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Stále teplejšie lúče slnka premohli
zimu...; stromy, ktoré boli dlho
zdanlivo mŕtve, pučia; zakvitnú lúky
a záhrady; odkladáme zimníky,
rukavice a čiapky, lebo nastala jar.
Prišla aj bez nášho pričinenia.
Snáď sa uskutoční aj to, že ľahostajnosť
sa zmení na záujem, zloba na dobrotu,
lenivosť premôže angažovanosť, ľahkovážnosť sa premení na zodpovednosť,

Vitaj jar!
„Morena, Morena, kde si prebývala? Tam hore,
tam hore, v tej tmavej komore. Čo si tam robila?
Mlieko som mútila ... Morena, Morena, kde si
prebývala?“
Týmito slovami sa v minulosti prihovárali
dievčatá Morene, ktorú spievajúc nosili po
dedine. Vynášanie Moreny je jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do
dnešných čias. Vykonával sa koncom zimy
(najčastejšie na Smrtnú nedeľu – 2 týždne pred
Veľkou nocou) .Vyjadroval túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé
slnečné lúče. Tento zvyk má korene už v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že
prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých
konanie možno ovplyvniť. Morena bola
symbolom zimy, preto ak ľudia chceli jar, museli
ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Slamenú
figúru oblečenú do ženských šiat nosili diev-

podvody a nespravodlivosť na čestnosť,
bezhlavý konzum nahradíme tvorivosťou a nad sebectvom zvíťazí láska. To sa
môže stať a bolo by to dobré; ale táto
premena sa bez nášho pričinenia
neuskutoční!
Základom každej obrody či znovuzrodenia je veľkonočná udalosť Ježiša
Krista: On podstúpil smrť dobrovoľne
a z lásky a z Božej moci žije. Z tohto
veľkonočného tajomstva Ježiša Krista
pramení jednak naša viera, že dobré sa
nakoniec predsa len uplatní, a jednak aj
duchovná energia, v ktorej všetko, čo v sebe nesie znaky rozkladu a smrti odložíme a necháme v sebe zvíťaziť to, čo je pre
krajší život.
Veľkonočná udalosť Vzkriesenia sa teda
sprítomňuje a aktualizuje v našom svete
a v našom čase cez nás.
Radujme sa - Ježiš Kristus zvíťazil nad
smrťou. Požehnané a milostiplné slávenie Veľkej Noci, ktoré Vám zo srdca
prajem, nech vedie k víťazstvu dobrého
aj v nás!
Miloš Jakubík,
farár farnosti Badín

čatá po dedine, pri potoku ju vyzliekli, zapálili
a hodili do vody.
Aj keď nás tohtoročná zima veľmi „nepotrápila“, v piatok 20. marca v popoludňajších hodinách sme vypustili symbolicky zimu aj z našej
obce a programom, ktorý nacvičili deti z Materskej školy pod vedením pani učiteľky Zuzky
Garajovej a žiaci Základnej školy pod vedením
pani učiteľky Márie Faklovej sme privítali jar.
Drahomíra Kotočová
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K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili,
na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Vám praje REDAKCIA
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Vážení spoluobčania,
Vážení občania!
Nech je slávenie Veľkej noci aj v tomto
roku pre Vás prameňom nádeje, radosti
a pokoja. Nech zdravie, šťastie a úsmev
žiaria z Vašich tvárí, to zo srdca Vám
želám k sviatku jari.

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v prvom
čísle nášho Vlkanovčana v roku 2015. Ubehli
prvé mesiace nového roka. Za nami sú novoročné plány, predsavzatia a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka
2015 chceli uskutočniť. V súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť
a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili,
vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. Na tom
dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci
začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas
nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že vy, občania ste
prežívali úspechy Vlkanovej a všetky pozitívne
udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní
obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa
robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, vášho života vo Vlkanovej. Napriek dobe
v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí,
techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným
finančným zdrojom som presvedčený, že
zveľaďovať Vlkanovú a zvyšovať úroveň kvality
života v našej obci sa nám spoločnými silami
darí. Rok 2014 sa niesol v znamení investičných
stavieb a rekonštrukcií. Dominovala rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice, oprava obecných budov,
výstavba detského ihriska, zakúpenie nových
zariadení k obecnej technike, spracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
základnej školy. Príroda, ale aj občania a návštevníci obce iste ocenili systematické
odstraňovanie divokých skládok v našom
katastri, ktoré sa stávajú miestom oddychu
a relaxu mnohých ľudí. No nielen stavebným
ruchom žije obec. Kultúra, šport a duchovná
oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života obce.
Uskutočnilo sa množstvo kultúrnych a športových podujatí. Od neodmysliteľnej zabíjačky
a obecného plesu, cez pálenie Moreny, stavanie
Mája, MDD, splavovania Hrona, Dňa obce Vlkanová, uvítanie nových občanov do života,
stretnutie so seniormi až po mikulášsku nádielku a Vianočný trh. Členovia hasičského zboru
zorganizovali u nás súťaže hasičského športu,
v ktorom boli naši mladí hasiči úspešní.
Pokračovanie na str. 2
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Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie
všetkého čo sa urobilo. V tieto jarné dni je však
potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré sú pred
nami a naplánovať to všetko, čo je ešte potrebné urobiť. Aj v tomto roku má obec mnohé
plány. Pokračujú práce na rekonštrukcii
hasičskej zbrojnice a zvoničky, projektovej
dokumentácii k výstavbe zberného dvora
a ďalších. Sú potrebné nové nátery fasády
obecného úradu a pokračovať budeme na
oprave obecných budov. Na základe vyjadrenia
občanov pristúpime k vypracovaniu projektovej dokumentácie k výstavbe kanalizácie.
Nezabúdame ani na mladých spoluobčanov.
Pripravujeme výstavbu ihriska - oddychovej
zóny pre adrenalínové športy. Čakáme na výzvy
na projekty zo zdrojov EÚ. Ako som už spomenul, máme pripravené projekty na rekonštrukciu ZŠ, infraštruktúru pre cestovný ruch, cez
pozemkový úrad riešime vysporiadanie
pozemkov pod komunikáciami, aby sme mohli
pristúpiť k rekonštrukcii ulíc – vybudovaniu
asfaltových povrchov. Realizácia týchto plánov
je iste potrebná. No vyžaduje si okrem ľudského úsilia a techniky aj financie. Obec v roku
2014 získala prostriedky z ministerstva hospodárstva vo výške 120 000 €, z nevymožiteľných
pohľadávok vďaka predaju bývalého areálu
PREFA firme HTMAS sme získali finančné
prostriedky vo výške 55 200 €. Na konci roka
2014 nemala obec Vlkanová žiadny úver. Obec
Vlkanová uzavrela rok s prebytkovým plnením.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať,
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vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie.
Zákon o obecnom zriadení jasne delí kompetencie, ktorými v obci disponuje starosta a ktoré
sú výhradnou právomocou kolektívneho
orgánu - obecného zastupiteľstva. Poslanci
rozhodujú o všetkom podstatnom, čo sa v obci
deje. Schvaľujú investície, rozdeľujú príjmy obce
na použitie pre zabezpečenie chodu obce
a obecného úradu, uznášajú sa na všeobecne
záväzných nariadeniach, ktorými stanovujú
napríklad výšku daní a poplatkov, ktoré v obci
platíme. A to zďaleka nie je všetko. V skratke sa
však dá tvrdiť, že ak sú poslanci v obci aktívni
a plnia priebežne svoje sľuby z kampane, občania by mali výsledky ich práce vidieť. Malo by sa
dať jednoducho posúdiť, či o svojej práci
poslanca len hovoria, alebo ju aj reálne v prospech všetkých konajú. Takmer všetko, o čom
rozhodujú, sa dá vyjadriť textom, tabuľkou,
grafom, fotografiami alebo videom. A presne o
to sa budeme nasledujúce 4 roky snažiť. Predkladať Vám výsledky svojej činnosti, aby ste
mohli zhodnotiť kvalitu i množstvo odvedenej
práce vo Váš prospech.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Občas mám pocit, že sa z našich vzťahov vytráca
milé slovo, tolerancia a úsmev. Občas sme k sebe

Z činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru Vlkanová
Obyvatelia posudzujú život v obci z rozličných
aspektov. Jedným z nich je, ako obec vytvára
priestor a podporuje činnosť záujmových
združení.
Neoddeliteľnou súčasťou života ľudí vo Vlkanovej je existencia a práca v DHZ, ktoré má vo
Vlkanovej dlhoročnú tradíciu – konkrétne t. r.
88 rokov. 31. januára 2015 sa konala v sále
Obecného úradu vo Vlkanovej výročná členská
schôdza . Hlavnú správu o činnosti hasičského
zboru predniesla pani Dagmar Schmidtová,
predsedníčka DHZ. Vo svojej správe, kde hodnotila prácu za rok 2014 , uviedla, že v uplynulom roku bolo uskutočnených 8 výborových
a 1 členská schôdza.
Práve aktivita členov bola predmetom kritiky
a nespokojnosti zo strany výboru DHZ. Počet
členov v DHZ sa znížil na 81,keď pre pasivitu
bolo vyradených 17 členov. V hasičskom zbore
má zastúpenie aj 24 žien.
Práca v sledovanom období bola orientovaná
viacerými smermi, a to na požiarnu ochranu
obce, bojaschopnosť hasičského zboru,
udržiavanie zverenej techniky, výstroja a výzbroje, prácu s deťmi a mládežou, športovú
činnosť, vzdelávanie hasičov DHZ.
Vzdelávanie sa týkalo školenia zásahového
družstva, štyroch vodičov, piati hasiči získali
odbornosť tretieho stupňa, šiesti sa zúčastnili
školenia strojník – technik. Po absolvovaní boli
účastníkom školenia odovzdané certifikáty.
Súťaže sú súčasťou vonkajšej reprezentácie
činnosti členov DHZ. Preveria nielen zdatnosť,
výkonnosť, ale aj pripravenosť svojich členov.
Pripravenosť a výkonnosť je do veľkej miery
ovplyvnená kvalitou a počtom vykonaných
cvičných zásahov. V súťažiach sa zúročí to, čo si
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družstvo nacvičilo. V našej DHZ bolo v roku 2014
zostavených 6 súťažných družstiev, a to dve
mužské, dve ženské a po jednom z dorastencov
a dorasteniek. DHZ reprezentovalo aj družstvo
Plameň – deti, ktoré sa predstavili dvakrát
v Brusne a raz vo Vlkanovej.
Ako dopadli naše družstvá v súťažiach? Zúčastnili sa 15 súťaží, ktoré organizovali DHZ v obciach ako vyhlasovatelia. Najlepšie sa darilo
dorastenkám, ktoré sa trikrát umiestnili na
1. mieste, a to v Plešivci, Jasení a Medzibrode na
okresnom kole. Rovnako sa trikrát umiestnili na
treťom mieste (Badín, Bartošova Lehôtka,
Vlkanová).
Neoddeliteľnou súčasťou, bez ktorej sa život
v DHZ nezaobíde , sú odpracované brigádnické
hodiny.
Keďže sa v obci rekonštruuje zbrojnica, svojpomocne hasiči zabezpečovali niektoré práce
v súvislosti s jej rekonštrukciou, ako aj pri starostlivosti o hasičskú techniku. Naši členovia
DHZ boli súčasťou organizačno-technickej
výpomoci ako asistenčné hliadky pri kultúrnospoločenských akciách v našej ako i okolitých
obciach. Spomedzi všetkých spomenula účasť
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zlí a ľudí vidíme iba v negatívach. A preto k mojim želaniam patrí, aby sme mali viac pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac
usmievali a snažili sa chápať ľudí, ktorí sú
v našom okolí. Aby sme viac pomáhali ako
kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných
a menej závideli, aby sme boli hrdí na úspechy
iných a nehádzali im pod nohy polená zloby,
ohovárania a závisti.
Opäť je tu čas veľkonočných sviatkov, sviatkov
jari, po ktorých nás slnečné lúče povzbudzujú
k zvýšenej aktivite pomôcť prebúdzajúcej sa
prírode. Neodmysliteľnou súčasťou jari je Veľká
noc. Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci
spája s rozličnými tradíciami ako je šibačka,
oblievačka, či zdobenie kraslíc. Staré dobré
zvyky sa však pomaly vytrácajú, ale v našich
srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci
naďalej.
V nastávajúcom období Vám občanom prajem
viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a
trápenia. Prijmite, prosím, aj želanie pevného
zdravia, vzájomného pokoja a harmónie,
zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás
v našej dedine nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie vaše deti
a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich
najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj
hodnotu.
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce
hasičov napríklad v Kováčovej, na Letisku Sliač
v Piešťanoch ap. Dovedna ich bolo 12. Hasiči sa
zúčastnili i technicko-taktického cvičenia
v Badíne.
V rámci zásahovej činnosti boli v minulom roku
vykonané 4 výjazdy: požiar vo Vlkanovej,
vyťahovanie kamióna, vypaľovanie trávy,
pálenie konárov.
Činnosť DHZ pozostávala aj z pomoci občanom
Vlkanová a obci, napríklad pomohli pri čistení
kanálov, dopúšťaní fontány, pílení ohrozujúceho stromu. Pre deti z družstva Plameň
zorganizovali výlet do Bojníc.
Predsedníčka DHZ poďakovala všetkým
členom za ich vynaloženú prácu a úsilie.
Osobitne sa poďakovala pánovi Ondrejovi
Klesniakovi a vyzdvihla jeho 50-ročné
pôsobenie v DHZ Vlkanová. Ďakovný list bol
odovzdaný družstvu Plameň.
Za aktívnu prácu a reprezentáciu DHZ Vlaknová
boli týmto jednotlivcom odovzdané ďakovné
listy:
Pavol Vozár
Miroslav Lepieš
Dušan Schmidt
Miroslav Pupala
Jozef Dian
Martina Ološtiaková

Branislav Morvay
Petra Hudobová
Erika Halachová
Dagmar Schmidtová
Tatiana Libičová
Martina Ološtiaková

V závere svojho vystúpenia pani Schmidtová,
predsedníčka DHZ, ocenila ešte raz pôsobenie
tých členov, ktorí vytvárali nemalé hodnoty na
úkor svojho osobného voľna. Poďakovala za
podporu starostovi obce a obecnému
zastupiteľstvu a vyslovila presvedčenie, že sa
táto spolupráca bude naďalej úspešne rozvíjať.
Do ďalšieho obdobia zaželala všetkým
účastníkom výročnej členskej schôdze veľa
úspechov.
Tatiana Čellárová

Vlkanovčan
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VLKANOVSKÝ FAŠIANG
O zábavu sa starala ľudová hudba,
ktorá prešla so sprievodom obcou ....

Ráno sa to začalo... páni mäsiari všetko pripravili,
aby boli fašiangoví návštevníci spokojní.

.... a po ceste sa našlo aj pár
domácich, ktorí vedia čo sa patrí .

S prípravou špecialít pomáhali
členky klubu seniorov, aj vďaka
týmto ženičkám bolo po celý deň
v kuchyni i na „fašiangovom
dvore“ veselo.

Pre fašiangoví sprievod i pre ostatných
obyvateľov ochutnávka a zábava
do neskorého popoludnia

foto JK
V sobotu 14. februára sa konali v našej obci už
tradičné Fašiangové slávnosti. Každoročne ich
organizuje starosta Vlkanovej v spolupráci
s členkami klubu seniorov a dobrovoľným hasičským zborom. Zámerom týchto osláv je pripomenúť si starodávne zvyky, ktoré sa v našom
regióne uskutočňovali, naďalej ich udržiavať a
zapájať do nich čo najviac občanov.
Najkrajšie vždy boli fašiangy na dedine. Chlapci
chodili po domoch s muzikou a spievali. Gazdiná potom doniesla chlapcom slaninu, rebrá
a mäso. Na priadkach, kde sa schádzali dievčatá,
tancovali pri ústnej harmonike, alebo vyhrávali
na hrebeňoch. Veselo však nebolo len v dedin-

ských domoch. V krčme po tri dni vyhrávali
muzikanti a každý, kto chcel, sa mohol zabávať.
Fašiangy boli pre roľníka obdobím oddychu,
rozptýlenia a uvoľnenia po celoročnej práci.
Slanina, klobása, údené mäso, šišky a varené
víno – to všetko boli jedlá tradičných fašiangových hostín. Mládenci sa okrem toho
preobliekali za maškary, a tak behali po dedine.
Aké boli oslavy fašiangov v našej obci? Za príjemného počasia sa už od rána zhromažďovali
občania v centre obce pri obecnom úrade, kde
sa slávnosti konali. Každý, kto prišiel, mohol
ochutnať pravú zabíjačkovú kapustnicu,
klobásku či jaternicu. Nechýbali šišky a samozHitBand a v programe vystúpilo Duo LaFemme
a huslista pán Černakovič.
Program plesu spestrila tradičná tombola.
(Viac fotografií z plesu ako aj iných akcií
poriadaných obcou si môžete pozrieť na stránke
n a š e j o b c e w w w. v l k a n ova . s k
v časti fotogaléria)
foto JK

V sobotu 7. februára 2015 sa v kultúrnej sále pri
Základnej škole uskutočnil 3. Obecný ples,
ktorého sa zúčastnilo 60 hostí prevažne z radov
našich obyvateľov.
O slávnostné otvorenie plesu sa postaral pán
Ing. Ľubomír Longauer - starosta obce. Do tanca
aj na počúvanie potom hrala hudobná skupina
Starosta obce Vlkanová,
výbor DHZ Vlkanová
a kultúrna komisia obecného zastupiteľstva
Vás srdečne pozýva
na slávnostné otvorenie zrekonštruovanej
hasičskej zbrojnice vo Vlkanovej dňa
16. mája 2015 s nasledujúcim
programom:
- Slávnostný nástup
- Posvätenie zástavy DHZ
- Kultúrne vystúpenie družobných DHZ
a žiakov ZŠ Vlkanová
- Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice
- Zapálenie vatry a diskotéka
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rejme aj niečo na „zahriatie“. Za sprievodu
hudby a spevu prešiel sprievod detí a dospelých dedinou, zastavil sa pri niektorých domoch, kde ich domáci pohostili tak, ako je
dobrým zvykom, sladkými i tekutými fašiangovými dobrotami.
Treba poďakovať občanom za štedré pohostenie pred ich domami a veriť, že budúci rok si
tento zvyk vezme za svoj viac našich obyvateľov.
Po ceste so spevom a tancami sa vrátil sprievod
medzi čakajúcich účastníkov osláv, kde pokračovala zábava do neskorých popoludňajších
hodín.

Vlkanovčan
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
Finančná komisia
predseda: Vozár Pavol, Ing.
členovia: Dian Marián, Ing.
Sitárová Zuzana
financna.komisia@vlkanova.sk
Komisia verejného poriadku
predseda: Horňák Pavol
členovia: Kotoč Juraj, Ing.
Líška Jaroslav
Sitárová Zuzana
verejny.poriadok@vlkanova.sk
Komisia pre kultúru a šport
predseda: Kotoč Juraj, Ing.
členovia: Čellárová Tatiana, Mgr.
Horňák Pavol
kultura.sport@vlkanova.sk
Stavebná komisia
predseda: Miroslav Čief
členovia: Líška Jaroslav
Debnár Jozef, Ing.
Kapusta Július
Štubňa Jaroslav
stavby@vlkanova.sk

P O Z VÁ N K A
Obec Vlkanová a riaditeľstvo
súkromnej ZUŠ Zacharová
/Kuklovská Katarína/
Vás pozývame na 1. ročník súťaže

o najkrajšiu kraslicu vyrobenú

vo Vlkanovej. Súčasťou súťaže bude
výstava aj prehliadka kraslíc, ktoré si
prineste so sebou na výstavu.
Stretneme sa v dňoch

od 31. 3. 2015 až 1. 4.2 015,

t.j. v dňoch utorok, streda v čase
od 14,00 do 16,00 v sále Obecného úradu
Vlkanová. Zároveň sa môžete bezplatne
zúčastniť tvorivých dielní spojených s výrobou
kraslíc z rôznych materiálov /vaječné škrupiny,
hlina, medovníkové cesto, hačkované výtvory
/priestory nám vyzdobia práce žiakov
výtvarného odboru súkromnej ZUŠ. Tešíme sa
na babky, dedkov, maminky, ockov, strýkov,
tety, detičky....../
Príďte medzi nás a uvidíte čo dokážete
pod vedením odborných lektorov. Srdečne Vás
privítajú riaditeľka ZUŠ Mgr. Katarína
Zacharová Kuklovská a starosta obce Vlkanová
Ing. Ľubomír Longauer.
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KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
NA ÚZEMÍ OBCE VLKANOVÁ v r. 2015
Milí spoluobčania, dovoľte aby sme Vás oboznámili
s kultúrnymi a športovými podujatiami na území
obce Vlkanová, ktoré pripravuje kultúrna a športová
komisia v spolupráci s OcÚ, ZŠ s MŠ a spolupracujúcimi súkromnými subjektami v čase od jari do konca
roku 2015.

Výlet do Viedne

apríl

Divadelné predstavenie,
predbežne J. G. Tajovský - Statky zmätky,
s podporou OcÚ
apríl
Čistenie verejných priestranstiev
a okolia Hrona, s podporou OcÚ,
ZŠ s MŠ a Fort Geronimo
25. 04.
Výlet do Viedne, s podporou OcÚ
máj 1.-2. Stavanie mája, OcÚ v spolupráci s DHZ
08. 05.
Stretnutie veteránov a ostatných
motoriek, MIBA s podporou OcÚ
16. 05.
Slávnostné otvorenie požiarnej
zbrojnice, OcÚ, DHZ
06. 06.
Medzinárodný deň detí, s podporou
OcÚ, ZŠ s MŠ a Fort Geronimo
jún
Vlkanovský splav,
s podporou Fort Geronimo
leto
Výlet seniori
1. 8.
Deň obce, OcÚ s prispením podnikateľských subjektov na území obce
august Vatra SNP, OcÚ s podorou DHZ
sept.
Pochod chotárom,
hl. organizátor Ing. P. Vozár, poslanec
október Uvítanie do života,
OcÚ s podporou ZŠ s MŠ
november Stretnutie seniorov, OcÚ s podporou
ZŠ s MŠ
december Mikulášske popoludnie,
OcÚ s podporou Kaštieľa Bocian
Návrh podujatí bez tradície
november Katarínska zábava
máj-jún Turnaj v hokejbale pre deti,
za účasti družstiev z okolitých škôl,
s podporou ZŠ s MŠ a OcÚ
december Adventné popoludnie so živým
betlehemom, s podporou OcÚ, ZŠ s MŠ
šk. r.
Výročie založenia ZŠ vo Vlkanovej,
2015/16 podujatia pri príležitosti založenia
ZŠ v našej obci, s podporou OcÚ
Pripravila kultúrna a športová komisia v zložení:
Táňa Čelárová, Pavol Horňák, Juraj Kotoč
Dňa 31. marca vyprší termín
pre vyjadrenie sa k dopravnému
značeniu osadenému v našej obci
v uplynulom roku. Občania, využite svoju
možnosť priamo ovplyvniť doladenie
značenia k spokojnosti všetkých.

Vážení spoluobčania, vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky životného
prostredia spôsobené dopadom škodlivých vplyvov technologických prevádzok
a nákladnej dopravy v blízskosti rodinných domov, prišla skupina občanov
s podporou časti poslancov a starostom obce s návrhom založiť občianske
združenie (ďalej OZ), ktorého snahou by malo byť zastupovanie občanov
Vlkanovej pri riešení vzniknutých problémov voči tretím stranám.
Predpoklad samotného vzniku OZ je mesiac apríl.
Chceme vás touto formou požiadať o podporu - staňte sa členmi a získajte
možnosť priamo vplývať na zlepšenie kvality nášho životného prostredia.
Bližšie informácie - Ing. Juraj Kotoč - kultura.sport@vlkanova.sk
Zároveň vás v tejto súvislosti pozývame na spoločnú brigádu - vyčistenie
verejných priestranstiev a okolia povodia Hrona, ako prejav zodpovednosti
za lepšie životné prostredie.
Dátum a čas upresníme (apríl), poslanci s podporou OcÚ, ZŠ a Fort Geronimo
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Milí Vlkanovčania,
kultúrna komisia v spolupráci
s OcÚ Vlkanová, vás pozýva

25. apríla 2015
na výlet do Viedne.

Cieľom nášho výletu bude zámok
Schönbrunn, letné sídlo Habsburgovcov.
Navštívime starobylé centrum monarchie,
jeho barokové záhrady prebúdzajúce sa
jarnými kvetmi s priľahlým areálom ZOO,
najstaršej v Európe.
Z areálu zámku je metrom dostupné
centrum mesta s ďalšími historickými
pamiatkami a nákupnými možnosťami.

Cena zájazdu 10,- €/os.
V cene nie sú zahrnuté vstupy do zámku
a ZOO. V prípade záujmu môžeme využiť
skupinové zľavy (od 10 osôb).
CENNÍK VSTUPOV:

Dospelí
Deti a mládež
Deti do 6 rokov

Záhrady

Zámok

ZOO

zdarma
zdarma
zdarma

od 11,50 14,50*
od 8,50
7,-*
zdarma zdarma

* cena skupina nad 10 os.

INFORMÁCIE:
Pavol Horňák, 0905 463 756,
kultura.sport@vlkanova.sk

Vlkanovčan

NAŠA ŠKOL A
Významný deň v živote
našich predškolákov
Predškoláci zo škôlky, spolu so svojou pani učiteľkou Zuzkou Garajovou navštívili našu školu
v tomto roku začiatkom februára. Návšteva to
bola dôležitá pre zoznámenie sa so školským
prostredím. V škole stretli svojich bývalých
spolužiakov – dnes prvákov, ktorí im v tento
deň hrdo predviedli, že za šesť mesiacov v škole
dokážu písať a čítať nielen prvé písmená ale už
aj slová a vety.
4. a 5. februára, v deň zápisu do prvej triedy, tí
istí predškoláci prichádzali na zápis rozprávkovou krajinou. Na ceste ich sprevádzali okrem
rodičov aj rozprávkové bytosti, ktoré im
dodávali odvahu, kým plnili dôležité i zábavné
úlohy. V triede ich čakali pani učiteľky a zaujímavé pracovné listy s úlohami, ktoré každý
budúci prvák musí zvládnuť. Zo zápisu si každý
odniesol pamätný list ako spomienku na tento
významný deň, drobný darček, ktorý im pripravili starší žiaci.
Na školský rok 2015/2016 sa zapísalo do našej školy 19 odvážnych
budúcich prváčikov.

PROSBA
Cenným vlastníctvom našej školy je KRONIKA,
v ktorej je zaznamenaná jej história od školského roku 1936/1937, kedy bola vo Vlkanovej
zriadená dvojtriedna pobočka pri badínskej
štátnej ľudovej škole.
V roku 1941 sa štátna ľudová škola osamostatnila. Z týchto dvoch dátumov vidno aké
významné výročie pre našu školu prichádza
v roku 2016.
Našim veľkým plánom do budúceho roka je
pripraviť slávnosť pri príležitosti 80. výročia
existencie školy a 75. výročia samostatnosti
školy vo Vlkanovej pre všetkých obyvateľov
obce, žiakov i bývalých žiakov a učiteľov, na
ktorej by sme sa chceli popýšiť svojimi
výsledkami, ale zároveň ukázať, že si vážime aj
tradície a históriu našej školy.
Vyzývame preto spoluobčanov,
ktorí majú staré učebnice, školské pomôcky, fotografie zo starých čias školy, či akýkoľvek iný,
pre nás vzácny materiál, aby ho
zapožičali škole pre túto
príležitosť.
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Pripravila:
riaditeľka školy Drahomíra Kotočová

P O Z VÁ N K A
Základná škola s materskou školou
Vás všetkých pozýva

KARNEVAL
Aké by to boli fašiangy bez karnevalu?
Naši žiaci a deti mali tiež radosť z karnevalu,
ktorý pre nich pripravili pani učiteľky a vychovávateľky zo školského klubu. Deti sa predstavili
v pestrých maskách a veselo sa zabávali pri programe, ktorým ich sprevádzal ujo Janko. Každá
maska si odniesla sladkú odmenu.

dňa 26. 3. 2015
v čase od 14.00 do 17.00
na Jarnú tvorivú dielňu
spojenú s predajom rôznych
veľkonočných výrobkov.
Vyskúšať si môžete výrobu korbáčov,
maľovanie kraslíc, zdobenie
medovníkov, prácu s hlinou,
a ďalšie činnosti spojené
s veľkonočnými tradíciami.
Akcia bude prebiehať v sále
pri Základnej škole

Mesiac knihy – marec - zakončíme vyhlásením
zberu papiera pod názvom: „STARÝ PAPIER
– NOVÁ KNIHA“ Akcia sa bude konať
v dňoch 8. - 10. 4. 2015 (od 7:30 do 16:00).
Budeme radi, ak sa do zberu zapojíte aj vy – naši
spoluobčania, a podporíte tak nákup nových
kníh do školskej knižnice. Zviazaný papier (nie
kartóny) môžete priniesť k hlavnému vchodu
ZŠ, kde ho prevezme službukonajúca učiteľka.
Ďakujeme
LYŽIARSKY VÝCVIK

Pripomíname si Deň učiteľov

V dňoch 19. – 20. januára prebiehal v Základnej
škole lyžiarsky výcvik. Za týždeň usilovného
trénovania pod vedením veľmi šikovných trénerov z AllSportsAcademy v lyžiarskom stredisku Selce Čachovo sa deti naučili základy alebo sa
zdokonalili v lyžovaní a hlavne prežili týždeň
plný športu a radosti.

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď
dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených ľudí."
Jan Amos Komenský
Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol
učiteľ národov, pedagóg Ján Ámos Komenský si
pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28.
marca. Hoci tento sviatok, Deň učiteľov, vymizol
z kalendárov, pripomínajme si ho i naďalej.
Drahé kolegyne, pani učiteľky, vďaka patrí
práve Vám, ktoré sa podieľate na chode našej
školy, za Vašu veľmi náročnú prácu, či lepšie
povedané poslanie. Za vedomosti a lásku, ktorú
venujete deťom.
Zároveň vyslovujem želanie, nech Vám slúži
zdravie, aby ste mali veľa síl do ďalšej
pedagogickej praxe.
Drahomíra Kotočová, riaditeľka školy

Ako pripomienku tohto náročného, no krásneho povolania sme pripravili
pre verejnosť malú fotografickú prezentáciu Základnej a materskej školy
na Obecnom úrade. Prístupná pre každého v dňoch 27. 3. – 10. 4. 2015 .

Úvodný text školskej kroniky z roku 1936
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Vlkanovčan
Žijeme bezpečne vo Vlkanovej?
Naša obec sa spolu s obcami Badín, Hronsek
,Malachov, Tajov, Riečka, Kordíky a Králiky stali
súčasťou pôsobnosti Obvodného oddelenia
PZ Banská Bystrica - západ, kde patria aj tieto
územné časti: Mestský park po Tajovkou,
Fončorda, stará Fončorda, NsP F. D. Roosevelta,
plážové kúpalisko, Podlavice, Radvaň, Kráľová,
Suchý vrch, Kremnička, Iliaš.
Ako to vyzerá s kriminalitou v našej obci sme
požiadali o stanovisko mjr. PhDr. Romana
Dvořáka, riaditeľa Obvodného oddelenia PZ
Banská Bystrica – západ.
V hodnotenom období roku 2014 bolo v rámci
tunajšieho Obvodného oddelenia Policajného
zboru Banská Bystrica – západ (ďalej len OO PZ)
evidovaných 21 spáchaných trestných činov
v obci Vlkanová. Z tohto počtu bolo 7 majetkového charakteru, 10 ekonomického charakteru, ostatné 4. Z majetkových bola dvakrát
krádež vlámaním, z toho jedenkrát do obchodu,
ďalej krádež vecí z motorového vozidla, a ostatné
krádeže. V rámci ekonomickej kriminality to bolo
hlavne krátenie dane, v štyroch prípadoch a podvod v dvoch prípadoch a následne iné trestné
činy spadajúce do tejto problematiky. V dvoch
prípadoch bol zadržaný vodič motorového
vozidla, ktorý mal nad 1 ‰, čím spáchal trestný
čin pod vplyvom návykovej látky. Potešujúce je,
že nebol zaznamenaný žiadny trestný čin násilného ani mravnostného charakteru. Objasnenosť za hodnotené obdobie je na úrovni 33 %.

1/2015
na konkrétne obce, resp. jednotlivé územné časti
OO PZ sa nevedie. V tomto smere sa vedie len
štatistika celková rozdelená potom na charakter
jednotlivých skutkových podstát spáchaných
priestupkov. V obci Vlkanová je možné konštatovať, že ide z dlhodobého hľadiska na úseku
páchania priestupkov o „priemernú“ obec v rámci
územia obvodu OO PZ. Väčšinu priestupkov tvoria
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
podľa § 49 zák. zák. č. 372/1990 Zb. s miestom
spáchania na Továrenskej ul. č. 13 a 15. Ide
o obytný blok, ktorému je zo strany OO PZ venovaná zvýšená pozornosť, nakoľko sa v ňom nachádza značná časť obyvateľov zaradených do tzv.
„sociálne vylúčených skupín“.
Zo stanoviska pána riaditeľa ohľadne kriminality v obci vyplýva ,že ani našej obci sa
nevyhýbajú skutky, ktoré sú v rozpore s dobrými
mravmi. Preto je opodstatnené rešpektovať
príslovie, že - Opatrnosť je matka bezpečnosti - .
Redakcia novín ďakuje pánovi riaditeľovi za
spoluprácu.
Tatiana Čellárová

foto JK

ZDRAVIE Z PRÍRODY
Medvedí cesnak je predovšetkým prvým
poslom jari. Jasnozelené, kopijovité, lesklé,
konvalinke podobné listy vyrastajú priamo
z podlhovastej cibule, obalenej bielymi
priehľadnými šupkami. Hladká, jasnozelená
stonka s bielym okolíkom kvetov je až 30 cm
vysoká. Rastie na vlhkých lúkach, bohatých na
humus, pod krovinami a v listnatých a horských
lesoch. Jeho silnú cesnakovú vôňu zacítime
skôr ako rastlinu zbadáme. Pre túto vôňu s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky
alebo s jedovatou jesienkou obyčajnou. Drieme v ňom mohutná liečivá sila a povráva sa, že
ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede,
aby si prečistili žalúdok, črevá a krv. Medvedí
cesnak je vhodný najmä ako súčasť jarných kúr
na prečistenie a lieči chronické kožné choroby.
Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé
účinky, na jarné prečisťovanie a zbavenie sa
hlienov musia byť čerstvé. Narežú sa nadrobno
a dávajú sa na maslový chlieb, jemne posekané
ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú)
do polievok, knedlí a ostatných jedál, ktorých
chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. Listy
možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. Mladé
listy sa zbierajú v marci, apríli až v máji, teda
ešte pred kvitnutím. Ľudia citliví na žalúdok
môžu listy a cibule nakrájať nadrobno, zaliať
teplým mliekom, 2 až 3 hodiny nechať postáť
a potom túto tekutinu po dúškoch piť. Aby sme

RUBRIKA

NARODILI SA
ČAŇO Lukáš
ZÁSLAV Gabriel

05. 12. 2014
19. 02. 2015

SOBÁŠE
24. 01. 2015 v Banskej Bystrici
MICHÁLEKOVÁ Mária /naša občianka/
MIŠUREC František, Banská Bystrica

JUBILEÁ
KUKLOVSKÝ Jozef
LUPTÁKOVÁ Mária
NEMEC Ondrej
UHLIAROVÁ Alžbeta

84 rokov
80 rokov
70 rokov
70 rokov

ÚMRTIA

Ďalej boli evidované a objasňované aj priestupky, ktorých presná štatistika so zameraním sa

Medvedí cesnak

poločenská

DIAN Ján, Ing.
DIAN Ján
ŠIMOVÁ Eva
MICHALEC Ján
TEREMOVÁ Anna

78 rokov
68 rokov
88 rokov
54 rokov
81 rokov

VEĽKONOČNÉ SUDOKU
mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku
medvedieho, môžeme si pripraviť liehovú
tinktúru, ktorú potom denne užívame 10 až 12
kvapiek, ktoré pridáme do trošky vody. Tieto
kvapky vynikajúco podporujú pamäť, predchádzajú vápenateniu ciev a odstraňujú mnohé
iné ťažkosti. Medvedí cesnak pomáha pri
zápchach, odstraňuje srdcové poruchy, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti, ktorých príčinou je
zvápenatenie ciev alebo vysoký tlak, ako sú
závraty, tlak v hlave, skľúčenosť. Víno z cesnaku
medvedieho je pre všetkých starých ľudí, ktorí
majú trvale zahlienené pľúca a s tým spojené
ťažkosti pri dýchaní zázračným liekom. Najmä
pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a
s ním zmizne aj dýchavičnosť. Ak sa použijú
čerstvé listy, čistia súčasne aj obličky a mechúr
a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú
čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja.
Drahomíra Kotočová

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
Ide veľkonočný zajačik z krčmy a zaspí na poli.
Okolo idú dvaja vlci a pobijú sa o neho. Zajac
sa ráno zobudí a vidí okolo seba roztrhaných
vlkov. Spokojne sa ponaťahuje a zamrmle si:
nesmiem toľko piť, potom neviem, čo robím.
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