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V sobotu dňa 16.05.2015 sa o 15:00 hod. konalo
slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice.
Slávnostná ceremónia začala slávnostným
nástupom súťažných družstiev a slávnostnej
čaty, ktorá pochodovala s našim novým práporom na požehnanie k rímsko-katolíckemu
farárovi.
Starosta obce Ľubomír Longauer vo svojom
príhovore privítal všetkých hostí a v krátkosti
predstavil históriu nášho dobrovoľného zboru,
ktorý vznikol v roku 1926. Na slávnostnom
nástupe bolo odovzdané vyznamenanie
Ondrejovi Klesniakovi za dlhoročnú prácu – 50
rokov v DHZ Vlkanová, Dagmar Schmidtovej
medaila Miroslava Schmidta, ktoré im odovzdali členovia okresného výboru DPO B.B.
Generálny inšpektor DPO SR Mgr. Ivan
Chromek, člen prezídia DPO SR udelil čestné
uznanie pri príležitstoti slávnostného otvorenia hasičskej zbrojnice predsedníčke Dagmar
Schmidtovej, členom DHZ Vlkanová a obecnému úradu za aktívny prístup pri budovaní DHZ
a DHZO Vlkanová.
Starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský
a predseda DHZ Ing. Ján Fridman a celý Dobrovoľný hasičský zbor Šuňava venoval hasičskému zboru Vlkanová Pamätnú plaketu pri
príležitosti posvätenia novej hasičskej zástavy
a otvorenia zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. Podpredsedníčka národnej rady SR JUDr.
Jana Laššáková krátkym príhovorom poďakovala za prácu DHZ Vlkanová a obecnému úradu.
Členovia DHZ Vlkanová sa poďakovali pani
predsedníčke Dagmar Schmidtovej za jej
usilovnú prácu a ďalej bolo odovzdávanie plakiet a kytíc – JUDr. Jane Laššákovej a Anne
Matalovej, ďalej pánovi Mgr. Ivanovi

Chromekovi, DHZ Šuňava, DHZ Hronsek a DHZ
Badín.

Nakoniec členovia DHZ Vlkanová poďakovali
sponzorom, ktorí prispeli na zástavu a darovali
im hasičské prístroje s logom DHZ Vlkanová.
Ďalej nasledoval kultúrny program, kde vystúpili deti zo ZŠ Vlkanovej, harmonikár zo Šuňavi
a deti z DHZ Vlkanová predviedli zásah z IVECA.
Po všetkých príhovoroch a kultúrnych vystúpefoto sa
JKpristúpilo k prestrihnutiu stuhy pánom
niach
starostom Ľubomírom Longauerom a pani JUDr.
Janou Laššákovou. Po jej prestrihnutí sa otvorila
zbrojnica, ktorá bola prístupná pre verejnosť,
potom nasledovalo zapálenie vatry a diskotéka
do rána.

ANI SME SA NENAZDALI,
ROK 2015 MÁME V POLOVICI...
A to sme len nedávno rozbaľovali vianočné
darčeky, pripíjali si na Nový rok a želali si všetko
najlepšie. Už nám od tohto čarovného obdobia
stihlo ubehnúť pol roka a leto sa nám priblížilo,
aj keď teploty sú už dlhšiu dobu tropické.
Za tento čas sa toho určite dosť zmenilo v našich životoch, ale aj v našej obci Vlkanová.
Rekonštrukciou prešla hasičská zbrojnica.
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 16. mája
2015 za prítomnosti podpredsedníčky NR SR
p. JUDr. Jany Laššákovej, najvyšších funkcionárov prezídia dobrovoľného hasičského
zboru, krajského a okresného riaditeľstva HaZZ
Banská Bystrica a partnerov z družobných obcí
a DHZ. Slávnostný akt bol zavŕšený vysvätením
novej zástavy DHZ katolíckym kňazom. Boli
vypílené stromy pri štátnej ceste III/06619 od
križovatky pod obcou Badín až do Hronseku.
Opravili sme kanálové vpuste, niektoré časti
obecnej komunikácie, ako aj poškodené
vedenie obecného rozhlasu na Továrenskej
ulici. Došlo k rozšíreniu kamerového systému
o nové otočné kamery, čím sa celkový počet
kamier zvýšil na 12. Aj vďaka kamerovému
systému sa podarilo odhaliť niekoľko trestných
činov, či odhaliť páchateľov, ktorí ničia obecný
majetok. Všetci „nespratníci“ budú riešení
v rámci priestupkového konania, a neobíde ich
ani pokuta za poškodzovanie obecného
majetku. Renováciou prešlo aj asfaltové ihrisko
pri základnej škole. Nové lavičky, bránky na
hokejball, vstupná bránka, smetné koše a oplotenie by mali prispieť k vyššej kultúre na
Pokračovanie na str. 2
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športovisku. Od posledného vydania novín,
ktoré vydáva naša obec sa toho u nás zmenilo
viac. V rámci zvýšenia čistoty v obci sme
pristúpili k osadeniu košov na psie exkrementy.
Výrazná oranžová farba týchto nádob by mala
pripomenúť všetkým majiteľom štvornohých
miláčikov, kam patria tuhé výlučky pri ich
venčení. Na obecnom úrade si môžu majitelia
psov vyzdvihnúť umelohmotné rukavice a tieto
použiť na likvidáciu exkrementov. Verím, že aj
upozornením Vás občanov všetkých neukáznených „psíčkárov“, prispejeme k väčšej čistote
v našej obci. Udialo sa tu aj veľa iného a veľa sa
toho ešte chystá. Vstúpili sme do jednania
s vedením Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti o možnosti vybudovania kanalizácie v obci Vlkanová. Keďže všetci
vieme, aký náročný je tento projekt cez fondy
EÚ pridelené priamo obci, snažíme sa to riešiť
práve prostredníctvom vodárenskej spoločnosti, ktorá môže dostať celý objem
finančných prostriedkov naraz. Tým by sme sa
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vyhli dlhodobému procesu výstavby, rozkopávok, znemožnených prejazdov a pod. v priebehu
viacero rokov, a dokázali by sme kanalizáciu
vybudovať v období jedného roka. Taktiež prebiehajú rokovania s mestom Banská Bystrica,
týkajúce sa vybudovania rodinnej cestičky
z Banskej Bystrice do Vlkanovej a ďalej do Hronseku, Veľkej Lúky a na Sliač. V tomto roku chceme vybudovať v obci ešte nový zberný dvor
a počas letných prázdnin zrekonštruovať
priestory základnej školy.
Viac sa už dozviete v novom vydaní našich Vašich novín „Vlkanovčan“. Verím, že s týmito
novinami, ktoré sú o Vás strávite chvíle pohody.
Že papier, ktorý bol použitý na to, aby vznikli,
nepoužijete len na kúrenie, ale aj na získanie
informácii o dianí v našej obci .
Prajem Vám príjemné čítanie!
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce

(Požecko – hlavné mesto slavónskej župy,
v Chorvátsku).

Naša obec Vlkanová ako samostatný územnosprávny celok je živým prímestským
organizmom. Jej tvár, ale najmä skladba obyvateľstva sa mení. Pribúdajú nové domy s novými
obyvateľmi. Podľa údajov obecného úradu
najväčší príliv obyvateľov do našej obce bol
zaznamenaný v rokoch 2002 - 74 a v 2003 - 121.
Približne päťdesiatosem percent z celkového
počtu obyvateľov je novoprisťahovaných. Typické vlkanovské priezviská sú Dian a Lepieš.
Rozloha našej obce je 779 ha s počtom obyvateľov v súčasnosti 1291. Obec sa vyvinula
z usadlostí postavených popri ľavom brehu
rieky Hron pri ústí Peťovského potoka. V prvej
polovici 13. storočia kráľ Ondrej II. daroval
Radunovi rozsiahle územia a majetky. Ich súčasťou bola aj Vlkanová. Centrom územia, kde
sa nachádzala naša obec, sa vtedy stal Hronsek.
Severnú hranicu tohto územia tvorili potok
Haberec (neskôr nazývaný Peťovský potok).
V roku 125O uhorský kráľ Belo IV. potvrdil darovaciu zmluvu Radunovým synom za verné služby, ktoré Radun preukázal obom panovníkom.
Kto to bol Radun (Radovan)? V roku 1223 –
1233 vystupuje vo funkcii kráľovského úradníka. Za čias kráľa Ondreja II. sa podieľal na
spravovaní rozsiahleho územia Zvolenskej
župy. Počas tatárskeho vpádu sprevádzal
panovníka Bela IV. na úteku z Uhorska do
Dalmácie. Pôvod Raduna nie je celkom jasný.
Jednou z možností je, že to bol kráľovský rybár
usadený pri Hrone. Mal šesť synov Jurka, Tomáša, Madáča, Tobiáša, Vlkana a Mika. Rod sa
čoskoro rozdelil na vetvy, ktorých zakladateľmi
boli spomínaní bratia. Radunovým potomkom
patrili majetky Radvaň, Poniky, Čerín, Zolná,
Mičiná, Vlkanová... V ich názvoch sa čiastočne
zachovali aj mená zakladateľov, či prvých majiteľov.
Teda Vlkanovi a jeho potomkom pripadla časť
územia, kde sa vyvinula Vlkanová. Na konci
13. storočia vystupuje v listinách v súvislosti
s týmto územím Vlkanov syn Mikuláš. Vlastníkmi Vlkanovej boli v stredoveku potomkovia
Raduna, v 15. storočí zemania z Mičinej, na
začiatku 16. storočia aj Horvátovci z Požegy

Obec Peťová tvorila v stredoveku samostatnú
majetkovú doménu a potok Haberec ich
oddeľoval. Okolo roku 1285 udelil uhorský kráľ
Ladislav IV. donáciu (vo feudálnom zriadení udelenie majetku za vojenské, politické alebo
úradnícke zásluhy; donačná listina výsadná,
darovacia ) na toto územie nazývané Stojanova
lúka synom Saula Samuelovi, Preuzlinovi
a Michalovi. Peťová sa v stredoveku pôvodne
označovala v písomných prameňoch ako Stojanova lúka alebo Saulova ves. Od 15. storočia sa
začala označovať podľa vlastníckeho mena ako
(Dolná) Peťová. Na tomto území sa vyvinulo aj
druhé sídlo označované ako Iliaš, resp. Horná
Peťová. V období prvej polovice 18. storočia
vlastnili toto sídlo šľachtické rodiny Bohušovcov
a Gerhardovcov. V polovici 19. storočia sa transformovali tieto poddanské dediny na samostatné obce.
V 80. rokoch 19. storočia sa Peťová spojila
s Vlkanovou do jednej obce. V roku 1979 bola
obec pripojená k Banskej Bystrici, v 1991 sa
Vlkanová od Banskej Bystrice odčlenila a vytvorila samostatnú obec.
Obec počas svojej histórie mala rôzne názvy:
Walkanfalva (1432), Farkasfalwa, (1512),
Luppiffalwa (1514), Wlkanowey Wsy (1566),
Wlkanowa (1578), Farkashfalva (1786),
Wlkanowa (1786), Farkaspetőfalva (1898),
Vlkanova Peťová (1920), Vlkanová (1927),
Vlkanová-Peťová ( 1937).
Rovnako aj Peťová niesla rôzne názvy:
Ztoynrete(1258?), Saulfalva alio nomine
Ztoyanreche (1359), Stoyanrete (1377),
Petewfalua (1430), Inferiori Pethafalwa(1516),
Alsó Petöfalwa (1808), Dolní Peťová (1808).
Podľa pečatidla z roku 1716 vypracovala heraldická komisia na požiadavky obce erb, ktorý bol
na oslavách 700-ročnice obce slávnostne
odhalený.
Zdroje: V. Sklenka Lexikón obcí a ich pamiatok;
internet
Mgr.Tatiana Čellárová
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RUBRIKA

NARODILI SA
MURGAŠOVÁ Sofia
FUJKA Viktor
POLENKOVIČ Richard
POTOCKÝ Simon
KNOPP Mathias
ŠTEKROVÁ Johanka
LEŠTIANSKA Zara
RONČÁKOVÁ Nicol

SOBÁŠE
25.04.2015 v Banskej Bystrici
KEKELÁK Jozef /náš občan/
PAVČÍKOVÁ Veronika
02.05.2015 v Banskej Bystrici
GÁLA Martin /náš občan/
KOVÁČIKOVÁ Veronika /naša občianka/
16.05.2015 v Hronseku
KNOPPOVÁ Kamila /naša občianka/
KUBÁŠ Marián /náš občan/
23.05.2015 v Banskej Štiavnici
KŘEPELKA Jozef /náš občan/
DIDIOVÁ Alexandra

JUBILEÁ
DROZD Ladislav
NEMEC Ondrej
GAŠPAROVÁ Viera
ANTOŠÍKOVÁ Anna
GONDA Ján
MLYNÁRČÍK Jozef
KARKALÍKOVÁ Anna
PIJAKOVÁ Tereza
LEPIEŠOVÁ Júlia
KUKLOVSKÝ Jozef
ANTOŠÍKOVÁ Mária
UHRINOVÁ Mária

65 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 r okov
75 rokov
82 rokov
83 rokov
83 rokov
84 rokov
89 rokov
89 rokov

ÚMRTIA
BABULA Vladimír, Mgr
DEBNÁR Jakub
GIBALOVÁ Katarína
HILMER Dušan
LIPOVSKÝ Bernard
MLYNÁRČIK Ondrej
OLAJEC Augustín

66 rokov
27 rokov
50 rokov
49 rokov
72 rokov
75 rokov
64 rokov

14. júla
sme sa rozlúčli
s našim milovaným
anjelikom

Lukaskom
Lepiešom
maminka, ocinko
starký Ondrík, starká Evka
starký Maroš a starká Marka
a ostatná smútiaca rodina

Vlkanovčan
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DEŇ OBCE VLKANOVÁ
Milí spoluobčania!
Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Deň obce,
ktorý sa uskutoční 1. augusta 2015.

PROGRAM:
- súťaž partnerských DHZ
O POHÁR STAROSTU OBCE
VLKANOVÁ
- DETSKÝ DVOR - atrakcie pre deti
s animátormi a divadelným
predstavením DOBRÚ CHUŤ, VLK!
Bábkového divadla na Rázcestí
- vystúpenie dychovej hudby
BREZNIANKA
- hlavný program
vystúpenie populárnych spevákov
OTTA WEITERA & ANDREI FISCHER
- DISKOTÉKA
- OHŇOSTROJ
O občerstvenie sa postarajú kolektívy
z okolitých obcí so svojimi miestnymi
špecialitami a naše seniorky
s tradičnou fučkou a pirohami.
Samozrejme nebudú chýbať grilované
klobásky, sladkosti pre deti a dobre
vychladené nápoje.

Tešíme sa na Vás!
O najkrajšiu vlkanovskú kraslicu

Ani sme sa nenazdali a už sú za nami sviatky jari
“VEĽKÁ NOC“. Leto je už predo dvermi a spomienky zostali. V jedno zasnežené jarné popoludnie sa v našej obci stretli priaznivci súťaže
O najkrajšiu vlkanovskú kraslicu na obecnom
úrade vo Vlkanovej. Aj keď nám počasie
neprialo priaznivci súťaže sa nedali odradiť
a zišli sme sa 30.03.2015 o 14:00. Privítal nás
starosta obce Vlkanová Ing. Ľubomír Longauer
a riaditeľka SZUŠ Katarína ZacharováKuklovská.
Hneď v úvode sme sa dozvedeli čo nás čaká - čo
neminie a pustili sme sa do práce. Mali sme čo
robiť, aj sa na čo pozerať. Ukážky a inštruktáž
k práci sme dostali od skúsených remeselníčok
z našej obce Blanky Vaňovej-Vrbovskej, Danky
Michalíkovej-Križanovej a Katky ZacharovejKuklovskej. Prví odvážlivci sa pustili do zdobenia medovníkových veľkonočných kuriatok
a v pracovnom zápale pokračovali v maľovaní
kraslíc. Tí najodvážnejší si sadli k stolu so zu-

bárskou vŕtačkou a pokúsili sa o madeirovú
kraslicu. Zahanbiť sa nedal ani pán starosta a ja
ako zástupkyňa poslancov OZ Vlkanová, vyskúšali sme všetky techniky a zistili sme, že sa
ľahšie o tom hovorí ako sa to tvorí. Nezľakli sa
ani naši seniori, aj keď sme očakávali, že ich bude
odvážnych viac. Posadili sa k stolom a pustili sa
do práce. Pani Lydka Lichá a pani Anka Halajová
sa zúčastnili aj s rodinkami a uspeli. foto JK
Súťaže sa nezľakli ani rodiny so susedných obcí.
Za Hronsek zabojovala rodina Strmeňová - úspešne rodičia aj deti. Naši najmenší účastníci
modelovali a zdobili kraslice z hliny, nie horúcim
voskom, aby si nepopálili pršteky. Bolo to
samozrejme primerané k ich veku a schopnostiam. Úlohy sa zhostili ako malí umelci.
O ocenení najkrajších výtvorov rozhodli organizátori súťaže riaditeľka SZUŠ a starosta obce.
Na záver – druhý pracovný deň sa rozdeľovali
ceny a diplomy. Kraslice ktoré vytvorili všetci
naši súťažiaci boli na veľmi dobrej úrovni a keďže to bol prvý ročník súťaže o najkrajšiu vlkanovskú kraslicu, boli udelené len tie najvyššie
ocenenia.
Aby sme nezabudli Ďakujeme menovite tým,

ktorí prispeli na výstavu rodinnými zbierkami
svojich kraslíc ako rodiny Hudobová, Sitárová,
Vrbovská, Michalíková, Zacharová. V budúcom
ročníku dúfame, že prispejú svojimi zbierkami
krásnych veľkonočných kraslíc a ozdôb aj ďalšie vlkanovské rodiny.
Okrem rodinných zbierok priestory kde sa súťažilo /priestory obecného úradu/ zdobili práce
žiakov výtvarného odboru SZUŠ Zacharová,
kde sa už vychovávajú mladí budúci výtvarníci
pod vedením Mgr. Kataríny ZacharovejKuklovskej a jej dcéry PhDr. Mgr. Jany Zacharovej.
Medzi nich sa zaradili aj maminky výtvarníčky
Paťka Hudobová a Aďka Ďalogová, ktoré sa
prezentovali svojimi výtvarnými dielami na
veľmi dobrej umeleckej úrovni a myslím, že
v radoch našich občanov by sme našli aj
ďalších...
Všetko dobre dopadlo, môžeme sa pochváliť,
môžeme si poďakovať a dúfajme sme položili
základný kameň novej tradícii vo Vlkanovej a už
teraz sa teším na druhý ročník súťaže O najkrajšiu vlkanovskú kraslicu, kde sa dúfam
budeme stretávať s nadšením a radosťou
v predsviatočných dňoch veľkonočných
sviatkov.
Zuzana Sitárová - poslankyňa OZ Vlkanová
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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

Stretnutie veteránov
a ostatných motoriek

2/2015

Vlkanovský splav
Sobota 20. 6. bola v znamení veľkých športových
výkonov, či už na vode alebo v občerstvovacích
staniciach, všetko však s mierou... Na vodu sa
vydalo takmer 80 odhodlaných nadšencov splavovania. Pre niekoho to bola premiéra, iní sú
pravidelní účastníci tejto každoročnej akcie. Už
ráno pri ceste vlakom do Medzibrodu, miesta
štartu, bolo cítiť radosť a očakávanie. Od nalodenia až do cieľa išiel každý podľa svojich
najlepších možností, a aj keď sa sem tam
vyskytlo nechcené či „chcené“ vykúpanie
v chladnej vode, nálada bola výborná. Výkon na
vode bol odmenený dobrým jedlom vo Fort
Geronimo a hoci trochu uzimení a unavení,
všetci, ktorí sme sa na splave stretli určite
pôjdeme aj budúci rok.
A Vás pozývame tiež!
DK

Stavanie mája

Obľúbené podujatie sa tentokrát popoludní
presunulo aj na banskobystrické Námestie SNP.
V samotnej Vlkanovej však ani tento rok nechýbal bohatý sprievodný program spojený
s množstvom súťaží a atrakcií pre deti i dospelých. Na pódiu sa popoludní predstavili René
Lacko a Downtown band, revival kapely Kabátu
a Roxette a večerný program zavŕšil Peter Nagy
s kapelou Indigo. Podujatie usporiadal Veterán
klub Vlkanová.

Výlet do Viedne

25. 4. 2015 zorganizovala Kultúrna komisia
krásny výlet pre obyvateľov obce do Viedne.
Cieľom cesty bol zámok Schönbrunn, najnavštevovanejšia pamätihodnosť mesta. Celý
areál, do ktorého patrí zámok, zámocký park
s početnými studňami a fontánami, ako aj
najstaršia a doteraz existujúca zoologická
záhrada na svete, je od roku 1996 zapísaný na
Zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Na svoje si prišli veľkí i malí.
Výlet sa vydaril, počasie bolo krásne, ľudia
fantastickí............ Fotografie z výletu môžete
vidieť na stránke obce.

foto JK

foto JK

INZERCIA
Miesto
pre ponuku vašich služieb,
voľných pracovných miest,
predaja či nákupu.
Kontaktujte: obec@vlkanová.sk,
alebo osobne na OcÚ.
Sponzorská pomoc pri renovácii asfaltového ihriska:

Ponúkame kosenie trávy,
čistenie pozemkov
a záhradné práce.
Mobil:0902 589 092
E-mail: kontakt@kosime.sk
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MDD

Jarná remeselná dielňa

Oslava MDD sa niesla v znamení nádherného
počasia, ktoré bolo prvým krokom k podarenej
akcii. V priestoroch Fort Geronimo si malí, veľkí
– všetci prišli na svoje. Maľovanie na tvár, jazda
na koni, paintbal, ukážky modelov, súťaže pre
deti i rodičov, tvorivá dielňa, tanec, sladká
odmena a tombola pre deti.
Všetko ako sa patrí pri oslave tých najdôležitejších ľudí na svete – našich detí.
DK
foto JK

Pripravila:
riaditeľka školy Drahomíra Kotočová

Čoraz teplejšie dni sú znakom, že školskému
roku 2014/2015 naozaj odzvonilo. S učebnicami, ktoré Vás 10 mesiacov sprevádzali na
ceste získavania nových vedomostí ste sa
rozlúčili a nechali za chrbtom školskú bránku.
Začínajú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci
tešíme.
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
a najmä láska. Nie je umením mať rád len žiakov
múdrych, svedomitých, poslušných, ale poslaním učiteľa je mať rád aj žiakov, ktorým sa
v škole až tak nedarí, ktorí sú ako živé striebro
a pri ktorých aj vlastní rodičia strácajú nervy.
Hovorí sa, že bez dobrého učiteľa nie je škola
školou, veď žiak trávi v škole s učiteľom viac
času ako doma s rodičmi. Preto chcem poďakovať pani učiteľkám v škole i škôlke za ich
prístup.
Chcem sa poďakovať aj žiakom. Za ich usilovnosť, reprezentáciu školy v súťažiach. Za všetky,
často okolím nepovšimnuté situácie, za pomoc
a za čokoľvek dobré, čo ste pre túto školu alebo

kohokoľvek v nej vykonali a tak trochu urobili
seba samého krajším a i našu školu krajším
miestom, na ktoré sa po prázdninách oplatí
vrátiť.
Keď som otvárala tento školský rok, zvlášť som
sa prihovárala prvákom. Dnes už nimi nie sú
a vďaka pani učiteľkám a pani vychovávateľkám urobili veľký krok vpred. Blahoželám!
Prihováram sa aj štvrtákom. Musíme sa rozísť,
ale nech si vyberiete akúkoľvek cestu ďalej,
želám Vám pevný krok, veľa síl a dobrých
učiteľov na všetkých školách, ktoré ste si vybrali.
A v neposlednom rade ďakujem rodičom za
dôveru, podporu a pomoc. Bez Vás by naša
školská rodina určite nefungovala.
Želám teda nám všetkým krásne dni oddychu,
modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi.
Pekné prázdniny všetkým!
Opakujeme výzvu z minulého čísla:
V budúcom školskom roku má naša škola
významné výročie. Prosíme všetkých,
ktorí majú zachované a odložené
fotografie, knižky, písanky, iné veci, ktoré
by pripomínali dávne školské časy a jej
históriu o ich zapožičanie.
Ďakujeme pani Gondovej
a pani Schmidtovej
za zapožičanie dobových fotografií.
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V máji sme začali spolupracovať s trénerom
Borisom Cipovom, ktorý sa raz do týždňa venuje žiakom a rozvíja ich záujem o šport. To, že
deti radi športujú a majú záujem o pohyb
dokazuje aj naša prvá účasť na turnaji v minihádzanej škôl. Turnaj sa uskutočnil 22.6.2015
v Banskej Bystrici a naše družstvo hádzanárov
(Miška Kontúrová, Amálka Hudobová, Patrik
Hilmer, Dominik Morvay, Lea Morvayová, Sofia
Dianová, Maroš Kubánek, Filip Lehocký, Matej
Zelina a Samko Peržel) sa v konkurencii ôsmych
družstiev umiestnilo na krásnom 4. mieste.
Od budúceho školského roka plánujeme rozšíriť na škole hodiny telesnej výchovy a v spolupráci s trénerom Borisom rozvíjať u detí nielen zručnosti v hádzanej, ale aj v iných športoch
a zvýšiť tak záujem žiakov o šport a zdravé
využitie voľného času.
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KLUB

ôchodcov

Klub dôchodcov usporiadal zájazd
pre seniorov obce do Topoľčianok
a okolia.
Navštívili sme zámok v Topoľčiankach,
obdivovali jeho skvostný interiér, čo očaril
svojou krásou každého návštevníka. V zubrej
zvernici sme sledovali kŕmenie zubrov a oboznámili nás s históriou chovu zubra v tejto lokalite.
Nemenej nás uchvátila prechádzka po Arboréte kde sme sa tešili pohľadom na rôznorodé
rastlinstvo a kvety. Prežili sme krásny pohodový
deň a odniesli si veľa pekných zážitkov.
M.S.

Prvé sv. prijímanie
V sobotu 16. mája prijali dvaja chlapci (Dušanko a Samko) a tri dievčatá
(Julka, Natálka a Ninka) prvýkrát
sviatosť zmierenia a v nedeľu 17.
mája mali prvýkrát plnú účasť na
slávení Eucharistie; začali tak
prijímať sviatosti Cirkvi.
Nech im to pomôže ľudsky i kresťansky zrieť na radosť ich rodičov
a na osoh celého spoločenstva.
Miloš Jakubík, farár v Badíne

Občianske združenie

Vlkanová zdravo
svojim členom, ako aj ďalším
záujemcom o členstvo oznamuje,
že v druhej polovici mesiaca
september pripravuje stretnutie
s Okresnými a Krajskými úradmi,
v ktorých pôsobnosti je životné
prostredie.
Presný termín upresníme na stránke
obce a obecných výveskách.

Jarné upratovanie obce
Obec Vlkanová zorganizovala „Spoločné jarné
upratovanie obce“, ktoré sa uskutočnilo
v dvoch termínoch.
Počas brigády sa poupratovala školská záhrada,
opílili stromy, doplnilo pieskovisko novým
čistým pieskom, ponatieralo zábradlie...
Vyčistilo sa pobrežie Hrona a miestna komunikácia po opilovaní stromov smerom od mosta na Hronsek.
Ďalšiu sobotu sa vyčistili oba brehy Hrona od
Fort Geronimo po most.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
a podieľajú na čistení a skrášľovaní našej obce.

ZDRAVIE Z PRÍRODY

LETNÉ SUDOKU
kostiam a zubom. Kyselina kremičitá, spevňuje
väzivo a fosfor upokojuje nervovú sústavu.
Kúpeľ v čerešňových listoch zmierňuje bolesti
kĺbov pri reume.
Čerešne v kuchyni

ČAS ČEREŠNÍ JE V PLNOM PRÚDE
Šľachtené čerešne sa viažu k rímskemu vojvodcovi Lucullusovi. Ten ako vojnovú korisť
priviezol roku 74 pred n. l. do Ríma vyšľachtenú
čerešňu. Jej chutné plody sa stali pokrmom
labužníkov. Plody čerešne majú rôzne využitie:
Pomáha skrášľovať i uzdravovať
Konzumácia čerešní reguluje trávenie a zbaví
telo toxických látok, takže v období, kedy je
čerešní dostatok je dobré si dopriať čerešňovú
kúru. Denná dávka je približne 350 gramov.
Draslík obsiahnutý v čerešniach podporuje vylučovanie vody z tela. Vďaka minerálom
čerešne podporujú krvotvorbu a prispievajú aj
k zdravej pokožke. Prírodné látky ukryté v čerešniach zmierňujú ochabnutie pleti a zneškodňujú voľné radikály. Toto ovocie vzhľadom
k obsahu jódu pomôže aj chorým so štítnou
žľazou a vďaka vápniku zase prospeje našim

Kto by nepoznal klasickú čerešňovú bublaninu.
Čerešne sú výborné v ryžovom nákype, schované v guľkách, s makom v klasickej štrúdli
miesto jabĺk, ale hodia sa i do omáčky k mäsu.
Jednoduchý recept na čerešňové halušky
poznali už naše staré mamy.
Postup: Do klasického haluškového cesta z vajec,
vody a múky, primiešali odkôstkované a pokrájané čerešne. Do vriacej vody z lopárika hádzali
halušky a vyberali, keď vyplávali na povrch.
Poliate maslom, posypané cukrom a škoricou,
boli pochúťkou najmä pre deti.
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
Tri klamstvá slovenského národa:
1. Idem na jedno
2. Dopijem a idem
3. Od zajtra nepijem
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