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Vážení spoluobčania,
je tomu pol roka, čo poslanci Obecného
zastupiteľstva vo Vlkanovej nastúpili do
svojich funkcií. Pred nimi zostáva ešte dlhá
doba viac ako troch rokov. Pribudli noví poslanci, zmenilo sa vedenie obce. Ešte nie je čas
na bilancovanie, či hodnotenie doterajšej
práce, na to je naozaj ešte priskoro. Tak ako
v každom zamestnaní, kolegovia sa musia
spoznať, porozumieť si, nájsť spoločnú reč,
otvorene sa rozprávať a stanoviť si spoločné
ciele prospešné pre našu obec. A zdá sa, že
súčasné zastupiteľstvo sa v záujmoch stretlo
a s podporou vedenia a verejnosti sa im
podarí všetky svoje budúce plány zrealizovať.

Medzinárodný deň detí
Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na
svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako
v 21 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka
bola zamerať viac pozornosť na problémy
týkajúce sa detstva (detská práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia,
negramotnosť a pod.), dnes už tento zámer
vo veľkej miere vyprchal, ale túžba urobiť
deťom radosť ostala. Keďže pre deti je
meradlom našej lásky náš čas a pozornosť,
pripravili sme im na ich sviatok veselé
podujatie plné hier a zábavy.
Program celého podujatia pripravili členovia
kultúrnej komisie OZ, pedagógovia
Základnej školy s materskou školou,
zamestnanci Obecného úradu spolu
s dobrovoľníčkami a vedením obce, dievčatá
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z Vlkanovskej vibramy, DHZ Vlkanová a OZ
Zdravie a pohyb.
Natešené deti spolu s rodičmi, či starými
rodičmi prežili krásne dopoludnie, ktoré bolo
naozaj starostlivo pripravené. Atrakcie –
zorbing futbal, kopanie lopty na obrovský
terč, jazda na motorkách, šantenie v pene,
lezecká stena, či súťaže zamerané na
environmentálnu výchovu, edukatívne
priestorové hry, veľké puzzle, potešili malých
i väčších účastníkov. Celé dopoludnie deti
sprevádzal maskot Nobbo, hudba, spev
a tanec. Hlad zahnali sladké palacinky,
hranolky a hotdog, každé dieťa si odnieslo
malú taštičku s pozornosťou od usporiadateľov.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili
o naozaj vydarené podujatie.
DK
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V uplynulom období sme uskutočnili
niektoré akcie pre verejnosť. Môže sa zdať, že
ich bývalo v minulosti viac, no niekedy veci
mení aj „vyššia“ moc, a preto napríklad
plánované stavanie mája a májová vatra boli
preložené pre zlé počasie z pôvodného
termínu na 4. júna, plánovaná súťaž vo
varení guľášu bola preložená na neurčito
a beh pre zdravie, ktorý mál byť súčasťou
tohto dňa sme presunuli na Deň obce. V čase
fašiangov sa deti zabavili na karnevale, tí
zručnejší si mohli vyskúšať tvorivosť na
pravidelnej súťaži, ktorú organizuje
Súkromná zák ladná umeleck á škola
Zacharová spolu s obcou – Vlkanovská
kraslica. Kto mal záujem, mohol sa zúčastniť
obecného výletu na splav Dunajca a návštevu Ľubovnianskeho hradu. Za zmienku
určite stojí práca turistického oddielu
Pokračovanie na str. 2
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Vlkanovská vibrama, veď z pár členov sa stala
veľká skupina nadšencov, ktorí okrem
turistiky pomáhajú pri každej väčšej
kultúrnej či športovej akcii obce bez nároku
na akúkoľvek odmenu. Veľmi vydarenou
akciou bol už tradične Medzinárodný deň
detí, v priestoroch Fort Geronimo mohli malí
i veľkí prežiť dopoludnie plné zábavy a hier.
Vyzdvihnúť treba pri organizácii tejto akcie
pomoc a spoluprácu všetkých dôležitých
článkov obce – vedenie obce, zamestnancov
úradu, poslancov, pedagógov, hasičov
i dobrovoľníkov.
Najbližšie nás čaká veľký Deň obce, na ktorý
Vás pozývame netradične 17. 8. 2019. Keďže
sa stretlo viac dôležitých udalostí v jeden
termín (SIAF, oslava SNP), museli sme
pristúpiť k zmene tradičného dátumu, čo
určite nebude prekážkou a všetkých
potešíme bohatým programom po celý deň.
Okrem hasičskej súťaže o pohár starostu
obce vás poteší program pre deti, miestne
špeciality, Duchoňovci a hlavný bod
večerného kultúrneho programu – skupina
HEX.... všetko vďaka sponzorským finančným darom.
Ako sa hovorí, nie len zábavou je človek živí.
Dopĺňa sa kamerový systém, dokončila
a sfunkčnila sa telocvičňa pri Základnej
škole, nainštalovala sa k limatizácia
v obecnom úrade,... Dovoľte neustále
pripomínať potrebu separácie odpadu,
využívanie služieb zberného dvora a snáď
to najdôležitejšie – nebáť sa viac prejaviť
záujem
foto JKo veci verejné, a ako obyvatelia
a priatelia zúčastňovať sa diania a života
v obci.
Prajem všetkým krásne oddychové leto.
Ing. Juraj Kotoč, poslanec OZ

Žijú v našej obci

Mesto Banská Bystrica pri príležitosti sviatku
Dňa učiteľov udelilo ocenenia pedagógom za
ich mimoriadne zásluhy a vynikajúce
výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho
procesu. Z rúk primátora Jána Noska si
prevzala ocenenie naša občianka, pani
učiteľka na Základnej škole Spojová v Banskej
Bystrici Mgr. Tatiana Čellárová.
Tatiana Čellárová – obyvateľka našej obce,
dlhoročná poslankyňa obecného
foto JK zastupiteľstva, učiteľka.
Počas aktívnej práce v obecnej samospráve
pracovala v rôznych oblastiach, k srdcu jej
prirástla najmä práca s ľuďmi a pre ľudí

Úspech našej DHZ
Hasičky z DZH Vlkanová reprezentovali 2. júna našu obec na okresnom
kole hasičskej súťaže v Brusne, odkiaľ
v kategórii ženy a v kategórii
dorastenky postúpili na krajské kolo.
Súťaž sa konala 22. júna v Revúcej.

Dorastenky skončili na
výbornom 4. mieste, ženy vo
svojej kategórii dosiahli
najlepší čas a z 1. miesta
postúpili na Majstrovstvá SR,
ktoré sa konajú 30. júna
v Kysuckom Novom Meste.
Zuzana Vozárová
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v oblasti kultúry, občianskych záležitostí.
Organizovala uvítanie novonarodených detí,
program pri stretnutiach so seniormi,
zaujímala sa o prácu DHZ Vlkanová, pomáhala hájiť záujmy školských organizácií v obci.
Stála pri vzniku obecných novín Vlkanovčan
ako členka redakčnej rady a aktívna prispievateľka. Nepopierateľnú zásluhu má aj ako
spoluautorka prvej a zatiaľ jedinej knihy
o Vlkanovej.
Ocenenie prevzala od primátora mesta
Banská Bystrica za dlhoročnú a kvalitnú prácu
učiteľky. Ocenenie, vďaku a našu úctu si
zaslúži aj za prácu verejnú, pre nás, obyvateľov Vlkanovej.
Ďakujeme!
DK
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5. ročník Vlkanovskej kraslice
Milí Vlkanovčania,
tento rok mala naša “SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU
VLKANOVSKÚ KRASLICU“ päť rokov. Do
súťaže sa v tomto ročíku zapojili súťažiaci
z Hronseku a aj Badína. Väčšiu účasť
zabezpečil bohatý program a priateľské
súťaženie s peknými cenami. Piaty ročník
organizovala naša ZUŠ Zacharová a nový
starosta obce A. Melichar, ktorý “priniesol“
morálnu podporu novým súťažiacim. Veľmi
nás potešilo, že sa tento rok do súťaže
zapojilo viac seniorov.
Zábavné súťaženie spestril program ukážok
výroby modrotlače Lucky Dovalovej,
tanečníci folklórneho súboru Graniarik pod
vedením našej ZUŠ a súrodenci Palkechovci
z Hronseku svojim dynamickým vystúpením
spoločenských tancov.
Odbornú pomoc nám zabezpečovali pani
Danka Michalíková a Blanka Vaňová, ktoré
svoje majstrovstvo ľudového remesla
odovzdávali dospelým aj našim najmenším.
Veríme, že sa všetci dobre zabavili a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník, pretože ľudové
umenie si zaslúži, aby sa šírilo všetkými
smermi a neupadlo do zabudnutia.
Mgr. Katarína Zacharová- riaditeľka ZUŠ
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Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová

Poďakovanie
Čoraz teplejšie dni, vysvedčenia, ktoré
o chvíľku skončia pod Vašimi pazuchami sú
znakom, že školskému roku 2018/2019
o chvíľu definitívne odzvoní. S učebnicami,
ktoré Vás 10 mesiacov sprevádzali na ceste
získavania nových vedomostí ste sa rozlúčili
a o pár hodín necháte za chrbtom i školskú
bránku. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa
všetci tešíme.
Akokoľvek ťažký alebo ľahký bol tento
školský rok, jeho posledným dňom sa zaradí
do kategórie minulosť, ktorá sa môže vrátiť
už len v spomienkach. A verím, že nasledujúce dva mesiace budete mať na čo spomínať...
Vychovať dobrého a čestného človeka je
naozaj ťažké. Iba dobrý rodič vie, koľko
námahy a odriekania to stojí. Okrem
pedagogických schopností je potrebný aj
osobný príklad, pochopenie ale hlavne láska.
Nie je umením ani profesionalitou mať rád
len žiakov múdrych, svedomitých, poslušných, ale poslaním učiteľa je mať rád aj
žiakov, ktorým sa v škole nedarí, ktorí sú ako
živé striebro a pri ktorých aj vlastní rodičia
často strácajú nervy. Hovorí sa, že bez

Štvrtáci v Historickej škole
v Španej Doline
Končí sa školský rok. Pre štvrtákov ostatný
v našej škole, preto sa triedna učiteľka Mgr.
Faklová rozhodla, že ich zavedie do novej
–„inakšej“ školy, ktorá ich budúci rok určite
nečaká. Ona sama bola zvedavá na pocity
a reakcie svojich školských detí. Prečítajte si,
čo sa dozvedela:
Páčilo sa mi:
· celá historická škola, starodávne lavice
s kalamármi
· pani učiteľka Katka, ktorá vie veľa zaujímavých vecí o Španej Doline a baníkoch
· halda, ktorú vytvorili baníci z hlušiny
a jašteričky
· príbehy o baníkoch a svätej Barbore – ich
patrónke
· písanie kriedou na bridlicové tabuľky
· pozeranie filmu o šachte, ako fungovala
kedysi
· vyskúšať si, ako kedysi deti bili trstenicou,...
štípe to dosť silno, hoci sme dostali iba
slabo

dobrého učiteľa nie je škola školou, veď žiak
trávi v škole s učiteľom viac času ako
s rodičmi. Preto chcem poďakovať všetkým
našim učiteľom za ich prístup k povinnostiam, žiakom i škole.
Chcem sa poďakovať aj žiakom za ich
usilovnosť, za reprezentáciu našej školy
v súťažiach.. Chcela by som sa ale poďakovať
aj za všetky tie naoko drobné a často okolím
nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek
dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy
vykonali a tak trochu urobili samých seba, ale
i našu školu krajším miestom na svete, na
ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.
Na začiatku školského roka som sa prihovárala zvlášť prvákom. Dnes už nimi nie sú a vďaka
svojej pani učiteľke a vychovávateľke urobili
veľký krok dopredu. Blahoželám! Chcela by
som sa krátko prihovoriť aj štvrtákom, ktorí
sú žiakmi našej školy poslednýkrát. Vaša
cesta vyústila na jednu drobnú, ale dôležitú
križovatku. Treba sa rozísť a fakt, že už nikdy
pokope všetci v jednej triede sedieť nebudete, treba brať vážne. Nech si vyberiete
akúkoľvek odbočku, chcem Vám zaželať
pevný krok, veľa síl a dobrých ľudí v učiteľoch
na všetkých školách, ktoré ste si vybrali.
Želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni
oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné
chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne
letné dni.

Úspešné projekty
V školskom roku 2018/2019 škola získala
nenávratné finančné príspevky v dvoch
výzvach vyhlasovaných Ministerstvom
školstva:

„V základnej škole úspešnejší“
(finančný príspevok 30 000 €) doba trvania
projektu 3 roky
Hlavnou aktivitou tohto projektu je vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovnovzdelávacom procese, vykonávané prostredníctvom asistenta učiteľa

„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“
(finančný príspevok 59 000 €, doba trvania
projektu 3 roky)
Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť
kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
a zlepšiť výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti aj v nadväznosti na výsledky medzinárodných meraní.

Mgr. Drahomíra Kotočová
Veľmi sa mi páčilo:
· písanie husím aj orlím perom
· kľačať na ostrom polienku, ak keď to riadne
bolelo
· kreslili sme huntík a potkana Pištu von
Egreša a pečiatkovali trpaslíckou pečiatkou
· zbieranie kamienkov (malachit, azurit,
bridlica,...)
· obed, čo nám navarili v Klopačke
· naša kamarátka z autobusu (obyvateľka
Španej Doliny, čo s nami cestovala ráno aj
poobede)
Báli sme sa:
· v tmavom tuneli banskej chodby, bola tam
tma a asi sa tam hýbali škriatkovia
· trochu v tom filme, lebo to bolo také
strašidelné ako v horore
· keď sme boli v daždi a domov sme prišli
mokrí ako z rybníka, ale aj to bol riadny
zážitok
Ak chcete aj Vy zažiť, choďte, vyskúšajte...
okrem toho dažďa.
Radi Vás privítajú.
Štvrtáci z Vlkanovej s pani učiteľkou Majkou
Faklovou a Barborkou Lepiešovou
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Noc v škole
V júni v každej škole cítiť vo vzduchu
prázdniny. Máme čoraz viac aktivít, ktoré
nám ich pripomínajú. Jednou z nich bola Noc
v škole pre žiakov 1. a 4. ročníka. Pani učiteľky
Kotočová a Faklová s asistentkou Silviou
čakali deti podvečer v škole. Tie prišli
vybavené spacákmi, knižkou, hračkou a noc
plná prekvapení sa mohla začať. Tentokrát
sme ju venovali spisovateľovi Tomášovi
Janovicovi, ktorý napísal veľa knižiek pre
deti a mnohé príbehy sú aj v žiackych
čítankách. Pán Janovic o našej školskej akcii
vedel, poslal nám podpísané knižky
s venovaním a my sme mu na oplátku
nakreslili portrét a poslali fotografie. A čo
sme v škole v noci robili? Začali sme čítaním
darovaných knižiek, vyrábali sme Jeleňvízor,
rozprávkové varechy, varili puding, súťažili,
hľadali poklad pri svetle bateriek, čítanie na
dobrú noc...
Ráno s prvými lúčmi slnka prví ranostaji
povstávali a pripravili spoločné raňajky, po
ktorých sme všetci unavení ale spokojní
odišli domov.

Čo sme zažili v poslednom štvrťroku v skratke
· Zapojili sme sa do akcie Vyčistime si
Slovensko
· Zorganizovali sme zber starého papiera
· Navštívili ENVIROFILM 2019
· Deň otvorených dverí Hasičského zboru
v Banskej Bystrici
· Besiedka ku Dňu matiek
· Plavecký výcvik
· Divadelné predstavenie v anglickom
jazyku
· Aktivitu Zelenej školy – Dajme veciam
druhú šancu
· Oslavu MDD
· Noc v škole
· Návštevu historickej školy v Španej Doline
· Výlet vlakom
· Športový turnaj vo vybíjanej
· Testovanie KOMPARO 4.
· Matematický Klokan
· Testovanie štvrtákov TIMSS 2019

ZÁPIS
detí do materskej školy
pre školský rok 2019/2020 sa bude konať

od 2. mája do konca júla
Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránke www.zsmsvlkanova.edupage.org,
vyžiadať osobne u riaditeľky školy alebo zástupkyni pre materskú školu,
prípadne na Obecnom úrade Vlkanová.
V čase zápisu je rodič povinný priniesť vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením detského lekára
o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.

ZELENÁ ŠKOLA UDEĽUJE
ČIERNY BOD!
za: Pálenie pneumatík vo vatre!

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky,
- ktoré dovŕšilo 3 roky.
Info: riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová - 0908 397 744, drahomira.kotocova@iedu.sk,
zástupkyňa pre materskú školu Jana Miková - 0910 124 700, jankam103@gmail.com
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Výstup na Krížnu

Vlkanovská VIBRAMA

Pustý hrad pri Zvolene
V poradí už tretí krát sme 8.mája uskutočnili spoločný Vibramovský výlet na Pustý hrad. Zo
železničnej stanice Zvolen po asi 4 km dlhej modrej turistickej značke a náučnom chodníku,
sme dorazili na Dolný hrad. Po krátkom občerstvení, sme sa vydali ďalej na Horný hrad. Cestou
sme sa kochali krásnymi výhľadmi na celú Zvolenskú kotlinu. Na nádvorí hradu nasledoval
zaslúžený oddych pri ohnisku a opekaní špekačiek, slaninky a iných dobrôt.
Po odpočinku a dobrom jedle, už len nenáročnou prechádzkou, sme sa vrátili späť na železničnú stanicu.
Výstup na Pustý hrad rozhodne spestril náš voľný jarný deň strávený v prírode.
Anna Murgašová

Veľkonočná prechádzka zo Zvolena do Vlkanovej

Tí šikovnejší stihli všetky prípravy na Veľkú
noc už počas predveľkonočného týždňa a tak
mohli vziať v sobotu 20. apríla batohy na
plecia. Tí múdrejší, na to majú„lidi“, ale o tom
v ďalšom vydaní. Všetci sme sa prebudili do
slnečného rána, takže kto sa chcel náhodou
vyhovárať, nemal šancu. Krásne jarné
počasie prilákalo na vlkanovskú stanicu dosť
ľudí na to, aby sa z nás stala veselá skupinka
turistov. Začiatočníci, pokročilí, mladí alebo
mladší, pridať sa vždy môže, každý kto má
chuť. Aj na špekačky, lebo tie sme si v batohu
niesli tiež. Veselá a pomerne vždy hlučná
skupina pútala pozornosť od nástupu do
vlaku. „Do Zvolena poprosím“ ozývalo sa
z nášho vagóna. Čakala nás trasa, ktorá je
väčšine z nás známa len spoza okna vlaku
alebo auta - zo Zvolena do Vlkanovej, pekne

po svojich. Vedeli sme, že nás čaká 20
kilometrov cesty cez Sliačsku dolinu, Sampor,
Lukavicu a Hrabovú. Je tu u nás naozaj krásne,
stačí vybehnúť na najbližší kopec a presvedčíte sa sami. Niektorí z nás sa od začiatku
nedočkavo obzerali po ohnisku, kde by sme
sa mohli usadiť, veď aj takých potrebujeme
medzi nami, neniesli sme tie špekačky
nadarmo. Nakoniec sme našli príjemné
miesto u našich susedov v Hronseckom
chotári, kde sme doplnili sily, porozprávali,
kto čo prichystal a neprichystal na Veľkú noc.
Ohnisko sme nezabudli zodpovedne zahasiť,
tak ako správni turisti. Už len kúsok a sme vo
Vlkanovej, kde už každý poznal ten správny
smer domov.
Veronika Klesniaková
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Jedno krásne sobotné ráno sa stretlo 9 ľudí
pred stanicou. Týchto 9 ľudí sa rozhodlo ísť na
prechádzku. Náš cieľ bol Krížna (1574 m n. m).
Svoju púť sme začali v Tureckej. Cestou sme
zdolali strmé kopce, taktiež sme mali aj veľa
prestávok. Rozhodli sme sa, že sa pôjdeme
kuknúť na Majerovu skalu (1283 m n. m). Je to
prírodná pamiatka. Skoro pri skale sme videli
slepúcha (jašterica bez nôh). Na Majerovej
skale sme si dali desiatu a spravili spoločné
foto. Z Majerovej skaly sme šli na kopec
Krížna, cestou sme boli pár krát na malej. Kým
sme vyšli bolo to náročné. Na Krížnej sme mali
menší obed, všetci sme vyšli aj keď pomaly.
Dali sme si šampáňo. Bolo tam veľmi veľa ľudí.
Bol tam aj ujo v kroji, ktorý tam spieval.
Cestou dole sme sa zastavili pri studničke.
Nabrali sme si tam vodu do fľaše. Voda bola
veľmi fajná. Po menšej pauze pri studničke
sme pokračovali v ceste dole. Pokračovali sme
kosodrevinou, kde bolo trochu mokrejšie.
V lesíku pofukoval mierny vetrík. Mali sme aj
cikaciu pauzu. Cestou dole sme predbehli
mnoho turistov. Prešli sme užasných cca 1920 km. Pri autách sme sa prezuli, odýchli a vydali sa domov, samozrejme nevynechali sme
ani úžasnu zmrku pod pamatníkom SNP.
Matúš Dian

Vlkanovčan

Kremnické vrchy - Skalka
Ďalšou z plánovaných akcií nášho turistického klubu bol aprílový výstup na Skalku
v Kremnických vrchoch.
Ráno sa budíme do upršaného aprílového
dňa, po oblohe sa preháňajú oceľovosivé
mračná. Rozhodnutie je ale nemenné –
ideme i napriek nepriaznivej predpovedi
počasia. Autobus nás vyváža až na konečnú
nad obcou Králiky. Narýchlo spoločná
fotografia a už stúpame asfaltkou ku
zjazdovke so zvyškami snehu. Pokračujeme
pozdĺž vlekov ku chatám miestneho
rekreačného strediska. Cesta sa kľukatí, je
miestami blatistá, po chvíli ju strieda
príjemná nízka jarná trávička. Našťastie nám
neprší, dokonca cez mraky prebleskuje jarné
slniečko. Na konci zjazdovky sa chodník
prudko stáča doprava a my stúpame lesom
ku lyžiarskemu mostíku. Je naň smutný
pohľad, lyžiarsky mostík, ktorý mal byť
pýchou celého areálu nebol nikdy dokončený a už desaťročia chátra, aj keď nádej na
jeho obnovu vďaka niekoľkým nadšencom
znovu ožíva. Ešte spoločná fotka pred
polorozpadnutou rozhodcovskou kabínou
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a už pokračujeme strmo do Bystrického sedla.
Tu je už citeľne chladnejšie. Narýchlo meníme
mokré tričká za suché, dopĺňame tekutiny a
stúpame na Skalku, najvyšší bod nášho
dnešného snaženia ležiaci vo výške 1232 m n.
m. Dominuje jej televízny vysielač, hľadáme
ho však márne. Je dosť chladno. Tiesnime sa
pod malým prístreškom, dávame si občerstvenie a kocháme sa výhľadom na tabuľu
s panorámou okolitých kopcov, keďže Skalka
je dnes celá zahalená v oblakoch. Nepanuje
tu práve prívetivé počasie, tak sa radšej
poberáme ďalej smerom na Kremnickú skalu.
Tá je známa svojou „ferratou“. Je charakteristická vysokými andezitovými bralami, ktoré
sa striedajú s priepasťami a komínmi. Cez ne
vedie niekoľko trás rôznej náročnosti. My ju
však zdolávame pohodlne po turistickom
chodníku. Ten nás po niekoľkých minútach
privádza do sedla Tunel. Tu sa nachádza
známy Gergeliho tunel. Bol postavený v 14.
storočí a pôvodne slúžil na prepravu medi
a striebra z hút v B. Bystrici a Tajove do
kremnickej mincovne. Neskôr sa používal aj
na iné účely, najčastejšie pútnikmi na púte na
Staré Hory. Pomenovaný je po generálovi
Artúrovi Gergelim, ktorý ním v roku 1948

Obecný výlet
Tentokrát bol cieľom záujemcov o obecný
výlet Dunajec. Konkrétne jeho splav. Trasa
viedla z Červeného Kláštora prielomom
Dunajca po štátnu hranicu pri obci Lesnica.
Trasa je dlhá 10 km a zdolať ju môžete na plti
alebo rafte za 90 – 120 minút. Počas plavby
sa môžete kochať pieninskou prírodou,
skalnými prevismi, pokojnými vodami
Dunajca. Vypočujete si vtipný a pútavý opis
od pltníkov v tradičných krojoch. Dozviete
sa o Jánošíkovi, ktorý preskočil Dunajec na
najužšom mieste, keď ho naháňali pandúri,
o záletníck ych siedmych mníchoch
z Červeného Kláštora, ktorí skameneli, keď
chodili za poľskou mníškou, a ďalšie raritky
Pieninského národného parku.
Naši výletníci sa rozdelili na pltníkov
a rafťákov. Po plavbe sme sa znovu stretli pri
autobuse a pokračovali spokojní k ďalšiemu
cieľu výletu – Ľubovnianskemu hradu
a skanzenu tradičnej dediny. Horúce počasie
nám uberalo sily, ale prehliadka hradu stála
za to. Pri prechádzke skanzenom už slnko
zakryli mraky a prechádzka sa stala príjemnejšou. Malý obed, zmrzlina a chladené
pivko všetkých občerstvili a plní zážitkov
sme sa vydali na cestu domov.
DK
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unikol pred cisárskymi vojskami z Kremnice.
Tunel je sprístupnený aj turistom, takže ho
všetci spoločne aj prechádzame. Zo sedla
ďalej zostupujeme k ľuk atou lesnou
cestičkou do Tichej. V prebúdzajúcom sa lese
vyspevujú vtáčiky, počasie je celkom fajn, aj
sa citeľne oteplilo. Ešte posledné malé
občerstvenie a príjemným terénom kráčame
ku Chate nad Tajovom. A na záver pohodlne
asfaltkou do obce Tajov, kde končime našu
dnešnú túru.
Nakoniec sa z upršaného rána vykľul
príjemný jarný deň a my síce trošku unavení
ale spokojní sa vraciame do svojich domovov. Tešíme sa na ďalšiu vibramácku akciu.
Ondrej Cimerman

Vlkanovčan
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D

KLUB

ôchodcov

Náš výlet
na výstavu Gardena
Tomu, čo oči poteší a srdce prehreje, tomu sa
hovorí „krása“. Užili sme si ju 27. apríla 2019
na výstave kvetov Gardena v Nitre. Tak veľmi
človek potrebuje vnímať krásu, vnímať ju
zrakom aj srdcom. Pestrosť farieb, druhov
rastlín od jarných kvetov cz letničky,
muškáty, ruže, záhradné kríky po bonsaje –
to všetko vytváralo rozsiahle plochy. Pri
pohľade na ne človek zabúda na čas a štyri
hodiny vyčlenené na prehliadku výstavného
areálu vyplní s pocitom radosti, že nebol tu
zbytočne. Odchádza spokojný, pookriaty,
nadchnutý.
S úžasom vnímame premenu prírody
opakujúcu sa rok čo rok na jar, keď z malého
semienka alebo cibuľky vzniká toľká
nádhera.
Boli sme si potešiť dušu. Keď sa krása vníma
očami a pridá sa aj estetické cítenie, človek
má pocit, že mu už nič k dokonalosti
nechýba. Zabudne na to, že ho práve včera
alebo aj dnes ráno trochu pichlo, že v týchto

Aktivity Klubu dôchodcov
Od ostatného vydania časopisu Vlkanovčan
v apríli 2019 nezaháľal ani Klub dôchodcov
v našej obci. Okrem zájazdu na výstavu
Gardenia v Nitre, o ktorom píše pani
Vrbovská, sa členovia nášho Klubu zúčastnili
aj ďalších aktivít.
Dňa 11. mája 2019 sa 4 členky nášho klubu
Eva Valachová, Jaroslava Mlynarčíková,
Emília Drozdová a Eva Šimová zúčastnili
súťaže vo varení pirohov na Dňoch obce
Hronsek, kde úspešne reprezentovali našu
obec.
Pokračovali týždenné stretnutia záujemcov
z radov členov Klubu, ktoré sú pravidelne
každú stredu od 14.00 hod. v priestoroch

prehriatych dňoch sa mu o niečo ťažšie
dýcha, že aj sluch je o niečo slabší. Jeden deň
v apríli, 27. apríl, patril medzi dni pozitívne.
Každý si niečo z nej rozkvitnutej nádhery
odniesol domov do svojej záhradky. A tiež vo
svojich mysliach.
Ešte polhodinková zastávka v Tekovskej kúrii
na občerstvenie. Opäť zostáva spomienka, na
spoločnosť príjemných ľudí, na dobre
zorganizovanú akciu.
Ďakujem

Anna Vrbovská

Obecného úradu. Tu si záujemcovia z radov
členov klubu posedeli pri drobnom občerstvení, vymenili si recepty a životné skúsenosti a naučili sa aj niečo nové, pri odovzdávaní skúseností pri ručných prácach.

Napríklad na stretnutí v stredu 10. apríla
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Katarína Zacharová
odovzdávala svoje skúsenosti v zdobení
veľkonočných vajíčok voskom. Skúsenosti
z tejto akcie zúročili naše členky Božena
Hlavatá, Anna Halajová a Viera Dianová
v súťaži v zdobení veľkonočných kraslíc na
súťaži v rámci akcie Najkrajšia Vlkanovská
kraslica, kde ukázali svoje umenie a obsadili
delené prvé miesto.
Pokračovalo sa aj v pravidelnom mesačnom
stretnutí Klubu dôchodcov. Na stretnutie dňa
2 8 . m á j a p r i j a l a p oz v a n i e a j M U D r.
Kapuscínska, ktorá pre dôchodcov vykonala
prednášku. Prítomných oboznámila so
zásadami poskytovania prvej pomoci,
s možnými príznakmi prichádzajúcich chôrob
ako napr. srdcový infarkt či cievna mozgová
príhoda a riešením iných zdravotných
problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť
v bežnom živote. Na záver zodpovedala na
početné otázky prítomných. Prednáška sa
stretla s veľkým záujmom.

Na stretnutí sme poblahoželali aj
k významným životným jubileám
našich členov:
75 rokov sa v tomto období dožili
pani Jaroslava Mlynarčíková a pán
Ján Halaj.
Ing. Jozef Michalík,
predseda Klubu dôchodcov Vlkanová
Eva Valachová, Jaroslava Mlynarčíková, Emília Drozdová a Eva Šimová na súťaži v Hronseku
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poloèenská

RUBRIKA

NARODILI SA
VICIANOVÁ Lujza
PERNECKÝ Tobias
GARAJOVÁ Liliana
JANKOVSKÁ Mia

SOBÁŠE
KUBIŠ Adrián a LEPIEŠOVÁ Eva,
04. 05. 2019, Banská Bystrica
GONDA Matej a FERIENČÍKOVÁ Denisa,
01. 06. 2019, Slovenská Ľupča
GALO Michal a MEDLOVÁ Simona,
15. 06. 2019, Ľubietová

JUBILEÁ
BUČKO Milan,
GÁBORČÍKOVÁ Viera,
MARČEKOVÁ Dana,
ZBOŘIL Miloslav,
DIANOVÁ Anna,
HALAJ Ján,
MLYNÁRČIKOVÁ Jaroslava,
STRIEBORNÁ Mária,
ANTOŠÍK Ján,
PITÁKOVÁ Elena,
UHLIAR Jozef,
PÚPALOVÁ Margita,
KOSTOLÁNIOVÁ Juliana,
LEPIEŠOVÁ Júlia,
PIJAKOVÁ Tereza,

65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov
75 r okov
75 rokov
75 rokov
80 rokov
80 rokov
83 rokov
84 rokov
86 rokov
87 rokov
87 rokov

ÚMRTIA
ANTOŠÍKOVÁ Mária
SCHLEGELOVÁ Eva
HRONČEK Jurko junior
GAŠPAROVÁ Viera

Prvé sväté prijímanie

Revitalizácia kostola

Pán farár Miloš Jakubík, Mária Dianová
a Lucia Predmeská s rodičmi.

V tomto období prebieha revitalizácia a obnova drevených častí rímskokatolíckeho
Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Práce zabezpečuje firma Regináč z B. Bystrice.
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Poklady z našej prírody

Pripravuje Ján Lovčičan

Milí priatelia prírody, hubári!,
„Suchý apríl, mokrý máj, bude žitko ako ráj!“ Toto hovorí známe ľudové príslovie, no tento ročný
máj bol naozaj štedrý na dážď a chladné počasie. Priali sme si, aby bolo konečne teplo, no to
naozaj prišlo, a to skokom do tropických horúčav, začiatkom júna. Hubári sa tešili na peknú
úrodu hríbov (dubákov), ktoré sa vyskytli v hojnom počte. Niektorí nosili plné koše, ale
napohľad krásne hríby, doma čakalo prekvapenie. Skoro 95% z ich skončilo v smetiakoch,
všetky boli napadnuté hmyzími larvami, dôsledkom veľmi teplého počasia okolo 300C. no
hlave, že sme si ako sa hovorí – „oko potešili“. Vlhkosť z lesa veľmi rýchlo zmizla
a znovu by to chcelo dáky dobrý dáždik. Dúfajme, že druhá polovica júna bude na vlahu bohatá,
aby podľa príslovia„Peter a Pavol“ 29. 6. nasiali dostatok pekných a zdravých hríbov!

Milí priatelia,
Pri posedení niekde v chládku, na záhrade
v popoludňajšom a podvečernom čase
môžeme počuť príjemný hvízdavý spev
z okrajov lesa a hlavne z vrbín rastúcich okolo
brehu Hrona. Spev počuť, no vtáka, ktorý ho
vydáva, asi málo kto mal možnosť vidieť.
Ukrýva sa v korunách stromov. Pôsobí svojim
sfarbením skoro exotickým dojmom. Je to
VLHA OBYČAJNÁ /Oriolus oriolus/. Samček je
celý citrónovožltý, čo silne kontrastuje
s jeho čiernymi krídlami a červeným
zobákom. Samička je nenápadnejšia svojim
olivovozeleným a šedavým sfarbením.

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

BEZPLATNE.

No a teraz niečo
pre milovníkov
r a s t l i n n e j r í š e.
Koncom mája
a začiatkom júna
pri prechádzke
lesom ucítite príjemnú vôňu, hlavne
v podvečer a ráno, šíriacu sa do ďaleka. Je to
kvitnúci VEMENÍK DVOJLISTÝ /Platanthera
bifolia/ - ľudový názov je STAVEC. Domáci ho
roky zbierajú, no čím ďalej je ho rok od roka
menej. Jeho výskyt je hlavne v okolí Banskej
Bystrice, Malej a Veľkej Fatry a ojedinele aj
v niekoľko mála lokalitách na Slovensku. Je
zákonom chránený. Patrí do čeľade orchideí.

Dobre splýva so svojim okolím. Na Slovensku
je dosť častým hniezdičom. Je zákonom
chránená.

VEMENÍK DVOJLISTÝ /Platanthera bifolia/

P ra j e m v š e t k ý m č i t a te ľ o m k rá s n e
a vydarené letné dovolenky, pekné zážitky
v prírode plné pohody!
Ján Lovčičan
VLHA OBYČAJNÁ /Oriolus oriolus/

Zasmejme sa
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.

Mama: "Jožko, Ako bola dnes v škole?"
Jožko: "Bola to naozaj veľká sranda!
Dnes sme vyrobili výbušniny!
Mama: "Oh, zdá sa, že tam robíte
zábavné veci. A čo budete v škole
robiť zajtra? “
Jožko: "Akej škole?"
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