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Deň obce 2014 začína prípravami miestnych
špecialít - fučka, pirohy – o tieto dobroty
sa postarali členky Klubu seniorov Vlkanová......

Aktivity pre deti sa tradične
konali na školskom ihrisku

DEŇ OBCE
Tohtoročný Deň obce sa konal v sobotu 2. augusta 2014.
Jeho vydarený priebeh vám prinášame zachytený vo fotografiách.

Pre najmenších bolo pripravené
krásne predstavenie o kamarátke
Pipi Dlhá Pančucha .....

... a pre všetkých vystúpenie
folklórneho súboru Dupkáčik ...
Karol Konárik a Robo Kazík

... a súťažou DHZ o Pohár
starostu obce Vlkanová
Štúdio ALISHABA a jeho
krásne tanečnice

Mgr. Tatiana Čellárová

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Pár slov na úvod…
Za dedinou už kopú švábočku,
i z vňate sa už dymí.
Za štebot, za úrodu
len požehnanie prijmi.
Čas beží a je tu druhá polovica roka. Čas beží,
a je tu aj„ jeseň„ obdobia našej spoločnej práce
nielen na obecnom úrade, ale i v celej našej
obci. Tu sa nedá klamať, lebo aj vy ste zapojení
do našej spoločnej práce a predovšetkým vy ju
vyhodnocujete a kontrolujete. Skúsim spomenúť aspoň niekoľko najpálčivejších otáznikov
našej obce.
Významným prínosom pre obec a nás všetkých
je, že nielen kriticky, ale hlavne s nápadmi pre
vylepšenie života v obci prichádzate aj vy, obyvatelia obce. Kritiky sú potrebné, ak sú
opodstatnené. Som rád, že v komunikácii využívate aj elektronickú cestu, ktorá sa v dnešnej
dobe stáva vo všetkých oblastiach nášho života
nevyhnutnou.
Na začiatku roku 2014 sme si vytýčili priority
v budovaní a zveľaďovaní obce. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia, detské ihrisko, kamerový
systém, rekonštrukcia sociálnych zariadení,
stavebné prerábky a nové maľovky v materskej
škôlke, dopravné značenie, rekonštrukcia

zvoničky a požiarnej zbrojnice, informačný
a navigačný systém v obci. Väčšia časť vytýčených priorít už bola splnená, ostáva dokončiť
stavebné činnosti na zvoničke a požiarnej
zbrojnici a dobudovať navigačný systém.
Niekedy sa zdá, že všetko prebieha príliš dlho,
ale problémom sú zákony a nariadenia, ktoré
musíme dodržiavať. Na všetky činnosti, materiál
a služby prevyšujúce 1000 € musíme robiť
výberové konania, zverejňovať výzvy, vykonať
prieskum trhu a pod., čo značne predlžuje celý
proces výstavby či zabezpečenia predmetného
materiálu.
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo obce - jeden ťažko
riešiteľný problém. Bolo neúnosne stratové
používaním nadmerného počtu veľkoobjemových kontajnerov. Obec podľa platných zákonov
zakúpila zariadenie na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov - kompostéry.
Napriek veľkej snahe zapojiť do procesu
kompostovania čo najviac občanov, ešte stále
„ťaháme“ za kratší koniec a vynakladáme veľké
finančné prostriedky na vývoz veľkoobjemových kontajnerov. K dnešnému dňu je do
procesu kompostovania zapojených asi 60 %
občanov obce. Verím, že tento stav sa zlepší
a všetci sa budeme zodpovednejšie správať
k životnému prostrediu a prispejeme aj svojou
povestnou kvapkou k zníženiu produkcie
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biologicky rozložiteľných odpadov, ale aj
veľkoobjemových odpadov.
V obci boli už v predchádzajúcom období
vytvorené podmienky na to, aby tu bolo možné
odovzdať nepotrebnú elektroniku a bielu
techniku, textilný odpad, plasty, sklo, papier,
PET fľaše. Odkedy som nastúpil do funkcie,
snažil som sa poukazovať na ľahostajný a nezodpovedný prístup viacerých z nás k separovaniu a likvidácii komunálneho odpadu, za
ktorý platíme príliš veľa. Ročne obec dopláca
cca 20 000 €.
Počas tohto obdobia sa podarilo zrealizovať
viacero opatrení, ktoré mali vytvoriť podmienky preto, aby bolo možné likvidovať bežný
komunálny odpad, drobný stavebný odpad, či
biologicky rozložiteľný odpad inou a legálnou
cestou, ako jeho uložením na „čierne“ skládky.
Na odloženie biologicky rozložiteľného
odpadu slúžia kompostéry, ale aj veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú prístupné každý
pondelok v čase od 15.00 do 18.00 hod. Každý
prvý pondelok v mesiaci obec zabezpečuje
zvoz veľkoobjemového odpadu a bioodpadu.
Stačí odpad len vyložiť pred bránku domu.
Preto naozaj nevidím dôvod nato, aby nám
v chotári vznikali nové „čierne“ skládky a pravidelne aj na tých miestach, kde pôvodné boli
už niekoľkokrát zlikvidované.
Likvidácia čiernych skládok a tiež ukladanie
odpadu k plným kontajnerom stojí niekoľkonásobne viac, ako vývoz toho istého množstva
odpadu zo zberného miesta.
Pokračovanie na druhej strane
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Pokračovanie

Úvahy do budúcnosti
S najväčšími investíciami do budúcna treba
rátať pri prestavbe a nadstavbe základnej školy,
odkúpení futbalového ihriska do vlastníctva
obce, so zabezpečím zdrojov na budovanie
kanalizácie, ako aj vybudovanie zberného
dvora.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať Vám, milí
spoluobčania. Musíme spoločne vynakladať
veľa úsilia na to, aby sa naša obec rozvíjala
a prosperovala. Aj vďaka podnikom v priemyselnom parku je možné realizovať veľké
množstvo projektov a akcií, ktoré nezaťažujú
obecný rozpočet. Napriek tomu, že finančná
situácia v štáte v súčasnej dobe nie je priaznivá,
obec má finančné prostriedky na ďalší rozvoj.

Veľké ďakujem patrí našim spoluobčanom, ktorí
nezištne pomáhali a pomáhajú pri mnohých
akciách, ktoré sme organizovali
v našej obci, naposledy pri „ Dni obce Vlkanová“
v auguste tohto roka.
Touto cestou chcem poprosiť Vás všetkých, aby
ste sa aj Vy sami zapojili do spoluvytvárania
našich obecných novín, ktoré by sa mali stať
zrkadlom nášho života v obci. Dnes máte
v rukách druhé číslo a bol by som nesmierne rád,
keby ste v ňom našli niečo, čo Vás poteší a osloví
a dúfam, že sa tieto noviny stanú našimi
novinami a budú neoddeliteľnou súčasťou
Vášho života .

NÁŠ RODÁK

Alexander Matuška

Keď duneli delá...
Naše bytie, naša existencia je spojená, či už
chceme alebo nie, s nedávno-dávnou históriou,
lebo s ňou sú spojené životy našich predkov –
druhou svetovou vojnou. Rok 1944 bol pre
Slovákov medzníkom v ich živote - týkal sa
odmietnutia vojny a udalostí, ktoré s ňou súviseli. Slováci sa zomkli a vydali svedectvo, ktoré
sa zapísalo do histórie ako Slovenské národné
povstanie. Vystúpili proti režimu, ktorý ľudí
zotročoval rôznymi formami.
S Povstaním bol spojený aj život nášho
rodáka Alexandra Matušku.
V rokoch 1941 – 1944 učil Matuška na
Štátnom učiteľskom ústave v Banskej Bystrici.
Ocitol sa priamo v srdci Povstania. Zásadnou
udalosťou tohto obdobia je, že sa zapojil
aktívne do SNP. Málokto vie, že spolu
s Andrejom Plávkom napísali a odvysielali
v Slovenskom slobodnom vysielači (SSV) v prvý
deň Povstania prehlásenie k slovenskému
národu. Spravodajské relácie v SSV mali počas
Povstania presne určený vysielací čas. V prvých
dňoch sa vysielali štyrikrát denne a od
2. septembra 1944 sa programová spravodajská štruktúra rozšírila o tri ďalšie vysielacie časy.
Čítanie správ malo pôvodne trvať 15 minút, no
pre množstvo informácií sa predlžovalo.
Súčasťou spravodajstva bol prehľad zahraničnej i domácej tlače. Ťažisko spravodajských
relácií tvorili politické komentáre, ale i krátke
prednášky a fejtóny. Ich autorom bol, okrem
iných autorov, napr. Peter Karvaš, Ivan Terem,
Andrej Sarvaš, Pavol Fábry... aj Matuška. Počas
týchto dejinných udalostí bol Matuška
zástupcom tlačového oddelenia pri Slovenskej
národnej rade, autorom článkov, ktoré
vychádzali v týždenníku Nové slovo, kopal
protitankové zákopy.
O svojej činnosti v SNP hovoril Matuška
veľmi málo a vždy s charakteristickou
skromnosťou. Preňho bolo Povstanie
„srdcovkou“ i preto, že sa dialo v „ jeho“ meste
s tu pochovanými veľkými mŕtvymi –
Sládkovičom a Bottom, ktorí predstavujú

Ján Országh, vnuk Jána Országha, pri hrobe
Alexandra Matušku na Evanjelickom cintoríne
v Banskej Bystrici.
symbolické prepojenie minulosti a Povstania.
V roku 1963 v článku Jeseň 1944 osobne a neosobne napísal: ... “Z dávnej minulosti zaznel ich
hlas do prítomnosti, z cintorína hovorili o živote,“
Jeho spomienky na Povstanie sú vyjadrené
rovnako v uvedenom článku ako i ďalších
článkoch , úvahách a spomienkach.
Po potlačení Povstania sa Matuška skrýval
tri týždne v Balážoch a potom v Banskej Bystrici .
V istú chvíľu bol Matuškov život v ohrození.
Gestapom bol zaistený a uväznený na 6 týždňov.
Na šťastie preňho, ako kmeňového autora
povstaleckého Nového slova, nemali gestapáci
tento časopis vo svojich zoznamoch. Zoznamy
im slúžili na určenie miery previnenia. Matuška
tak skončil „iba“ vo väzení, z ktorého bol
prepustený. Aj Andrej Plávka si v spomienkach...“padá mesto za mestom, dedina za
dedinou. Telgárt úplne vypálený padol.
Z Kremnických hôr počuť dunenie diel. Po
večeroch sa pozeráme z balkóna Országhovcov
na svetielkujúce rakety a počujeme varhany
sovietskych lietadiel....“ pripomína prežité
udalosti. Keď v roku 1922 Matuškovi rodičia
kúpili dom na Komenského ulici č. 15 v Banskej
Bystrici, chodieval domov ako študent okolo
povestnej banskobystrickej sedrie a väznice.
Neraz sa musel vyhnúť skupine žandárov, ktorí
viedli do väznice odsúdenca. Iste mu vtedy ani
na um neprišlo, že sa raz dostane za jej hrubé
múry a cez zamrežované okno dovidí na
rodičovský dom.
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Verím spolu s celým redakčným tímom, že to
prispeje k lepšej informovanosti občanov, ako
aj návštevníkov o dianí v našej obci. Naším
cieľom je, aby ste boli všetci informovaní, čo sa
v našej obci robí, na čo sa pripravujeme, čo nás
zarmucuje, teší.
Chceme podávať informácie, ktoré sa Vás, milí
spoluobčania, bezprostredne dotýkajú.
Prajem príjemné čítanie.
Starosta obce, Ing. Ľubomír Longauer

Spomínaní manželia Országhovci boli
blízki Matuškovi priatelia nielen počas vojny,
ale i po nej. Pri návratoch z Bratislavy za
mamkou vždy sa zastavil u Jána a pohostinnej
Irenky na Krížnej ulici č. 7. Ich vášnivé debaty sa
odohrávali v byte, Národnom dome, YMCE či
Evanjelickom spolku. Vnuk pána Országha si
spomína i na to, ako sa jeho otec, Jánov syn,
staral ako lekár o Matuškovu matku, keď ju
trápili rôzne nemoci. V roku 1968, keď Ján
Országh zomrel, Matuška v rozlúčkovej reči
vyjadril na hrobom úctu i vďaku za prežité
spoločné roky s priateľom.
Druhá svetová vojna a Povstanie poznačili
aj životy obyvateľov Vlkanovej. V knihe Zity
Janotkovej Padli, aby sme my žili sa píše:
...V prvých dňoch SNP bola v obci umiestnená
časť trnavskej posádky v počte asi 200 vojakov,
ktorí prešli na povstalecké územie. Po ich
odchode sa do obce presunula časť príslušníkov
2. paradesantnej brigády z Troch Dubov. K povstaleckej armáde sa k partizánom prihlásilo asi
50 občanov z Vlkanovej. Obeťami vojny a fašizmu
stali sa títo naši spoluobčania:
Ján DIAN 1923 – 1944
Ľudovít HUDEC 1922 - 1944
Rafael CHUDIAK 1925 – 1944
Anna KLESNIAKOVÁ 1926 – 1944
Ján TEREM 1878 – 1944
Pavol KLESNIAK 1922 – 1945
Ján LOVČIČAN 1925 - 1945
Ján PLÁNOČKA 1924 – 1945

Česť ich pamiatke!
Aj keď je už po veľkolepých oslavách, nech
je tento článok pripomienkou na ľudí, ktorých
mená sú späté s našou obcou Vlkanová.
Pokiaľ je to možné, radi by sme spoznali
a uverejnili články o živote ľudí, ktorých osudy
boli spojené s vojnou.
Mgr. Tatiana Čellárová
Literatúra:
Ludvik Patera: Alexander Matuška, Melantrich, Praha 1985;
Alexander Matuška: Osobne a neosobne, Slovenský
spisovateľ, Bratislava 1983; Zita Janotková: Padli, aby sme
my žili, Osveta, Martin 1975;
Rozhlasová história ,internet:
http://media.rozhlas.cz/_binary/02181016.pdf
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NAŠA ŠKOL A
Školský rok sa začal a my s chuťou
vstupujeme do nového obdobia a tešíme sa na
všetko, čo nám prinesie.
Nový začiatok prináša aj obzretie sa za
uplynulým školským rokom, jeho bilanciu,
hodnotenie uplynulých dní školského života.
Naša škola má za sebou kus cesty – s úspechmi
aj príjemnými podujatiami.
Aj v minulom školskom roku sme sa
zapojili do niekoľkých projektov:
- Modernizácia vzdelávania – digitálne
vzdelávanie
- Aktivizujúce metódy vo výchove
- Elektronizácia vzdelávacieho systému –
Digiškola
Účasť v týchto projektoch nám trvale prináša
skvalitňovanie vzdelávania pedagógov, škola
získala techniku na vybavenie digitálnej učebne. I posledná trieda, ktorá nemala interaktívnu
tabuľu, sa už ňou môže pýšiť.
Environmentálnu výchovu v škole sme
realizovali zapojením sa do projektov Zelená
škola, Recyklohry, Strom života.
Zdravý spôsob života podporujeme projektami
Mliečna liga a Ovocie do škôl.
Naďalej žiaci svojou vlastnou aktivitou
získavajú prostriedky na podporu nášho
spolužiaka v Afrike cez projekt Adoptuj si
svojho spolužiaka.
Zapojili sme sa do mnohých súťaží –
výtvarných, recitačných, športovej olympiády
málotriednych škôl, naši žiaci boli úspešní pri
riešení úloh Matematickeho klokana
i Všetkovedka.
Vyučovanie sme obohacovali o projektové vyučovanie a naďalej pokračujeme učením čítania
metódou SFUMATO.
Zorganizovali sme množstvo podujatí –
Jesenné tvorenie, Vianočná remeselná dielňa,
Karneval, Mikuláš, Vítanie Jari, Deň Zeme,
plavecký výcvik, divadelné predstavenia, MDD,
Deň otvorených dverí,.... zapojili sme sa
s programom do podujatí organizovaných
obcou.
Ďakujeme rodičom a priateľom školy, ktorí
prispeli 2% z dane nášmu občianskemu
združeniu Radosť v škole. Aj vďaka týmto

NAŠA ŠKÔLKA
Keď nám v júni zaklopal na dvere koniec
školského roka, zavítala s ním aj povinnosť
rozlúčiť sa s kamarátmi, našimi predškolákmi.
Bolo nám cťou zorganizovať krásne podujatie
pre našich 14-tich kamarátov a odovzdať im
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.
Na rozlúčke nechýbali rodičia našich
predškolákov, ktorí priniesli malé občerstvenie.
Pozvali sme pána Ing. Ľubomíra Longauera,
starostu obce, ktorý nám poskytol na túto milú
slávnosť priestor na obecnom úrade. Rozlúčiť
s deťmi sa prišla i Mgr. Drahomíra Kotočová,
riaditeľka tunajšej ZŠ a MŠ a ,samozrejme, ich
pani učiteľky Janka Miková a Zuzka Garajová.
Na úvod všetkých privítala a predniesla príhovor
pani zástupkyňa ZŠ s MŠ, nasledovalo krásne
vystúpenie budúcich prváčikov a slávnostné
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní
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finančným prostriedkom môže každý žiak našej
školy pracovať na informatickej výchove na
svojom notebooku, žiaci môžu rozvíjať svoj
talent v záujmových krúžkoch a my im môžeme
vytvárať v triedach príjemné prostredie.
V spolupráci so zamestnancami obecného
úradu a veľkej pomoci niektorých rodičov sme
upravili školskú záhradu, ponatierali preliezky
a opravili pieskovisko.
Tešíme sa na pokračovanie aktivít v novom
školskom roku 2014/2015 a spolu si prajeme,
aby sme úspešne kráčali cestou vzdelávania
a výchovy.

poločenská

RUBRIKA

NARODENIA
ANDERLE Michal - 21. 07.
URBAN Sebastián - 26. 07.
VOLENTIER Lucas - 06. 08.

SOBÁŠE
21. 06.
BERKO Michal, Kremnica
+ BARTOŠOVÁ Aneta /naša občianka/
23. 08.
DEBNÁR Dušan /náš občan/
+ ŠIŠKOVÁ Eva, Fiľakovo
28.06.2014
MRVÁŇ Milan, Banská Bystrica
+ TEPPEROVÁ Dagmar /naša občianka/

JUBILEÁ
LETNÝ TÁBOR
V dňoch 30.6. – 5.7.2014 sa uskutočnil už
8. ročník detského letného tábora, ktorý
organizuje naša Základná škola s materskou
školou. Rok čo rok pomáhame rodičom detí
vyplniť časť prázdnin zmysluplne a bezpečne.
Tento rok sme strávili týždeň v prekrásnom
prostredí penziónu Košutka v Hriňovej. Milý
kolektív zamestnancov penziónu nám
vychádzal v ústrety vo všetkých našich
požiadavkách. Deti prežili dni bez rodičov
uprostred čistej prírody, vymenili počítačové hry
za turistické topánky. Pani učiteľky Faklová,
Kotočová, Pajtášová spolu s pomocníčkou
Barborkou pripravili pre deti bohatý program.
Boli sme na krásnej vyhliadke, prešli sme sa
k danielej a jelenej obore, vyskúšali sme si
lanovú dráhu, súťažili, tvorili..... Týždeň rýchlo
ubehol, pobyt v tábore zvládli aj malí
predškoláci a našli sa aj takí, ktorým sa nechcelo
odísť.
Mgr. Drahomíra Kotočová, riaditeľka ZŠ s MŠ

predprimárneho vzdelávania. Ďakujeme
pani Drapkovej, ktorá nám upiekla veľkú chutnú
tortu a 14 malých tortičiek so sviečkami. Nech
plamienok, ktorý deti v závere zažali, im ukáže tú
správnu cestu životom.
A nakoniec sme príjemný večer spečatili
tancom a zábavou s hudobníkom Jankom
Juhászom z Detvy, ktorý zdvihol zo stoličiek
nielen deti, ale aj ich rodičov a všetkých
prítomných.
Verte, či neverte, tento deň bol pre mňa
jedným z najdojemnejších dní v roku.
Môžeme byť na seba hrdí – všetci, ktorí sme
vzájomnou spoluprácou rodič – učiteľ – dieťa,
dosiahli to, že z malých neistých ustráchaných
bytostí sa stali po pár rôčkoch smelí a šikovní
predškoláci, ktorých čaká ďalšia etapa v živote.
A deti, vám ďakujeme tiež, pretože tak, ako sa vy
učíte od nás, my dospelí sa dokážeme veľa naučiť
práve od vás.
Jana Miková, zástupkyňa MŠ
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ANTOŠÍKOVÁ Mária - 88 rokov
DOBIAS Pavol - 75 rokov
KAPUSTOVÁ Anna - 82 rokov
KUKLOVSKÁ Anna - 84 rokov
MICHÁLEKOVÁ Mária - 70 rokov
MORVAYOVÁ Anna - 70 rokov
MRENICOVÁ Mária - 70 rokov
URBANCSOKOVÁ Irena - 81 rokov

ÚMRTIA
Berky Ján - 57 rokov
Gyürkyová Božena - 76 rokov
Tomáška Pavol - 83 rokov
Bučková Kvetoslava - 56 rokov
Hrončeková Viera - 61 rokov
Mlynárčik Ján, Ing. - 64 rokov

PROGRAM KULTÚRNYCH AKCIÍ
PORIADANÝCH OcÚ
15. 10. - Uvítanie detí do života
22. 10. - Stretnutie seniorov

Vlkanovčan
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KLUB

ôchodcov

V našom klube dôchodcov sa schádzame
pravidelne raz mesačne. Sú to krásne chvíle,
keď človek príde za človekom, lebo túži po jeho
blízkosti.
V minulom období sme ukázali šikovnosť
našich žien a ich kuchárske umenie pri varení
fučky a pirohov na Dni obce Vlkanová, v Badíne
i Hronseku.Všade sme boli úspešné.
V našom klube prevláda meno „
Anna“,preto v tento deň už tradične varíme
guľáš, posedíme si pri pesničke, roky nerátame,
len si hovoríme: „ Aká krásna je naša jeseň
života.“
Absolvovali sme spoločný výlet za krásami
prírody do Červeného Kláštora a Levoče,
obdivovali sme historické pamiatky – Radnicu,
Kostol Sv. Jakuba, Mestský park, meštianske
domy. Splavili sme na pltiach rieku Dunajec
v Národnom parku Pieniny.
Vzácnou udalosťou boli oslavy našich
jubilantov, ktorí sa dožili 70 rokov svojho života
- pán Ján Halaj, p. Anna Morvayová, p. Mária
Michálková. S krásnym kvetom sme im popriali
pevné zdravie, radosti, životného uspokojenia a
ešte veľa krásnych dní v ďalších rokoch života.

NÁŠ RECEPT
Recept na jablkovú výživu
Tohtoročná úroda jabĺk umožňuje gazdinkám vymýšľať rôzne jablkové dobroty. My
vám prinášame recept na pochúťku, ktorú
poznáme všetci z detstva.

Jeseň – čas na správne kompostovanie
Starostlivosť o záhradu počas roka prináša
množstvo organického odpadu. Práve v tomto
čase mnohí z nás vykonávajú posledné práce pri
zbere úrody a čistení svojich pozemkov. Čo
s odpadom, ktorý po práci ostane? Niektorí
majitelia ho vyhadzujú do kontajnera, iní ho
spaľujú a znepríjemňujú tak život susedom
v okolí.
Ak nám záleží na prírode a životnom
prostredí, premeníme ho na kvalitné
hnojivo.
Vyrobiť kvalitný kompost v priebehu niekoľkých
mesiacov nie je nemožné. Dôležitý je :
Správny výber kompostéru, ktorý ochráni
biomasu pred nástrahami počasia. Počas dažďa
sa z neho nevyplavia živiny, v teplých a veterných dňoch kompost nevysychá.
SUDOKU

Výber miesta
Kompostér uložíme na svojom pozemku tak,
aby neprekážal susedom. Nesmie byť v blízkosti
zdroja pitnej vody, musí byť v priamom
kontakte so zemou. Miesto vyberieme tak, aby
bol ku kompostéru dobrý prístup s dostatočným priestorom pre manipuláciu.
Čo môžeme zužitkovať:
Do kompostu môžeme dávať trávu, lístie, seno,
slamu, burinu, hnoj, trus, piliny, drevnú štiepku,
kávu, čaj, podrvené škrupiny z vajec, zvyšky
z čistenia zeleniny,.......
Zvyšky varených jedál pridávame len v malých
množstvách a ak tak robíme, musíme ich premiešať so suchými časťami bioodpadu.
Do kompostu nepatria:
Zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, sklo, plasty,
kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhynuté
zvieratá,...
Ak dodržíme základné podmienky, to znamená
rôznorodú skladbu kompostu, optimálnu
vlhkosť (v období veľkého sucha môžeme
kompost polievať odstátou vodou), dostatok vzduchu, získame
kvalitné hnojivo.
Kedy je kompost
zrelý?
Keď má hnedú až
tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú
štruktúru, nezapácha, ale vonia ako lesná
pôda.
DK
BLUDISKO

Potrebujeme: 4kg jabĺk, 2 balíčk y
vanilkového cukru, 3 polievkové lyžice cukru,
šťavu z polovice citróna.
Postup: Jablká očistíme, pokrájame na menšie kúsky a dáme variť do väčšieho hrnca. Komu
sa nechce, nemusí ani šúpať, môže pokrájať aj
so šupkou. Podlejeme asi 2 dcl vody, pridáme
cukor, vanilkový cukor a citrónovú šťavu podľa
chuti.
Keď sa jablká rozvaria, rozmixujeme ich ponorným mixérom, plníme do zaváracích fliaš,
uzatvoríme a sterilizujeme 25 minút. Horúce
vyberieme, prevrátime hore dnom a necháme
vychladnúť pri izbovej teplote.
Výživu podávame hlavne deťom, najlepšie
s piškótami.

Harmonogram obsadenosti kultúrnej sály
Deň/hod.
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13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Tatiana Jánošová

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
KICK BOX
VELCON
AEROBIC
ZŠ MŠ Súkromná ZŠ MŠ Súkromná ZŠ MŠ Súkromná MUDr. Kvartek
Minifutbalový klub Vlkanová
AEROBIC
Stolno-tenis. klub
MUDr. Kvartek
KICK BOX
DHZ Vlkanová
Minifutbalový klub Vlkanová
MUDr. Kvartek
Minifutbalový klub Vlkanová
DHZ Vlkanová

ZASMEJME SA
Hádanka: Prečo stojí bocian na jednej nohe?
Lebo keby zodvihol aj tu druhú, tak by padol.

19:00 - 20:00
AEROBIC S Lenkou
AEROBIC S Lenkou

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.
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