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Vážení spoluobčania ...
V každom vydaní vlkanovských novín
Vlkanovčan mám vyhradený priestor, kde sa
môžem prihovoriť k Vám, k občanom našej
obce. Prešiel štvrťrok a mne sa opäť naskytla
príležitosť prihovoriť sa k Vám aj prostredníctvom novín. Prežili sme horúce leto, čas
prázdnin a dovoleniek sa nám skončil, ale práce
v našej obci sa nezastavili. Každému z nás záleží
na poriadku a čistote v našej obci. Sme radi, ak
sa môžeme pochváliť, že v okolí obce vidno
nami vykonanú prácu. Aj keď sa to mnohým
nezdá a myslí si, že v tej našej obci sa nič nedeje.
Žiadna práca sa bez ľudského snaženia
neurobí. Máme za sebou obdobie leta, pred
sebou nové ročné obdobie a s ním spojené
sviatky, či udalosti.

„Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima,
a táto postupnosť sa objavuje aj vo svetových dejinách.
Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú postupne
javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima,
ktorou sa končí jeden život...
Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú,
naopak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého
života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote ľudstva."

Najprv mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí
prispeli svojou povestnou kvapkou k organizácii a priebehu Dňa obce Vlkanová 2015. Či to
už boli naši sponzori, HTMAS s.r.o., Vlkanová,
Küster - automobilova technika spol. s r. o.,
Vlkanová, Witzenmann Slovakia, s.r.o.,
Vlkanová, SQP International s.r.o., Vlkanová,
VELCON spol. s r. o., Vlkanová, MIBA Žalúzie,
Milan Babjak, Vlkanová, STAVOINDUSTRIA HSV,
s. r. o., Slovenská Ľupča, OBALPRINT, a.s., Zvolen,
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group, Bratislava, BEDE s.r.o. Vlkanová, FORT
GERONIMO, Zdenka Odzganová, Vlkanová.
Celkovo predstavujú darované finančné
prostriedky výšku 2550 €, obec zaplatila za
jednotlivé vystúpenia, výzdobu, SOZA a pod.
sumu 2010,82 €. Poďakovanie patrí kultúrnej
komisii OZ, ako aj našim seniorkám za výborné
bryndzové pirohy a fučku.Verím, že spoločnými
silami zorganizujeme aj ďalšie spoločenské
a kultúrne podujatia.

Ľudovít Štúr
2015 - Rok Ľudovíta Štúra

D E Ň O B C E V L K A N O VÁ
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Nedá mi nespomenúť aj problémy so
zápachom a hlukom v obci, ktoré máme od
spustenia prevádzky „Výroba elektrickej
energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov
Badín a kompostáreň“, ktorú prevádzkuje
spoločnosť KOMPALA a.s. Banská Bystrica.
Občianske združenie Za čistú Vlkanovú zvolalo
v spolupráci s obcou zhromaždenie občanov
a zainteresovaných zložiek v snahe zlepšiť
situáciu prijatím takých opatrení, ktoré by
eliminovali nepriaznivé dopady prevádzky na
obyvateľov obce. Aj napriek tomu, že tento
problém sa dotýka veľkého množstva našich
občanov, účasť na stretnutí bola veľmi nízka.
Smutným faktom zostáva, že z pozvaných hostí
za štátne a verejné inštitúcie, ktoré sú
povoľujúcimi orgánmi v rôznych konaniach sa
tohto stretnutia nezúčastnil ani jeden
zástupca. Keďže sme už vyčerpali všetky
prostriedky na zjednanie nápravy, a výsledok sa
Pokračovanie na str. 2
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nedostavil, odovzdali sme všetky materiály
právnickej kancelárii, ktorá nás bude v tejto
kauze zastupovať.
Prvou udalosťou, ktorú doniesol september,
bolo otvorenie školského roka 2015/2016
v našich školských zariadeniach. V tomto
školskom roku nastúpilo do Základnej školy
v obci Vlkanová 55 žiakov, z toho 19 prváčikov.
Do predškolského zariadenia nastúpilo celkom
48 detí, 13 detičiek sa začlenilo do kolektívu po
prvý krát. Tak ako som im na začiatku letných
prázdnin bol zaželať pekné prázdniny, tak
2. septembra som im bol osobne zaželať
úspešný štart do nového školského roka,
prvákom veľa odvahy, učiteľom trpezlivosť
a všetkým pevné zdravie. Aj v predškolskom
zariadení pani učiteľky sladkosťou spríjemnili
prvé chvíle bez rodičov a verím, že sa to
podarilo. Tak teda nech je tento školský rok
úspešný pre všetkých.
O tom, že obec Vlkanová sa rozrastá nesvedčia
len novo postavené domy, ale aj prírastky
obyvateľstva. A tými najmilšími prírastkami sú
naši novorodenci. Tento rok sa slávnostného
aktu uvítania do života na obecnom úrade
zúčastní 13 rodičov aj s ich ratolesťami.
Ďalšou milou udalosťou bude príjemné
popoludnie trávené s vami, staršími. Veď ako
tým najmladším patrí september, tak Vám patrí
október, mesiac úcty k starším. Aj pri tejto
príležitosti Vám chcem popriať pevné zdravie,
radosť z užitočne strávených dní a nech tá úcta
k starším, ktorá sa zvlášť pripomína v tomto
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mesiaci, nech sa Vám prejavuje každý mesiac,
každý bežný deň. Skláňam sa v úcte pred rokmi,
ktoré naši skôr narodení občania naplnili činmi
pre blaho našej obce.„Oslava života je hudbou,
ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu.“
"Vysoký vek tají múdrosť života, bielučký vlas
skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas.
Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva
lásku a neradno o priazeň žobre.Takí sú naši starí
otcovia a staré mamy." Človek je krásny nielen
vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď sa
ponára v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi.
Ostáva mi ešte spomenúť, že v mesiaci
november si pripomenieme Sviatok všetkých
svätých, pamiatku zosnulých. Počas týchto
sviatkov mnohí z nás navštívia miestny cintorín,
ako aj cintoríny v iných obciach, či mestách.
Nezabúdajme na dôstojnosť týchto miest
a svojím správaním dajme úctu týmto miestam
a sviatkom.
Ak by som spomenul ďalší mesiac, zistím, že je to
december a ten si nechám na vianočné číslo.
Teda môj úvodník, ktorým som sa chcel
prihovoriť k vám, je v závere. Prajem nám
všetkým Vlkanovčanom všetko dobré, nech sa
nám darí a nech máme radosť z toho, že žijeme
v obci Vlkanová a že sme Vlkanovčanmi.

UVÍTANIE DO ŽIVOTA

Narodí sa dieťa.
Radosť, šťastie, zázrak.
Dňa 7. 10. 2015 starosta obce v spolupráci
s kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva
privítal deti ako nových občanov v našej obci.
Pripravená kolíska, kultúrny program detí zo
Základnej školy, príhovor.... krásna chvíľa pre
rodičov i deti, ktoré si túto udalosť iste pamätať
nebudú, ale pripomenú im ju fotografie i zápis
rodičov do obecnej kroniky.
dk

S pozdravom starosta obce
Ing. Ľubomír Longauer

VÝZVA

Naším cieľom je zachrániť historické fotografie,
ktoré by ostali zabudnuté.

INZERCIA

Vážení spoluobčania, priatelia obce Vlkanová.

Zo zozbieraných fotografií by sme chceli
uskutočniť súbornú výstavu fotografie a pripraviť knižnú monografiu o Vlkanovej.

Miesto
pre ponuku vašich služieb,
voľných pracovných miest,
predaja či nákupu.

Obecný úrad Vlkanová a komisia pre kultúru a
šport Vás vyzýva na spoluprácu pri príprave
archívneho CD/DVD s historickými fotografiami obce Vlkanová. Naším zámerom je
zachytiť zmenu obce, jej vývoj, uchovať
spomienku na živých i tých, ktorí už nie sú
medzi nami. Aby sme mohli pripraviť archívny
materiál, potrebujeme Vašu spoluúčasť. Preto
Vás prosíme o zapožičanie starých fotografií, na
ktorých je zachytená naša obec a jej zaujímavosti, blízke okolie, ľudové oblečenie,
zaujímavosti zo života obyvateľov, ako sú napr.
svadba, krstiny, pohreb, vojna, majstri remesla,
oslavy a pod. Fotografie naskenujeme a vrátime ich majiteľom.
Zapožičané fotografie aj s popisom podľa
priloženého dotazníka je potrebné vložiť do
obálky aby nedošlo ku ich premiešaniu .
Nakoľko sa jedná o zložitú spoluprácu, člen
kultúrnej komisie si fotografie aj s popisom
fotografie podľa priloženého opisu vyzdvihne
u majiteľa a po spracovaní ich aj osobne vráti.
V prípade otázok kontaktujte na telefónnom
čísle: obecný úrad: 48 /418 83 88, alebo na čísle
Mgr. Tatiana Čellárová: 0915 333 964, resp.
tanacellarova@gmail.com, alebo
Ing. Juraj Kotoč: 0905 866 122, resp.
kultura.sport@vlkanova.sk.

Táto akcia - zber fotografií bude trvať do
30. apríla 2016.
NA PRILOŽENOM DOTAZNÍKU PROSÍM, UVIESŤ:
MENO A PRIEZVISKO MAJITEĽA FOTOGRAFIE:
BYDLISKO:
KONTAKT:
POPIS FOTOGRAFIE:
Kto respektíve čo je na fotografii zachytené:
a) osoba
b) udalosť
c) objekt, predmet
d) z ktorej časti obce je fotografia
d) z ktorého roku fotografia pochádza
e) poprípade, kto je autorom fotografie
Za spoluprácu Vám ďakujú starosta obce
Vlkanová Ing. Ľubomír Longauer a členovia
komisie pre kultúru a šport.
Mgr. Tatiana Čellárová
Ing. Juraj Kotoč, predseda komisie
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Kontaktujte: obec@vlkanová.sk,
alebo osobne na OcÚ.

Vážení spoluobčania,
naša občianka Dagmar
Mrváňová ponúka dlhodobú,
legálnu prácu s pravidelným
mesačným príjmom pre opatrovateľky v Nemecku. Výška
zárobku do 1 500 Eur (netto) za
mesiac. Dĺžky turnusov sú 2 až
3 mesiace. Ubytovanie a strava je
zdarma u rodiny.
Požiadavky:
nemčina na komunikatívnej
úrovni, skúsenosti s prácou
opatrovateľky, ochota a chuť
pracovať.
Bližšie informácie na

www.sk-pflege24.sk
alebo t.č.: +421-917-311710.
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ôchodcov

Október mesiac úcty k starším
PRIZNANIE TÍNEDŽERA
Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou
šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal
som sa a nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala
ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil
a povedal som si: „Kam sa ja vlastne ponáhľam?“ Ozvali sa vo mne výčitky svedomia,
že som sa v duchu nahneval na babku, ktorá má
dosť času a okrem toho nemôže za svoju
pomalosť. Celý život pracovala, možno veľa
vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla. A ja
som netrpezlivý a malicherný. A to všetko len
preto, aby som bol o 10 minút skôr doma. Tých
pár minút aj tak premrhám na internete alebo
pri telke. Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej
žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. A večer
zistíme, že sme zase toho veľa nestihli.
Frustrovaní ľahneme a zaspíme spánkom
nepokojných. Cez SMS-ky si vyznávame lásku,
komunikujeme cez chat, do očí si nemáme čo
povedať. Trápia nás účty, kariéra. V schránkach
sa nám hromadia maily, lebo „nemáme čas“
odpísať, na polici sa kopia knihy, lebo „nemám
čas“ čítať, nevieme ako vonia príroda, lebo
„nemáme čas“ si k nej privoňať. Ale dokedy to
vydržíme? Čím chceme viac stihnúť, tým menej
stihneme. Venujeme priveľa času veciam, ktoré
si ho nezaslúžia. Nevieme sa zastaviť a uve-

PRECHÁDZKA VLKANOVSKÝM
CHOTÁROM
V prvú septembrovú sobotu sme sa už štvrtýkrát stretli na Prechádzke vlkanovským
chotárom. Okrem iného je táto akcia aj
neformálnym pripomenutím si SNP, a prejdené
kilometre sú tak našim vyjadrením úcty
a vďaky tým, ktorí sa povstania zúčastnili.
Ranný dážď zrejme odradil od hojnejšej účasti,
tak sa na trasu vybralo len 13 skalných
priaznivcov Prechádzky. Pár slov organizátora
na úvod a vyrazili sme. Keďže meteorológovia
predpovedali na popoludnie bohatšie zrážky,
rozhodli sme sa tento rok trasu trošku upraviť
a skrátiť asi na 7 kilometrov. Po prejdení pár
stoviek metrov počasie svoj boj vzdalo, prestalo
pršať a potom už nič nebránilo dokonalej
pohode a dobrej nálade, ktorá nás celou cestou
sprevádzala. Odmenou vlkanovskej prírody
boli pod Vysokým vrchom síce početne
skromné, ale tento rok o to vzácnejšie hubárske
úlovky. Naozaj vychádzkovým tempom s primeraným počtom občerstvovacích zastávok
nám zdolanie hlavnej časti trasy trvalo necelé
3 hodiny. Tak, ako sa na správnu turistickú akciu
patrí, zlatým klincom bolo opekanie špekačiek
na prírodnom ohni. Tu musím poďakovať
členom nášho DHZ, ktorí nám zabezpečili
dopravu proviantu na miesto určenia,
rozloženie ohňa , aj jeho uhasenie. S vidinou
voňavej pochúťky na ražni sme stúpanie na
Hájny diel zo strany Troch studní zdolali, akoby
to bola rovina. Po jedle a predebatovaní
rozmanitých tém pri ohni zostalo z trasy už len
klesaním zbehnúť do dediny. Pri záverečnej
„káve pod orechom“ sme sa trošku unavení, ale

domiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií,
ale už si ich ani neprezeráme. Napálime ich na
CD a tým to končí. Počítače máme plné hudby,
na ktorú nemáme čas, množstvo televíznych
kanálov, ktoré akoby jedna mater mala.
Namiesto zábavy stres. Stále kontrolujeme
mobil, či nám niekto nevolal. Prestávame si vážiť
krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť. Môj dedko
má 87 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá
mobil, počúva jednu stanicu na svojom starom
rádiu. A napriek tomu si myslí, že prežil krásny
život. S úsmevom spomína. Teší sa z pekného
dňa, z vône dreva, zo svojich vnúčat. Žil ťažký
život, ale váži si ho. To my dnes nevieme. A tak
máme infarkty, rakovinu a depresie. A možno by
stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá,
neobstojí. Zamyslime sa, koľko času venujeme
nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily
a počítače a porozprávať sa. Snáď som si
uvedomil môj rýchly život včas, aby som
spomalil. Kamarát má chalupu v malej osade
obkolesenej horami, nie je tam signál, žiadna
telka, obchod otvorený len v utorok a vo štvrtok
a jedna krčma 5 x 5 metrov. Asi tam zabehnem,
aby som spomalil a nehneval sa na starých ľudí,
ktorí si vážia zvyšok života a zbytočne sa
neponáhľajú za smrťou, tak ako mnohí z nás!
(zdroj: prevzaté z internetu)

Dňa 28. októbra 2015 o 17.00

v zasadačke Obecného úradu sa uskutoční

Stretnutie seniorov.

V programe vystúpi Pavol Kúš so speváčkou
a deti z materskej a základnaj školy
vo Vlkanovej.

bohatší o zážitky z príjemne stráveného dňa
rozchádzali sľubujúc si, že o rok sa na
Prechádzke opäť stretneme. Už teraz srdečne
pozývam aj vás.
Ing. Pavol Vozár, poslanec OZ

poločenská

RUBRIKA

NARODILI SA
KEKELÁK Jozef
GUZA Filip
PEPICHOVÁ Eliška
RUSKO Juraj Alexander
ŠEVČÍKOVÁ Elizabeth
KAŠŠOVÁ Ella

SOBÁŠE
27. 06. 2015
ŠÓNOVÁ Jana, KOLLA Pavel (náš občan)
16. 05. 2015
KUBALIAKOVÁ Zuzana,
ADAMČÍK Patrik (náš občan)
29. 08. 2015
LAMPEROVÁ Katarína (náš občan)
HUDEC Martin
19. 09. 2015
ČERVENKOVÁ Andrea, BÍNOVSKÝ Bohuš
(naši občania)

JUBILEÁ
RICHTER Svätoboj
KAPUSTOVÁ Anna
DIANOVÁ Anna
GAŠPAR Július
SNOPKO Ondrej
BRÍDIKOVÁ Danka
MAJER Ondrej
VALACH Eugen
KROUZOVÁ Anna
TOMAŠKOVÁ Rozália
URBANCSOKOVÁ Irena
KAPUSTOVÁ Anna
KUKLOVSKÁ Anna

65 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
80 rokov
82 rokov
83 rokov
85 rokov

ÚMRTIA
ČERNÁKOVÁ Eva
SITÁR Ivan
KLESNIAKOVÁ Eva

79 rokov
71 rokov
77 rokov

RYBOLOV NA HRONE
Rybolov na Hrone má dlhoročnú tradíciu
a z roka na rok čoraz viac rybárov prepadá
tomuto čaru. V mesiacoch november a december navyše mnohí nadšenci prichádzajú na lov
kráľovnej našich vôd Hlavátky podunajskej
(Hucho Hucho).
Pri prechádzke obcou, popri rieke Hron, môžete
stretnúť rybárov, ktorí sa pokúšajú túto vzácnu
rybu chytiť. Skoro ráno, ešte za tmy, často pri
teplotách pod bodom mrazu, s plávajúcimi
kryhami na hladine, tí najvytrvalejší čakajú na
svoj veľký úlovok. Kto by povedal, že pod
„našimi oknami“ sa dá uloviť aj 100 cm dlhá
táto krásna dravá ryba. Tí správni rybári ju však
určite pustia naspäť do vody.
dk
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
Finančná komisia
predseda: Vozár Pavol, Ing.
členovia: Dian Marián, Ing.
Sitárová Zuzana
financna.komisia@vlkanova.sk

UHÁDNI A VYHRAJ !!!
Kde sa v našej obci nachádza tento
objekt? A čo to vlastne je?
Správnu odpoveď doručte do 26. 10. 2015
osobne na Obecný úrad, alebo pošlite e-mail
na adresu kultura.sport@vlkanova.sk

a vyhrajte večeru pre dvoch
v hodnote 15,- €
Sponzor súťaze:

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

Výlet
Milí Vlkanovčania,
kultúrna komisia v spolupráci
s OcÚ Vlkanová, vás pozýva na

Vianočné trhy
do Budapešti
12. decembra 2015

Stavebná komisia
predseda: Miroslav Čief
členovia: Líška Jaroslav
Debnár Jozef, Ing.
Kapusta Július
Štubňa Jaroslav
stavby@vlkanova.sk

VLKANOVÁ NA KOLESÁCH
Po príjemnom výlete do Viedne v lete tohto roku, kultúrna komisia v adventnom čase pre Vás pripravila
návštevu predvianočnej Budapešti. Aj v budúcom roku by sme radi pre Vás pripravili niečo zaujímavé.
Mali by ste záujem o turistický výlet do našich hôr - Vysokých, resp. Nízkych Tatier, našla by sa partia
fanúšikov Slovana Bratislava na zápas KHL (so svojimi nákupnými maniačkami zatiaľ v nákupnom
centre), chceli by ste si pozrieť muzikál, alebo dobré divadelné predstavenie v Bratislave, nebodaj
dva-tri dni v Prahe, či radšej spoznávate hrady a zámky na Slovensku, resp. v blízkom okolí?
Vaše podnety nám posielajte na kultura.sport@vlkanova.sk.
Už teraz sa tešíme na Vaše zaujímavé nápady.

Občianske združenie

Vlkanová zdravo
Verejná schôdza Vlkanová zdravo
Všetci isto viete, že od jari tohto roku v našej
obci pracuje občianske združenie Vlkanová
zdravo. Toto združenie vzalo do svojich rúk boj
za čisté a zdravé životné prostredie v našej obci.
Kto sleduje vývoj v kauze Kompala dobre vie, že
je to boj veľmi ťažký a zdĺhavý.
Vlkanová zdravo nás všetkých pozvala 9.9.2015
na verejnú schôdzu, kde bola avizovaná aj účasť
zástupcov orgánov, v ktorých pôsobnosti je
kontrola životného prostredia. Žiaľ z týchto
nakoniec neprišiel nikto. Pravdupovediac, aj
som to trošku predpokladal. Pre mňa osobne
bola ale omnoho väčším sklamaním žalostne
nízka účasť vlkanovčanov.Tí, čo prišli si vypočuli
genézu celého problému so „spalovňou“ z úst
pána starostu, členov výboru občianskeho
združenia, či jeho ďalších členov. K problému sa
vyjadril aj pán starosta obce Badín. Svoju
podporu a potrebu spájať sily pri riešení
takýchto problémov vyjadril poslanec
mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice pán
Smädo. Pod ťarchou argumentov ktoré odzneli
aj na tejto schôdzi si musíme všetci uvedomiť,
že negatívne vplyvy, ktorými spomínaná
prevádzka zasahuje život v našej obci sú
omnoho ďalekosiahlejšie, ako to mnohí z nás
vnímajú. V súčasnosti sú samozrejme najviac
zasiahnuté domy „na hrádzi“ a v priľahlých
lokalitách, ktoré najviac trápi zápach, hluk,
vibrácie a prach produkovaný týmto

zariadením. Z dlhodobého hľadiska môžu byť
ale pre okolie spalovne nebezpečnejšie
produkty horenia, ktoré sa cez nedostatočne
vysoký komín dostávajú do ovzdušia a dýchajú
ich nielen občania našej , ale aj okolitých obcí.
Nebudem tieto prvky a zlúčeniny vymenovávať,
nie som odborník v tejto oblasti, ale koho to
zaujíma, isto sa viac dozvie od členov
Občianskeho združenia Vlkanová zdravo.
Na záver chcem vyzvať všetkých, ktorým záleží
na prostredí v ktorom žijeme, na našom zdraví,
ale hlavne na zdraví našich detí, podporme
činnosť tohto OZ. Pomôžme ľuďom, ktorí bojujú
za nás, ukážme im, že majú za koho bojovať
a vyjadrime im svoju vďaku aspoň našou
účasťou na verejných akciách OZ Vlkanová
zdravo.

Cieľom nášho výletu budú vianočné
trhy s nezameniteľnou atmosférou.
Počas výletu môžete navštíviť hradnú
štvrť s Budínskym hradom, kostolom
sv. Mateja a Rybárskou baštou, Gellértovu horu s Citadelou. V centre mesta
Baziliku Sv. Štefana a Parlament.
Na námestí Vörösmarty tér, pred slávnou
kaviarňou Gerbaud na vás budú čakať
VIANOČNÉ TRHY. Fasáda kaviarne sa
v predvianočnom čase zmení na adventný kalendár a každý deň o 17:00 hod. sa
otvorí jedno okno s umeleckým dielom.
Na námestí budú postavené drevené
domčeky s vianočnou a ľudovou
výzdobou s ponukou umeleckých
predmetov a kulinárskych špecialít.
Maškrtné jazýčky neodolajú voňavým
lángošom, pagáčom, či sladkým koláčom
a štrúdľam, varenému vínku a pálenke.

Cena zájazdu 10,- €/os.
vrátane cestovného poistenia.
V cene nie sú zahrnuté vstupy.

Ing. Pavol Vozár, poslanec OZ
Nakoľko podľa stanov združenia na schvaľovacie procesy je potrebná nadpolovičná väčšina
členskej základne, cieľom OZ nie je mať čo najviac členov, ale členov, ktorí sa budú aktívne
zapájať do činnosti a zúčastňovať sa akcií organizovaných OZ. Ak sa chcete aktívne zapojiť do
činnosti OZ a stať sa členom ste výtaní. Ale veľmi
si budeme vážiť aj akúkoľvek inú podporu: účasť
na schôdzach a podujatiach organizovaných OZ,
ako aj finančnú podporu na zabezpečenie
činnosti OZ.
Bližšie informácie:
Ing. Juraj Kotoč - kultura.sport@vlkanova.sk
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INFORMÁCIE:
Pavol Horňák, 0905 463 756,
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Vlkanovčan

3/2015
Pripravila:
riaditeľka školy Drahomíra Kotočová

ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Začiatok školského roka je dobrým dôvodom
na to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má
zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť
nemohla hýbať dopredu.
V tomto školskom roku bude do našej školy
chodiť 56 žiakov, ktorí sa budú učiť v 3 triedach.
V každom ročníku by sme mohli mať po jednej
triede. Mohli, ale priestory školy nám to
neumožňujú a preto sa dva ročníky musia učiť
spolu v jednej triede. Obec sa rozvíja, čo sa
prejavuje aj nárastom počtu žiakov v škole a to
prináša čoraz väčšiu potrebu riešiť priestorové
možnosti.Verím, že obec a jej zástupcovia budú
naďalej hľadať možnosti, ako tento priestorový
problém riešiť. V škole vyučuje 5 učiteľov,
2 vychovávateľky v školskom klube detí. Škola
počas prázdnin žila pracovným ruchom - prešla
úpravou – bola položená nová dlažba a všetky
priestory boli vymaľované.
V nasledujúcom školskom roku sa v prvom

LETNÝ TÁBOR

ročníku bude učiť 19 žiakov. Želám im, aby sa ich
očakávania splnili, aby sa v škole cítili dobre, aby
sa im pani učiteľka páčila, aby si ju obľúbili a aby
im prvé nadšenie a vzrušenie zo školy vydržalo
celých desať mesiacov. Aj žiaci ostatných
ročníkov majú svoje očakávania. Želám aj im,
aby našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Môžem
povedať, že ich budú učiť tí najlepší učitelia, ktorí
majú úprimnú snahu nielen naučiť ich novým
vedomostiam, ale vypočuť ich, poradiť , pomôcť.
Kolektív učiteľov školy rozšíril pán učiteľ Boris
Cipov, ktorý bude vyučovať telesnú výchovu,
športovú prípravu a viesť krúžok minihádzanej.
Aj v tomto školskom roku sme pripravili žiakom
širokú ponuku trávenia voľného času v záujmových krúžkoch, pričom sme kládli dôraz
v prvom rade na šport a pohyb.

Rozlúčka s predškolákmi
Keď už je postieľka prikrátka a spod paplónika
trčia prvácke chodidlá, keď je už škôlka primalá,
hračky už trošku nudia a knižky viac lákajú, je
čas spoznať nových kamarátov a zažiť nové
dobrodružstvá – vtedy nastal čas, kedy sa treba
rozlúčiť. Tak ako býva zvykom na konci
školského roka, aj v našej materskej škole sa
konala rozlúčka predškolákov. Rozlúčka detí,
ktoré spoločne s nami trávili čas, niekoľko rokov
deň čo deň kráčali do materskej školy,
prekonávali rôzne prekážky, riešili zaujímavé,
náročné i menej náročné úlohy, smiali sa
a radovali. Sledovali sme, ako nám pred očami
rastú a menia sa na osobnosti – predškolákov.
V minulom školskom roku opustilo brány našej
materskej školy 18 predškolákov.

Milí rodičia, aj vy ste učitelia. Vytvorte svojim
deťom podnetné prostredie plné lásky.
Prostredie, kde vládne porozumenie, istota. Toto
bude dobrým predpokladom pre vysokú
výkonnosť vašich detí v škole. Škola, žiaci
a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba,
ale aj svoju obec. Ďakujeme starostovi, obecnému zastupiteľstvu, že školu vždy podporovali
a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že
škola je inštitúcia, ktorá rozdáva ducha, kde sa
zažíva dobrodružstvo poznania.
Drahomíra Kotočová, riaditeľka školy
Napríklad – vyskúšať svoju odvahu v nočnej hre.
Verím, že deti neľutujú, ak počas prázdnin
obetujú pár dní voľna a využijú ho na zábavu,
ktorá je zároveň vzdelávaním.

Ako každý rok, aj tieto prázdniny sa nám vďaka
ZŠ s MŠ Vlkanová podarilo zorganizovať školský
letný tábor. Prvý júlový týždeň sa penzión
Košutka v Hriňovej opäť naplnil deťmi – tento
rok sme mali účasť - 42 detí. Medzi malými
táborníkmi boli aj deti z obce, ktoré nenavštevujú našu školu, malí predškoláci i súrodenci a kamaráti našich žiakov, čo je dôkazom,
že ohlas tejto akcie sa už dostal aj za náš chotár.
Deti celý týždeň športovali, zabávali sa, učili sa
novým veciam. V jeden deň boli z dievčat
krásne dámy, z chlapcov mladí gavalieri,
v priestore sa ozývala hudba a oni tancovali
a učili sa slušne správať. Chlapci i dievčatá sa
celý týždeň venovali pohybovým hrám,
súťažiam, turistike, lezectvu. Deti sa už akosi
zabudli hrať, je pre nich jednoduchšie sadnúť si
za počítať, kde im imaginárny svet vymysleli
počítačoví grafici. My sme sa ich snažili donútiť
opäť zapnúť predstavivosť, hravosť a naučiť ich,
ako sa hrať – či už na rytierov alebo dámy. Pre
niektoré deti to bolo čosi, čo ešte nikdy nezažili.

V jedno júnové popoludnie sa predškoláci lúčili
so svojou materskou školou, tento rok netradične – opekačkou. Predškolákom za ich škôlkarskú usilovnosť odovzdala pani zástupkyňa
osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania. Za tri roky usilovnej práce v materskej
škole od nej dostali diplomy a darček. Od
septembra ich čakajú nové dobrodružstvá
a noví kamaráti za bránou základnej školy. My
im prajeme, aby sa im písmenká a číslice darili,
aby do školy chodili radi a aby v dobrom
spomínali na pestré chvíle svojho detstva
v našej materskej škole.

TERMÍNY PRÁZDNIN
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné
veľkonočné
letné
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Termín prázdnin
29. 10.
30. 10. 2015
23. 12 2015
7. 01. 2016
01. 02. 2016
(pondelok)
29. 02.
04. 03. 2016
24. 03.
29. 03. 2016
01. 06
02. 09. 2016

Vlkanovčan

ZO ŽIVOTA

RÍMSKO-KATOLÍCKEJ FARNOSTI

Druhý Národný pochod za život
v Bratislave dňa 20. septembra sa
konal aj za účasti našich občanov;
deviati vlkanovčania, spolu s desiatimi ľuďmi z Hronseku a štrnástimi
z Badína vytvorili spoločenstvo,
ktoré spolu s ostatnými manifestujúcimi vyjadrilo podporu hodnote
života a rodiny založenej na celoživotnom vzťahu muža a ženy. Naši
farníci si spoločnú cestu autobusom
na tento pokojný a radostný deň,
v pohodovej atmosfére spestrili
spoločnými rozhovormi, modlitbami a piesňami, čo iste prispelo aj
k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov.

3/2015
Naši žiaci a študenti už majú zabehnutý školský
rok; popri vyučovacom procese im v osobnostnom raste napomáha aj duchovná
formácia.
Žiaci tretieho ročníka ZŠ sa začínajú pripravovať
k slávnosti 1. svätého prijímania: k tejto udalosti
sa prihlásili dňa 8. októbra o 17.00 hod. v kostole
vo Vlkanovej, kedy boli predstavení spoločenstvu veriacich a spolu so svojimi rodičmi
zložili aj sľub svedomitej prípravy na prijímanie
sviatostí.

Zaujímavá a pekná udalosť sa
konala vo vlkanovskom kostole vo
štvrtok 17. septembra, kedy v rámci
slávenia Eucharistie zhromaždení
veriaci poďakovali Pánu Bohu za
tohtoročnú úrodu; dôstojnú atmosféru kostola vyzdobili plodmi zo
svojich záhrad, polí a sadov, ktorými sa po skončení slávnosti vzájomne obdarovali.

Žiaci 8. a 9. ročníka a stredoškoláci sa zase začnú
pripravovať k prijatiu sviatosti birmovania: pri
prvom stretnutí dňa 22. októbra o 17. hod. vo
vlkanovskom kostole sa takisto predstavia
spoločenstvu veriacich a tiež zložia sľub zodpovednej prípravy na prijatie sviatosti
kresťanskej dospelosti.
Deťom a mládeži chceme vytvárať duchovné
zázemie pre ich dozrievanie.

Pripravil Miloš Jakubík,
farár v Badíne

ZDRAVIE Z PRÍRODY

JESENNÉ SUDOKU

Krásna oranžová polievočka
na jesenné dni ako stvorená
Suroviny:
- ½ tekvice Hokkaido
- 1 mrkva
- 1 zemiak
- soľ, zázvor, kari korenie
- 1 dl smotana na šľahanie, citrónová šťava

ZÁZRAK MENOM ĎUMBIER
Ďumbier lekársky, alebo zázvor dokáže hotové
zázraky s naším zdravím.
Účinky zázvoru
• Znižuje hladinu cholesterolu
• Zlepšuje prietok krvi a tlmí jej zrážanlivosť
• Pomáha pri liečbe artritídy a reumy
• Má protizápalové a analgetické účinky
• Pôsobí hrejivo na náš organizmus
• Posilňuje srdce
• Detoxikuje telo
• Je silný antioxidant, ktorý zastavuje
rast rakovinových buniek.
Čaj zo zázvoru
Zázvor nastrúhame, dáme do pohára a zalejeme horúcou vodou. Necháme 5 minút lúhovať.
Osladíme medom a teplý podávame.

Tekvicu rozrežeme na polovicu. Olúpeme, vyberieme jadierka a nakrájame na kocky. Pridáme
mrkvu a zemiak, rovnako olúpané a nakrájané
na drobno. Dáme do hrnca, zalejeme vodou, aby
bola zelenina ponorená, a varíme. Kto chce,
môže predtým v hrnci osmažiť cibuľku na troche
oleja a až potom vložiť zeleninu. Keď je mäkká
tak, že sa rozpadáva, dochutíme kúskom
čerstvého, alebo štipkou sušeného zázvoru, karí
korením, soľou a citrónovou šťavou. Rozmixujeme, opäť dáme na sporák a vlejeme smotanu.
Prevaríme a podávame s krutónmi alebo
opečenými tekvicovými jadierkami.
dk

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
Policajt zastaví auto:
- Pán vodič, máte rád futbal?
- Áno, samozrejme.
- Tak berte na vedomie, že ste práve
v pokutovom území.
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