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Milí spoluobčania!
Dovolenková sezóna je už nenávratne za nami
a s ňou aj leto plné slnečných dní a teplých
letných nocí. Dovoľte mi, aby som sa Vám
v dnešnom vydaní obecných novín prihovoril,
ale aj zhrnul udalosti a podujatia, ktoré sa počas
predchádzajúcich letných mesiacov v našej
obci uskutočnili.
Počas letných prázdnin došlo k výmene
elektrickej rozvodnej skrine v priestoroch ZŠ.
Počet novonarodených detí každoročne rastie.
V tejto súvislosti je pripravená aj projektová
dokumentácia na rekonštrukciu a nadstavbu
ZŠ, čakáme len na výzvu zo strany príslušného
ministerstva a na prostriedky z fondov EÚ.
Taktiež sa zvažuje aj výstavba novej ZŠ v areáli
MŠ, spolu s príslušným vybavením.
Dňa 6. augusta 2016 sa uskutočnil Deň obce
Vlkanová. Celodenná akcia prilákala množstvo
ľudí, avšak najväčšej účasti sa tešilo vystúpenie
skupina FRAGILE. Dobrá nálada a pekné
počasie dotvorili príjemnú atmosféru tohto
podujatia. Dovoľte mi poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí poskytli finančné prostriedky
na túto kultúrnu akciu. Jedná sa o firmy: SQP
International s.r.o., Vlkanová, KUSTER,
automobilová technika, Vlkanová, HTMAS,
s.r.o., Vlkanová, COMIT s.r.o., Vlkanová,
Witzenmann Slovakia, s.r.o., Vlkanová, VELCON
spol. s.r.o., Vlkanová, OBALPRINT, a.s., Zvolen,
ATAK s r.o., Vlkanová, HTS BB s.r.o., Vlkanová,
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Banská Bystrica,
HAPA, Hana a Pavol Tomíkovci, Prejta, MIBA SK,
s.r.o., Vlkanová, Heineken Slovensko a.s.. OZ
Vlkanová, Otto Odzgan, FORT GERONIMO,
Vlkanová, JAF HOLZ Slovakia s.r.o., Prevádzka
Vlkanová, Mc Donalds, Prevádzka Zvolen, BEDE
s.r.o., Vlkanová. Celkovo predstavujú darované
finančné prostriedk y výšku 4150 €.
Poďakovanie patrí kultúrnej komisii OZ,
poslancom OZ, ako aj našim seniorkám za
výborné bryndzové pirohy a fučku. Verím, že
spoločnými silami zorganizujeme aj ďalšie
spoločenské a kultúrne podujatia.
13. augusta 2016 sme si pripomenuli 90.
výročie založenia Dobrovoľného hasičského
zboru vo Vlkanovej. Slávnostný nástup,
odovzdanie vyznamenaní, zásah historickou
striekačkou ale aj hasičská súťaž vo všetkých
kategóriách, to všetko vzhliadli návštevníci
tejto akcie.
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Pri príležitosti 72. Výročia SNP, bol vybudovaný
pamätník obetiam, naším občanom, ktorí
položili svoje životy počas II. svetovej vojny. Dňa
29. augusta 2016 sa v rámci celoslovenských
osláv SNP konala aj cyklojazda SNP. Pod
Pokračovanie na str. 2
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záštitou Únie vojnových veteránov sa u nás
zastavilo niekoľko desiatok cyklistov, ktorí si
spoločne s nami uctili obete fašizmu a pri tejto
príležitosti sme pamätník slávnostne odhalili
a položili pamätný veniec.
V spolupráci so zástupcami jednotlivých cirkví,
p. farárom Mgr. Milošom Jakubíkom
a p. farárkou Mgr. Annou Jakušovou, bol dňa
4. septembra 2016 slávnostne požehnaný nový
kríž s ukrižovaným v novej časti nášho
cintorína. Slávnostnú atmosféru dotvorilo aj
vystúpenie ženského spevokolu z Hronseku.
Obe vyššie spomínané diela sú prácou nášho
občana akad. sochára Jána Fila.
V novom školskom roku 2016/2017 nastúpilo
do prvého ročníka 14 detí, celkový počet detí
v ZŠ je 57. V druhom ročníku máme 16 detí,
v treťom 15 a vo štvrtom 12 žiakov. Do
materskej škôlky nastúpilo 17 detičiek, celkový
počet detí v MŠ je 45, pričom v tomto roku boli
uspokojené všetky požiadavky rodičov
z Vlkanovej na umiestnenie detí v MŠ.
Turistická akcia „ Prechádzka Vlkanovským
chotárom“, ktorú organizuje poslanec OZ Ing.
Pavol Vozár sa stala súčasťou akcií začiatkom
septembra. Príjemné počasie, dobrá nálada a
opekačka počas turistiky zvýšila záujem zo
strany občanov obce aj tento rok.
Z investičných akcií chcem spomenúť výstavbu
novej asfaltovej komunikácie od firmy AVG po
koniec katastra obce Vlkanová / za Fort
Geronimo /. Realizáciu projektu zabezpečuje
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firma STRABAG, ktorá sa stala víťazom
verejného obstarávania.
V mesiaci október dôjde k rekonštrukčným
prácam na železničnom priecestí v časti Peťová.
Výmenou koľajového lôžka, sa skvalitní prejazd
vozidiel, ale dôjde aj k výraznému zníženiu
hluku pre prejazde vlakových súprav.
Opätovne sa vrátim k odpadom. Od 1.1.2016
nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch. Tento zákon prináša zmeny
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
a taktiež nastavuje pravidlá nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom. Aj napriek neustálej kampani,
zameranej na triedenie zložiek odpadu, je ešte
veľa domácností, ktoré do komunálneho
odpadu dávajú všetky odpady. Pri vývoze sa
potom stáva, že smetnú nádobu nemajú
vysypanú. Je to z dôvodu, že pracovníci zberovej
spoločnosti majú zo zákona právo nahliadať do
zberných nádob, a v prípade, že v tejto je aj iný
odpad, než hovorí spomínaný zákon
o odpadoch, túto nádobu nevyprázdnia.
Vznikajú tým zbytočné problémy pre našich
občanov, nakoľko sú povinný zlikvidovať tento
odpad iným spôsobom. Vzhľadom k veľkému
množstvu rodín, ktoré sa takýmto spôsobom
zbavujú biologického odpadu, napr. zhnitá
zelenina a ovocie, pracovníci zberovej
spoločnosti pristúpili k fotografovaniu
zberových nádob. Je ťažké potom žiadať
o zjednanie nápravy a vysypanie nádoby mimo
plánu zvozu. A ešte sú tu zberové kontajnery na
plasty. Napriek vrecovému zberu plastov máme

neustále neporiadok okolo kontajnerov. Chcem
Vás teda všetkých poprosiť, ak potrebujete
vrecia na zber plastov, zastavte sa na obecnom
úrade a dáme aj viac kusov do jednej
domácnosti, aby sme predišli neporiadku okolo
kontajnerov.

Nakoniec by som sa chcel poďakovať Vám milí
spoluobčania. Musíme spoločne vynakladať
veľa úsilia na to, aby sa naša obec rozvíjala
a prosperovala. Aj vďaka podnikom
v priemyselnom parku je možné realizovať
veľké množstvo projektov a akcií, ktoré
nezaťažujú obecný rozpočet. Napriek tomu, že
finančná situácia v štáte v súčasnej dobe nie je
priaznivá, obec má finančné prostriedky na
ďalší rozvoj.
Ďalšie číslo našich obecných novín bolo
doručené do vašich schránok. Prajem vám
príjemné čítanie.
Starosta obce, Ing. Ľubomír Longauer

Slávnostné požehnanie kríža vykonané p. farárom Mgr. Milošom Jakubíkom a p. farárkou Mgr. Annou Jakušovou

foto JK

foto JK
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Kružliaka, v ktorej bojoval sovietsky zástupca
O B Y VAT E L I A V L K A N O V E J kpt.
Andrejeva, streleckou divíziou gen.
VO VÍRE DEJINNÝCH UDALOSTÍ Umanského, 8. jazdeckou divíziou rumunskej
Na tichom mieste nášho cintorína upúta
pohľad kamenná doska. Tu - v ústraní vpravo
pri vchode do cintorína sú do kameňa vryté
mená ľudí. Ich časť životnej púte bola spätá
s dejinnými udalosťami, ktoré poznačili životy
nielen občanov Vlkanovej, Slovákov, Čechov,
Európanov, ale i mnohých mužov a žien, ktorí
prišli na starý kontinent brániť slobodu,
demokraciu a hodnoty človečenstva.
I títo ľudia žili svoje životy, každý z nich prežíval
ľudské radosti i starosti. Odišli predčasne, aby tí
čo ostali, mohli v mieri užívať dary života.
Dňa 29. 8. 2016 sa na miestnom cintoríne
konala pietna spomienka na počesť 72. výročia
SNP a ukončenia 2. svetovej vojny za účasti
starostu obce Vlkanová Ľubomíra Longauera,
poslancov obecného zastupiteľstva,
obyvateľov obce Vlkanová a účastníkov
2. ročníka Cyklojazdy SNP. Pri tejto príležitosti
bol slávnostne odhalený pamätník s menami
obyvateľov Vlkanovej, ktorí padli vo vojnových
konfliktoch.
Čo vieme
o u d a l o s t I a c h ...
Informácie som získala z knižky Spomienky
Hronsečanov na protifašistický odboj, SNP
a oslobodenie autora Ondreja Bohuša a kolektívu autorov.
.....Aby sa spomalil postup nemeckých vojsk,
musela byť zabezpečená obrana , opevnenia
a protitankové priekopy. Na prácach sa aktívne
zúčastňovali aj Vlkanovčania. Predsunutá časť
opevnenia sa tiahla medzi Vlkanovou
a Hronsekom. Okrajové domy Badína a Vlkanovej boli prispôsobené ako opevnenia pre
kruhovú obranu. V Peťovskom háji nad
Vlkanovou až po Iliaš boli pre bočnú streľbu
zakopané samočinné zbrane....
Ako píše autor, boje počas Povstania či
oslobodzovania v priestore Hronsek, Vlkanová,
Badín boli späté s 2. česko-slovenskou
pradesantnou brigádou - jej druhý prápor bol
rozmiestnený do Vlkanovej a Hronseka, rotou
kpt. Urbana, partizánskou skupinou mjr.
Georgievského oddielu, vojenskopartizánskou jednotkou veliteľa Petra

armády gen. Fortuneska, rotným Hercegom. Vo
Vlkanovej sídlilo veliteľstvo rumunskej armády.

Oslobodenie Vlkanovej spolu s obcami Hronsek
a Badín sa udialo dňa 21.marca 1945 v ranných
hodinách, kedy sovietske a rumunské vojská za
podpory delostrelectva prelomili frontovú líniu.
o ľ u ď o c h...
Hrdinský rotný Herceg, ktorý odstránil dvoch
nemeckých vojakov a tretieho ťažko zranil, si pri
zdolávaní vysokého dreveného oplotenia
zachytil nohu a nemohol ju vytiahnuť. Zranený
Nemec hodil naňho granát. Vďační
Vlkanovčania, Ondrej a Ján Klesniakovci - od
Bašov, Ján Černák a Juraj Dian od Fagov, ho
pochovali na miestnom cintoríne. Po vojne bol
exhumovaný a odvezený domov.
Z neznámych príčin nemecká hliadka vtrhla do
domu Jána Terema staršieho, kováčskeho
majstra, kde spali jeho majiteľ, pomocník Rafael
Chudiak, Ondrej Šajban, pochádzajúci z Lieskovca a desiatnik, povstalecký vojak. Po zbesilej
streľbe traja boli ihneď mŕtvi, ležiac skoro jeden
na druhom. Ťažko zranený vojak, ležiaci medzi
nimi, prežil.
Anka Klesniaková, čerstvá absolventka Baťovej
školy práce vstúpila do radov partizánov. Bola
priamo zapojená do príprav SNP a bojov okolo
Baťovian (Partizánske), Prievidze, Handlovej,
Jalnej až po Donovaly. Ústup cez Prašivú sa jej
stal osudným. V prudkej prestrelku ju aj jej
životného priateľa Ondreja Kytajkovského
z Badína zasiahli nemecké guľky.
Partizán Ján Plánočka bojoval pri Novej Bani. Pri
ústupe neďaleko Rudna nad Hronom, keď
prechádzal cez potok, hodil nemecký vojak
granát, ktorý vybuchol v jeho blízkosti. Prúd
vody mu zasiahol oči tak, že nevidel skoro nič
a črepiny zranili jeho nohy. Spolubojovníci
Ondrej Lovčičan a Ondrej Zelina zlikvidovali
Nemca a potom pomáhali zraneného dopraviť
do Žarnovice. Na následky ťažkého zranenia
zomrel.
Našu úctu a poďakovanie si zaslúži tichý, smelý
bojovník v SNP Ondrej Lovčičan. Spolu s bratom
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Pavlom a kamarátom z obsluhy tanku
neopustili palebné postavenie. Strelami z
kanóna zakopaného tanku na hradskej pri
Čiernom blate zastavili postupujúce nemecké
tanky. To povzbudilo delostreleckú batériu nad
Iliašom, ktorá vystrelila na Nemcov asi 18 striel.
Krutý osud zasiahol aj skvelého človeka
z peťovského mlyna Ľudovíta Hudeca. Padol od
strely nemeckej hliadky. Keď ustupovali pred
nemeckou presilou z letiska Mokraď smerom
do Liptovského Mikuláša, viezli sa na cisterne
pohonných hmôt. Uvideli skupinku ľudí
oblečených a ozbrojených ako partizáni.
Ľudovít sa postavil a zakýval im oboma rukami.
Vtom sa ozvala dávka z guľometu a jedna guľka
ho trafila priamo do hlavy. Rodina Hudecová
prišla o jediného syna. Po oslobodení ho rodina
exhumovala, previezla na cintorín do
Vlkanovej, kde ho pochovali. Jeho meno sa
nachádza aj na pamätnej tabuli na budove
bývalej Strednej priemyselnej školy stavebnej,
predtým Vyššia priemyselná škola strojnícka na
Skuteckého ulici v Banskej Bystrici.
Osudy ľudí, ktorých životy boli späté
s Vlkanovčanmi, odišli s tými, ktorí tiež už nie sú
medzi nami. Potupne sa vytrácajú ľudia
i spomienky. Preto patrí vďaka ľuďom, čo
nenechali zapadnúť prachom dejín udalosti,
prácne zisťovali, zapisovali a vydali knihy
o vojne a Povstaní, aby ostalo zapísané, čo bolo
prežité a sloboda životmi, utrpením
a krvou vykúpená.
Rovnako tak ostali básne po mladom mužovi
z Kremnice - Marcelovi Herzovi, ktorý svoj
koniec našiel v masovom hrobe v Hornom
Turčeku. ... aj tejto matke odišiel syn, ktorého sa
už nikdy nedočkala...
Odpusťte, mamička, mi tieto mŕtve riadky
život mi uniká a novej sily niet....
Odpusťte, mamička, mi tieto slová hmlisté,
ja lúčiť neviem sa. Keď stečú slzy dneška
a vaše „ odpúšťam“ raz nájdem v padlom liste,
potom sa, mamička, vrátim k vám celkom iste.

Mgr. Tatiana Čellárová

Vlkanovčan
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NARODILI SA
ČERNÁKOVÁ Ema
STANO Maxim

SOBÁŠE
10. 06. 2016 Bzenec, Česká Republika
LONGAUEROVÁ Ľubomíra
a VENTRČA Martin
16. 07. 2016 Banská Bystrica
LOBELLOVÁ Oľga a KOVALČÍK Ján
13. 08. 2016 Hronsek
DOBIASOVÁ Zuzana a RUTKAY Michal
09. 09. 2016 Banská Bystrica
LÍŠKA Matej a LÁSIKOVÁ Barbora

JUBILEÁ

Momentka z výletu seniorov z Horehronských dní spevu a tanca 2016.
Pripravil Ján Lovčičan.

ANTOŠÍK Ondrej
BRTKOVÁ Zlatica
ĎALOGOVÁ Anna
DOROTOVIČOVÁ Františka
DÚBRAVA Vladimír
GYÜRKY Zoltán
HLAVATÁ Božena
HLAVATÝ Štefan
KAPUSTOVÁ Anna
LAKATOŠOVÁ Vilma
LEPIEŠOVÁ Irena
MIEŠKA Samuel
RENTKOVÁ Ľudmila
ŠVOLIK Cyril
TOMÁŠKOVÁ Rozália
UHAĽOVÁ Anna
URBANCSOKOVÁ Irena
VRBOVSKÁ Anna

ÚMRTIA
STANO Pavol
SENTINEKOVÁ Mária
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65 rokov
65 rokov
70 rokov
75 rokov
70 rokov
75 rokov
65 rokov
65 rokov
84 rokov
65 rokov
80 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
81 rokov
70 rokov
83 rokov
70 rokov
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UHÁDNI A VYHRAJ !!!

30. 10. 2016 si posunieme hodinky
dozadu z 3:00 na 2:00 mení sa čas
na ZIMNÝ

Súťaž o dva lístky
na vianočné trhy do Krakova,
ktorý sa uskutoční 3. decembra 2016.
Výlet organizuje Kultúrna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve v spolupráci s OcÚ Vlkanová.

Súťažná otázka:
Aká rieka preteká cez mesto Krakov?

Správne odpovede posielajte na: kultura.sport@vlkanova.sk, alebo osobne
na OcÚ Vlkanová v čase úradných hodín do 20. 10. 2016, do 12.00 hod.
Sponzorom súťaže je Kultúrna komisia

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA 2. POLROK 2016

Termíny prázdnin
v šk. roku 2016/2017
Prázdniny

Termín prázdnin

jesenné
vianočné

28.10. – 31.10. 2016
23.12. 2016
– 5.01. 2017
polročné
03.02. 2017
jarné
27.02. – 03.03. 2017
veľkonočné 13.04. – 18.04. 2017
letné
03.07. – 31.08. 2017
foto JK
Poslednú nedeľu v mesiaci august sa skupinka
nadšencov stretla na stanici Vlkanová s odhodlaním vystúpiť na Kráľovu hoľu (1946 m
n.m).
Veselá cesta vlakom rýchle ubehla a vystúpili
sme v dedinke Telgárt (890 m n.m.). Po malom
posilnení a skupinovej foto, nasledovala krátka
porada pred turistickou tabuľou. Dozvedeli
sme sa, že máme ísť po červenej značke a čaká
nás 3,5 hod šľapania.
Hneď prvé kilometre nás začali odrádzať od
nášho úmyslu. Cesta bola strmá a mnohí z nás
ledva odfukovali. Sladké malinky lákali
k občerstveniu, čo spôsobilo, že sa partia
rozdelila na skupinky. Poniektorí nemohli nájsť
značku a zablúdili.
Na Kráľovej skale sme sa však všetci opäť stretli.
Po občerstvení a dlhšej prestávke sa vydali na
záverečný výstup. Pár nedočkavcov malo viac
síl a bez prestávky šľapali do cieľa, ktorý vyzeral
blízko, no zdanie klamalo.
Postupne prišla do cieľa celá skupina a šťastní,
že predsa sme len prekonali naše zajačie
úmysly zaspievali spoločne „Na Kráľovej
holi.....“
Mirka Zelinová
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PRECHÁDZKA CHOTÁROM
Prvá septembrová sobota bola už piaty rok
v yhradená Prechádzke vlk anovským
chotárom.
Počasie ako na objednávku a partia tridsiatich
turistov s dobrou náladou veštili od rána
správnu voľbu pre tých, ktorí sa rozhodli pridať
sa. Svojou účasťou podporil akciu aj pán
starosta s manželkou.
Ing. Pavol Vozár, poslanec obecného
zastupiteľstva a organizátor tejto akcie ešte
pred vykročením za krásami okolitej prírody
oboznámil účastníkov s pohnútkami, ktoré ho
viedli k zorganizovaniu prechádzky a krátkym
opisom trasy namotivoval k vykročeniu.
Putovanie lesnými cestičkami sa striedalo
s prechádzkami po lúkach plných pestrofarebných kvetov a nádherné širokouhlé výhľady
priam vtláčali do úst otázku: ,, Je vôbec možné,
aby taká krása čakala na človeka hneď za
humnami?"
Pohodová atmosféra predurčila aj tempo celej
prechádzky. Nik nepotreboval lámať rýchlostné
rekordy. Pravidelné prestávky poskytli priestor
na porovnanie hubárskych úlovkov, doplnenie
energie formou ochutnávky domácich
koláčikov šikovných gazdiniek a o pitný režim
sa postarali silnejšie polovičky.
Pred zostupom do dediny bola na pláne
opekačka a dojedačka zásob. Dobrovoľníci z
DHZ Vlkanová ušetrili turistom energiu a
všetko potrebné predpripravili za nich. Radosť
opekať !
Tu sa spoločná akcia končila a pán Vozár sa
poďakoval za účasť a príjemnú atmosféru.
Zároveň všetkých pozval na neoficiálnu časť
tejto akcie - posedenie pod orechom u Vozárov.
Mnohí turisti pozvanie prijali a v tieni pod
orechom si vychutnali kávu, načerpali nové sily,
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prebrali témy, na ktoré počas prechádzky
neostal čas.
Mohlo by sa zdať, že niet viac čo napísať. Život
však píše príbehy ľudí aj bez toho, aby to
plánovali.
Tí čo ostali a nechali sa unášať vlnou dobrej
nálady skončili v rafte alebo so zmrzlinou v ruke.
Poslední účastníci sobotňajšej akcie sa rozlúčili
po dvanásťhodinovom maratóne smiechu,
zábavy a zbierania zážitkov, na ktoré budú celý
rok s úsmevom na perách spomínať.
Úprimné poďakovanie patrí pánovi Vozárovi za
zorganizovanie pochodu a všetkým, ktorí svojou
účasťou prispeli k rozvoju turizmu vo Vlkanovej.
Mgr. Miriam Hudobova

foto M. Hudobová

foto JK

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.

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.
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OZNAM
POSKYTNUTIE KOMPOSTÉROV
Občania môžu opätovne požiadať
o poskytnutie kompostérov, ktoré
boli zakúpené obcou Vlkanová.
Po podpise protokolu o odvzdaní
a prevzatí kompostéru im tento
bude dodaný, prípadne si ho môžu
vyzdvihnúť každý pondelok v čase
od 15.00 - 18.00 hod. v garážach
obecnej techniky.

Vlkanovčan

3/2016
Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová

Otvorenie školského roka
V pondelok 5. septembra 2016 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie nového školského roka
2016/2017. Na školskom dvore sa zhromaždili
žiaci, rodičia, učitelia. Všetkým sa postupne
prihovorila riaditeľka Mgr. Drahomíra
Kotočová a starosta Ing. Ľubomír Longauer.
Milé slová boli adresované všetkým, aj malým
prvákom, ktorí sa v tento deň stali novými
žiakmi našej školy.
57 žiakov nielen z Vlkanovej, ale aj z Hronseku
a Banskej Bystrice zasadlo do školských lavíc,
aby spoločne získavali nové vedomosti
a zručnosti. Opäť na nich čakajú aktivity
v prírode, plavecký či lyžiarsky výcvik, škola
v prírode a tradičný letný tábor. Ponuku
krúžkov sme rozšírili o minihádzanú a atletickú
škôlku či karate.

Smokovci vo Vysokých Tatrách. Strávili jeden
krásny týždeň v najkrajšej časti našej vlasti. Učili
sa o prírode, navštívili Múzeum tatranskej
prírody, stretli sa s členom Tatranskej horskej
služby, cestovali vlakmi elektrickej železnice,
videli vodopády Studeného potoka, absolvovali
túru na Hrebienok, prešli sa okolo Štrbského
Plesa, navštívili skoro všetky horské chaty
v okolí. Plnili rôzne úlohy, trénovali svoju
vytrvalosť a fyzickú zdatnosť. Dúfame, že
spomienky na túto „netradičnú školu“ im dlho
ostanú v pamäti a budú sa na tieto krásne
miesta vracať aj v budúcnosti.

foto JK

Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých
úspešný a prinesie žiakom nielen nové
poznatky, ale ako prisľúbil pán starosta
v príhovore rodičom, aj začiatok riešenia
priestorových podmienok školy.

Škola v prírode
V dňoch 26. – 30. septembra 2016 sa tretiaci a
štvrtáci zúčastnili školy v prírode v Dolnom

Pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2016/2017 dovoľte niekoľko
spomienok zo školskej kroniky.
Vedeli ste, že
- školský rok 1936/1937 bol prvý rok, kedy vlkanovské deti mali školu vo Vlkanovej, zatiaľ
ako expozitúru školy v Badíne,
- mala dve triedy, prvú s 38 žiakmi a druhú s 52 žiakmi,
- prvé pani učiteľky boli Marta Slivková a Marta Nemercalová,
- v škole bolo založené aj rodičovské združenie, za jeho prvého predsedu bol zvolený
Ondrej Baran,
- prvé divadelné predstavenie nacvičené deťmi sa volalo„Vianoční pernikári“, ktoré ale nakoniec
nemohlo byť odohrané, pretože pani učiteľka ochorela,
- 15. marca 1937 rozvodnený Hron zaplavil obec a znemožnil aj prístup do školy,
- neskôr na škole učili aj Marta Šónová, Július Slanina, Irena Vozárová, Anna Longauerová,
Valéria Pachingerová, Margita Hyčková, Jana Bargárová, Mária Žambová, Anna Antošíková,
Viera Plačková, Elena Bugárová, Anna Plichtová, Jozef Bugár, Anna Kurková,
Emília Bohušová, Mária Pajerchinová, Marta Štibraná,
- prvým riaditeľom už samostatnej školy bol Ján Jakubovie, neskôr Ján Lešták, Mária Osifová,
Karol Terem, Mária Regendová, Jozef Mrváň, Helena Bariakov,á
- škola dostala prvý„rádioprijímač“ v roku 1940 , ktorý bol odobratý židom,
- prvý školník sa volal Ondrej Slobodník,
- rok 1944 postihol vojnou aj tunajšiu školu, na dlhé mesiace bola obsadená vojskom
a bola značne poškodená,
- v noci z 21. na 22. októbra 1974 bola obec zaplavená a väčšia časť obyvateľov evakuovaná,
hladina vody na školskom dvore dosahovala 60 cm,
- v roku 1975 bola škola štvortriedna, 1. a 2. ročník sa učil vo Vlkanovej a 3. a 4. ročník v Hornseku,
- v roku 1976 bola uvedená do prevádzky školská jedáleň a kuchárkou bola pani Sibylová,
- od roku 1974 pracoval na škole aj požiarnicky krúžok, ktorý viedol rodič Ondrej Klesniak,
- strecha školy bola naposledy natretá v roku 1990.
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Učenie to nie sú len knihy ......
· Zapojili sme sa do projektu ZELENÁ ŠKOLA
· Začíname s projektom MODRÁ ŠKOLA
· Na škole sa v tomto školskom roku rozbehli
športové krúžky, ktoré môžu navštevovať
všetky deti z obce do 12 rokov
– pre záujemcov:

KARATE

(pondelok, piatok 16.00 – 17.30)

ATLETIKA

(streda 15.30 – 16.30, piatok 15.00 – 16.00)

MINIHÁDZANÁ

(štvrtok 14.00 – 15.00)

Vlkanovčan

3/2016

Poďte s nami
na huby!

Pripravuje Ján Lovčičan

Tohoročné leto rýchlo ubehlo, a so svojimi
vysokými teplotami a dlhotrvajúcim suchom,
okrem niekoľkých pár dní, v okolí Vlkanovej
skoro nič z húb nerástlo ! Kto mal možnosť ísť
do vyšších horských polôh (Donovaly,
Ľubietová, Badín,...) , tak sa mohol tešiť z plných
košov modrákov, hríbov smrekových, kuriatok
atď... Mesiac október by mohol byť, ak bude
dostatok vlahy, aspoň trochu potešením pre
hubárov. Začínajú sa objavovať bedle,
suchohríby, a dúfam, že budú aj krásne dubáky
a hríby smrekové do vianočnej kapustnice. Ak
nie, tak musíme počkať na budúci rok, záleží na
počasí.

opečieme a pridáme rozotretý cesnak.
Podávame s opekanými zemiakmi.

Typické jesenné huby sú podpňovka smreková
(ľudovo podpníky, václavky, michalky), ďalej
rôzne druhy masliakov, pôvabnica fialová,
kozáky osikové (červenáky), na lúkach bedle,
rýdziky a samozrejme v dubinách hríby.

Podpňovky na rasci

Tak hodne zdaru!

Prikladám aj niekoľko jednoduchých
receptov na prípravu chuťoviek
z týchto húb.

Hrianky s bedľou
-Bedle, horčica, kečup, cesnak,
soľ, rasca.
Klobúky bedlí posolíme, potrieme prelisovaným cesnakom, opražíme na oleji. Opečený
chlieb potrieme jednu polovicu horčicou
a druhú kečupom, obložíme kúskami
opražených bedlí a teplé podávame. Vhodné
k pivu alebo vínu.

Rýdzik pravý / Lactarius deliciosus

- 500g podpňoviek, 100g masti, 1 cibuľa, rasca
a soľ.
Cibuľu posekáme, posypeme rozdrvenou
rascou a opražíme na rozpálenej masti, pridáme
huby posekané nadrobno, posolíme a dusíme
25 -30 minút. Podávame s chlebom.
Bedľa vysoká / Macrolepiota procera
Dobrú chuť!

Rýdziky na cesnaku
- Rýdziky, múka, maslo, cesnak, rasca, soľ.
Očistené celé klobúky húb posolíme, posypeme rascou a na posolenej strane obalíme
múkou, opečieme na masle, obrátime, znovu

Podpňovka smreková/ Armillaria ostoyae

ZDRAVIE Z PRÍRODY

JESENNÉ SUDOKU

ZASMEJMESA

Idú dve kamarátky na nákupy a jedna
hovorí druhej: – Muž mi dal kreditku...
Druhá sa jej pýta: – ...a PIN dal?
Ona odpovedá: – Niéé, nepindal.
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