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Vianočný pozdrav.
Narodenie dieťaťa je vždy mimoriadna a jedinečná udalosť, veď s ním prichádza do rodiny
a sveta niečo nové: nová radosť, ba až okúzlenie, krása, isteže aj starosť, úlohy a poslanie.
Narodením Ježiša pred dvoma tisícročiami
vstúpila do tohto sveta Božia dobrota a láska.
On je totiž Boží Syn, Spasiteľ, Kristus. Od tej
chvíle je Boh skutočne s nami; nie je to viac
vzdialený Boh, ktorého prostredníctom stvorenstva a svedomia môžme iba nejako tušiť
v diaľke. On prišiel, je blízko, je s nami. Nevybral
si iný svet, narodil sa do tohto nášho sveta: do
temnôt nášho sveta priniesol Božie svetlo, do
biedy nášho sveta vniesol Božie kráľovstvo, do
egoizmu, zloby a nespravodlivosti nášho sveta
priniesol lásku, obetavosť a milosrdenstvo.
Biblický autor to komentuje slovami: Zjavila sa
Božia milosť na spásu všetkým ľuďom. Áno,
toto slávime na Vianoce: Božia milosť, plná
nežnosti a lásky a milosrdenstva už nie je viac
skrytá, ale zjavila sa, ukázala sa v tele, ukázala
svoju tvár. Preto sme kresťania, lebo chceme
mať podiel na tejto Dobrote a chceme ju vnášať
do sveta.
Nech je Vám všetkým, vážení Vlkanovčania,
oslava Narodenia Ježiša Krista, mocným
povzbudením vnášať do nášho sveta tieto
hodnoty, a to tak vo sviatočných dňoch, ako aj
vo všetkých dňoch nastávajúceho roku.

Milan Rúfus
Vianočná koleda
V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel,
boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam...
A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.

Miloš Jakubík, farár v Badíne

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
Želáme Vám, nech budúcnosť je naplnená
spolupatričnosťou človeka k človeku. Želáme Vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života, veľa zdravej iskry, lásky
a potešenia z Vašich najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu. Vinšujeme Vám pokojné, šťastné
a požehnané vianočné sviatky.
Redakcia Vlkanovčana
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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia,
v blížiaci sa deň Štedrého večera.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok
i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce
čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú
základné ľudské hodnoty. Tíško prichádza
tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej
hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len
radosť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého
z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených
cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné
čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale
i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť
sa do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše
najtajnejšie túžby a želania.
„V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život
za nami spolu sa spomína, pri stole slávnostne
prestretom aj prázdne miesta sú, a slzy vtekajú
cez slová do hlasu. V tento čas pokoja s jedličkou na stole pre šťastie budúce zabudni na
bôle.“
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech
rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia,
naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma
teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad
a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí
vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu.Tíško znejú koledy,
tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia .
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás
drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si
ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa
nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty, a Štedrý večer nech
zanechá v našich srdciach stopu pohody
a radosti.
Pokračovanie na str. 2
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Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu,
chcem pozdraviť tu trvale bývajúcich občanov,
ale i naše deti a mládež, našich rodákov, našich
občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu
zúčastniť doma vianočných sviatkov.
Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí tu
v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle
medzi svojimi najbližšími, zvlášť pozdravujem
našich chorých a osamelých občanov, či sú
teraz v nemocniciach alebo doma sami, alebo
pri svojich najbližších.
Pozdravujem našich podnikateľov, našich učiteľov, ako i poslancov obecného zastupiteľstva.
Z príležitosti týchto božích sviatkov pozdravujem nášho dôstojného pána dekana –
správcu farnosti. Verím, že aj tieto sviatky budú
v našom spoločenstve pre Vás bohatšie a to
najmä duchovne ale i spoločensky.
Milí spoluobčania,
chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc
a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané
a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech
ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím
požehnaním po celý Nový rok.
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ANJELSKÉ POPOLUDNIE

Nechýbal predaj tradičných
vianočných výrobkov

Sviečky adventného venca
pripomenuli každému návštevníkovi začiatok vianočného času.
Ich svetlo spríjemňovalo peknú
atmosféru tejto akcie.

foto JK

Tradične sa do programu zapojili
naše seniorky, ktoré spevom
vianočných kolied popriali všetkým
pokojné Vianoce.

S pozdravom starosta obce
Ing. Ľubomír Longauer

O program sa postaralo
združenie historického
šermu Budzogáň s predstavením ľudovej rozprávky
Obušok z vreca von...
Za zvukov flauty a gitary
a pekných vianočných melódií
sa pomaly priblížil čas príchodu
Mikuláša...

... ktorý obdaril malou
sladkosťou každé dieťa.

VIANOCE
Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky
v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom
svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi
spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi
rozmanité.
Medzi vianočné zvyky a symboly Vianoc patrí
ľudová dramatizácia vianočného príbehu - od
11. storočia, stavanie jasličiek - od 13. storočia,
adventný veniec - 1839, vyzdobený vianočný
stromček - od 19. storočia. Mnohé krajiny majú
ďalšie špecifické vianočné zvyky.
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa.
Advent (z latinského „adventus“ príchod) znamená príchod Krista, ktorý
túžobne očakávame.
Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia
Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne
dopredu. Počas tohto adventného obdobia,
ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania
príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich
blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami.
Svoje nezastupiteľné miesto má adventný
veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený
štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu
adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú
atmosféru v období pred Štedrým dňom. Býva
umiestnený v byte na stole alebo zavesený na

dverách. Je znamením nádeje a holdom TOMU,
ktorý prichádza.

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku
začíname sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň
nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”, odvodený od
latinského “vigília”, čo znamená predvečer
sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc je
1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň
Kristovho narodenia.

Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí
východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že
ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú
hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti
chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú,
varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už
napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa
podávajú, líšia sa podľa zvykov a tradícií
v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však
na bohato prestretom štedrovečernom stole
nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky,
kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance
(pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa
spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na
ktoré sa nielen deti veľmi tešia.

Mnoho ľudí či už na Slovensku, alebo vo svete
oslávi Narodenie Ježiša Krista v kostole. V povedomí ľudí kresťanského sveta symbolizuje
pieseň „Tichá noc, svätá noc“ sviatočnú
atmosféru, pocit blaha, lásky a pokoja.
Nech adventný čas nie je len časom nákupnej
horúčky! Nech toto obdobie je naplnené aj jeho
duchovným obsahom! Nech štyri sviečky
v kruhu sú symbolom duchového spojenia
ľudí, priateľstva, lásky, porozumenia a vrúcneho slova!

Betlehem - Ladislav Záborský
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KLUB

ôchodcov

foto JK

realizovali svoje skúsenosti okolo varenia pri
obecnej zabíjačke. Zapojili sme sa k miestnej
škole pri vynášaní Moreny, stavaní Mája.
Zorganizovali sme si poznávací zájazd za
krásami prírody do Topoľčianok a okolia. Uvarili
Anenský guľáš. Na dni obce sme sa chytili zase
svojho remesla – varenia fučky. Blížiacimi sa
vianočnými sviatkami, na upevnenie a zachovanie tradície, sme napiekli drobné vianočné
pečivo. Neopúšťala nás ešte šikovnosť našich rúk
a s bohatou fantáziou sme tvorili krásne
dobroty, ktoré sme predávali na anjelských
sviatkoch. Zaspievali sme koledy, čím sme
navodili slávnostnú atmosféru Vianoc a s dobrým pocitom a úprimným srdcom zaželali „Daj
Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.“
Mária Sáderová

Už starý rok sa nám kráti,
už sa nám viac nenavráti,...

UPOZORNENIE
Vážení občania Vlkanovej !
Blíži sa zimné obdobie, kedy obec ako správca
miestnych komunikácií a BBRSC ako správca
cesty III.triedy do centra našej obce / zastávka
autobusu / zabezpečujú odhŕňanie a posyp
miestnych a regionálnych komunikácií .
Udržiavanie zjazdnosti komunikácií v zimnom
období nie je len záležitosťou správcov, ale
malo by byť spoločným záujmom
všetkých obyvateľov a podnikateľov
v obci.
Týmto vyzývam občanov a podnikateľov, ktorý parkujú svoje vozidlá na
miestnej komunikácii pred svojimi domami
a prevádzkami, aby ich počas zimného obdobia
umiestňovali do svojich dvorov a garáží.
Parkovaním na komunikáciách spôsobujú
zúženie vozovky a zhoršenie prejazdu vozidiel
zimnej údržby komunikácií, odvozu komunálneho odpadu a zabezpečeniu plynulej
dopravy v obci. Zároveň sa majitelia vozidiel
parkujúcich na komunikáciách vystavujú
možnosti ich poškodenia .

RUBRIKA

NARODILI SA
BALÁŽ Dominik
FIZOLOVÁ Vivien
BERNÁT Peter

SOBÁŠE
19. 06. 2015 Lakatamia,
Cyperská republika,
GARNAVOS Georgios
a ZÁCHENSKÁ Denisa (naša občianka)

JUBILEÁ
BECLEROVÁ Mária
HRONCOVÁ Eva
LAŠŠÁKOVÁ Elena
SÁDEROVÁ Mária
DIAN Jozef
KAPUSTA Július
KLESNIAKOVÁ Zuzana
LÁNIK Dušan
VALAŠŤANOVÁ Anna
VRBOVSKÝ František
FUTÁK Pavel
FUTÁKOVÁ Ľubica
KOVÁČ Juraj
MARČEK Vladimír
KLESNIAKOVÁ Elena

S týmto vedomím sme si zasadli za slávnostne
vyzdobené stoly na predvianočnom posedení
seniorov z klubu dôchodcov.
Pri tejto príležitosti sme si pospomínali na
bohatú, rôznorodú činnosť za tento kalendárny
rok. Schádzali sme sa raz mesačne, a stalo sa už
pravidlom, že sme oslávili sedemdesiate
narodeniny niektorého člena. Boli to chvíle
radostné ale i nostalgické, keď sme si uvedomili
pribúdajúce roky. Zato nás dobrá vôľa a veselá
myseľ vždy nadchla, keď sa konali akcie
obecným úradom organizované, na ktorých
sme sa aktívne zúčastňovali.
Začali sme veselým fašiangom, kde sme

– ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ.

poločenská

Zároveň upozorňujem obyvateľov, aby sneh zo
svojich pozemkov nevyvážali a nehádzali na
komunikácie.
Upozorňujeme na časti ustanovenia
zákona č. 49/2014 cestný zákon
§ 23 ods. 1) vodič smie zastaviť a stáť
len vpravo v smere jazdy v jednom rade
a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie
k okraju cesty. Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre oba smery jazdy.
§ 25 ods.1) vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania
cesty, na ňom a za ním,
f ) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou
značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky a tam kde taká dopravná značka
nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred
označníkom zastávky a 5 m za ním atď.

ÚMRTIA
JANČÍK Ján
KLESNIAK Ondrej
KRÁLIK Vladimír

67 rokov
57 rokov
59 rokov

Martin Uhliar a Alžbeta Uhliarová,
rod. Macangová,
oslávili 50. výročie sobáša.
Srdečne blahoželáme!

Oznam OcÚ,Vlaknová

Výlet na vianočné trhy v Budapešti!
V soboru 12. 12. 2015 si občania našej obce mohli užiť čarovnú atmosféru Vianočných trhov v Budapešti, maďarské opekané špeciality a šálku vianočného punču či vareného vína. A to všetko bezstarostne a v dobrej nálade!
Na budapeštianskom Vörösmartyho námestí sa tento rok konal už 16. ročník tradičných vianočných trhov, ktoré patria
medzi desať najkrajších v Európe. Jedinečnosťou tohto trhu je, že ide o vianočný aj novoročný trh a otvorený je od 27.
novembra do 31. decembra, teda aj po vianočných sviatkoch.
Námestím rozvoniaval trdelník, pečené gaštany, langoše,pečienka, maďarský guláš či halászlé, varené víno a punč. Pokochali sme sa rôznymi výrobkami ľudovoumeleckých výrobcov v drevených domčekoch, ktoré návštevníkov lákali vianočným tovarom.
Strávili sme v Budapešti príjemné chvíle i pri prehliadke pamiatok, ako Budínsky hrad, Parlament.... a cestou domov sme si
vychutnali pohľad na krásne rozsvietené mesto.
Spracovala Drahomíra Kotočová
3

85 rokov
84 rokov
84 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov

Vlkanovčan

4/2015

DHZ Vlkanová
Z našej histórie

UHÁDNI A VYHRAJ !!!
Čo je na obrázku?
Správnu odpoveď doručte do 22. 12. 2015,
do 11.00 hod. osobne na Obecný úrad,
alebo pošlite e-mail
na adresu kultura.sport@vlkanova.sk

a vyhrajte vianočný nákup
v hodnote 15,- €

v Potravinách u DADY,
sponzora súťaze.
Samko Tupý
s maminkou,
ako víťaz súťaže
z minulého čísla.

1938 – 1944
Hasiči v týchto rokoch vôbec nelenili a pracovali
na sebe a aj na rozvoji DHZ. Tak často ako sa dalo
mali vytrúbený nástup v skorých ranných hodinách a vždy prišlo aspoň trištvrte družstva. Tieto
výcviky mávali niekoľko krát do mesiaca a svoju
neúčasť museli mať odôvodnenú. Pol hodinu
mali peší výcvik a ďalšiu polhodinu trénovali so
strojom. Po výcviku vždy mali diskusiu o zveľadení seba aj DHZ. Usporadúvali tiež hasičské
zábavy, na ktorých vždy držali stráž.
Ich pravidlá na dodržiavanie prístupu a k dochádzke boli síce prísne, ale za to spravodlivé.
Keď niekto neprišiel raz dostal pokutu 3 koruny,
druhý krát 5 korún, tretí krát 10 korún a na štvrtý
krát bol vyhodený zo zboru. Všetky peniaze išli
do pokladnice.
Bývali časté požiare a tak museli byť do polhodiny pripravení a nastúpení.
Medzi najlepších hasičov v tomto období patrili
Juraj Hromada, Štefan Uhliar, Jozef Uhliar, Ján
Halaj, Pavel Zelina, Ján Kapusta, Juraj Kapusta,
Juraj Klesniak, Pavel Klesniak, Július Kapusta
a Ján Baran.
1947 – 1973
2. júna 1947 bol znovu oficiálne vytvorený
Dobrovoľný hasičský zbor, nakoľko bol starý
zbor rozpadnutý. Do tohto zboru boli hneď
zvolení funkcionári a členovia DHS.
Od apríla 1947 boli zahájené výcviky mužstva,
Turíčne sviatky, stavanie májov, školené výcviky
hlavne v hre na hudobnom nástroji ako sú klavír
a gitara.
Napriek všetkým úskaliam naši malí muzikanti
dnes prvýkrát ukázali, že sa neboja a iba trochu
hanbia. Možno niekoho na chvíľu opantala
tréma, ale keď sa pozreli na divákov, ktorí im
s láskou držali palce, tak sa im ju podarilo
prekonať.

VIANOČNÉ POSEDENIE – DOBRÁ SPRÁVA
VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VÔLE, KTORÍ
SA TEŠIA NA VIANOCE.
Dňa 9.decembra 2015 sa v budove Súkromnej
základnej umeleckej školy Zacharová prvýkrát
odohrala malá umelecká udalosť. Na pozvanie
riaditeľky školy sa tu zišlo veľa ľudí – malých aj
veľkých, starších aj mladších, aby prišli podporiť
svoje ratolesti pri prvých pokusoch, či dôkazoch v umeleckom dianí školy. Malí umelci
predviedli svoje prvé krôčiky na poli umenia,
ktoré ich môžu, alebo ich budú sprevádzať celý
život. Program bol veľmi jednoduchý –
predviesť a ukázať, čo sme sa naučili. Niektorí sa
učili len tento školský rok, sú teda prváci –

Iní zase pracujú vo výtvarnom odbore aj štvrtý
rok. A preto, že je výtvarníkov dosť veľký počet,
tak celý priestor tejto akcie vyzdobili hodnotné
skoro umelecké dielka.
Žiaci na svojich výkresoch dokázali – hlavne tí
starší, čo dokážu ceruzkou alebo i farbou. Stretli
sme sa s ich prvými pokusmi o grafické spracovanie námetu. Tu musíme povedať, že sa ako
zdatné výtvarníčky prejavili ich mamičky Aďka
Ďalogová a Paťka Hudobová so svojimi grafikami, ale aj priestorovými objektmi. Každá vytvorila bustu z hliny, ktorú si ale najskôr naštudovala kresbou.
Naši malí výtvarníci vo všeobecnosti radi hnetú,
miesia, lepia a vytvárajú z tvárneho materiálu
ako je hlina. Už prišli na to, že točenie na kruhu
nie je také jednoduché a na jeho zvládnutie si
ešte veľakrát budú musieť vyhrnúť rukávy a veľa
trénovať.
Na tvárach úsmevy a možno i slzičky dojatia
privolalo vystúpenie našich maličkých taneč4

s hadicami jednotlivo a tiež v družstvách,
takisto boli vytrubované poplachy. Dňa 20.
septembra 1947 dopadla na zbor väčšia skúška,
pretože vznikol požiar v podniku „Sublina“,
ktorý sa rýchlo rozširoval. Požiar vypukol
v skorých poobedňajších hodinách, takže čata
hneď nastúpila so striekačkou. Veľkou nevýhodou bolo, že sa voda musela dodávať z Hrona.
Na pomoc prišli okolité zbory Badín, Hronsek,
Banská Bystrica, Rakytovce aj Zvolen. Oheň sa
podarilo zahasiť vo večerných hodinách, za čo
hasiči z Vlkanovej dostali pochvalu od okresných činiteľov.
V roku 1949 sa začali dávať členom tresty a pokarhania či už písomné alebo ústne ale takisto
aj finančné tresty.
4.septebra 1949 začali povyšovať členov na slobodníkov a desiatnikov. Ani jedna nedeľa nebola bez výcviku a po istom čase si členovia za
vlastné peniaze kúpili látku na uniformy.
Od roku 1952 začala zbor podporovať strana
a vláda.
Od roku 1963 bolo schválené platenie
členských známok a tiež navrhnutie členov do
súťaží v kategóriách muži a ženy.

Lampiónový sprievod, ktorý DHZ zorganizovala
pre svojich najmenších členov 28. 11. 2015
níčok, ktoré ani nie za dva mesiace „ako krásne
snehové vločky“ biele a jagavé vybehli za zvukov chytľavej vianočnej melódie pred našich
zvedavých divákov. Držíme im palce, aby sa
pohyb a tanec naučili milovať a aj tým si skrášlili
svoj budúci život. Jediným odborom, ktorý sa
nám zatiaľ nepodaril zorganizovať vo Vlkanovej je odbor literárno-dramatický. Preto sme
požiadali našich žiakov z elokovaného
pracoviska v Badíne, aby prišli medzi nás
a rozveselili nás malou, vtipnou, ale poučnou
scénkou. Myslíme si, že za dva mesiace malá
šesťčlenná trieda LDO vykročila správnym
smerom. Uvidíme či sa aj vo Vlkanovej nájdu
odvážlivci, čo by sa chceli učiť ako byť hercami
alebo recitátormi.
Rozlúčime sa krásnym „zubatým“ úsmevom
jednej z našich najmenších žiačikov výtvarného
odboru Paulínky Majerovej. Dúfame, že si každý
z tohto posedenia odniesol veľa radosti, šťastia
a pekné spomienky – a naši žiaci malé darčeky.
Veríme, že sa táto udalosť stane tradíciou aj
v nasledujúcich obdobiach a budeme sa stretávať na príjemných posedeniach v ďalších rokoch. Všetkým Vám prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom
roku 2016.
Riaditeľstvo školy SZUŠ Zacharová
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Pripravila:
riaditeľka školy Drahomíra Kotočová
účasť na hádzanárskych turnajoch, našu školu
navštevujú nádejné futbalové hviezdy
i úspešná karatistka.

Je koniec roka a čas bilancovania. Každý hodnotí svoje aktivity, úspechy a neúspechy.
V škole sa toho udialo veľa. Priebežne Vás
informujeme o našich aktivitách počas celého
roka na www.zsmsvlkanova.edupage.org
i prostredníctvom obecných novín Vlkanovčan.
Všetci pedagógovia našej školy sa snažia o to,
aby si naši žiaci nespájali školu len s povinnosťami, ale aby škola bola pre nich aj centrom
hier, zábavy, smiechu a nových zážitkov.
Podujatia organizované na našej škole sa
zameriavajú na podporu zdravej výživy,
environmentálnej výchovy, rozvíjania vedomostí a zručností prostredníctvom rôznych
súťaží a kvízov, na rozvoj športovej zdatnosti,
umeleckých zručností a mnohého ďalšieho.
Taktiež nezabúdame na akcie, ktoré u detí
podporujú uchovávanie zvykov a tradícií a na
tie, ktoré sú zamerané na uvoľnenie a relax.
V septembri naša škola privítala 56 žiačikov,
ktorí si už hádam zvykli na školské povinnosti
a usilovne „derú“ školské lavice. Šport a športové súťaže nás neustále bavia, svedčí o tom

VLKANOVSKÝ BEH
Vyhodnotenie

0. ročníka Vlkanovského behu
Dňa 17.11.2015 sa v obci Vlkanová uskutočnil
0. ročník Vlkanovského behu. Tento beh je
určený pre širokú verejnosť, najmä však pre
obyvateľov obce Vlkanová. Organizátorom
behu je nezisková organizácia Zdravie a pohyb
v spolupráci s obcou Vlkanová. Hlavnou
myšlienkou organizátorov behu je priniesť
občanom možnosti kultúrno-športového
vyžitia aj počas voľných dní či sviatkov. Zároveň
však upevniť názor, že beh a šport ako taký by
mali byť neoddeliteľnou súčasťou nášho
životného štýlu.Túto myšlienku prišlo podporiť
viac ako 50 ľudí, z toho 38 sa aktívne zúčastnilo
Vlkanovského behu pri jeho premiére.
V kategórii MINI súťažili mladí bežci vo veku
do 10 rokov. Pre najmenších športovcov sme
pripravili trasu dlhú cca 830 metrov. Všetci
dvanásti zúčastnení športovci trasu zvládli
(niektorí v sprievode rodičov) bez väčších
problémov. Najmladším bežcom bola Ema
Dianová. Prvé tri miesta obsadili športovci
s perfektnými časom – pod 4 minúty.
1. Filip Lehocký
3:16
2. Lili Šimončíková
3:18
3. Adela Mazálová
3:55
V kategórii MAXI mohol súťažiť každý, kto si
trúfol na trasu dlhú cca 2140 metrov. Vekové
rozpätie prihlásených súťažiacich bolo

Tvorivosť je úžasná vlastnosť našich žiakov.
Dokážu vymyslieť nádherné veci, obrazy, majú
hlavu plnú nápadov... Spomeňme napríklad
jesenné tvorenie z plodov záhrad. Vedomosti
dokázali vo vedomostných súťažiach s celoslovenskou účasťou, ako Ibobor, Všetkovedko či
Matematický klokan. Svoj talent ukázali
programom pre našich starších spoluobčanov či
pri uvítaní detí do života.
Koniec roka a predvianočný čas býva z celého
roka najkrajší, no zároveň jeden z tých náročnejších.
Už tradične sa všetci tešíme na vianočné trhy
a dielne, kde si môžu deti ale aj dospelí vyskúšať
rôzne druhy remesiel, či kúpiť vianočnú drobnosť a podporiť tak činnosť detí v školskom
klube.
Pani učiteľky vynaložili mnoho úsilia, aby so
svojimi žiakmi pripravili pre celú obec – rodičov,
starých rodičov, súrodencov, nádherný
vianočný program v kultúrnej sále pri Základnej
škole, na ktorý Vás pozývame .
Je koniec roka. Prajeme Vám, aby ste boli všetci
zdraví, aby žiaci naďalej do školy chodievali s
úsmevom na tvárach. Nech je ten nasledujúci
rok ešte lepší ako doteraz. Veríme, že s pomocou
rodičov, priateľov školy a našou usilovnosťou
ho zvládneme.
približne 50 rokov, takže myšlienka „behu pre
všetkých“ sa naplnila. Najmladšie súťažiace na
trase MAXI boli Lili Hudobová a Karolínka
Čuláková, najstarším účastníkom bol Pavel
Marko. Spolu na trasu vybehlo 26 bežcov.
Kategória preto bola rozdelená na dve časti – do
15 rokov (Junior) a nad 15 rokov (Senior).
Kategória Junior:
1. Sofia Šimončíková
9:23
2. Ľuboš Vnenčák
9:27
3. Terézia Mazálová
9:30
Kategória Senior:
1. Patrik Dian
2. Peter Vaňo
3. Dušan Murgaš

POZÝVAME VÁS NA
VIANOČNÝ PROGRAM,

ktorý sa uskutoční 21. 12. 2015
o 16.30 v sále pri Základnej škole
vystúpia žiaci
Základnej školy Vlkanová

2% z Vašej dane
Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť rozvoj
našej Základnej školy s materskou školou aj
venovaním 2% z vašej dane nášmu
Občianskemu združeniu Radosť
v škole.
Vás to nebude stáť nič a nám tieto finančné
prostriedky umožnia podporovať nadanie
našich žiakov, pripravovať pre nich ďalšie
rozširujúce aktivity či modernizovať vybavenie
školy učebnými pomôckami.
Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke našej
školy www.zsmsvlkanova.edupage.org, alebo
si ho vyzdvihnúť priamo v škole.

MIKULÁŠ
„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku.....“, aj táto pieseň sa ozývala v sále pri
Základnej škole v utorok 8. 12. 2015, keď medzi
deti zavítal Mikuláš v sprievode anjela i čerta
a za peknú básničku či pesničku odmenil každého sladkosťou. Predtým, ako si deti prevzali
od Mikuláša balíček, pozreli si peknú rozprávku
Aladínová zázračná lampa.

8:17
8:23
8:25

Po dobehnutí do cieľa čakal na všetkých bežcov
pripravený teplý čaj. Každý z bežcov dostal
diplom a tí mladší aj sladkú odmenu. Celkovo sa
0. ročníka Vlkanovského behu pre všetkých
zúčastnilo 38 súťažiacich a my veríme, že sme
začali tradíciu, ktorá sa bude pravidelne
opakovať a počet účastníkov bude stúpať.
Boris Cipov, N. o. Zdravie a pohyb

foto JK

foto JK
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RÍMSKO-KATOLÍCKEJ FARNOSTI

Rok milosrdenstva.
Katolícka Cirkev prežíva obdobie od
8. 12. 2015 do 20. 11. 2016 ako Mimoriadny Svätý Rok Milosrdenstva.
Je to rok, v ktorom sme pozvaní znovuobjaviť a
znouzažiť dobrotu a milosrdenstvo Boha;
možno aj tak, že si v pokojných sviatočných
chvíľach uvedomíme, čo všetko dob-ré sa nám
v živote dostáva (a nič nie je samozrejmé),
možno aj prijatím sviatostného zmierenia
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(svätej spo-vede) pred Sviatkami, alebo aj vzdávaním vďaky v rámci Eucharistickej slávnosti (vo
svätej omši).
Zároveň je to Rok, v ktorom sa chceme
inšpirovať Božím milosrdenstvom k milosrdnému konaniu, ako nás to vyzýva aj logo tohto
Roku: Milosrdní ako Otec.
A tak môžeme poľudštiť trochu náš svet
tradičnými skutkami telesného milosrdenstva:
hladným dať pokrm, smädným nápoj, biedne
oblečeným šatstvo, navštíviť chorých, venovať
pozornosť uväzneným, prijať cudzincov a účasťou na pohrebe preukázať úctu zomrelým.
Pozvaní sme aj ku konaniu skutkov duchovného
milosrdenstva, ako ich vytvorila kresťanská
tradícia: potešiť smutných, poučiť nepoznajúcich, poradiť pochybujúcim, povzbudiť
skeptických, odpustiť tým, čo nám ublížili,
trpezlivo niesť ťažkosti života a modliť sa za
živých i mŕtvych.
Každý môže byť iniciatívny podľa hlasu svojho
srdca. A inovovať tieto zaužívané skutky
milosrdenstva podľa požiadaviek našej doby,
napr.: darovať krv, či pomôcť workholikovi nájsť
si čas na chvíľu oddychu...

Nech je pre nás Svätý rok
m i l o s rd e n s t va m o c n o u
inšpiráciou a motiváciou
ku konaniu dobra.
Pripravil Miloš Jakubík,
farár v Badíne

ZDRAVIE Z PRÍRODY

ŠKORICA A MED: SLADKÉ, VOŇAVÉ
A ÚČINNÉ LIEKY Z KUCHYNE
Med a škorica majú v zime svoju sezónu. Ich
využitie však nekončí v medovníkoch!
Spoločne dokážu liečiť chrípku, vyčistiť pleť či
dobiť vaše baterky!
Med a škorica sú neoddeliteľnou súčasťou
zimného obdobia. Vynikajúco chutia, hodia sa
do varenia i pečenia a svojou nezameniteľnou
arómou prevoňajú celý dom. O tom, že med je
liek, vedia už malé deti. Med so škoricou
spoločne pôsobia preventívne a dokážu
pomáhať pri liečbe niektorých ochorení.
Infarkt
Natierajte si na chlieb namiesto džemu med so
škoricou. Takéto pravidelné raňajky posilňujú
cievy a zlepšujú ich pružnosť a tak chránia srdce
pred infarktom.
Artritída
Pacientom s artritídou sa uľaví, keď deň začnú a
skončia deň šálkou horúcej vody s 2 lyžičkami
medu a 1 lyžičkou škorice.

Poďte s nami
na huby!
Budúca rubrika nášho spoluobčana p. Ján Lovčičana, ktorý
nám na tomto mieste bude
prinášať informácie o hubách. Dozvieme sa kde
rastú, kedy ich zbierať, ako správne zbierať,
skladovať, či spracovávať, aby sme si na nich
pochutnali.
Prečo? Hubárčenie a huby sú jeho veľkou
záľubou, je znalým mykológom a našou
snahou je priblížiť vám v našich novinách aj
nevšedné koníčky našich občanov.

INZERCIA
Poplatky za zverejnenie oznamov,
inzercie a reklamy v novinách:
Plošná inzercia:
1 strana formát A4 .......40,00 EUR
½ strany formát A4 .......20,00 EUR
¼ strany formát A4 ........10,00 EUR
strany formát A4 ....... ..5,00 EUR

Obyvatelia obce a majitelia
nehnuteľností v obci môžu
využiť riadkovú inzerciu
v novinách v rozsahu 20 slov
BEZPLATNE.
VIANOČNÉ SUDOKU

Prechladnutie a chrípka
Neliečená nádcha trvá týždeň, liečená 7 dní, jej
prejavy však účinne zmierňuje užívanie 1 lyžice
vlažného medu s ¼ lyžičky škorice. Užívajte
trikrát denne, ustúpi kašeľ a prečistia sa
priedušky.
Posilnenie imunity
Každodenné užívanie medu so škoricou
posilňuje imunitný systém. Med obsahuje
okrem vitamínov aj veľké množstvo železa, jeho
pravidelné užívanie posilňuje biele krvinky v
boji proti nepriateľom.
Bolesti žalúdka
Med so škoricou pôsobí preventívne proti
vzniku žalúdočných vredov a pomáha pri
bolestiach žalúdka. Na ťažký žalúdok pomáha 1
lyžička škorice a 2 lyžice medu pred jedlom.
Zabraňuje vzniku kyseliny aj po tých najťažších
jedlách.
Močový mechúr
Nepríjemné prechladnutia a infekcie močových
ciest sa v zime vyskytujú najčastejšie. Rozpusťte
2 lyžice medu a 1 lyžičku škorice v pohári vlažnej
vody a vypite. Nezabudnite, že pri týchto
ochoreniach treba vypiť 2 – 3 litre tekutín.
Chronická únava
Cukor obsiahnutý v mede pomáha pri
regenerácii telesných síl. Dajte si popoludní
namiesto kávičky čaj vyrobený z medu a škorice.
Príliv novej energie na seba nenechá dlho čakať.

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.

NA SILVESTROVSKÚ NÔTU
List Ježiškovi:
- Milý Ježiško, pod stromček by som chcela
tučné bankové konto a štíhlu postavu.
Prosím ťa, nepopleť to ako vlani.
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