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VLACHANSKÉ 

NOVINY 
Ročník XVI.  Spravodaj 2022 

 

Vážení spoluobčania, 
prajem vám príjemné 
predvianočné obdobie.  
Tak, ako vždy v tomto čase, 
vychádzajú v našej obci 
obecné noviny. Nie je tomu 
inakšie ani tento rok. 
V prvom rade by som sa 
rád poďakoval za dôveru 
pri voľbách do miestnej 
samosprávy, kde ste mi po 
mojom prvom volebnom 
období odovzdali svoj hlas 
a zvolili ma opäť za 
starostu našej obce pre 
roky 2022 – 2026. Verím, 
že moja doterajšia práca, 
samozrejme v spolupráci 
s poslancami a aj vami, 
občanmi z obce, nebola 
márna a bude takto 

pokračovať aj ďalšie roky. Nebudem sa v tomto príspevku vracať k tomu, čo sa nám za predchádzajúce 
obdobie podarilo urobiť, pretože som to všetko viac menej spomenul v predvolebnom plagáte. Je to 
odvtedy krátky čas, tak verím, že si to ešte pamätáte. Spomeniem len v krátkosti dve koncoročné 
kultúrne akcie tohto roku, ktoré sa konali v mesiaci december, a to Stretnutie seniorov a Posedenie 
s Mikulášom. Z ohlasov vás, spoluobčanov, vyplynulo, že obidve podujatia sa vám veľmi páčili, na 
obidvoch sa ľudia veľmi dobre bavili, veď mnohí sa stretli po dlhom čase. Verím, že tak to bude aj 
naďalej.  
 
V ďalších riadkoch sa viac sústredím na to, čo nás čaká od nového roku 2023. Určite ste si mnohí všimli, 
akým turbulentným obdobím prechádzame v celej spoločnosti. Čo sa týka samosprávy, je to ešte 
markantnejšie. Financií je vďaka rôznym balíčkom a inflácii čoraz menej, no požiadaviek zo strany štátu 
viac. Jednou veľkou zmenou, ktorá sa týka každého občana je, že od 1.1.2023 sa zmenil zákon 
o odpadoch, ktorý od tohto dátumu ukladá povinnosť zabezpečiť zber separovaného odpadu a to 
konkrétne PLASTOV a PAPIERA z domu. V praxi to znamená to, že si každý občan bude zbierať tieto dve 
komodity doma, do určených vriec a pri vývoze si ich vyloží k svojej bráne. Vrecia budú farebne 
rozlíšené.  Každý dostane pre začiatok do domácnosti po 2 ks vriec na plast a 2 ks vriec na papier. Tieto 
vám budú roznesené do konca roka 2022. Bude ich roznášať zamestnanec obce, každému domu budú 
vložené do bráničky. Pri vývoze vám zberová spoločnosť vždy vymení prázdne vrece za plné. Ak dáte 
plasty, tak vymení plasty a ak papier, tak dá vrece na papier. Kto bude chcieť, môže si domov zakúpiť 
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kuka nádoby na tento zber podľa druhu odpadu. Žltú na plasty a modrú na papier. Tým domácnostiam 
už potom vrecia distribuované nebudú. Veľké papierové kartóny, napríklad z televízorov, alebo práčiek, 
nebudete musieť rezať a dávať do vriec. V čase vývozu ich vyložíte pred bránu a budú vyvezené 
zberovou spoločnosťou. Čo sa týka bytoviek, či už v miestnej časti Vlachy alebo Krmeš, tam stojiská 
separovaného zberu zostanú zachované. Budú však určené len pre občanov týchto bytových domov 
a preto vás všetkých,  vážení spoluobčania,  prosím, aby ste tento separovaný zber nevynášali naďalej 
do stojísk, ale skladovali až do vývozu doma. Je predsa jednoduchšie to vyložiť v čase vývozu len pred 
bránu, ako to nosiť k stojiskám. Tak isto zostanú zachované stojiská v miestnej časti Vlašky pred 
Rímskokatolíckym kostolom a pri cintoríne. Budú tam však v menšom počte nádoby na jednotlivé 
druhy odpadu z dôvodu toho, že v tejto miestnej časti je veľa domov a chát, ktoré sú využívané na 
rekreáciu a nie je možné v nich zabezpečiť vývoz počas týždňov, keď sú neobsadené. Na ostatných 
stojiskách zostanú len nádoby na sklo.  
 
K stojisku pri kostole vo Vlaškách sa ešte vrátim, pretože som sa dopočul to, že som sa vyjadril na 
spoluobčanov z Vlašiek, že sú “bordelári.” Nie je to pravda. Na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 
16.11.2022 som poprosil poslancov za m.č. Vlašky, aby apelovali na ľudí k udržiavaniu priestoru 
stojiska, pretože tam býva najväčší neporiadok zo všetkých miestnych častí. Viem, že je to z väčšej časti 
spôsobené aj chatármi, ktorí túto lokalitu navštevujú a preto by som si nikdy takto nedovolil ľudí z tejto 
miestnej časti tak nazvať. Moje slová však boli zjavne interpretované inak, čo ma mrzí. Prosím vás však, 
aby ste si vážili krásne prostredie, v ktorom žijete viac a aj sami upozornili kohokoľvek, kto vynáša 
odpad k stojiskám , ktorý tam nepatrí. A nielen k stojiskám, ale aj k veľkokapacitným kontajnerom. 
Nemôže sa tam predsa objaviť guma z traktora. Myslím to v dobrom a nie ako urážku. Posledným 
výstrelkom je, že si niekto suverénne vyviezol 4 table azbestu zo strechy za kultúrny dom. Ak niektorí 
z vás viete, kto to bol, dajte mi prosím vás vedieť, nech nemusí likvidáciu tohto nebezpečného odpadu 
platiť obec a teda my všetci.  
 
Vrátim sa však znovu k vývozu separovaného zberu. Samotné vývozy, ich periodicita, budú občanom 
oznamované prostredníctvom obecného rozhlasu, prostredníctvom obecnej stránky a samozrejme 
prostredníctvom aplikácie MOJA OBEC. Zatiaľ sa do tejto aplikácie prihlásilo len približne 120 občanov. 

Prosím vás, 
zaregistrujte sa do nej 
viacerí, poproste ľudí 
okolo seba, aby si ju 
nainštalovali. Je to 
výborná vec ohľadom 
informovanosti, kedy 
vám príde do 
mobilného telefónu 
správa nielen o vývoze 
odpadov vždy 
minimálne deň vopred, 
ale aj ostatné dôležité 
informácie, čo sa dejú 
v obci v reálnom čase. 
Snažíme sa tam dávať 
všetko, čo sa deje okolo 
nás. Túto aplikáciu 
nájdete či už v App 
store alebo Google 
play, pod názvom 
MOJA OBEC. Po 
inštalácii tejto aplikácie 
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si v pravom hornom rohu vyberiete z obcí tú našu VLACHY a máte plnohodnotné informácie okamžite. 
Prikladám vám tu aj QR kód. 
 
V budúcom 
roku sme boli 
nútení zvýšiť 
miestny 
poplatok za 
vývoz 
komunálneho 
odpadu na 
sumu 30,- € za 
osobu. Už tento 
rok obec 
doplácala 
približne 
2.000,- € na 
vývoz. To sa 
podľa zákona 
o odpadoch 
nesmie a preto 
sme boli 
nútení, aj na základe nových cien vývozu tejto komodity, zvýšiť túto sumu. Prosím vás, všetci sa snažme 
o zníženie tvorby komunálneho odpadu, hlavne mierou separácie.  

 
Snáď k tomu pomôže aj zmenená forma vývozu 
plastov a papiera.   Pri vývoze komunálneho odpadu 
si často všímam, že občania majú - vedľa smetných 
nádob - poukladané ďalšie vrecia s odpadom. Každé 
jedno vrece nám týmto zvyšuje sumu za vývoz, lebo 
sa to ráta, ako keby ste tam uložili ďalšiu smetnú 
nádobu. Od roku 2024 sa budem snažiť vyrokovať so 
zvozovou spoločnosťou možnosť váženého vývozu 
komunálneho odpadu . To znamená, že by si občan 
zaplatil paušálny vývoz za kuka nádoby a všetko, čo 
bude mať navyše, si doplatí. Nie je predsa spravodlivé, aby niekto mával jednu 

nádobu raz za mesiac a niekto dve či štyri každé dva týždne. 
 
Začiatkom nového roku 2023 a to konkrétne 11.2.2022 (sobota) by sme sa, po troch rokoch odmlky, 
chceli vrátiť k Fašiangovej zabíjačke, na ktorú vás rdečne aj touto formou pozývam.   
 
Záverom môjho príspevku by som sa chcel poďakovať všetkým tým spoluobčanom, ktorí pomáhajú 
našej obci pri akejkoľvek činnosti. Či už sú to hasiči, poslanci, ale aj ostatní ľudia z  obce. Za každú jednu 
pomocnú ruku veľká vďaka.  
 
Všetkým vám prajem pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, v kruhu najbližších, 
aby sa vám splnilo to, po čom každý túžite a do nového roka hlavne veľa zdravia, pretože od toho sa 
odvíja všetko ostatné. Nech je rok 2023 pre všetkých lepší, ako bol ten predošlý. 
 

 
Róbert Klubica 
 



   
     
  Vlachanské noviny 

  

4 
 

 

Nebojte sa! 
 

„Ale anjelom povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo 

narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“                                                         

                 Lukáš 2, 10-11 

Žijeme veľmi zvláštnu a pohnutú dobu. Do dvojročného obdobia pandémie, ktorá nás odlúčila od našich 

spoločenstiev 

cirkevných, 

kultúrnych, či 

športových, 

vstúpila koncom 

februára do našej 

blízkosti vojna na 

Ukrajine. 

Vojenský konflikt 

za hranicami 

našej krajiny nám 

ukázal krehkosť 

mieru a vzácnosť 

pokoja. 

Dôsledkom 

pandémie i vojny 

sú narušené 

medziľudské 

vzťahy a 

rozhádaná 

spoločnosť. Do 

toho všetkého na jeseň vstúpila  energetická kríza, s ktorou ruka v ruke prichádza kríza ekonomická 

a nárast chudoby, ktorá je už viditeľná, hlavne pri tých najzraniteľnejších. Budúcnosť je neistá 

a sociálne istoty nám už nikto negarantuje. Obava o život a prežitie posledné obdobie zamestnáva naše 

mysle... 

„Nebojte sa“- To je snáď to najdôležitejšie posolstvo týchto Vianočných sviatkov roku 2022. Pred 2000 

rokmi toto posolstvo nádeje dostali pastieri, ktorí sa báli a boli veľmi vystrašení. Tento rok chcú tieto 

anjelské slová zasiahnuť naše neisté srdcia. My všetci si robíme starosti. Máme obavy, ako to celé bude 

pokračovať, čo nás v novom roku čaká...  

A predsa uprostred tej našej neistoty, uprostred našich otázok, uprostred nášho strachu a únave, 

uprostred našej osamelosti, prázdnoty a neistoty, uprostred toho všetkého, sa v chlade tichej - svätej 

noci všemohúci a vševediaci, nekonečne mocný a večný Boh stáva človekom a ide úplne naplno do toho, 

čo tvorí náš život. Svetlo z Betlehema chce preniknúť do našich neistých sŕdc, do našich ubolených duší, 

do chladu našich domov a izieb. Uprostred všetkého chaosu tohto sveta zaznieva to jasné, zreteľné 

a anjelské: „Nebojte sa, aj keď neviete čo bude, čo príde...“ 
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Ani tie prvé Vianoce pred vyše 2000 rokmi neboli vôbec ideálne. Aj oni boli plné nepokoja a nepohodlia. 

Áno, oni boli pravým opakom toho, čo chceme zažívať my dnes. Po čom

túžime v hĺbke svojho srdca.  

 

Cisár Augustus nariadil sčítanie ľudu, podobné tomu, ktoré sme museli absolvovať vlani aj my. Jozef 

s Máriou boli na ceste. Nedalo sa sčítať elektronicky, museli absolvovať veľmi dlhú cestu do svojho 

rodiska.Teda žiadne pohodlie, aké si my radi doprajeme. Cestovať v deviatom mesiaci tehotenstva 

nebolo žiadnou veľkou výhrou. Bez domáceho pohodlia, potrebnej hygieny, ani zdravotnej 

starostlivosti... Áno, Vianoce plné nepokoja a nepohodlia. My túžime po tom, aby tie naše mali inú 

podobu. Je to,drahí moji,oprávnené? Je to legitímne, keď si chceme u nás doma vytvoriť vianočnú 

atmosféru, úžasnú idylku?Aspoň takú malú oázu na púšti tohto sveta? Snažíme sa pre to urobiť všetko... 

Minieme nie málo peňazí, pechoríme sa, aby po tieto dni bolo všetko úžasné, ba priam dokonalé, ale 

stáva sa, že nie vždy to vyjde podľa tých našich túžob a predstáv. I počas Vianoc sa odohrá mnoho 

sklamaní a nesplnených snov.  

Ale vráťme sa  spolu do biblického príbehu prvých Vianoc. Čo všetko sa stalo ešte pred samotnou cestou 

týchto dvoch ľudí Jozefa a Márie, ktorí sa vybrali spolu do Betlehema? Nad čím všetkým musel asi 

premýšľal Jozef vo svojom srdci, akou ťažobou bola zaťažená jeho duša? Ako sa má vysporiadať zo 

skutočnosťou, že jeho snúbenica, ktorej sa ani nedotkol je tehotná... Ako sa má vysporiadať s jej 

„údajnou neverou“? Má ju starším – kňazom a zákonníkom udať, neudať... ??? Uvedomuje si, že ak ju 

udá, hrozí Márii istá smrť a to nie hocijaká. Hrozilo jej ukameňovanie. A tak sa nad ňou zľutuje a chce ju 

tajne prepustiť. Miloval ju, ale preto, čo urobila, už s ňou nechcel žiť. Plánoval rozchod. Zrútila sa mu 

predstava o šťastnom – dokonalom manželstve. Mária je tehotná. Bola mu neverná. Máriino zväčšujúce 

sa bruško nie je však dôvodom na znepokojenie, ale na radosť. Jozef bol zbožný a charakterný muž, 

ktorý bral Pána Boha vážne a tak uveril tomu čo zažil, a počúvol slová, ktoré mu tlmočil anjel - Boží 

posol. Jozef prijal Máriu za manželku, tak ako to počul vo sne. Boží plán postavil pred ten svoj. Na ceste 

viery spravil veľký krok. Z pasce vnútorného nepokoja ho vyslobodila jeho poslušnosť. Aj preto sa 

poslušnosť v Biblii tak veľmi cení.  

 

Poslušnosť sa milé sestry, drahí bratia dnes nenosí, nevonia nám, no čo sa týka duchovného života na 

tej našej ceste viery, sa poslušnosť vždy vypláca. Jozef prežil veľmi krušné chvíle a vnútornú dilemu, 

ktorá k našej predstave Vianoc vôbec nesedí. Nepokoj v Betleheme, následný útek do Egypta, okolnosti 

veľmi zložité a komplikované, privádzajúce len a len k nepokoju Jozefovho, ale aj Máriinho srdca. Čo 

s tým nepokojom urobiť? Máme ho prehliadnuť? Dá sa aj ten náš nepokoj, náš strach, naša neistota či 

bolesť len tak vytesniť z našich sŕdc počas týchto Vianoc? 

 

Pravé Vianoce k nám milovaní moji neprídu na objednávku. Vianoce musíme nechať k nám prísť tak, 

ako k nám prichádza Božie kráľovstvo, o ktoré prosíme v modlitbe Pánovej: „...príď kráľovstvo 

Tvoje...“ Ak sa tak nestane, naše Vianoce doma nebudú

skutočné a pokojné. Lebo ten, kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich nenájde ani pod stromčekom.

„Nebojte sa“ - znie to pre nás príliš banálne. Avšak ako kresťania sa môžeme spoľahnúť na to, že nikdy 

nepadneme hlbšie, ako do Božích rúk. Boh nás sprevádza na vzostupoch, ale aj pádoch nášho života. Či 

sme šťastní alebo znepokojení, úspešní alebo neúspešní, na pokojnej ceste alebo prežívame zlomový 

bod svojho života. V tomto nepokojnom svete môžeme skrze dar viery spočinúť v náruči nášho Boha, 

ktorý nám posiela svojho milovaného Syna. Jeho ruky sú jasľami, do ktorých môžeme vložiť naše 

ubolené srdcia. Kresťanské Vianocenie nie sú dvoj - či trojdňový relax a wellness pre našu dušu, ale sú 
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novým začiatkom, vykročením za svetlom, teplom a životom. Sú jedinečnou Božou odpoveďou na našu 

túžbu po šťastí, láske a pokoji.  

Ján Molčan, evanjelický kňaz  

 

SVET VONIA PO BOHU 

Jedna legenda z okruhu židovskej mystiky hovorí, že Boh stvoril svet, ale vzápätí sa stiahol do skrytosti. 

Chcel nechať priestor ľudskej slobode a zodpovednosti. Ale nezmizol úplne. Svet vonia po Bohu. Tak 

ako v starých sudoch, v ktorých bolo dlhé roky uložené dobré víno. Aj keď tam už dávno nie je, tak stále 

zostáva nezameniteľná vôňa vína. Tak Vianoce sú sviatkami, kedy si všetci môžeme privoňať k Bohu. 

Hovorí sa, že čuch je najstarším zmyslom, čuch najlepšie prebúdza naše spomienky.  

Známa koleda hovorí: Nesiem Vám noviny, pozor dajte...čujte ich pilne, sú neomylné – rozjímajte. Ale 

ako sa to robí? Evanjeliové texty, ktoré o chvíľu budeme počúvať, môžeme čítať ako novinový článok – 

povrchne. Už sme ich počuli veľakrát. Ako môže byť pre nás novinou? Ak ale budeme počúvať 

rozjímavo, tak natrafíme na slová, ktoré súvisia s naším životom. A privedú nás na hĺbku. Máme 

k dispozícii dve knihy, ktoré sa vzájomne vykladajú: Bibliu a nedokončený príbeh nášho života. Ak 

rozjímavo čítame Bibliu, dáva nám kľúč k pochopeniu nášho vlastného života. A narastajúce skúsenosti 

nášho života, nám zas pomáhajú lepšie pochopiť Bibliu.  

V Lukášovom evanjeliu nás môžu upútať tri vety - správy. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle. To je Vianočná zvesť – Boh bude oslávený tým, že medzi nami bude pokoj. Pokoj 

a radosť. Nehovorí anjel ľuďom – zvestujem vám veľkú radosť? A ešte veta: Nebojte sa! Pokoj 

a radosť majú vyhnať strach. Ten, ktorý sa narodil, vedie nás od povrchu do hĺbky a rozháňa v nás 

strach. Nasledujme ho a rozjímajme. Dnes to všetci veľmi potrebujeme.  

Najčastejším slovom je teror- to znamená strach. Áno, žijeme v nebezpečnom svete a strach je niečo, za 

čo sa nemusíme hanbiť. Je potrebný tak ako bolesť – signál niečoho. Ale nesmieme pustiť strach ku 

kormidlu nášho života. 

Aby ovládal naše konanie. 

Ľudia, ktorí prepadnú 

strachu, sa často stávajú 

zlými. Ľudia, ktorí žijú 

v strachu, chcú strhnúť do 

strachu aj druhých. Liek 

proti strachu nenájdeme 

na povrchu, v povrchnom 

živote, ale je potrebné 

zostúpiť do hĺbky. Viera 

prekonáva strach, preto je 

potrebné opustiť 

povrchný spôsob života. 

Martin Luther hovoril, že 

Bohom pre človeka je to, 

čo je pre neho 

najdôležitejšie. So živým 
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Bohom o ktorom hovoríme sa stretne iba ten, kto opustí povrch, povrchný spôsob života – tak ako sa 

žije v dnešnom svete a vydá sa do hĺbky. Cesta od povrchnosti do vnútra musí prejsť temnou nocou, 

niečím bolestivým. Svätá Noc vonia po Bohu, dnes sú si ľudia oveľa bližší ako inokedy. Nadýchnime sa 

zhlboka tejto vône a nech nám dá silu proti strachu a radosť, ktorú veľmi potrebujeme.  

Požehnané sviatky praje Miloš Labaš, katolícky kňaz 

 

Spomienky ako plátno po lvkach rozvetiame, 

aby ich slnko vybielilo... 
 
Slovami básnika Milana Rúfusa sa chcem prihovoriť všetkým, ktorých som počas mojej pedagogickej 

praxe vo vašej obci spoznala. 
Slovami básnika sa aj mne vynárajú 
spomienky na každodennú cestu z Ploštína 
do Vlách. Spomínam na nádherné, malebné 
miesta okolo cesty a dedín, ktoré som počas 
9 rokov dôverne poznala. Vidím základy 
Liptovskej Mary, aj spolucestujúcich, ktorí 
ich kládli. 
K týmto spomienkam ma priviedla 
skutočnosť, že v septembri 2022 uplynulo 
50 rokov, ako navždy zostali zatvorené 
dvere nášho ošumelého, ale milovaného 
kaštieľa, vtedy Základnej deväťročnej školy 
vo Vlachoch.  
 
Chcem vzdať úctu predovšetkým nášmu 

prísnemu, spravodlivému a múdremu riaditeľovi Matejovi Salvovi a všetkým pedagógom 
a pracovníkom školy. „Pán 
riaditeľ“, ako sme váš už 
vtedy titulovali, boli ste 
výnimočný pedagóg 
a psychológ, vzorom pre 
nás všetkých. Ďakujem za 
moje, aj naše úspechy 
v pedagogickej praxi. Pod 
vaším vedením sme žili 
a pracovali vzorne, vo 
vzájomnom pochopení 
a pomoci, ktorú sme si 
vzájomne poskytovali 
v pracovnom, aj osobnom 
živote. Ďakujem rodičom, 
ktorí rešpektovali 
a podporovali naše 
pedagogické rozhodnutia. 
Som hrdá na žiakov, ktorí 
nás nesklamali a dokázali 
to prácou, aj životom.  
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Mnohí nás reprezentujú a kontaktujú aj z ďalekej cudziny. Dosiahli akademické tituly, plnia svoje 
poslanie vzorne a vyrástli na základoch, ktoré im naše skromné podmienky poskytli. Nezabúdajú na nás 
a my sme na všetkých hrdí. 
Pozdravujem všetkých obyvateľov, aj bývalých „družstevníkov“, ktorí škole pomáhali a žiakom boli 
vzorom pri poľnohospodárskach brigádach. 
 
S úctou na vás všetkých spomíname a ďakujeme. 

     Za celý pedagogický zbor Darina Beťková. 
 

Evanjelici v Partizánskej Ľupči slávnostne uviedli  do 

užívania nový erb, zástavu a pečatidlá cirkevného zboru 

V prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 sa veriaci 14 filiálok cirkevného zboru zišli v chráme 

Božom v Partizánskej Ľupči na Službách Božích, kedy boli do užívania slávnostne uvedené erb, zástava 

a pečatidlá cirkevného zboru, za prítomnosti herolda Slovenska 

z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, PhDr. Ladislava Vrtela. Milým 

prekvapením pre veriacich boli formálne náležitosti úradu herolda Slovenska, 

kedy po prvýkrát videli jeho žezlo, reťaz, čiapku a tabart – plášť, ktorý sa nosí 

len pri zvláštnych slávnostných príležitostiach, napr. pri odovzdávaní 

a uvádzaní erbov. Slávnostnú atmosféru upevňoval aj príchod veriacich 

s erbom, zástavou, sestrou dozorkyňou Jankou Janičinovou, ktoré niesla 

erbovú listinu a mala na sebe šerpu so znakom našej drahej, evanjelickej 

cirkvi. Za ňou kráčal herold Slovenska, PhDr. Ladislav Vrtel, domáci brat farár 

Ján Molčan a vzácny hosť z Nového Sadu vo Vojvodine, brat  farár Branislav 

Kulík, ktorý spoločne so 63 bratmi a sestrami novosadského cirkevného 

zboru boli hosťami ľupčianskeho zboru počas celého víkendu. V predvečer 

tohto slávnostného dňa sa v kultúrnom dome predstavil folklórny súbor 

Šafárik, ako nositeľ takmer 300 ročných tradícií Slovákov z Dolnej Zeme.  

Nový erb 

bol 

vypracova

ný heraldickou komisiou zo starých 

historických materiálov a pečatidiel 

od roku 1525 do roku 1783. Motív 

erbu cirkevného zboru, ktorý bol 

slávnostne uvedený na Službách 

Božích v 1. adventnú nedeľu 

vychádza z potolerantnej pečate 

cirkevného zboru z roku 1829, ktorý 

pravdepodobne zobrazuje obdobie, 

kedy evanjelici v Nemeckej Ľupči boli 

prenasledovaní a schádzali sa 

k Službám Božím v Ľupčianskej 

doline, pod šírim nebom. Zobrazuje 

Pána Ježiša, ktorý kľačí na zemi v Getsemanskej záhrade, nad ním prilieta anjel, ktorý mu podáva kalich. 
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Pri Pánovi Ježišovi je krík, ktorý má 17 vetvičiek. Tieto zobrazujú 17 filiálok, ktoré cirkevný zbor 

Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupče v minulosti mal. V súčasnosti ich má 14, pretože 3 dediny - 

Kalameny, Lúčky a Liptovské Sliače boli priradené k neskôr vzniknutému cirkevnému zboru 

v Ružomberku. 

Nebeské telesá, ktoré sa nachádzajú v pravej hornej časti – dve zlaté hviezdy  a strieborný mesiac – sa 

nachádzajú v erbe Nemeckej Ľupče zo 14. storočia a  symbolizujú zlato a striebro, ktoré sa v Nemeckej 

Ľupči ťažilo. Táto časť nového erbu cirkevného zboru poukazuje na najstarší pôvod obce, ktorá bola, 

neskôr, ako kráľovské mesto, založená nemeckými baníkmi.   

Ani po mnohých rokoch „mozolov na rukách veriacich cirkevného zboru“ nemôžeme povedať, že 

v cirkevnom zbore už nie je čo budovať. Práce na Vinici Pánovej je stále dosť a keďže sme právom hrdí 

na našu takmer 500 ročnú históriu, musíme odkaz našich predkov uchovávať aj pre budúce generácie.  

Dagmar Bruncková  

 

Rozprávková tkôlka 
 

Našu materskú školu vo Vlachoch 

navštevuje 19 detí, z toho 11 dievčat 

a 8 chlapcov. Konečne nastali dni bez 

obmedzení a v našej škôlke si sovičky 

môžu užívať dni plné zážitkov. Bežné 

dni, počas ktorých sa vzdelávajú 

a hrajú, striedajú dni plné aktivít. 

Medzi najzaujímavejšie patrí 

Canisterapia. Je to deň, kedy nás 

navštívi milá pani so svojím psíkom 

a spoločne s deťmi robia aktivity. 

Ďalšou výbornou aktivitou sú poníky, 

ktoré nás navštevujú raz do mesiaca. 

Medzi obľúbené aktivity patrili dni 

ochutnávky rôzneho ovocia a zeleniny, 

či dni profesií. Keďže bol október 

Mesiac úcty k starším, naši škôlkari nezabudli 

a pripravili si vystúpenie pre seniorov. Sovičky sa 

zapojili do výzvy o plastelínu. Môžeme si 

pogratulovať, nakoľko sa nám podarilo vyhrať 8kg 

plastelíny. Konečne prichádzajú najkrajšie dni 

v roku, Vianoce. Sovičky usilovne nacvičujú na 

Vianočnú besiedku. Spoločne sme si vyrobili 

ozdoby a vyzdobili vianočný stromček. Tradície 

patria k našim zvykom a preto ich spoločne 

dodržiavame. Spoločne sa tešíme na príchod 

Mikuláša. Týmto vám na záver prajeme Veselé 

Vianoce.     

   Karin Martonová 

 



   
     
  Vlachanské noviny 

  

10 
 

 

Kolektív mladých hasičov DHZ Krmet-Vlachy 

 

Po dlhých piatich rokoch sa u našej mládeže opäť objavil záujem o hasičský šport. Náš zbor im vytvoril 

podmienky pre znovuobnovenie krúžku mladých hasičov. Za pomoci Nadácie EPH a obce  Vlachy sa 

nám podarilo zlepšiť výstroj a výzbroj pre mladých hasičov v celkovej sume 2.169,00 €. 

Naši mladí hasiči počas celých prázdnin usilovne trénovali minimálne raz do týždňa. Ich prvé výkony 

ste mali možnosť vidieť na domácej súťaži O pohár starostu obce Vlachy, organizovanom v spolupráci s 

našim DHZ, kde nám ukázali naozaj skvelú prácu. Tu sa nám predviedli dve družstvá. Prvé družstvo, 

boli naši najmladší členovia (prípravkári 0-7): Patrik Krčula, Lívia Smiteková, Marek Smitek, Ema 

Durdiaková, Leoš Stoľar, Richard Smitek, Matej Húlek, Karolína Krčulová za pomoci starších členov pri 

náročnejších úkonoch a druhé družstvo, boli naši starší členovia (8-16): Ema Fiačanová, Karolína 

Chvojková, René Stoľár, Dávid Bolibruch, Jakub Hurkot, Michal Štubniak, Matej Bobuľa, Lukáš Krčula, 

Adrián Alman, ktorý začali trénovať o čosi skôr, no vôbec nie zbytočne. Ukázali, že aj oni to vedia pri 

útoku rozpáliť, síce s menšími chybičkami, no zvládli to lepšie ako iné mužské, či ženské družstvá.  

Po tejto súťaži sme trénovali ďalej na futbalovom ihrisku vo Vlachoch, čím sme prilákali nových členov, 

no zároveň nás niektorí aj opustili. Po týchto tréningoch sme do nášho zboru zaregistrovali 17 mladých 

hasičov, ktorí sa dobojovali až na jesenno-branný pretek v Pribyline, kde sa zúčastnili dve chlapčenské 

družstvá. Obe družstvá si viedli naozaj dobre. Prvý tím “DHZ Krmeš-Vlachy A” v zložení: Ema Fiačanová, 

Matej Bobuľa, Jakub Hurkot a Lukáš Krčula sa umiestnil na 7 mieste, ale to nevadí, nabudúce sa to 

zlepší. Druhý tím “DHZ Krmeš-Vlachy B” v zložení Karolína Chvojková, René Stoľar, Michal Štubniak a 

Patrik Krčula sa umiestnili na 3. mieste.  
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Naši mladí hasiči sa 12. 11. 2022 zúčastnili na Celoslovenskej halovej súťaži kolektívov mladých hasičov 

O pohár prezidenta DPO SR vo Svite. Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali. Naše tréningy neboli 

úplne jednoduché kvôli tomu, že sa táto súťaž konala až v novembri. Tréningy prebiehali,či bola zima, či 

pršalo. Na súťaž sa išlo so skvelou náladou a všetci sme si to užívali už od začiatku. Súťaže sa zúčastnilo 

107 tímov z toho 61 chlapčenských a 46 dievčenských. I keď sme sa na tejto súťaži neumiestnili medzi 

prvými, zabavili sme sa a naučili niečo nové. Na tejto súťaži sa zúčastnili Ema Fiačanová, Karolína 

Chvojková, Matej Bobuľa, Jakub Hurkot, Patrik Krčula a ako náhradník Lukáš Krčula. Po príchode 

domov sme sa dozvedeli výsledky a naše umiestnenie. I keď výsledky neboli najlepšie (získali sme nové 

skúsenosti) boli sme potešení, keď sme sa dozvedeli, že náš Paťo bol najmladším účastníkom v kategórii 

chlapci. Od prezidenta DPO SR získal krásnu cenu pre najmladšieho účastníka súťaže (veľkého 

plyšového krtka, pohár a medailu). 

Viktória Chvojková 

referentka žien a vedúca mládeže DHZ Krmeš - Vlachy  

 

Projekt „Mladí hasiči DHZ Krmet – Vlachy“ 
 

 

 

„Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil(a) vďaka podpore z Nadácie EPH.“ 

V tomto roku sa nám podarilo prostredníctvom Miroslava Hrica ml. získať 2 000,00 € od Nadácie EPH 

a 169,00 € od obce Vlachy pre podporu nášho tímu mladých hasičov, pod záštitou nášho hasičského 

zboru.  
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Z finančných prostriedkov sme zakúpili ľahkú laminátovú kaďu a dve športové prúdnice pre súťažnú 

disciplínu požiarny útok. Ďalší materiál, ako vytyčovacie pásmo, pevná spojka s držiakom C52, štyri ks 

hadíc 15 m C 52 + 4 nosiče hadíc, vodná priekopa, dve plastové džberové striekačky, dve nestrekové 

čiary a štartové čísla pre prvú etapu vybavenia dráhy pre disciplínu Požiarny útok CTIF.  

Tiež sa zaobstaral materiál na vystrojenie mladých hasičov a to šiltovky, vaky na výstroj a tričká 

s dlhým rukávom, v zmysle súťažného poriadku DPO SR pre mládež. Tričká boli spolufinancované aj 

s podporou obce  Vlachy. Zakúpením uvedeného materiálu sa našim terajším mladým hasičom a ešte 

mnohým ďalším zlepšia tréningové podmienky na plnenie požiarneho útoku s vodou a náročnej  

disciplíny požiarny útok CTIF, kde deti musia plniť určené disciplíny v presnom poradí a presne podľa  

 

pravidiel. Ďalšie prekážky by sme chceli zakúpiť v budúcom období, tak aby naši mladí hasiči mohli plne 

trénovať na trati a nemuseli reálne prekážky odskúšať až v deň súťaži hry Plameň. 

Chceme sa 

touto 

cestou ešte 

raz veľmi 

pekne 

poďakovať 

Nadácii 

EPH a obci 

Vlachy za 

podporu 

mladých 

hasičov 

u nás 

v obci. 
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Výcvik hasičskej jednotky v Centre výcviku HaZZ 

Letť 
 

Na základe zmluvy o výpožičke vozidla Iveco DAILY CAS 15 sme sa konečne na tretíkrát dostali 17. až 

18. 6. 2022 do Centra výcviku HaZZ v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť. Na cestu na 

Lešť sme sa vybrali v piatok, 

v ranných hodinách, v zložení: 

Veliteľ Ing. Jindřich Chvojka; 

vodič – strojník: Michal Krčula; 

štyria hasiči: Bc. Miroslav Hric, 

Martin Smitek, Miroslav Krčula, 

Viktória Chvojková. 

V Ružomberku sa k nám pridali 

kolegovia z Likavky a Hubovej. 

V kolóne sme sa presunuli až na 

Lešť, kde sa pridali i dobrovoľní 

hasiči z Olcnavi (SN), Hatalova 

(MI), Kapušianskych Kľačian 

(MI), Betlanoviec (SN), Bunetíc 

(KS) aSulína (MY). 

 

O 9:00 hodine začal výcvikový 

deň poučením a rozdelením do 

pracovných skupín. Liptáci sme 

boli v skupine č. 1. Prebehla 

teoretická príprava prvej časti 

výcviku a začali sme riešiť 

diaľkovú dopravu vody 

a činnosť pri hasení požiaru 

vozidiel a ropných látok. Po teoretickej časti nastala príprava na činnosť. Všetci prítomní sa vystrojili 

a presunuli na vrakovisko. Tu už inštruktori pripravili tri vozidlá, ktoré boli postupne podpálené 

a jednotlivo každá zasahujúca jednotka mala úlohu uvedený požiar uhasiť. V našej jednotke prvá 

skupina zabezpečila odplavenie ropných látok spod vozidla a druhá skupina uhasila požiar za pomoci 

strednej peny. Po dohasení motorového vozidla sme ošetrili a zbalili materiál opäť do vozidla 

a popoludní sme sa presunuli na ruinovisko. Tu prebehla teoretická príprava vyhľadávania osôb pri 

závaloch a vykonali sme praktické vyhľadávanie. Po ukončení vyhľadávania sme dohášali malé ohniská 

v ruinovisku. Na záver dňa sme absolvovali ešte zdravotnú prípravu a prakticky si to vyskúšali na 

kolegoch. 
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Na druhý deň začala príprava vodičov a praktická jazda s použitím zariadení svetelnej a zvukovej 

signalizácie (ľudovo jazda na majákoch) po cestách - necestách výcvikového priestoru Lešť. Tu sme sa 

prestriedali obaja vodiči. Po jazde ešte v dopoludňajších hodinách začala príprava na zdolávanie 

požiarov v budovách a na poschodiach s evakuáciou osôb z poschodia za pomoci rebríka. Tu si to 

vyskúšali postupne všetci členovia skupiny č. 1. V popoludňajších hodinách začala príprava zásahovej 

činnosti, s využitím všetkých zborov prítomných na výcviku. Úlohou bolo dopraviť vodu z prírodného 

vodného zdroja až na požiarovisko vzdialené 2 km, prečerpávaním vody z vozidla do vozidla. Úlohou 

bolo zabezpečiť dostatok vody na požiarovisko a zladiť rádiovú komunikáciu v rádiovej sieti. Naše 

stanovisko bolo priamo na vodnom zdroji. Po lokalizácii a uhasení požiaru sme sa presunuli do centra 

výcviku, kde prebehol slávnostný nástup hasičských jednotiek a boli odovzdané certifikáty 

o absolvovaní výcviku. Posledná etapa bol presun späť domov. 

Jindřich Chvojka, veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy 

 

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, ak ste zmenili pozemok 
z iného na stavebný)- 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 
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Všetky potrebné tlačivá a pokyny nájdete na:  https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/ alebo na obecnom 
úrade.  S ich vypísaním vám pomôžem.        

Dagmar Bruncková 
 

 

Požiar dreveného artikulárneho kostola vo Svätom 

Kríži 
 

“Na základe náhlej zmeny počasia a vývinu búrkovej činnosti v lokalite Svätý Kríž  udrel blesk do 

vysušeného lesného porastu v lokalite Chrastie v blízkosti dreveného artikulárneho kostola. Z úderu 

blesku vznikol požiar stromu a okolitého lesného porastu. Zasiahnutý strom sa rozčesol a jedna časť  

 

horiacej dreviny spadla na strechu dreveného kostola. Nakoľko prevládalo dlhodobé sucho v uvedenej 

lokalite, požiar sa začal rýchlo šíriť na budovu a okolitý lesný porast.“ Takto znel námet taktického 

a previerkového cvičenia okrsku č. 3, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 15. 10. 2022 od 16:00 hod. Po prijatí 

informácie od operačného strediska jednotka vyrazila z hasičskej zbrojnice do obce Svätý Kríž v sile 

1+5. Po príchode na miesto naša jednotka dostala úlohu zabezpečiť diaľkovú dopravu vody pre 

zásobovanie cisternových vozidiel na mieste zásahu. Jednotka sa napojila na dopravné vedenie od DHZo 

Ľubeľa a rozvinula dopravné vedenie k jednotke DHZo Dúbrava. Po hodine bol požiar lokalizovaný 

a uhasený. Po zbalení materiálu prebehol nástup všetkých 8 hasičských jednotiek (Krmeš – Vlachy, 

Vlašky, Partizánska Ľupča, Ľubeľa, Dúbrava, Svätý Kríž, Galovany a Gôtovany), ktoré sa zúčastnili 

cvičenia. Prebehlo vyhodnotenie činnosti dispečerom OS HaZZ a veliteľom okrsku č.3. Po vyhodnotení 

sa jednotka vrátila domov.  

Jindřich Chvojka, veliteľ DHZ Krmeš – Vlachy 

https://www.obecvlachy.sk/tlaciva/


   
     
  Vlachanské noviny 

  

16 
 

Rok 2022 v Dobrovoľnom hasičskom zbore Krmet – 

Vlachy 
 

Rok 2022 sa nezadržateľne blíži k svojmu záveru a tým nás posúva do polohy hodnotiť a bilancovať. 

Preto dovoľte i mne, aby som vám tento rok v skratke priblížil, z pohľadu predsedu DHZ Krmeš-Vlachy. 

Našťastie sa rok 2022 už neniesol v duchu rokov predchádzajúcich, ale naopak, bol rokom uvoľňovania 

opatrení od Covid 19. Pocítili sme to v bežnom, či spoločenskom živote, v zamestnaní, no taktiež 

v činnosti dobrovoľných hasičov. Tie hlavné témy z našej činnosti v tomto roku už spomenuli moji 

kolegovia v predchádzajúcich článkoch. Ja by som doplnil tie ostatné udalosti, ktoré boli možno menšie 

rozsahom no významom určite nie. 

Po dvoch, pandémiou poznačených, rokoch 

bola opäť „vzkriesená“ Okresná hasičská liga 

okresu Liptovský Mikuláš. Tentokrát sa 

konala v počte ôsmich kôl naprieč celým 

Liptovom. Jedným z týchto kôl bola i naša 

večerná súťaž o Putovný pohár starostu 

Obce Vlachy, jej 14. ročník. V sobotu 16.7. 

sme na futbalovom ihrisku privítali celkovo 

18. družstiev. Z toho boli dva detské, päť 

ženských kolektívov, osem mužských a tri 

tímy starých pánov. Na našu pôdu zavítala 

i riaditeľka HaZZ Liptovský Mikuláš Eva 

Krajčiová a mnohí iní hostia. Súťažilo sa 

v disciplíne požiarny útok. Deti nám 

nesúťažne predviedli ich nacvičenú ukážku 

 zručností, ktoré nadobudli. V ženskej 

kategórii vyhrala Liptovská Ondrašová. 

U mužov sa žiadne prekvapenie nekonalo 

a prvenstvo s putovným pohárom si 

odniesla opäť Partizánska Ľupča. Naše družstvo skončilo na zemiakovej priečke, teda štvrté. Jediné 

pohárové umiestnenie zachránili starí páni, ktorí túto kategóriu so štipkou šťastia vyhrali. Poďakovanie 

patrí samozrejme všetkým súťažiacim, ale hlavne realizačnému tímu za skvelú prácu pri zvládnutí 

takého veľkého počtu zúčastnených, ako i divákov. Väčšiny ostatných kôl OHL sme sa zúčastnili, čoho 

výsledkom bolo celkovo šieste miesto. Samozrejme, mali sme i lepšie výsledky, no čas zastaviť nevieme 

a vek pribúda. Pozitívom však je, že máme čoraz väčší podiel dorasteniek v mužskom tíme 

a samozrejme členská základňa, tvorená deťmi vo veku 8 až 12 rokov, predpokladám našimi 

nástupcami. 

Na konci apríla sa uskutočnilo Valné zhromaždenie dobrovoľných hasičov UzO DPO Liptovský Mikuláš 

v sále mestského úradu. Za účasti sedemdesiatich členov a hostí sa opäť bilancovalo, tentokrát funkčné 

obdobie posledných päť rokov naprieč celou organizáciou. Z rúk primátora Jána Blcháča si prevzali 

ocenenia tí najaktívnejší, najvytrvalejší. Za našu DHZ to bol Jindřich Chvojka, ocenený medailou za 

vykonanú prácu a vernosť a Miroslav Hric, ocenený čestným uznaním za aktívnu činnosť a plnenie úloh. 

V prednesených správach bolo spomenutých veľa čísel, ja spomeniem dva. Bolo konštatované, že 
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dobrovoľných hasičov na Liptove z roka na rok ubúda a k dňu zhromaždenia nás bolo 1 116. 

Pozitívnejším  bol však fakt, že podiel pomoci dobrovoľných hasičov tým profesionálnym, čiže HaZZ 

Liptovský Mikuláš vzrástol v roku 2021 na 28%. Čiže zo všetkých zásahov v roku, boli k 1/3 prizvaní na 

výpomoc i dobrovoľní. Veľmi pekné číslo, ktoré napĺňa i prvotnú myšlienku znovuobnovenia DHZ po 

obciach v podobe novej techniky, výzbroje a výstroje. 

Naša jednotka absolvovala v priebehu roka tri inštruktážno-metodické zamestnania okrsku č.3, a to 

v Partizánskej Ľupči, Dúbrave a Gôtovanoch. Zúčastnili sme sa preškolenia obsluhy rádiostaníc 

umiestnených v IVECO DAILY, v počte desať členov. Taktiež prebehla aktualizačná príprava a 

preškolenie obsluhy motorovej píly v Liptovskom Trnovci v počte dvaja členovia. Naši dvaja vodiči 

IVECO DAILY, Jindřich a Michal v Poprade absolvovali  psychotesty na spôsobilosť jazdy pod majákmi, 

s prednosťou jazdy. Základnú prípravu členov HJ v rozsahu 24 hodín vykonali tri naše dorastenky. 

Vykonali sme i niekoľko brigádnických aktivít, zameraných na upratanie a inventúru materiálno-

technického vybavenia v Hasičskej Zbrojnici v Krmeši, v KD Vlašky, či obecnej garáži vo Vlachoch. 

V jarnej časti roka sme vykonali zber elektroodpadu po katastri obce. Ako zdravotnícky dozor, hliadka 

sme pôsobili pri Behu o putovný pohár starostu obce a taktiež na Dni obce Vlachy. Hasičský príves 

s technikou absolvoval STK a spolu s vozidlom IVECO DAILY i každoročnú inventarizačnú kontrolu v 

HaZZ Liptovský Mikuláš. 

Zo zásahovej činnosti nesmiem zabudnúť na dva výjazdy s prístrojom AED /automatický externý 

defibrilátor. Čiže prístroj, ktorý zabezpečuje analýzu srdcového rytmu a podľa výsledku vykonáva 

primeranú defibriláciu. Použitý bol Gôtovanoch a Dúbrave. Oba výjazdy inicioval HaZZ Žilina, no 

bohužiaľ pre postihnutých v oboch prípadoch skončil tragicky. V prvom prípade sa k pomoci naši 

členovia už nedostali, no v druhom asistovali rýchlej zdravotníckej službe. Týmto chcem poďakovať 

Viktórii Chvojkovej a Petrovi Krčulovi, ktorí v oboch prípadoch bez zaváhania, promptne a na vlastných 

prostriedkoch boli ochotní pomôcť. Mali sme i dva technické výjazdy v rámci obce. Jeden k zlomenému 

stožiaru miestneho rozhlasu vo Vlachoch a druhý, ako každý rok, k nebezpečne visiacim cencúľom pod 

diaľničným mostom. 

V tomto roku dvaja naši členovia podľahli ženskému šarmu a rozhodli sa vstúpiť do stavu manželského. 

Obom sme dali ešte poslednú šancu na „záchranu“ v podobe hasičskej brány na konci ulice. Neúspešne. 

:-)No v každom prípade Martinovi aj Michalovi želáme v manželstve veľa zdravia, trpezlivosti a nech sa 

nám ten hasičský zbor rozrastá. Podstatne smutnejšou správou bolo úmrtie nášho dlhoročného člena 

Drahoša Mikitu, ktorý v minulosti zastával funkciu veliteľa DHZ. Česť jeho pamiatke. No taký je život. 

Chvíľu veselý a šťastný, chvíľu smutný, až tragický. Pevne verím, že posledné dva prívlastky nás budú 

v nasledujúcom roku zďaleka obchádzať. Vážení spoluobčania, prajem vám príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a vydarený rok 2023. 

 

Miroslav Hric, predseda DHZ Krmeš-Vlachy  

 

 Informácie k dani za ubytovanie 
 

Sadzba dane za ubytovanie vo výške 0,50 € za osobu a prenocovanie. 

 

Predmetom dane za ubytovanie 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, 
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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 ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  

Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je majiteľ povinný 

označiť registračnou tabuľkou, ktorú si bezplatne prevezme na Obecnom úrade obce Vlachy. 

Tabuľku je majiteľ zariadenia povinný umiestniť na ubytovacom zariadení vedľa súpisného 

čísla, resp. na inom, z ulice viditeľnom mieste. Pri preberaní registračnej tabuľky  je povinný 

predložiť ku kontrole knihy ubytovaných za rok 2022 a zaplatiť daň z ubytovania. 

 

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorú si musí zaregistrovať na Obecnom úrade v obci 
Vlachy a 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 a pri oznámení zaplatenej dane za 
ubytovanie. 

 
 

Opäť krásny Deň detí 

Tak, ako každý rok, aj tento sme si  

spolu s tímom dobrovoľníkov 

pripravili pre našich najmladších 

spoluobčanov oslavu najkrajšieho dňa 

v roku...DEŇ DETÍ. Ako organizátori 

sme sa stretli spolu vopred, aby sme sa 

pripravili, v akej téme sa bude niesť 

tohtoročný sviatok detí. Keďže sa vždy 

snažíme, aby tento deň bol pre deti 

niečím nový a výnimočný, dohodli sme 

sa, že bude v NÁMORNÍCKOM štýle. 

Spojili sme sily a vyrobili sme 

vlastnými silami rôzne dekorácie, aby 

sme to pre deti aj ich rodičov urobili zaujímavo. Niektoré vecí sme si požičali, aby výzdoba v tomto štýle 

bola čo najdokonalejšia.         

4. júna bol ten deň,kedy sme sa tešili na všetky deti, ktoré prídu. Aj keďna 

začiatku to vyzeralo , že nás zaženie zlé počasie, naše prosby boli 

vypočuté a krátky, i keď intenzívny dážď skončil a mohli sme s 

radosťou začať. Pripravili sme pre deti rôzne súťaže na niekoľkých 

stanovištiach. Čakali ich prekážkové dráhy, súťaže na pozornosť, ale 

aj pár vedomostných . Keď deti mali zvládnuté všetky stanovištia , tak 

boli ešte pripravené súťaže medzi deťmi a ich rodičmi, ktoré sú pre 

najmenších čoraz viac obľúbené.  Najviac sa aj tak všetky detičky tešili 

na hasičskú penu. A nielen deti, dokonca sa zapojili aj niektorí 

rodičia. Za splnenie úloh všetci dostali sladkú odmenu. No a nakoniec si 
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mohli opiecť špekáčiky a zatancovať si na mini diskotéke. Veríme, že všetky deti, spolu s rodičmi, odišli 

z tohto dňa plní zážitkov a tešia sa spolu s nami na ďalší rok. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomohli pri takejto krásnej akcii 

Jana Klubicová 

V prospech vtetkých...  

Pred dvomi rokmi sa mi podarilo 

v spolupráci s Komunitnou nadáciou Liptov -

KNL získať grant na dobrovoľnícku činnosť, 

ktorého výsledkom bolo vyzdobenie mosta 

pod železnicou medzi obcami Krmeš 

a Vlachy. Som rada , že to vyšlo aj tento rok 

a na základe tohto grantu a môjho nápadu, 

sme v spolupráci s dobrovoľníčkami 

a poslancami obce, mohli opraviť a zveľadiť 

pamätník padlým hrdinom SNP v miestnej 

časti Vlachy.  

Dňa  2. júla sme 

sa všetci stretli, 

aby sme tento 

pamätník aj 

v spolupráci 

s firmou Kamex 

a obcou Vlachy 

vyčistili, opravili , natreli a takto 

upravilia zveľadili okolie pamätníka. Popri 

tom,sme nanovo vyčistili aj studničku pri ceste. Týmto chcem vyjadriť svoje 

veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri 

obidvoch grantoch. Som rada, že niektorí ľudia majú vždy chuť pomôcť pri 

zveľadení našej obce.  ĎAKUJEM 

Jana Klubicová 

Z matriky obce  
 

Obec Vlachy má 621 obyvateľov.  Narodili sa 4 deti, zomreli  3 spoluobčania . Od 0-6 rokov máme 46 detí, 

od 7 – 12 rokov 31 detí, od 13 – 18 rokov 33 občanov, od 19-65 rokov 458 občanov, od 66 – 94rokov 158 

občanov. Najstaršou spoluobčiankou obce je pani Božena Bruncková z Vlách  

a najmladšou je Sofia Adamčiaková z Vlašiek.  
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Za oponou... 

Ďalšia divadelná sezóna vrcholí, no divadelníci nenacvičujú. Určite sa pýtate prečo? Nemajú scenár? 

Stratili chuť? Nie, nie. Je na to 

veľmi jednoduchá odpoveď. Od 

septembra 2020, kedy sme začali 

s prvými skúškami, po prerušení 

a znovu začatí v septembri 2021, 

sa nám podarilo nacvičiť 

a dokončiť divadelnú hru Syna či 

dcéru od autorky Táni Kusej. 

Predstavenie ste mohli vidieť 

týždeň po Veľkej noci. Dohodli 

sme sa, že dve vystúpenia zatiaľ 

budú stačiť. Vystupovali sme 

samozrejme aj v kúpeľoch Lúčky, 

odkiaľ je námet tejto hry. Tam 

nás prijali s veľkou radosťou 

a zožali sme “standingovation.” 

Dostali sme aj pozitívne ohlasy, 

že „v tej dobe“ to takto naozaj 

fungovalo – chlapi chodili za 

kúpeľnými ženami, ženy sa liečili 

na rôzne choroby, doktorovi 

nosili koňak, pomaranče, banány, 

kávu, hus, morku, sliepku... V septembri tohto roku nás na Lúčky zavolali znova a potom ešte do 

Pavlovej Vsi, lebo aj im sa hra páčila. A preto sme sa rozhodli ešte raz si zahrať na domácich doskách 

pre všetkých, ktorí nás nevideli, ale aj pre tých, ktorí nás chcú vidieť ešte raz.  

Divadelné predstavenie hry “Syna či dcéru” od Táni Kusej dňa 26.12.2022 o 16,00 hod. 

v Kultúrnom dome vo Vlachoch. 

 
Veľmi sa tešíme na vás, na váš potlesk a smiech. A na vianočné sviatky vám prajem len jedno: 

 

“Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší, 

v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.” 

Dagmar Chvojková 

Tťastné a veselé Vianoce a vtetko najleptie v novom roku vám praje redakcia 

Vlachanských novín!  
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