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Čaro Vianoc je v rodinnej pohode, sviatočnej atmosfére, pokoji voľných dní,
ale najmä v blízkosti ľudí navzájom a v blízkosti Boha k ľuďom:
veď v tajomstve vtelenia Božieho Syna, ktoré sa uskutočnilo v narodení
dieťaťa Ježiša, sám Boh urobil krok lásky ku nám; ukázal nám tak, ako sa my
môžme priblížiť k Nemu: cez dobrotu a lásku k ľuďom.
Krása Vianoc je v tajomstve lásky - božskej i ľudskej; nech Vám všetkým Ježiš
Kristus štedro nadelí z tohto tajomstva v samotné sviatočné dni, ako aj
v každý deň nového roka.
Miloš Jakubík, farár farnosti Badín

Boh je láska, a kto zostáva v láske,
zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
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Sú udalosti, ktoré sa s pevnou viazanosťou
cyklicky každým rokom opakujú. Majú svoj
pravidelný čas i náplň.
K príležitostiam, ktoré majú zachovaný svoj
ustálený rytmus, patria Vianoce. Prichádzajú
v tom istom období a sú očakávané. Prečo?
Pre darčeky? Pre stoly plné rôznych jedál? Pre
blikajúce svetielka vianočných stromčekov?
Ľúbivé tóny vianočných piesní? Pre stretnutia
v rodine, s priateľmi, pre rozprávky na televíznych obrazovkách? Iste, aj to patrí k Vianociam.
Tvorí ich vonkajší kolorit. No podstata, prečo sú
Vianoce stále žiadané, je inde. Je ukrytá v posolstve lásky, ktoré k nám prichádza z neba.
Lásky, ktorá nezatracuje, neodcudzuje, ale ktorá
prijíma, ktorá sa dáva. Tak to môžeme počuť na
pozadí slov anjela z neba.
Keď sa nebo otvorilo nad betlehemskými
lúkami, kde pastieri pásli svoje stádo, zaznelo:
„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám
dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je
Kristus Pán.“ V slovách anjela jasne znie línia
Božej zachraňujúcej moci, ktorú je možné
prijať, ktorou je možné žiť.
Jeden z tých, ktorý vzácny dar Božej lásky
prijal, ktorý pochopil obsah slov – vám bol daný
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán - bol apoštol Ján.
Ako učeník Ježiša Krista, každým dňom bol
konfrontovaný Jeho láskou. Vo všetkom, čo
Ježiš konal, hovoril, v každom čine bola láska,
ktorá dvíhala, povzbudzovala, posilňovala
človeka. Ján nielen videl, ale aj sám pocítil
dosah tejto lásky na svojom osobnom živote.
Otvoril sa tejto láske a láska Božia ho napĺňala.
Stala sa určujúcou silou celého jeho života.
Preto sa právom s Jánom spája označenie:
apoštol lásky. Jeho posolstvo lásky je
autentickým svedectvom človeka, ktorý
neodsunul objatie Božej lásky, ale bol ňou
preniknutý. Preto Jánov život nemohol byť
iným, ako životom lásky.

Kto prijme lásku Božiu do svojho života,
nemôže žiť inak, len mocou lásky. Zostáva v láske
a nechce sa od nej vzdialiť. Láska sa stáva jeho
poslaním, úlohou, náplňou, ktorú radostne
koná, vydáva o nej svedectvo. Tak ako Ján, alebo
aj ako pastieri. Pastieri naplnení skúsenosťou
s narodeným dieťatkom, pri ktorom pocítili
dotyk Božej lásky, vrátili sa do bežného života.
Nezostali kdesi mimo. Prišli do všednosti dňa,
ale iní. Šťastní. Za poznanie, ktorého sa im
dostalo. Chválili Boha a oslavovali Ho.
Volanie Božej lásky sprevádza vianočný čas.
Počúvajme ho s otvoreným srdcom, aby prúd
Božej lásky nami prenikol. Posilnil a naplnil.
Ukázal cestu, ktorou smieme a máme ísť.
Prajem požehnaný a láskou naplnený čas.
Anna Jakušová,
evanjelická farárka CZ ECAV Hronsek

Vážení spoluobčania,
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.
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.
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce

Chodenie s betlehemom, 1953. Ústav etnológie SAV.

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
Krásne sviatky vianočné želá
redakčná rada
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Vlkanovčan
Milí spoluobčania, poslanci,
ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili
vo voľbách. Chcem Vás ubezpečiť, že budem
i naďalej pracovať na rozvoji našej obce tak, aby
sme boli všetci na Vlkanovú hrdí.
Chcem osloviť aj tých, ktorí ma nevolili a uistiť
ich, že budem starostom všetkých občanov
a pomáhať všetkým tak, aby sa aj oni mohli
aktívne spolupodieľať na rozvoji našej obce.
K tomu, aby sme dospeli k stanovenému cieľu
je samozrejme potrebné, aby každý priložil
„ruku k dielu“. V prvom rade potrebujeme
vedieť, čo vás najviac trápi, čo je potrebné
zahrnúť do rozpočtu obce a pod. Každá rada,
každý príspevok je pre nás cenný. Na základe
vašich pripomienok sa budeme snažiť tieto

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
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zahrnúť do cieľov, hlavných úloh obce a podľa
možnosti ich realizovať.
Som prístupný na všetky formy komunikácie,
rád sa s Vami stretnem, ale môžete mi aj napísať,
poslať mail a pod. S každým príspevkom sa
budem zaoberať, každý názor na zlepšenie
života obce je pre mňa cenný.
Vzhľadom k tomu, že chceme čo najskôr
pripraviť reálny rozpočet obce, chceme čo
najlepšie optimalizovať príjmy a výdaje, chcem
Vás aj touto cestou požiadať o spoluprácu.
Napíšte mi, prosím Vás, mailom
starosta@vlkanova.sk, poštou, alebo mi priamo
doneste na obecný úrad písomne vaše
námietky, postrehy, návrhy riešení a pod., pokiaľ
je to možné, do 31.12.2014. Urobím všetko, čo
bude v mojich silách a verím, že i zastupiteľstvo
ma podporí, aby finančný rozpočet a úlohy,

ktoré si stanovíme na nasledujúce obdobie
budú predstavovať záujmy väčšiny obyvateľov
obce.
Určite nebude možné splniť prianie každého
občana. Keby som to sľuboval, nehovoril by
som pravdu. Nemáme na všetko finančné, ani
ľudské prostriedky. Zostavíme ale hlavné ciele,
hlavné priority a tie sa budeme snažiť
realizovať.
A s vašou pomocou plniť.
Na spoluprácu s vami sa teším. Verím, že
spoločne dosiahneme splnenie všetkých
predsavzatí.
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce

Mikulášske popoludnie

Za starostu obce bol zvolený:
Ľubomír Longauer, Ing.,
Nezávislý kandidát, 307 hlasov

Mikulášske popoludnie 2014 obce Vlkanová
na nádvorí Kaštieľa Bocian.

... výrobky detí zo ZUŠ Vlkanová...

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
v poradí podľa počtu získaných platných
hlasov:
1. Pavol Vozár, Ing., NOVA, 261 hlasov
2. Juraj Kotoč, Ing., Nezávislý kandidát, 259
3. Tatiana Čellárová, Mgr., NOVA, 241
4. Miroslav Čief, Nezávislý kandidát, 215
5. Marian Dian, Ing., SMER-SD, 202
6. Jaroslav Líška, Nezávislý kandidát, 199
7. Pavol Horňák, Nezávislý kandidát, 198
8. Jozef Debnár, Ing., KDH, 174
9. Zuzana Sitárová, SIEŤ, 172

Z predajnej ponuky... vianočné ozdoby...
... sladké potešenie vyčarované
rukami žien z Klubu dôchodcov...

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:
1. Jaroslav Dian, Mgr., SMER-SD, 153 hlasov
2. Erik Hamza, SDS, 142
3. Július Kapusta, SIEŤ, 131
4. Igor Kostka, SIEŤ, 130
5. Miroslav Drozd, Bc. ,SMER-SD, 129
6. Ondrej Kapusta, SNS, 129
7. Peter Richter, SNS, 112
8. Ján Kapusta, SNS, 90
9. Matúš Klesniak, TIP, 86
10. Pavel Marko, Ing., NP, 85
11. Marian Lepieš, TIP, 79
12. Marian Lepieš, TIP, 62

Členky miestneho Klubu
dôchodcov piesňou a starosta
obce Vlkanová slovami popriali
prítomným krásne sviatky.

... symbol Vianoc ... trubičky...

... záujem návštevníkov
vzbudili majstri z Ľubietovej...
... magické čaro...liatia olova...

... že stromček svieti,
poďakovanie patrí
miestnemu hasičskému
zboru...
Foto: Mgr. Tatiana Čellárová

Sľub starostu obce Vlkanová Ing. Ľ. Longauera
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Vianočný príbeh na zamyslenie
Škoda, že je to stále aktuálne....!
Zdravím ťa, Pane Ježišu. Volám sa Janko. Taký
Janko, nie malý, nie veľký, ale som. Počul som,
Pane Ježišu, že sa máš narodiť. No zamysli sa nad
svojim príchodom. Najprv sa všetci tešia, že
prídeš na tieto sviatky, že bude štedrý večer,
hviezda, darčeky a potom...

15. októbra 2014 sme na Obecnom
úrade uvítali do života deti narodené
v tomto roku. Prajeme im veľa zdravia.
Vitajte medzi nami:
Lea Christine Baur
Vierka Balážová
Lenka Vicianová
Róbert Šušlík
Dorota Sýkorová
Alexandra Trnovcová
Alžbeta Pániková
Boris Ján Baran
Nikola Belanová
Šimon Frnda
Miroslava Bertová
Eliška Sagitariusová
Michal Anderle
Sebastián Urban
Lucas Volentier

Dedo Laco mi hovoril, že keď som sa mal narodiť,
tak mamka plakala... od radosti, ocko sa tiež tešil.
Sám mi urobil postieľku a hovoril, že keď sa ten
poklad ( to akože ja) narodí, tak s ním bude
chodiť na prechádzky, bude jazdiť bicyklom a
ešte všeličo iné...
Narodil som sa a čo...? Ocko stále sedí v práci.
Mamka si robí doktorát, magistra alebo niečo
také, a ja som stále sám. Ježiško, zamysli sa nad
tým príchodom, či sa ti oplatí?! Keď sa chcem
s rodičmi porozprávať, tak počujem: „Janko,
nemám čas, musím ísť na nákup.“„Janko, musím
ísť ku kaderníčke.“ „Janko, chcem si pokojne
prečítať noviny.“„Janko, mám veľa práce.“
Mám všetko: vlastnú izbu, pekné oblečenie,
video, počítač, satelitnú anténu...“ Bližšie
sveta“.... A prečo stále ďalej od mojich rodičov?
Vraciam sa zo školy, oni ešte nie sú doma.
Vychádzam ráno z domu, oni už doma nie sú.
Ockovi dokonca ani nemám kedy povedať, že
som už druhák. Sestru ani brata nemám, lebo
rodičia povedali, že na to teraz nemajú čas. Psa
mi tiež nechcú kúpiť, lebo hovoria, že som
nezodpovedný. A čo je to zodpovednosť ? Od
koho a kedy sa ju mám naučiť ?! Ty sa, Pane
Ježišu, zamysli nad tým príchodom na svet!
Nasľubujú ti rôzne veci, akože sa budú tešiť, a
potom aj tak zostaneš sám. Naozaj si ten svoj
príchod rozmysli...

poločenská

RUBRIKA

SOBÁŠE
4.10. vo Vlkanovej
Páleš Rastislav, + Kekeláková Terézia
18.10. 2014 v Hronseku
Mala Michal + Mečiarová Stanislava,

JUBILEÁ
BECLEROVÁ Mária 84 rokov
HRONCOVÁ Eva 83 rokov
LAŠŠÁKOVÁ Elena 83 rokov
TEREMOVÁ Anna 81 rokov
MRENICA Pavel 75 rokov
RENTKA Ondrej 70 rokov
SEDLÁK Stanislav 70 rokov

ÚMRTIA
LAMPER Ľubomír, 62 rokov

PROGRAM KULTÚRNYCH AKCIÍ
PORIADANÝCH OcÚ
Vlkanovský ples - II. ročník
Zabíjačka - Vlkanovský fašiang
Zápis do školy

Tvoj Janko

NAŠA ŠKOL A
Predvianočné aktivity našej školy
Vianočná akadémia
Rok sa s rokom stretol a opäť prišiel čas
rozsvietiť vianočný stromček a tešiť sa na
príchod Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny. I keď to
bolo bohužiaľ bez snehu, ktorý k tomu akosi
neodmysliteľne patrí, ale s o to väčšou radosťou
a zábavou, o ktorú sa postarali deti našej
Základnej školy so svojím programom na
tohtoročnej Vianočnej akadémii 17. 12. 2014.

a aj mamičky sa priučili niečomu novému
a odniesli si vlastnoručne vyzdobený tanierik.
Sme veľmi radi, že už tradične navštevujú naše
dielne zamestnanci Stredoslovenského
osvetového strediska a ďalší ľudoví remeselníci,
ktorí vždy radi strávia čas s deťmi, naučia ich
niečo nové a odmenou im je„len“ detská radosť.

Vianočné tvorivé dielne
Pani učiteľky so Základnej školy s materskou
školou pripravili pre deti a ich rodičov„Vianočné
tvorivé dielne“, ktoré sa uskutočnili 15.12.2014
v sále pri Základnej škole. Dielne mali veľký
úspech. Detičky zo škôlky i žiaci základnej školy
boli hrdí na svoje vyzdobené medovníčky,
vyrobili si vianočné svietniky, ozdoby z drôtu,
pracovali na hrnčiarskom kruhu, plietli košíčky
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Navštívil nás Mikuláš
Vzácnu návštevu privítali deti v sále pri
Základnej škole 8.12.2014. Tak ako každý rok,
tak aj tento,prišiel so sladkou odmenou Mikuláš
spolu s pomocníkmi – s anjelom a čertom. Deti si
pozreli rozprávku O smutnej princeznej a po
predstavení im za básničky Mikuláš nadelil
sladké balíčky.

Vlkanovčan
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KLUB

ôchodcov

V lesku strieborných vláskov
je opravdivou kráskou.
Dôstojná, usmievavá, pokojná...
Jeseň v živote človeka i prírody má rozličné
podoby. Krásna, pestrofarebná i ponurá, smutná. V kolobehu života sa s nimi stretávame.
Možno sa to deje i preto, aby sme si vážili
v spektre rôznych chvíľ tie pekné. Aby sa ony
jagali ako drahé kamene. Čas je neúprosný.
V rovnakom tempe pulzuje. Každým novým
ránom prideľuje šance. Jeho kolobeh ukrajuje
nebadane z našich dní.Tak nejako sa míňa rôčik
za rôčikom. Až nastane jeseň.

Tento čas je venovaný našim seniorom, ktorí žijú
v našej obci. 22. októbra vo večerných hodinách
sa stretli naši seniori na podujatí venovanom
práve im. Starosta obce, Ing.Ľubomír Longauer,
svojím príhovorom a kvietkom poďakoval spoluobčanom, že prijali pozvanie na túto slávnosť,
že prejavili rozmer, ktorý je tak potrebný
–spolupatričnosť. Slová úcty a vďaky v tento
deň patrili aj členom Klubu dôchodcov v obci
Vlkanová, ktorí svojou prácou a aktivitami
pomáhajú budovať meno obce. Tí, ktorí v ten
podvečer prišli, za oslavu považujú aj to, že sa
môžu tešiť zo spoločnej prítomnosti.
Seniorov prišli pozdraviť žiaci tunajšej základnej
a materskej školy slovom a piesňou. Večer sa
niesol v duchu dobrej nálady, ktorú hudbou a
spevom vyčarili pán Pavol Kúš s pani Renátou
Kapustíkovou.

Starosta obce poprial jubilantom, aby v živote
objavili ešte veľa krásnych chvíľ, aby ich v ďalších rokoch sprevádzala len láska, porozumenie
a pokoj v duši.

V kalendári sú rôznym dňom pridelené také či
onaké sviatky, či pamätné dni pripomínajúce
rôzne povolania . Október ako symbol jesene je
obdobím, v ktorom sa stretávame s tými,
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a slová
podopreté životnými skúsenosťami. Človek nie
je krásny len vtedy, keď má pružný krok. Čaro
krásy spočíva v láskavosti, čo sa mu zračí v oku,
v slovách vyjadrujúcich lásku a porozumenie,
v širokom srdci plnom pochopenia.

Milí naši seniori, za redakciu
„VLKANOVČANA“ prajeme vám
pevné zdravie, veselú myseľ,
veľa úsmevu, elánu a radosti
zo života.
Nech je pre vás jeseň života plná
farieb, z ktorých každá bude
znamenať jedno krásne prežité
obdobie vášho života.

Na prahu najväčších sviatkov v roku, keď sa
stretáva rodina , je ešte jeden sviatok, ktorý si
zaslúži našu pozornosť. Je to čas, v ktorom sa
skláňame s úctou pred tými so striebornými
vlasmi, pred tými, čo už nemajú strmý krok.

Mgr.Tatiana Čellárová

VIANOČNÝ RECEPTÁRIK
Šťavnatý čokoládový koláč
Cesto: 5 vajec, 1 hrnček kryštálového cukru,
1 hrnček polohrubej múky, 1 hrnček granka,
1 hrnček oleja,1 prášok do pečiva.
Na poliatie:1/2 hrnčeka uvarenej osladenej
nescafé, malinový lekvár na potretie.
Poleva: 2,5 dl smotany na šľahanie, 200 g
čokolády na varenie.
Postup: Cesto – všetky suroviny treba zmiešať,
vyliať na vymastený, múkou vysypaný plech
a pri teplote 180 stupňov 35–45 minút piecť.
Hneď po vybratí z rúry pokvapkať kávou,
nechať vsiaknuť a potrieť lekvárom. V smotane
na šľahanie rozpustíme čokoládu, spolu
uvaríme a vylejeme na cesto. Potom sa už
nestíha krájať, čo je taký dobrý.

Starosta obce osobitne pozdravil spoluobčanov, ktorí sa dožili životného jubilea 65 rokov,
70 a 75 rokov.
Medzi najstarších obyvateľov Vlkanovej patria:
Irena Urbancsoková, 81 rokov
Anna Teremová, 81 rokov
Anna Karkalíková , 81 rokov
Terézia Pijaková, 82 rokov
Júlia Lepiešová, 82 rokov
Anna Kapustová, 82 rokov
Elena Laššáková, 83 rokov
Jozef Kuklovský, 83 rokov
Eva Hroncová, 83 rokov
Anna Kuklovská, 84 rokov
Mária Beclerová, 84 rokov
Eva Šimová, 87 rokov
Mária Antošíková, 88 rokov
Mária Uhrínová, 89 rokov

VIANOČNÉ SUDOKU
SVIATOČNÝ KAPRÍK alebo Rybacia
sekaná v maslovom ceste
Cesto: 120 g masla,250 g hladkej múky, 1 žĺtok,
soľ.
Plnka: 400 g rybacieho mäsa (najlepšie z kapra),
1 cibuľa, korenie na ryby, 100ml smotany na
šľahanie, 2 vajcia, mleté čierne korenie.
Postup: Zmäknuté maslo vypracujeme
nahrubo s múkou tak, aby vznikli „žmolky“.
Potom pridáme žĺtok, asi 40 ml vody a štipku
soli. Vypracujeme cesto a necháme ho odležať
v chladničke. Rybu zbavíme kostí, nasekáme
alebo pomelieme spolu s cibuľkou a dochutíme
koreniacou zmesou. Pridáme smotanu a všetko
spojíme 1 vajcom, dochutíme soľou a korením.
Cesto rozvaľkáme na tenký plát a vykrojíme
z neho 2 rovnaké ryby v tvare kapra. Na jednu
časť dáme plnku a prikryjeme druhou časťou.
Spoje potrieme rozšľahaným vajcom a dôkladne spojíme. Rybu tiež potrieme vajcom. Zo
zvyšku cesta urobíme šupiny, oči, prilepíme na
rybu a znova potrieme vajcom. Položíme na
mastný papier a pečieme vo vyhriatej rúre pri
teplote 180°C asi 40 minút dozlatista.

Nenechajte sa odradiť vyššou náročnosťou úlohy, na riešenie máte predsa čas počas celých vianočných sviatkov.

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.

ZASMEJME SA
- Mamiiii ja by som chcela na Vianoce psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!
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