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Karol Ondreička, Slovenská madona, 1946
Vianoèné sviatky sú predovetkým o osobe Jeia Krista, ale nemôme si nevimnú aj na
iných úèastníkov príbehu Jeho narodenia; a to najmä Matku a nezvyèajných záujemcov
o novonarodeného Krá¾a, ktorých Biblia nazýva mágovia, èie mudrci.
Ich úèas na vianoènom príbehu môme vyjadri takto:
Matka sa nad Dieaom s nehou skláòa a mudrci po Òom túobne pátrajú.
Vieme, e ve¾ká rados zavládne po narodení tam, kde je diea túobne oèakávané; a takisto
vieme, e na túto ve¾kú rados nadväzuje potom aj starostlivá pozornos, ktorá je
kadodenne dieau venovaná.
Podobne nás aj vianoèné obdobie pozýva k tomu, aby sme kadodenne zamerali svoju
pozornos na Boha, ktorý sa v nás rodí skrze vieru, nádej a lásku, a aby sme sa nad takto
narodeným Boím Synom skláòali nene a pozorne ako matka nad kolískou s dieaom.
V sústredenej adorácii, rozjímaní, èi modlitbe, sa nám môe stáva tajomstvo vtelenia vdy
bliím a obohacujúcejím.
Lebo Boh sa nám v narodení Jeia priblíil, ale jeho blízkos zostáva skrytá a èasto aj
nespozorovaná. Boh sa nám vdy ukáe, dá èloveku pocíti svoju blízkos, ale vinou naej
povrchnosti, èi zhonu ivota nám zostáva skrytý. Preto je dôleité, aby sme - podobne ako
mudrci pátrali po novonarodenom Krá¾ovi - aj my pátrali po òom, dopytovali sa na Neho,
stali sa skutoènými h¾adaèmi Boha.
Aj my Ho nájdeme; ako mágovia z vianoèného príbehu - nie bez námahy a obetí, nie
pohodlne a ¾ahko, ale urèite. Lebo podobne ako zem priahuje svojou gravitáciou k sebe
vetky telesá, aj On sám nás priahuje k sebe. Chce nás privies tam, kam patríme: chce, aby
sme sa stali jeho priate¾mi. Nie je mu ¾ahostajný ná itý príbeh, záleí mu na tom, aby sme
ho preívali v Jeho Duchu kvalitne, hodnotne, zmysluplne a astne. A to tak dnes, ako aj
v nastávajúcom roku.
K tomu vak môe dôjs len vtedy, ak s tým budeme sami súhlasi. A vyjadrením tohto
súhlasu je práve túba po Bohu. Nech je v nás a pohýòa nás v kadom dni ivota.
Poehnané sviatoèné i mimosviatoèné dni Vám praje Milo Jakubík, farár.
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia,
v blížiaci sa deň štedrého večera.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné
sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme
si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte - prídu
ticho, nenápadne, vyšívané striebornými
stehmi na obrusoch starých mám vo Vašich
príbytkoch. V dušiach nech sa nám rozhostí
krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné
dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach
stopy pohody a radosti.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše
vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé
ľudské slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa
zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť
i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti
nastal svetu. Tíško znejú koledy, tichá noc –
svätá noc rozciťuje naše srdcia.
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás
drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na
nádherne pripravený štedrovečerný stôl,
voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky,
ktoré nás pod ním čakajú.
V mene poslancov obecného zastupiteľstva,
pracovníkov a zamestnancov obecného úradu,
ale aj osobne - za seba - želám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú
naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí života, veľa
zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších priateľov a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zároveň Vám želám radostné, láskyplné vianočné sviatky vážení spoluobčania obce
Vlkanová aj všetkým, ktorých budete mať pri
štedrovečernom stole, ale aj tým, na ktorých si
v týchto radostných chvíľach spomeniete pri
sviečkach Betlehemského svetla.
Milí spoluobčania,
na záver mi dovoľte, ako odchádzajúcemu starostovi, poďakovať sa všetkým za dôveru, ktorú ste mi
prejavili vo voľbách. Chcem vysloviť presvedčenie,
že nové vedenie obce bude i naďalej pracovať na
rozvoji našej obce tak, aby sme boli všetci na
Vlkanovú hrdí.
Chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc
Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou,
láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový
rok.
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce
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poloèenská

RUBRIKA

NARODILI SA
MOLNÁROVÁ Karolína
PERICHTA Timotej
OLÁH Sebastián
KEKELÁK Samuel

SOBÁŠE
HRONČEK Juraj a ŠVECOVÁ Lucia,
20.10.2018, Hronsek

JUBILEÁ

OFICIÁLNE VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2018 VO VLKANOVEJ
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sa konali v sobotu 10. novembra 2018.
Miestna volebná komisia vo Vlkanovej zaznamenala nasledovné výsledky :
Počet osôb zapísaných v zozname voličov :
1 097
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s hlasovacími lístkami :
623
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva :
601
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce :
617
Percentuálna účasť voličov:
56,79 %
POČET A PODIEL PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV NA STAROSTU
P.č.
Meno a priezvisko
Politický subjekt
1
Antonín Melichar
SaS, OĽANO
2
Ľubomír Longauer, Ing.
NEKA
3
Július Kapusta
SNS

Počet hlasov
296
280
41

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI VO VOLEBNOM OBVODE ZVOLENÍ ZA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
P.č.
Meno a priezvisko
Politický subjekt
Počet hlasov
1
Andrea Klesniaková
NEKA
348
2
Pavol Vozár, Ing.
SNS
334
3
Juraj Kotoč, Ing.
SPOLU – obč. demokracia
303
4
Pavol Horňák
NEKA
297
5
Miroslav Čief
NEKA
295
6
Jaroslav Dian, Mgr.
SMER – soc. demokracia
277
7
Miroslav Drozd, PhDr.
Progresívne Slovensko
274
8
Zuzana Sitárová
NEKA
247
9
Katarína Richterová, PhDr.
NEKA
238
Náhradníci
1
Peter Richter
SNS
214
2
Ivan Lepieš
NEKA
211
3
Július Kapusta
SNS
204
4
Jaroslav Líška
NEKA
193
5 foto JK Pavel Marko, Ing.
SaS, OĽANO
167

Vlkanovský splav 7. ročník
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LACKO Marián, MUDr.
LAMPEROVá Emília
MIEŠKA Ľubomír
ŠIMOVÁ Eva
TÓTHOVÁ Veronika
ŠIMO Pavol
ŠUTÁK Ladislav
BIELICKÝ Ján
ŠARKOZIOVÁ Alžbeta
MORVAY Štefan
VIK Anton
LOVČIČAN Ján
PROCHÁZKOVÁ Terézia
DOBIASOVÁ Mária
MAKÓNYOVÁ Božena
HRONCOVÁ Eva
BECLEROVÁ Mária

65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
80 rokov
82 rokov
87 rokov
88 rokov

ÚMRTIA
KARKALÍKOVÁ Anna
LIČKA Ladislav

Deň úcty k starším
Dňa 17.10. 2018 sa v sále Obecného úradu na
pozvanie starostu obce stretli naši skôr
narodení občania. Čakal ich slávnostne
prestretý stôl a kultúrny program. Po usadení
prítomných nasledoval príhovor starostu obce
a predsedníčky Klubu dôchodcov p. Márii
Sáderovej. Po milých a povzbudivých slovách
do ďalších rokov nasledoval prípitok, kde si
všetci priali len to najdôležitejšie a to zdravie.
Ďalším bodom programu bola chutná večera,
o ktorú sa postaral pán Ján Lepieš z reštaurácie
v Hronseku. O roznos večere a servis počas
celého posedenia sa starali zamestnanci
obecného úradu a poslanci obecného
zastupiteľstva. V sále bolo počuť smiech a
vravu. Stretli sa tu mnohí kamaráti, kamarátky.
Rozprávali sa, zabávali, spievali i tancovali. Pri
pohľade na nich sme obdivovali ich elán, radosť
zo stretnutia a možno sme v duchu rozmýšľali
nad tým, že aj my raz budeme v ich veku a či sa
aj my budeme tak stretávať a spolu nažívať.
Vážme si teda svojich starých rodičov a rodičov.
Dajme na ich radu, pretože za nimi sú roky
skúseností. Počúvajme a vnímajme ich
vnútornú krásu aj keď na ich tvári je vidieť
vrásky a vlasy sú sfarbené do striebrista. Sú to
ľudia, bez ktorých by sme tu neboli. Nečakajú
materiálne veci, výlety, darčeky. Stačí, aby sme
si ich viac všímali, počúvali, pochválili a pohladili. Takto vedia, že nám na nich záleží.
Drahomíra Kotočová
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Vlkanovská VIBRAMA
TROJKRÁĽOVÝ POCHOD
6. januára 2019

foto JK

Pochod z „malej“ stanice v Banskej Bystrici:
smer Urpín, Vartovka, Vlkanová
Bližšie informácie vo výveskách obecného úradu

Nech sú pre Vás
vianoèné sviatky
príjemným zastavením,
aby ste naèerpali ve¾a radosti
do ivota a silu prekona vetky
prekáky, ktoré Vám nastávajúci
rok prinesie do cesty.
Krásne vianoèné sviatky
a astný nový rok
vetkým praje...
redakèná rada Vlkanovèana

Slávnostné uvítanie detí do života
10. október 2018
Tohto roku sme medzi obèanov
Vlkanovej privítali:
Terezu idovú
Emu Kulitovú
Igora Kostku
imona Terema
Barboru Cmarovú
Sophie Caroline Korbe¾ovú
Mareka Polenkovièa
Amy Stanovú
Sofiu Stinglovú
Vincenta Babo¾a

foto JK
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D

KLUB

ôchodcov

Vitajte milé Vianoce,
stromèek sa v svetlách jagoce.
Teí sa celá rodina,
ó vzácna milá hodina
Kadý rok sú Vianoce. Prichádzajú koncom roka, pomaly, v oèakávaní najkrajích sviatkov, sviatkov plných lásky,
pokoja a nehy.
Rodina si sadá za spoloèný stôl, ktorý
v tento èas vianoèný má zvlátne èaro.
Blikajúce svieèky na vianoènom stromèeku v naich mysliach privolajú spomienky, nae srdcia odovzdávajú hlbokú
nenú lásku a poh¾ady teplé vrelé
pohladenie.
Vianoèný èas je obdobie, keï sme voèi
sebe navzájom milí, láskaví a oh¾aduplní.
Pevnejie si stisneme ruku a prajeme si
vetko to najlepie a najkrajie. S týmto
prianím si sadáme za krásne vyzdobený
spoloèný stôl v naom klube dôchodcov.
Zaspomíname si na spoloène preitý rok,
na vetko dobré, èo sme urobili v prospech iných ale aj pre seba.
Za tento rok sme mali rôznorodé záitky.
V niektorých situáciách sme boli dojaté,
inokedy od radosti nám stekali slzy po
líci. ivot prináa aj také chvíle, ktoré
neradi prijímame, ale èasom sa s tým
zmierime..
Poèas roka sme sa snaili by aktívne.
Zúèastnili sme sa na akciách organizo-

vaných Obecným úradom vo Vlkanovej.
Nae kuchárske umenie sme predviedli
v Hronseku vo varení pirohov a v Badíne
vo varení Hlobánskej fuèky. Na Deò obce
vo Vlkanovej sme varili Vlkanovskú fuèku
a rôzne pirohy, makové, bryndzové, ktoré
s ob¾ubou ochutnávali návtevníci na
oslavách.
Pre upevnenie svojho zdravia a vitality
sme rozvíjali pohybovú a relaxaènú
aktivitu návtevou kúpaliska v Turèianskych Tepliciach. Nezabúdame ani na
kultúrno spoloèenský ivot v naom
klube. Navtívili sme koncert Kysucká
vrchárska heligonka, Detvianske slávnosti spevu a tanca.
Oslavujeme okrúhle výroèie ivotného
jubilea naich èlenov. Slávnostným
posedením , blahoelaním, obohateným
hrou harmonikára a veselým spevom
naich èlenov.
Blíiacimi sa vianoènými sviatkami sme
napiekli drobné vianoèné peèivo. Tvorili
sme ho s láskou, zdobili bohatou fantáziou, aby sme poteili rodiny, ktoré si ich
na Anjelských slávnostiach zakúpili. Pri
stromèeku sme zaspievali vianoèné
koledy na slávu Vianoc. Nech v kadej
rodine sa rozhostí v srdci pokoj a v dui
rados, to je to pravé èaro Vianoc.
Krásne Vianoce elá Vám vetkým
Klub dôchodcov.
Mária Sáderová

Vinujem astia moc,
Pokoja stáleho,
Prácu bez problémov a zdravia dobrého,
Bez vojny a hladu nepriate¾a zlého,
Biedy a povodne, neastia kadého,
Nielen po tento rok, ale ete dlho,
To to Vám vinujem zo srdca celého.
foto JK
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Vo Vlkanovej rastie atlétka s puncom
- reprezentantka Slovenskej republiky
V prvom čísle ročníka 2018 nášho obecného
vestníka sme Vám predstavili atlétku – rodáčku
a obyvateľku obce Vlkanová, Ninu
Messerschmidtovú. Odvtedy ubehlo necelých
trištvrte roka a u mladej atlétky za ten čas došlo
k výraznému zlepšeniu a kvalitatívnemu
napredovaniu vo viacerých ľahkoatletických
disciplínach.
Spomenieme len tie najvýraznejšie úspechy:
- 26. 08. 2018 – Majstrovstvá Stredoslovenského
atletického zväzu (SsAZ) juniorov, dorastu a žiactva na 800 m v Dubnici n/ Váhom - 1. miesto,
- 01. 09. 2018 – Banskobystrický maratón
na 400 m - 1. miesto,
- 15.09. 2018 – Majstrovstvá Slovenskej republiky st. žiačok na 2000 m v Trnave - 2. miesto,
- 16. 09. 2018 – Majstrovstvá Slovenskej republiky st. žiačok na 800 m v Trnave - 1. miesto,
- 06. 10. 2018 – 21. ročník Medzinárodného
cestného behu v kategórii žiačky - 1. miesto.
Umiestnenia z majstrovstiev Slovenskej republiky
starších žiačok v Trnave jej vyniesli v disciplínach na
2000 m ako aj 800 m zaradenie do štátnej
reprezentácie Slovenskej republiky. Popri tom, že je
neustále majsterkou Slovenska v cezpoľnom behu

žiačok, je aj novou majsterkou Slovenskej republiky
starších žiačok na 800 m zo 16.09. 2018.
Dňa 17. 11. 2018 v závere letnej ľahkoatletickej
sezóny, Slovenský ľahkoatletický zväz usporiadal
v Dudinciach majstrovstvá Slovenskej republiky
v cezpoľnom behu – crosse na 1600 m. V kategórii
staršie žiačky sa zišla celá slovenská elita. Nina
Messerschmidtová, naša rodáčka a obyvateľka
Vlkanovej zvíťazila s prehľadom štart – cieľ a v cieli
jasne porazila majsterku Slovenska na 2000 m Hanu
Záhradničkovú. Taktiež Adrianu Pavelicovú, ktorá je
aktuálnou majsterkou republiky na 1500 m
v steeplechase ako aj ostatné renomované
pretekárky z celého Slovenska. U tejto mladej
pretekárky je v tomto kalendárnom roku jasne
vidieť jej obrovský kvalitatívny a výkonnostný rast,
na čom má veľkú zásluhu jej tréner Mgr. Pavol
Kováč, ktorý ju vychováva ako odborník na slovo
vzatý, a to od samého začiatku až doposiaľ. Popri
disciplíne na 800 m je aj novou Majsterkou
republiky v cezpoľnom behu – crosse na 1600 m,
teda dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Držíme
jej všetci palce v jej ďalšom ľahkoatletickom
napredovaní a ako sama hovorí, rada by sa
prebojovala na majstrovstvá Európy mládeže, čo je
jej najbližším cieľom... Jej úspechy sú aj úspechmi
našej obce, a preto si zaslúži podporu a uznanie.
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Rekonštrukcia základnej školy
Slávnostné otvorenie
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Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová

ale hlavne sa zlepšili podmienky pre výchovu
a vzdelávanie našich žiakov. Výsledkom rekonštrukcie je zrejme najkrajšia škola v blízkom
okolí. Deti budú mať v nových podmienkach
konečne toľko priestoru, koľko majú mať.
Nové poschodie – na ňom štyri nové triedy, nové
sociálne zariadenie, sanitačné miestnosti,
kabinety a skladové priestory, zborovňa pre
učiteľov, viac miesta na učenie, hranie i oddych.
Samostatný školský klub, počítačová trieda.To
všetko ponúkajú vynovené a zrekonštruované
priestory Základnej školy, ktoré slávnostne
otvorili starosta Ľubomír Longauer a riaditeľka
školy Drahomíra Kotočová v pondelok
5.11.2018.
Vďaka rekonštrukcii, ktorej súčasťou bola aj
nadstavba, sa rozšírila nie len kapacita školy,

Financovanie prestavby vzala na seba obec.
Nové priestory bolo ale treba vybaviť novým,
moderným a funkčným nábytkom, zariadením
a technikou. Toto zvládla Základná škola
z vlastných prostriedkov a z prostriedkov svojho
Občianskeho združenia „Radosť v škole“. Nové
priestory i vybavenie prinesú kvalitnejšie
podmienky na vzdelávanie detí. Naša škola už
potrebovala takéto priestory, pretože doteraz
boli deti doslova natlačené v nevyhovujúcich
priestoroch.
Celá rekonštrukcia trvala takmer päť mesiacov.
Počas prestavby boli školáci dočasne

Z aktivít školy vyberáme:

umiestnení v náhradných priestoroch. Touto
cestou vyslovujem poďakovanie Súkromnej
základnej umeleckej škole Zacharová a jej
vedeniu – pani riaditeľke Mgr. Kataríne
Zacharovej a zástupkyni PhDr. Jane Zacharovej
za prepožičanie svojich priestorov pre
najmenších prvákov. Starší školáci využívali
priestor na obecnom úrade a v hasičskej
zbrojnici.
Radosť z novej školy nebudeme zatvárať medzi
jej steny, ale naši žiaci a ich aktivity budú aj
naďalej súčasťou života našej obce.
V mene žiakov a zamestnancov ešte raz
ĎAKUJEME!

iBobor

Návšteva Planetária
Žiaci prvého ročníka v utorok 20.11.2018 navštívili spolu s kamarátmi z materskej školy Planetárium
v Žiari nad Hronom, kde sa prostredníctvom rozprávkového príbehu zoznámili s vesmírom,
planétami, hviezdami...stnancov ešte raz ĎAKUJEME!

V tomto ročníku informatickej súťaže iBobor
sme mali niekoľko úspešných riešiteľov:
v kategórii Drobec:
Jerguš Smataník - 3.r., Timka Zelinová - 2.r.,
Ninka Černáková - 2.r.
a v kategórii Bobrík:
Nela Adamčíková - 4.r., Zoja Boboková - 4.r.,
Patrik Palkech - 4.r., Adam Kostka - 4.r.

Mikuláš
vo štvrtok 6.12. sme na Obecnom úrade
privítali Mikuláša so svojimi pomocníkmi a po
veľmi peknej a poučnej rozprávke Šťastné
vajce deti dostali za básničku alebo pesničku
sladký balíček.
Tradičné vianočné tvorivé dielne spojené s predajom malých vianočných výrobkov sme
zorganizovali vo štvrtok 13.12. Deti základnej
i materskej školy si vyskúšali zdobenie
medovníkov, výrobu vianočných dekorácií,
tradičných vianočných ozdôb, ochutnali detský
punč.

K prianiu príjemného preitia
vianoèných sviatkov a úspeného
nového roka 2019
pripájame poïakovanie
za Vau dôveru
a teíme sa na ïaliu
spoluprácu.
foto JK
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Poklady
z našej prírody
Milovníci prírody!
V závere tohto roku Vás všetkých zdravím.
Počasie nám vytvorilo niekoľko teplotných
rekordov a prekvapení v tomto roku. Kto má rád
teplo, tak si ho mohol užiť ako málokedy za
posledné roky. Pre turistov bolo veľa možností
na krásne túry a prechádzky prírodou. No pre
nás hubárov, ktorí sme sa tešili na jesenný zber
krásnych hríbov do vianočnej kapustnice bola
jeseň, aká už viac rokov nebola. Nerástlo skoro
nič! Pár rýdzikov a nejaké masliaky, suchohríby.
O nádherných dubákoch a hríboch smrekových
sa nám mohlo len snívať. Kto si nedoniesol
nejaké hríby, či už z Liptova alebo Horehronia,
tak mu ostáva len zájsť do nejaké hypermarketu a kúpiť si, čo mu ponúknu.

Pripravuje Ján Lovčičan
Nastalo už zimné obdobie, no počasie je také
aké je. Sťahovavé vtáky sú už na svojich
zimoviskách v severnej a strednej Afrike,
domáce prezimujúce živočíchy, ktoré upadajú
do zimného spánku / medvede, jazvece,
ježkovia, plchy, hady,.../ sa už mali uložiť do
svojich brlohov, dier a pelechov, no vplyvom
počasia to majú tiež pomýlené. Dúfajme, že
prídu silnejšie mrazy, napadne dosť snehu a
príroda bude zas taká ako má byť!

Na záver dovolím si
zaželať všetkým
milovníkom prírody aj všetkým
spoluobčanom
Vlkanovej krásne, požehnané a láskyplné
VIANOČNÉ SVIATKY a v novom roku 2019
zdravie, úspechy a pohodu v osobnom živote.
Ján Lovčičan

Občianske združenie

Vlkanová zdravo

VIANOČNÉ SUDOKU

Krásne a pokojné Vianoce preité
v kruhu najbliích, v novom roku
ve¾a pohody v zdravom ivotnom
prostredí
Vám praje
OZ Vlkanová zdravo
Aj v budúcom roku budete môcť podporiť činnosť
OZ Vlkanová zdravo formou 2% zo svojich daní.
Bližšie informácie Vám oznámime v úvode roka 201 na výveskách OcÚ Vlkanová.

Obyvatelia obce
a majitelia nehnuteľností
v obci môžu využiť
riadkovú inzerciu v novinách
v rozsahu 20 slov

BEZPLATNE.

Pripomenutie si vášho výročia,
životnej udalosti, či spomienky
na blízku osobu tlačovou formou
požiadajte na e-mail adrese:
obec@vlkanová.sk
alebo osobne na OcÚ.

ZASMEJMESA
Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt
na mamičku pri sporáku:
"Mami, mami, stromček horí!"
"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka.
Chlapček za chvíľu zase začne kričať:
"Mami, mami, záclony už tiež svietia!"
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