosti je dlhá no musíte byť trpezliví. Príkazy a zákazy väčšinou nepomôžu.
Najväčšiu hodnotu pre dieťa má váš čas, ktorý mu s láskou venujete.
A ešte jedna dobrá rada. Spočítajte deťom doma hračky. Najviac ich má mať dieťa 20 kusov. Ostatné pri
príležitosti Vianoc niekomu darujte.
Na hračky postupne zabudne, ale na spoločné zážitky nezabudne nikdy.
Lucia Šimúnová

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Pár malých darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik, k šťastiu malý krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok, praje všetkým ľuďom dobrej vôle kolektív materskej školy.
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Psík je živý a cítiaci tvor
Dňom 1. januára 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 272/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajúniektoré zákony.
My – inšpektori občianskych združení na ochranu zvierat vnímame držanie psov na reťazi za jeden z najväčších
problémov spoločenských zvierat na Slovensku. Či už ide o psov držaných na reťaziach na družstvách, salašoch,
farmách, v osadách alebo na dvoroch rodinných domov našich obcí, miest, či strážnych psov.
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: “Psy sú inteligentné, citlivé, spoločenské zvieratá, potrebujú
žiť s človekom a nie byť odložené za domom na krátkej reťazi. Celý život psa na reťazi predstavuje
niekoľko metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí
nudou, strachom, osamelosťou. Reťaz mnohokrát zmení aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne
zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným
správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o
zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené
zranenia a choroby.”
Mnohí ľudia si dnes vôbec neuvedomujú, že pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na
uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb. Mať psa nie je povinnosť a každý záujemca o psa by
si mal preto v prvom rade zodpovedne premyslieť, či mu vie vytvoriť vhodné podmienky, aby pes a majiteľ
prežili spolu šťastný život.
Čo nám teda prináša nový zákon?
V chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto, kde je zviera dočasne alebo trvalo
chované/držané) je ZAKÁZANÉ chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Pre
vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí doteraz držali psa na prostriedku na uväzovanie, to znamená, že až na
zákonom určené výnimky nebude povolené držať psa na prostriedku na uväzovanie.
Vlastník psa bude pri držaní psa mimo verejného priestranstva povinný vykonať opatrenia, aby pes neohrozil
iné osoby, ktoré sa budú po areáli nehnuteľnosti pohybovať so súhlasom vlastníka alebo nájomcu. Môže to
vyriešiť napríklad tak, že psa na tento čas uzavrie do ohrady, v ktorej nebude uviazaný. Túto povinnosť vlastník
psa nebude mať voči osobám, ktoré vstupujú na jeho nehnuteľnosť bez jeho súhlasu.
Zákaz psa chovať a držať uviazaného prostriedkom na
uväzovanie platí v súlade s novým zákonom od 01. januára
2022.Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1.
januárom 2022 je povinný dodržiavať tento zákaz od 01.
januára 2024.

Čo spôsobuje psovi reťaz?




obmedzuje jeho voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických
a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode)
a možnosť úniku pred ohrozením,

negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa,
môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne
ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku),
potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa, dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov
sú poruchy správania, sebapoškodzovanie, agresívne správanie.
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Psy sú od prírody sociálne tvory, prirodzený je pre ne život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích druhov,
hlavné miesto v ich živote zaujme človek. Pes na reťazi trpí nudou, strachom, osamelosťou, frustráciou, a tá sa
môže veľmi rýchlo „pretaviť“ do agresivity. Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom,
páľavou či mrazom, ohrozením a bolesťou.
Čo je ešte pre psa veľmi bolestivé okrem jeho
uviazania na reťazi? Keď je celé dni a noci
zatvorený v koterci (často veľmi malom), bez
možnosti voľného pohybu, vychádzok, bez
možnosti byť v blízkosti svojich majiteľov na
záhradke, terase, dvore, v prírode, v lese, keď už
vyrástol zo šteňacieho veku, kedy bol roztomilý,
hravý, ale dnes je z neho už dospelý junák alebo
senior, ktorý už prestal svojich majiteľov „baviť“.
A oni ho zatvorili za dom do koterca, odkiaľ nemá
možnosť vidieť nič zaujímavé, podnetné, len holé
steny domu? Keď tam zostáva sám zatvorený bez
pohybu, ľudskej spoločnosti, lásky, hier, nových podnetov a nových pachov.
Aj vo Vlachoch máme psíkov, ktoré sú celé dni na reťaziach alebo z koterca nevyjdú, ako je týždeň dlhý.
My máme totiž oči a uši všade a veľakrát nám ľudia hlásia nielen týrané zvieratá (a nie sú to len psy),
ale aj to, ak vedia, že na ich ulici je psík, ktorý nielenže nikdy nebehá po dvore, ale tento dvor za celý
svoj život ani neopustil. Postupne to riešime, avšak sami nič nezmôžeme, ak sa majitelia psov k nim
neprestanú chovať, ako k veci. Z vlastnej praxe inšpektorky Slobody zvierat by som už mohla napísať aj
knihu. Ale bola by veľmi smutná a dramatická . A to žijeme v 21. storočí...
Ak chceme mať teda doma šťastného a spokojného psa, doprajme mu týchto 7 základnýchzásad:
1. čerstvá voda stále, v čistej miske
2. vhodná a kvalitná strava denne
3. riadna búda s podlahou na odpočinok a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz, dážď, slnko)/prístup do
domu – pes je spoločenské zviera a chce byť pri svojom pánovi
4. denný voľný pohyb psa a aktivita
5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť, začipovanie psa
6. základný výcvik
7. pevná a láskavá ruka majiteľa.
Zora Antolová
inšpektorka Slobody zvierat

Stále hľadáme obecného kronikára/kronikárku
Podmienky:






záujem, chuť a čas
ovládanie slovenskej gramatiky a slovenského jazyka
čitateľný rukopis, v prípade, ak by sa kronika písala elektronicky, tak vlastníctvo počítača
odmena raz ročne dohodou
zaškolíme
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Úľavy pri platbách za komunálny odpad a povinnosti
občanov a právnických osôb – podnikateľov
V súvislosti s úľavami za komunálny odpad je do 31. januára potrebné doložiť na obecný úrad (osobne, do
schránky obecného uradu na budove obecného uradu alebo mailom) žiadosť o zníženie alebo odpustenie
poplatku (www.obecvlachy/tlaciva/). Obec zníži na tomto základe poplatníkovi poplatok:
(1) O 50% len na základe písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov do 31.
januára kalendárneho roka:
a) žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce a nedochádzajúcich denne
do miesta svojho trvalého pobytu, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na
území SR poplatník nepredkladá potvrdenie o návšteve školy – rodič predloží len žiadosť,
obecný úrad si na www.oversi.sk overí a doloží doklad o štúdiu,
b) žiakov a študentov, študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta
poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
c) poplatníka s trvalým pobytom v obci, pracujúceho a ubytovaného mimo obce
a nedochádzajúceho denne do miesta trvalého pobytu, poplatník predloží potvrdenie
zamestnávateľa o výkone práce mimo obce alebo doloží potvrdenie o ubytovaní alebo
prechodnom pobyte v súvislosti s miestom výkonu práce mimo územia obce, platné pre
príslušný kalendárny rok.
(2) O 100% len na základe písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov do 31.
januára kalendárneho roka:
a) potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník je uňho
v trvalom pracovnoprávnom pomere,
b) potvrdenie o činnosti alebo práci, vykonávanej poplatníkom trvale na základe živnostenského
oprávnenia v zahraničí,
c) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje trvalý pobyt v zahraničí, ak poplatník nevie
predložiť potvrdenia podľa bodob a,b.
Právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území
obce na účel podnikania majú, v zmysle tohto nariadenia, povinnosť do 31. januára písomne alebo mailom
ohlásiť obci počet 110 litrových nádob na zmesový komunálny odpad. (www.obecvlachy/tlaciva/).

Daň z nehnuteľnosti - nezabudnite
Do 31. januára ste povinní podať daňové priznanie, ak:





ste nadobudli nehnuteľnosť (dom, byt, skolaudovanie domu, pozemok – orná pôda, záhrady, trvalé
trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy)- (podáva sa daňové priznanie)
ak ste predali, darovali nehnuteľnosť (podáva sa čiastkové priznanie)
ak ste si zaobstarali psa (podáva sa daňové priznanie)
ak pes bol utratený, či uhynul (podáva sa čiastkové priznanie)

Všetky potrebné tlačivá a pokyny nájdete na: https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/ alebo na obecnom úrade.
S ich vypísaním vám pomôžem.
Dagmar Bruncková
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100 ročnica
Spomienka na Jána Moleka očami dcéry Ľudmily
Rok 2021 je rokom, v ktorom si pripomíname sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Alexander Dubček
patrí k osobnostiam moderných slovenských dejín. Svojím postojom v dramatickom období roku 1968 sa stal
symbolom zápasu za demokratickú premenu spoločnosti, za občianske práva a ľudskú dôstojnosť.
V deň narodenia Alexandra Dubčeka, 27.11.1921 sa narodil aj Ján Molek st. Od tohto dňa prešlo 100 rokov a
pripomeňme si aspoň niekoľko zaujímavostí, ktorými sa Ján Molek pričinil o rozvoj našej obce.
Narodil sa vo Vlaškách a až na pár rokov strávených mimo, prežil celý svoj
život vo Vlachoch. Obyvatelia si ho pamätali ako manuálne zručného,
technicky i umelecky nadaného a veľmi spoločenského človeka. Pochádzal z
viacdetnej rodiny a preto si maturitné vzdelanie mohol doplniť až ako
ženatý, už s dvomi deťmi. Počas SNP sa aktívne zapojil do partizánskych
bojov v našom kraji, za čo bol ocenený ako vojnový veterán. V zamestnaní
svoj technický talent a zručnosť využíval pri podávaní rôznych zlepšovacích
návrhov, ktoré zvyšovali produktivitu práce.
Bol veľmi aktívny v práci
pre svoju obec. Dlhé roky,
ako
kronikár,
zaznamenával udalosti do
obecnej kroniky, pričom
využíval svoj pekný rukopis.
Navrhol erb obce, pri
ktorom zúžitkoval svoje
umelecké cítenie a talent
pre maľovanie. Kresba a maľba bola jeho koníčkom a ešte aj v
dnešnej dobe sa nájdu v niektorých domácnostiach vo Vlachoch
či Krmeši jeho maľované obrazy. Ako aktívneho poľovníka ho
prevažne zaujímala príroda, ale kreslil aj starú architektúru a
dokázal namaľovať aj vynikajúce portréty.
Na počesť hrdinom, ktorí padli v SNP, naprojektoval a spolu s
obyvateľmi obce postavil pamätník, ktorý dodnes stojí na
križovatke vo Vlachoch. Ako sám hovoril, zalomenie hlavnej
časti pamätníka symbolizuje zlom v živote človeka.
V hasičskej zbrojnici, spolu s kamarátmi, trávili veľa času pri
oprave starej striekačky, ktorá slúžila nielen pri hasení
požiarov, ale chodili s ňou aj na rôzne hasičské súťaže po
okolitých dedinách.
Asi najviac bývalých občanov si Jána Moleka pamätalo, ako
zakladateľa ochotníckeho divadla. Divadelné predstavenie bolo v dedine vždy sviatkom a všetci sa tešili na nové
hry, ktoré ochotníci naštudovali. Bol režisérom, scenáristom, hercom, maskérom, fotografom, hudobníkom, dušou
divadla.
Okrem toho mal aj iné záľuby. Venoval sa práci s drevom,
vytváral krásne vypaľované obrazy s rôznou tématikou. Mal
rád lyžovanie a hlavne autá a motorky. Ako motokrosový
pretekár získal mnoho ocenení na rôznych súťažiach. Zaujímal
sa stále o novú techniku a technické novinky. Ako prvý v
dedine si do domácnosti kúpil televízor. Vlastnil aj osobné
auto, čo v tom období bolo ešte zvláštnosťou. Samozrejme, ak
sa niekto potreboval niekde odviezť, vždy rád pomohol.
Ľudmila Moleková
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ROK 2021 V DHZ KRMEŠ - VLACHY
Rok si s rokom ruky podal a 365 dní ubehlo, ako voda v Kľačianke. Prišiel teda čas, kedy treba bilancovať.
Lenže rok 2021 šiel v šľapajách predchádzajúceho roku. Obdobím, poznačeným udalosťami a opatreniami,
súvisiacimi s Corona vírusom. A tak i obrátenie sa za rokom 2021 bude i s pohľadu DHZ Krmeš-Vlachy
skromnejšie, ako po minulé roky.
Všetky kultúrnospoločenské podujatia v obci, na ktorých sme sa aktívne podieľali, boli kvôli pandémii Covid
19 zrušené. Zrušené boli i všetky hasičské súťaže na okrskovej či okresnej úrovni. Život sa však nezastavil.
No i z tohto dôvodu bolo pôsobenie nášho DHZ zúžené na technickú činnosť a tvz. udržiavaciu funkciu.
Pod udržiavacou funkciou si treba predstaviť veci a činnosti, ktoré sú potrebné pre samotný chod zboru. Bez
ohľadu na momentálnu pandemickú situáciu. Začína sa ešte v starom kalendárnom roku, kedy sa plánuje
rozpočet DHZ. V spolupráci s obecným zastupiteľstvom sa zadefinujú presné sumy na čerpanie
v jednotlivých položkách. V tomto čase i s prihliadnutím na obmedzenejšie príjmy kvôli corona vírusu.
Celoročne sa treba starať o zverenú techniku, výzbroj a výstroj. A tak sme v júni absolvovali garančnú
periodickú prehliadku hasičského vozidla Iveco Daily CAS 15. Zameraná bola na prehliadku podvozku
a hasičského čerpadla Magirus. Toto vozidlo máme v zápožičke od Ministerstva vnútra SR na dobu piatich
rokov. Po uplynutí tejto doby a naplnení zmluvných podmienok prejde do vlastníctva Obce Vlachy. A jednou
z týchto podmienok je i každoročná inventarizačná kontrola výzbroje a výstroje vozidla a protipovodňového
vozíka. Absolvovali sme ju v októbri na stanici HaZZ Liptovský Mikuláš.
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Aj tento rok sme sa uchádzali o dotáciu z DPO SR. Podmienky sme splnili a tým pádom nám bolo umožnené
čerpať finančné prostriedky na nákup materiálno-technického vybavenia. V tomto roku to bolo doplnenie
počtu zásahových oblekov a zásahovej obuvi, nákup kukiel, opaskov a vecí potrebných na vykonanie lanovej
techniky. Všetko v hodnote 3 000€ pri 5% spoluúčasti obce. Hoci stretávanie sa nie je v tejto dobe moc
populárne, v letnom čase a uvoľnených pandemických opatreniach, sme absolvovali niekoľko inštruktážnometodických zamestnaní v rámci okrsku č.3, ale i v rámci územnej organizácie DPO SR. Nosnými témami
bolo napríklad usporiadanie výročných členských schôdzí, uskutočnenie cyklických školení, servisných
prehliadok alebo toľko i v médiách diskutované zvýšenie členského príspevku dobrovoľného hasiča. Náš
DHZ zvykol bilancovať svoju činnosť vždy v januári nového roka. Pandémia opäť naše plány menila. I preto
sme sa na výročnej členskej schôdzi zišli až v jednu júlovú sobotu. Prešli sme všetky body programu,
podiskutovali, no musím sa priznať, že ani účasť, ani atmosféra nebola taká, ako po minulé roky. Neviem, či
to bolo pandemickou situáciou, či letným počasím vonku, či neúčasťou hostí... Len na pripomenutie, na
najbližšej VČS si budeme voliť výbor DHZ na ďalšie päť ročné obdobie.
Pod technickou stránkou si treba zasa predstaviť samotnú opodstatnenosť zriadenia DHZ v obci, jeho
funkciu. Hneď v prvých mesiacoch tohto roka sa naši členovia zúčastňovali na dezinfekcii priestorov
kultúrneho domu, kde prebiehalo celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť Covid 19. Absolvovali
sme veľké taktické cvičenie v Jasnej, lokalita Lúčky. Zamerané bolo na dopravu vody v členitom horskom
terrene, s využitím jazierkového systému (podrobnosti z tohto cvičenia v článku Jindřicha Chvojku). Taktiež
sme boli privolaní k niekoľkým technickým výjazdom v rámci obce. Bol to napríklad zubom času poznačený
a vetrom zlomený stĺp obecného rozhlasu. Stĺp v zvislej polohe držali len vodiče a svojou nestabilitou
ohrozoval bezpečnosť pri hlavnej ceste. Bol zdemontovaný a bola obnovená funkčnosť rozhlasu do miestnej
časti Vlašky. Taktiež sme likvidovali sršnie hniezdo, ktoré svojou prítomnosťou, v obytnej zone, ohrozovalo
pohyb ľudí. Ďalším výjazdom bola likvidácia stromu, ktorý bol napadnutý drevokaznou hubou, bol
nadlomený a taktiež ohrozoval pohyb obyvateľov a áut po hlavnej ceste v Krmeši. Plnili sme i funkciu
požiarneho dozoru pri ohlásenom a HaZZ schválenom spaľovaní drevnej hmoty. Na brehu Bešeňovskej
zátoky sme preskúšali všetky druhy čerpadiel a spoľahlivý chod elektrocentrál z Iveco Daily
a protipovodňového vozíka. Na jar sme v spolupráci s obecným úradom organizovali zber elektro odpadu
v obci.
Najväčšou akciou tohto roku, z pohľadu požiarovosti, bol požiar uskladneného, voľne sypaného sena
umiestneného vo veľkokapacitnom senníku v hospodárskom dvore Ľubeľa, vo vlastníctve spoločnosti AgroRacio. Udalosť bola na operačné stredisko HaZZ Žilina nahlásená cca o 17:00 hod. V prvotnej fáze sa zásahu
zúčastnili profesionáli z HaZZ L.Mikuláš a Ružomberok, ktorí automaticky povolávali DHZ s cisternami na
zabezpečenie dopravy vody. Jednalo sa o L.Ondrašovú a P.Ľupču. Okrem nich zasahovali i dobrovoľní hasiči
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z Ľubeľe, Dúbravy, S. Kríža, Gálovian... Hasebné práce komplikovala skutočnosť, že seno bolo uskladnené
v celoplechovom senníku. Taktiež i fakt, že majiteľ nesúhlasil z demontážou obvodových stien, čím by sa
omnoho jednoduchšie dalo dostať k ložisku požiaru. Naša jednotka bola povolaná o cca 20:00 hod. za
účelom vystriedania už zasahujúcich a výkonom unavených dobrovoľných hasičov. Po príchode na tvar
miesta sme boli veliteľom zásahu poverení rozoberaním a dohášaním tlejúcich ohnísk. Miestami to boli až
horiace fakle, ktoré boli strojmi majiteľa vyvážané zo senníka na voľné priestranstvo. Plocha udalosti sa
rozprestierala na vyše 1 000m2. Situácia na požiarovisku bola komplikovaná silným zadymením a tmou.
Tým pádom bola použitá i osvetľovacia súprava a elektrocentrála. Z našej strany sa zásahu zúčastnilo päť
dobrovoľných hasičov (Krčula Michal, Krčula Miroslav, Smitek Martin, Smitek Maroš a Hric Miroslav)
na Iveco Daily a naša činnosť bola ukončená o 3:30hod. Udalosť je v štádiu vyšetrovania, ale s najväčšou
pravdepodobnosťou bolo predbežnou príčinou požiaru samovznietenie (uskladnenie nedostatočne
vysušeného sena).

Ďakujem všetkým hasičom, ale i všetkým ľuďom, ktorí v tomto
roku odpracovali, čo i len jednu hodinu v rámci dobrovoľnej
činnosti a tým zviditeľnili našu malú dedinku.
Všetkým občanom prajem veľa zdravia a podstatne šťastnejší nový rok 2022.
Miroslav Hric
predseda DHZ Krmeš - Vlachy

VEĽKÉ TAKTICKÉ CVIČENIE V JASNEJ
V mesiaci september Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zorganizovalo
veľké okresné cvičenie pre jednotky Dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Liptovský Mikuláš.
Námetom cvičenia bol lesný požiar vo vyššej nadmorskej výške, kde bolo úlohou HaZZ a DHZo dopraviť
základné hasebné látky, teda vodu na požiarovisko zo zasnežovacieho jazera pri hoteli Happy End, popri chate
Koliesko, až pod Funitel Priehyba Chopok. Cvičenia sa zúčastnilo 25 DHZo a jednotka HaZZ rozdelené do dvoch
skupín. Jedna skupina vykonávala činnosť od 8:00 hod. a druhá od 10:00 hod. Naša jednotka začala činnosť
v prvej skupine.
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Od jazera bola prepravovaná voda pomocou dvoch kusov cisternovej techniky Tatra 148 CAS 32 a Tatra 815
CAS 32 až po chatu Koliesko. Od tohto miesta bola voda dopravovaná diaľkovo cez tri Iveca Daily CAS 15 po
lesnej zvážnici cca 2 km po posledné prístupné miesto. Od tohoto miesta bolo cez lesný porast vybudované
diaľkové dopravné vedenie cez pomocné čerpadlo a tri jazierkové systémy až k požiarovisku.
Naša jednotka DHZo Vlachy (DHZ Krmeš – Vlachy - ja,
Michal Krčula, Peter Krčula, Martin Smitek, Maroš Smitek)
zabezpečovala posledný úsek dopravy vody v lesnom
poraste a hasenie požiaru lesného porastu pod zjazdovkou.
Naša jednotka má vo výbave jazierkový systém o objeme
600 litrov vody. Za pomoci piatich členov DHZ Krmeš –
Vlachy sme našli vyhovujúce miesto pre vybudovanie
a ukotvenie vaku na vodu. Dvaja členovia vykonali
prieskum na vytvorenie dopravného vedenia pre dva
útočné prúdy a pripravili sa na hasenie. Pri činnosti s naším
DHZ spolupracovali dvaja členovia s DHZ Liptovská Kokava,
ktorí vytvárali tretí útočný prúd, uzatvárajúci požiarovisko
pri lokalizácii požiaru. Po likvidáciu požiaru sme vypustili
jazierkový systém a presunuli sa na miesto sústredenia.
Tohoto cvičenia sa zúčastnili i naši kolegovia z DHZ Vlašky,
ktorých úlohou bolo zabezpečenie zásobovania vodou
cisternových vozidiel pri zasnežovacom jazierku.
Chcem sa ešte raz všetkým zúčastneným poďakovať za ich
kvalitne odvedenú prácu a účasť na tomto cvičení. Opäť
sme si osvojili nové zručnosti, ktoré nám pomôžu pri
zásahovej činnosti.

Dovoľte mi v mojom mene a v mene DHZ Krmeš – Vlachy Vám všetkým naším spoluobčanom zaželať
požehnané Vianočné sviatky v rodinnom kruhu, popriať veľa šťastia a zdravia v novom roku 2022.

Jindřich Chvojka, veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy
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OCHOTNÍCI V ČASE KORONY
Po vlaňajšom lockdowne na Vianoce sme nemohli pre vás pripraviť žiadne prestavenie. No v tomto roku je už
všetko iné. Koronu sme prekonali, zaočkovali sa, a preto sa môžeme stretávať v kultúrnom dome a nacvičovať
novú divadelnú hru Syna či dcéru od autorky Táni Kusej. Ako vždy som vybrala veselohru, tentoraz
z prostredia liečebne v Lúčkach. Dej sa krúti okolo ženského osadenstva, ktoré si príde vyliečiť nielen telo, ale aj
dušu, alebo sa aspoň vyspať... Samozrejme, že nebudú chýbať pekní chlapci a humorné situácie. Pomaličky,
krôčik po krôčiku sme skúšali. Je tu december a s ním nové obmedzenia. Radi by sme chceli toto predstavenie
zahrať čím skôr, aby sme vás, milí diváci, pobavili v tomto náročnom období. Rozhodli sme sa, že vystúpime
hneď po uvoľnení terajších prísnych opatrení. Za pochopenie ďakujeme.
Aj moji malí divadelníci – havrančeky nacvičujú. Scenár tohtoročnej rozprávky je trošku dlhší, pretože mi deti
od vlani zase podrástli. Rozprávka O hlúpej žene dúfam, že pobaví malých aj veľkých. Ach, len neviem kedy ju
uvidíte. Určite vám to vopred oznámime. V jeden krásny novembrový deň ste v rozhlase počuli pekné básničky
pre našich starkých. To sme spolu s deťmi nahrávali v kultúrnom dome. S rozhlasovou reláciou ste dostali aj
balíčky od obecného úradu.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa všetkým ochotníkom, ktorí si nájdu tak vzácny čas a rok čo rok sa učia
texty. Všetkým vám, ktorí chodíte na divadelné predstavenia, a podporujete nás. Verím, že pomaly sa kultúry
život opäť vráti do našej obce.
Dagmar Chvojková
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Vitaj, dieťa v našej obci, vitaj v rodnej dedine...
Sme veľmi radi, že sme v našej malej, krásnej obci mohli privítať
našich najmenších občanov, naše detičky. Aj keď sme to plánovali
urobiť už minulý rok, ale ako všetci vieme, situácia nám to
nedovolila. O to viac sme sa tešili na tento rok. Veru, za tie tri roky
k nám do obce pribudlo 14 dievčat a 9 chlapcov.
Čakali nás chvíle príprav. Poposielať pozvánky s návratkou, aby sme
vedeli, koľko detičiek sa spolu s rodičmi zúčastní. Vymyslieť a pozháňať
výzdobu, urobiť zápis do pamätnej knihy, darčeky, vymyslieť a zariadiť
program
a všetko
okolo toho. Z celého
srdca
chcem
poďakovať
dievčatám, ktoré si
hovoria
MATKY
REBELKY,
lebo
vďaka nim sú všetky
akcie jednoduchšie
v tom, že sú vždy ochotné v rámci svojich možností
a voľného času pomôcť. Tento ročník sme zápis do
pamätnej knihy zverili Aničke Hazuchovej, ktorá, ako vždy
nesklamala svojou kreativitou a nadaním. Program nám
spestrili detičky z našej obce svojimi krásnymi básničkami.
Za krásne uspávanky a iné piesne môžeme poďakovať dievčatám z folklórneho súboru Váh. Dlhé hodiny
výzdoby a skúšok programu, dopadli podľa odozvy všetkých zúčastnených, na výbornú. My všetci ďakujeme za
slová chvály a tešíme sa, ako sa naši najmenší o pár rôčkov budú môcť zapojiť možno práve ako recitátori, pri
uvítaní ďalších detičiek do našej obce. Ešte raz všetkým: srdečné a veľké Ď A K U J E M E!

AKO SA SPRÁVAŤ NA CESTE....
Viem, že toto je téma pre základné a materské školy. Hovorí sa ,,opakovanie je matkou múdrosti.“ A ako si určite
niektorí všimli, nie každý to ovláda. Tak to teda skúsme. CHODCI- za nich sa považuje každý človek, čo stojí
alebo kráča, beží, ťahá alebo tlačí sánky, kočík, bicykel, invalidný vozík, príp. ručný vozík do šírky 60cm, alebo
sa pohybuje na korčuliach či lyžiach. Chodec musí pre chôdzu používať chodník, pokiaľ sa tam nachádza. Po
chodníku sa chodí vždy VPRAVO, rovnako je to aj na prechode pre chodcov. NAOPAK, ak ide chodec po ceste,
kde sa nenachádza chodník tak, ako je to i v našej obci, tak chodí výlučne po ĽAVEJ strane cesty. Takto môžu ísť
maximálne dvaja chodci vedľa seba. Ako samozrejmosť v tomto období rýchleho stmievania, by nikto nemal
zabúdať nielen na reflexné prvky, ale aj na osvetlenie.
CYKLISTI- pokiaľ je to možné, cyklista by mal jazdiť po ceste na to určenej, ale keďže vieme, ako to
s cyklochodníkmi je, musíme sa spolu navzájom akceptovať. Cyklista, pokiaľ jazdí po ceste, jazdí po pravom
okraji vozovky, jednotlivo za sebou, s oboma rukami na riadidlách. Tu tiež platí, že ak je znížená viditeľnosť,
treba, aby bol cyklista vidieť už z diaľky. Každý motorista to vie , že ak je človek, či už chodec alebo cyklista
neosvetlený, je takmer neviditeľný. A vždy je to aj o rešpektovaní a ohľaduplnosti jedného voči druhému.
Týmto okienkom som Vám všetkým len chcela pripomenúť, ako by sme sa mali všetci na našich cestách
správať, aby nedošlo k nešťastnej nehode.
Jana Klubicová
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OKIENKO DO HISTÓRIE
Už druhý rok sa skloňuje pandemická choroba korona a s tým spojené nepríjemné príznaky a strach z možného
nakazenia. Veľa ľudí ju prekonalo ľahko, iní ťažko a veľa ľudí na túto chorobu zomrelo. Mnohí ostali
v karanténe, mnohí dlho nezamestnaní, iní pracovali až príliš veľa, ale každý človek využil karanténu na rôzne
účely. Korona má na ľudí negatívny aj pozitívny vplyv. Z tej pozitívnej stránky môžeme spomenúť, že sa ľudstvo
akoby trošku spamätalo a spomalilo, uvedomilo si, že sú aj prioritnejšie veci ako práca a peniaze. Tí čo ostali
doma, viac času venovali rodine, záľubám alebo športu. Ja som toto obdobie využila na bádanie po mojich
predkoch a urobila som si rodokmeň. Už dlhšie som mala zistené určité informácie, len ich bolo treba dať
dokopy. Na internete som si vyhľadala staré kroniky spred roku 1900 a už som hľadala...
Dozvedela som sa mnoho, a preto mi dovoľte, aby som sa s týmito informáciami podelila aj s vami.

Miesto
Ako prvé vo vyhľadávači zadáme krajinu vyhľadávania, mesto prípadne obec, ak vieme, kde sa nachádzala
matrika. Potom zadáme meno koho chceme hľadať a rok, ak vieme v akom období žil. Vytvorí sa nám ponuka
mien v danej lokalite. Po rozkliknutí sa dostaneme do kroniky, napr.:

Toto je kronika z Paludze. Pri jej listovaní som narazila na také obce, ktoré dnes už neexistujú, napr. tie čo
zaliala Vodná nádrž : Paludza, Sokolče, Dechtáre, Liptovská Mara, Čemice,Vrbiea ostatné čo
zanikli:Stranianstrana, Črmnô, Cinovisko,Motkovisko, Ančikovany, Priechod, Madáčany, Královäny... Dnes by
sme už presne ťažko ukázali kde ležali. Aj Vlachy sa písali ako Veľké Vlachy a Vlaškyzas ako Malé Vlachy.

Narodenie
Narodenie zdravého dieťa bolo považované za Boží dar. Samozrejme, že každý bol najprv dieťa, preto je
zapísaný v knihe pokrsnených. Pri hľadaní konkrétneho človeka je treba vedieť, či dieťa krátko po narodení
nezomrelo. Lebo to sa veru stávalo často. Pri každom narodenom dieťatku je napísané kedy sa narodilo, kedy
bolo pokrstené, pohlavie, či je manželské, mená rodičov, krstných rodičov a adresa:

Stávala sa aj taká radostná vec, že sa rodičom narodili dvojičky. No častejšie sa stávalo, že takéto deti boli
slabšie a skoro zomreli:

Občas nastala smutná vec, že sa dieťa narodilo mŕtve, ale pokrstiť ho bolo treba:
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Sobáš
Keď už máme nájdené dieťa a jeho rodičov, nájdeme si ďalších súrodencov podľa rodičov. Aby sme sa dostali
ďalej musíme zistiť mená rodičov nájdených rodičov dieťaťa. Tieto údaje sú zapísané pri sobáši:

(čítame: poctivý muž Matej Hlavatý, syn Pavla a Zuzany Vlhovej, Krmeš č. 17, evanj., asi 26 ročný, slobodný
a poctivá panna Mária Paulíni, dcéra Adama a Márie Vyšní, Paludza č. 71, evanj., 20 rokov a 7 mes., slobodná)
Toto je zápis z roku 1862 a nie všetky sobáše boli takto čitateľne zapísané. Najprv sa zapisovali len sobáše
zemanov a šľachty, neskôr aj ostatných poddaných:

Našla som aj pikošky z bežného života:

V roku 1856 si 50-ročný ženích zobral 25-ročnú nevestu

V roku 1862 sa traja bratia Socháňovci ženili v ten istý deň – 12. januára

V roku 1870 sa zosobášili dvaja nemanželskí mladí

V roku 1872 sa dokonca vydávala nevesta, ktorá mala len 14 rokov a 9 mesiacov

A v roku 1875 bola nevesta o 4 roky staršia ako ženích (čo sa nestávalo často)
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Alebo v roku 1876 mal ženích 61 rokov a nevesta 45 rokov a 10 mesiacov

Pred vojnou v roku 1936 bol zápis sobáša doplnený o povolanie a dátum narodenia.
Pri hľadaní a bádaní som narazila na rôzne priezviská, ktoré sa zachovali dodnes, ale aj také, ktoré mi prišli
vtipné a dnes sa vyskytujú zriedka alebo vôbec: Chumaj, Nedobrý, Bezbruchý, Boroška, Zvada, Paprčka, Pozor,
Pjetka, Mladza, Zbaviteľ, Prílepok, Kačalka...
Dagmar Chvojková

Z evidencie obyvateľov za rok 2021
Obec Vlachy má ku dňu vydania Vlachanských novín 618 obyvateľov.
Narodilo sa 9 detí. Najstaršou spoluobčiankou obce je pani Božena
Bruncková, ktorá sa v tomto roku dožila 93 rokov. Srdečne
blahoželáme! 
V našej obci sme v roku 2021 vyprevadili na poslednej ceste:
Pani Oľgu Moravčíkovú z Krmeša
Pani Emíliu Feriancovú z Vlašiek
Pána Ondreja Hlavatého z Krmeša
Pani Emíliu Foldovú z Krmeša
Pani Boženu Moravčíkovú z Krmeša
Pána Jozefa Hikla z Krmeša
Pána Jozefa Bolibrucha z Krmeša
Pána Jána Smiteka z Krmeša
Pani Margitu Sirotiakovú z Vlašiek
Odpočívajte v pokoji, nikdy na vás nezabudneme. 

Šťastné a veselé Vianoce a všetko najlepšie v novom roku vám praje redakcia
Vlachanských novín! 
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