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Vianoce 2017.
Sviatoèné dni Vianoc nás oslovujú radostnou
zvesou: Narodil sa Kristus, Pán! Inak povedané: Boí Syn sa stal èlovekom.
Keï Boh vstupuje do náho sveta, èie keï
nám posiela svojho Syna, to znamená, e
stojí pri nás a má záujem o nás, o nau
spoloènos, o ná svet.
Nejde len o romantiku betlehemských jaslièiek, ale o vernos ivotu. Tvrdá realita nás
neminie, podobne ako neobila Jeiových
blízkych: Máriu, Jozefa, pastierov, ¾udí
dobrej vôle. Realita nás neminie - ale je pre
nás výzvou, posiela nás a pozýva nás k tej
láske, ktorá sa narodením Jeia zjavila.
A my to akosi podvedome vnímame, a preto
sme v tieto dni solidárnejí, pozornejí k naim najbliím, ale aj k tým, ktorí nemajú to
astie, lebo nemajú prácu, rodinu, zdravie,
FULLA ĽUDOVÍT, Perníková madona s anjelmi
pokoj...
Naa ochota deli sa s nimi a stá pri nich, by nemala by len jednorazovou
balíèkovou akciou, ale stále zvýenou pozornosou a citlivosou voèi hmotnej èi
duchovnej chudobe v naom okolí.
Vianoce nám prináajú vieru, e Niekto na nás myslí. Aj s nami sa poèíta. Sme
vzácni takí, akí sme. Ak si toto uvedomíme, nájdeme viac úcty k sebe, zmysel
toho, èo robíme. Ak sa dokáeme deli so svojou radosou, nádejou, hmotnými
vecami, ochotou i èasom s tými, ktorí sú na tom horie ako my, tvoríme so
vetkými ¾uïmi dobrej vôle svet, v ktorom je miesto pre spravodlivos, mier,
slobodu a samozrejme lásku.
Aj Vám, milí èitatelia tohto obèasníka, patrí vïaka za vetko, èo robíte pre svoje
rodiny a svojich blízkych, pre priate¾ov, kolegov, kolegyne, pre známych
ale i pre celkom neznámych ¾udí, lebo tým prispievate k íreniu najdôleitejieho posolstva v dnenom svete: Boh na ná svet nezabudol, Boh nás má
rád.
elám Vám príjemné a pokojné sviatoèné dni v kruhu tých, ktorých máte radi
a odvahu i rados v Kristovom duchu preíva vetky dni nového roku 2018.
milo Jakubík, farár

Vinujem astia noc,
Pokoja stáleho,
Prácu bez problémov a zdravia dobrého,
Bez vojny a hladu nepriate¾a zlého,
Biedy a povodne, neastia kadého,
Nielen po tento rok, ale ete dlho,
To to Vám vinujem zo srdca celého.
Mlynárèiková Anna
Mikuláš Galanda, Matka s dieťatom, 1928
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Èo zaela Vám, ako vine
veï kadý èlovek chce vdy inie.
A sviatky  vetci sa teia na ne.
Nu. Nech ¾udia zabudnú,
e existujú zbrane
nech láska nie je iba na papieri,
nech kadý s kadým ije v mieri,
nech ivot plynie ako rozprávoèka,
veï najkrajie sú astné detské oèká.
Veï ko¾ko radosti a astia rozdáte,
to¾ko sa ich sami doèkáte.
Tak èo ela, naèo vine,
keï kadý èlovek chce vdy inie.
Mono sa krajích vinov doèkáte.
Prajem Vám, nech sa splní to, èo si sami
eláte.
Vážení spoluobčania,
pomaly sa nám všetkým končí predvianočné obdobie naplnené zhonom,
nervozitou, nakupovaním a upratovaním
a pred nami sú najkrajšie sviatky v roku
Vianoce, po nich Silvester a Nový rok. Tieto
sviatky spájajú rodiny, dávajú zabudnúť na
problémy a úskalia, ktoré nás trápia počas
celého roku, dávajú príležitosť na oddych,
rodinnú pohodu, prejavy lásky a spolupatričnosti. Verím, že tomu bude tak i vo
všetkých rodinách v našej obci.
Verím, že v každom dome sa rozsvieti
vianočný stromček, každý občan Vlkanovej
bude
mať svoje miesto pri sviatočnom stole.
A potom s príchodom Nového roku budeme bilancovať rok 2017. Nepochybne tento
rok bol pre každého z nás ťažký a zložitý,
poznačený dianím v celej našej spoločnosti.
Dovoľte mi vysloviť poďakovanie všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k splneniu úloh našej obce, či zabezpečili
kultúrno-spoločenské podujatia. Mám
radosť z akcií, ktoré organizujú mladí ľudia
v obci. Nemôžem vynechať prácu komisií
pri obecnom zastupiteľstve, či členov
dobrovoľného hasičského zboru, ktorí
organizujú nielen svoje akcie v obci, ale aj
reprezentujú na rôznych hasičských
podujatiach v okolí. Samozrejme, je tu
nepostrádateľná činnosť našich senioriek
a ich aktívneho Klubu seniorov. No a pretože čítate posledné tohtoročné číslo
našich obecných novín, chcel by som zvlášť
vyzdvihnúť činnosť redakčnej rady
Pokračovanie na str. 2
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Vlkanovčan
VLKANOVČANA, jeho tvorcov a dopisovateľov. VLKANOVČAN sa stal už súčasťou
života vo Vlkanovej a všetci vždy čakáme
na jeho každé vydanie.
Rok sa s rokom stretáva a všetci sa pripravujeme na tento zvláštny čas. Prichádza
čas, ktorý nás poľudšťuje, každoročne sa
nás dotýka svojou atmosférou, z ktorej
rezonujú slová domov, rodina, zdravie,
láska, štastie, priateľ, človek. V tento čas
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aspoň na chvíľu ustane zhon, každodenné
starosti odsunieme do úzadia. Ako nás dokáže zmeniť tento zázračný čas!
Keď si zasadnete spolu k štedrovečernému
stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno bijú
ako srdce jedno, v ktorom jedna túžba
rastie: láska, pokoj radosť, šťastie.........
Vážení spoluobčania, želám Vám všetkým
i Vašim drahým rodinám príjemné, radostné

a spokojné vianočné sviatky. Nech všade
cítiť vôňu ihličia, medu a koláčov, nech na
žiadnom stole nechýbajú tradičné
vianočné pokrmy a okolo stola nech je cítiť
tú pravú ľudskú a rodinnú pohodu a lásku.
Nech v nasledujúce sviatočné dni nie je
nikto sám. To všetkým občanom Vlkanovej
želá
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce
V sobotu 2. 12. 2017 popoludní mnohí obyvatelia našej obce, ale aj hostia z blízkeho okolia,
merali svoje kroky k Obecnému úradu, kde sa
konalo už tradičné„Anjelské popoludie“. Začalo
príhovorom starostu Ľubomíra Longauera.
S programom vystúpili žiaci Základnej školy
Vlkanová, talent predviedli aj žiaci zo
Súkromnej základnej umeleckej školy Zacharová a celé popoludnie spríjemňoval programom a hrou na trúbku pán Bobo Bínovský so
svojimi priateľmi. Sviatočná atmosféra sa niesla
celým podujatím. Slávnosť bola obohatená
i vystúpením senioriek, ktoré už tradične
spevom prinášajú všetkým vinše a koledy.
Tento rok boli naše Anjelské Vianoce okrášlené
nie len vianočným stromčekom, ale aj novými
trhovými stánkami, ktoré určite patria k takejto
akcii. Návštevníci si mohli zakúpiť drobné
vianočné ozdoby, ikebany, svietniky, venčeky,
oplátky i domáce drobné pečivo z kuchyne
šikovných senioriek, ktoré ich poctivo pripravovali celý týždeň, či podporiť charitatívnu
myšlienku žiakov našej Základnej školy, ktorí sa
výťažok z predaja svojich výrobkov rozhodli
venovať občianskemu združeniu Svetielko
nádeje.
Všetci, ktorí nelenili a prišli, mohli ochutnať
tradičný punč, porovnať, ktorý sa viac vydaril, či
ten starostovský alebo ten poslanecký, ale
hlavne zohriať sa, stretnúť sa so známymi,
prehodiť niekoľko slov. Nechýbal chlieb s masťou, malý koláčik a pre malých detský punč.
Aby rodičia mohli nerušene vychutnávať
zábavu vonku, pre deti boli pripravení animátori z McDonald´s Zvolen a v sále obecného
úradu si tak deti mohli užiť hry v teple.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizovaní
tejto akcie podieľali, všetkým návštevníkom,
ktorí svojou účasťou podporili túto peknú
myšlienku.
Drahomíra Kotočová
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D

KLUB

ôchodcov

Keï vianoèný plamienok sa rozhorí
a vetci máme k sebe blízko,
prajeme si nech sa nám vetko vydarí
a nikomu nie je v srdci úzko.
Opäť sú tu Vianoce.To je čas keď si prajeme, rozdávame a spomíname.
Pri spomienke zavládne chvíľková nostalgia,
keď sa nám vynorí v mysli mladosť ale o chvíľku
sa nám rozžiari tvár so spokojným úsmevom pri
myšlienke nad našim, ešte stále plodným,
pracovitým životom.
Je čas, keď sa máme obzrieť rok za rokom späť,
čo sme vykonali, čo nám priniesli naše stretnutia, koľko súdržnosti a tolerancie.Veď žijeme
všetci v jednej dedine a mali by sme držať všetci
fotoMali
JK by sme spolu užívať si vymoženosti
spolu.
a plniť si svoje povinnosti.
Život v našom klube dôchodcov sa začína hneď
v januárových dňoch. Chystajú sa Fašiangy spojené so zakáľačkou, organizované Obecným
úradom vo Vlkanovej, nahrádzame úlohu gazdinej so svojimi dlhoročnými skúsenosťami pri
varení kapustnice, pečení jaderníc a klbás.
V letných mesiacoch sme sa reprezentovali
v susedných obciach na Dňoch dedín.
Uplatňovali sme svoje kuchárske umenie vo
varení. V Hronseku vo varení piroh, v Badíne
fučku. Najviac úsilia vynakladáme v našej obci,
foto JK
keď varíme fučku aj pirohy v takom množstve,
aby sa ušlo každému podľa chuti.
Medzi prácou si nájdeme čas aj na rozptýlenie.
Zúčastnili sme sa na koncerte skupiny Progresa
Heligonky v Banskej Bystrici z kade sme si
odniesli veľa krásnych umeleckých zážitkov.
Nezabudli sme ani na 8. marec. Spomínali sme
na bojovníčky ženskej rovnoprávnosti,
vďačíme za ich úsilie vyzdvihnúť ženy na
úroveň, uznať potrebu byť zapojené v práci,
kultúrnom i politickom živote. Dnes sme si
vedomé, že k boju, k práci i láske sú potrebné
ženské ruky.
Po slávnostnej schôdzi nám zahrala na počúvanie i do tanca Hronsecká kapela – Hronsečania. Na chvíľu sa nám vrátila krásna chvíľa
mladosti a na okamih boli zabudnuté všetky
bolesti.
Zorganizovali sme výlet do Banskej Štiavnice za
účelom poznávania. Obdivovali sme jedineč-

nosť a krásu tohoto historického mesta, kde do
dnes nájdeme stopy po slávnom baníctve.
Upútala našu pozornosť klopačka a dozvedeli
sme sa jej účel v minulosti.
Zašli sme aj do neďalekého majestátneho
kaštieľa v Antoli, kde sme si obohatili svoje
vedomosti o históriu tohto múzea a o krásne
a vzácne exponáty.
Leto znenazdajky prešlo, nastala jeseň. Dni
všedné dlhé tmavé večere a my sme sa v kútiku
duše tešili na blížiace sa Vianoce. Ako aj po
minulé roky sme sa zišli, aby sme potešili našich
spoluobčanov, milujúcich sladkých voňavých
perníčkov a drobného vianočného pečiva. Celý
týždeň naše usilovné ruky formovali venčeky,
kolieska, hviezdičky a rôzne tvary. Pod vedením
vedúcej klubu p. Sáderovej s láskou narábali s
cestíčkom p. Halajová, p. Valachová, p. Drozdová,
p. Drahoňová, p. Brídiková, p. Mlynárčiková.
Pripravili sme ich v darčekovom balení, aby na
Vianoce boli ozdobou v nejednej domácnosti.
Konečne prišiel deň „Anjelských Vianoc“.
Zapálenie stromčeka, vôňa a chuť vianočného
punču, predaj našich koláčikov a rôznych
drobných vianočných ozdôb, vyvolalo v nás
ozajstnú sviatočnú atmosféru. Pri stromčeku
sme zaspievali niekoľko kolied pre potešenie
a zvestovanie blížiaceho sa najkrajšieho sviatku.
Končí sa rok našej usilovnej a činorodej činnosti
v našom klube.
Ďakujem obecnému zastupiteľstvu vo Vlkanovej, p. starostovi Ing. Longauerovi za pomoc
a podporu.
Verím, že nasledujúci rok prežijeme v svornosti,
vzájomnej úcte, láske a porozumení.
Na Vianoce želám pohodu, lásku v rodinách,
nech v každom v nás rezonujú slová:

Daj Boh astia v tejto zemi
vetkým ¾uïom v nej

poloèenská

RUBRIKA

NARODILI SA
ŠIDOVÁ Tereza

SOBÁŠE
Lucia DIANOVÁ a Michal PAULUS
09. 09. Vlkanová
Jana ANTALOVÁ a Ľuboš PIŠKO
09. 09. Banská Bystrica
Janka DIANOVÁ a Vladimír ČAŇO
13. 10. Vígľaš
Mária KOBIELKOVÁ a Marian KLESNIAK
04. 11. 2017 Vranov nad Topľou
Zuzana PANČÍKOVÁ a Milan DIAN
18. 11. Horná Mičiná

JUBILEÁ k 14. 12. 2017
IVANIČ Ondrej
BORBULIAK Jozef
GONDOVÁ Eva
LEHOCKÝ Peter
SEDLÁKOVÁ Anna
ĎURKY Ernest
MAKÓNYOVÁ Božena
URBANCSOKOVÁ Irena
HRONCOVÁ Eva
BECLEROVÁ Mária

ÚMRTIA
ŠKRVÁŇ Vladimír
MALČEK Ján
LAŠŠÁKOVÁ Helena

Mária Sáderová, predsedníčka Klubu dôchodcov

Takto to začínalo ...

Takto pokračovalo ...

A darčeky sú hotové!
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65 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
81 rokov
84 rokov
86 rokov
87 rokov
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December v kalendári
Každoročne si v decembri pripomíname viacero významných svetových a environmentálnych dní, ktoré by mali upriamiť našu
pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo
nás a zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom.
Napríklad 1.12.1959 bola prijatá Zmluva
o Antarktíde, 10.12. majú svoje miesto v kalendári Medzinárodný deň práv zvierat a 11.12.
Medzinárodný deň hôr. 18.12.1948 si
pripomíname zriadenie Tatranského národného parku a 28.12.1973 Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat, či objavenie Ochtinskej
aragonitovej jaskyne. V decembrovom
kalendári si môžeme prečítať dátum narodenia
Karola Kaana – lesného hospodára a autora
prvej monografie o živote a pôsobení Jozefa
Dekreta-Matejovie.
Aj Pavol Országh Hviezdoslav, slovenský básnik,
pred časom vzdal hold svojimi veršami
pôvabnej prírode a našim krásnym lesom.
Akoby bol tušil význam hôr aj pre budúce
pokolenie a ich potrebu: ochraňovať a starať sa
o ne, žiť v súzvuku s prírodou.
Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej due pozdravujem vás!
Len okamih tam pobudnutia:
zrak èistí sa, tlak vo¾neje, i oivujú
nádeje....
Ako básnik, tak aj interpreti Hudby vesmírnej
nás vyzývajú, aby sme v prírode trávili voľný
čas, hľadali v nej útechu, keď nám je ťažko, ale aj
vtedy, keď nám je dobre. Máme si vyjsť za
relaxom, ktorý nám hory a krásna príroda
ponúkajú. A nemusíme ísť ďaleko. Veď vo vlkanovskom chotári toto všetko nájdeme.

Medzinárodný deň hôr vyhlásený Valným
zhromaždením OSN si pripomíname každoročne 11. decembra od roku 2003. Dôvodom na
vyhlásenie bola podpora pri vytváraní
povedomia širokej verejnosti o význame hôr
v súvislosti s kvalitou ľudského života,
prírodnou rovnováhou na Zemi a upozorneniami na možnosti i obmedzenia pri využívaní
hôr.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá
z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej vodorovnej čiary. Prevažne
čierne trojuholníky znázorňujú hory.
Prvý trojuholník zľava má modrý „diamant“ na
vrchole. Znázorňuje ľadovce a snehovú
pokrývku, ktoré dávajú životodarnú vodu.
Koliesko uprostred prostrednej „hory“ druhého
trojuholníka znázorňuje surovinové zdroje.
Zelená plocha v treťom trojuholníku predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu
v horských oblastiach.
Hory sú najkrajšie bytosti prírody. Pre niektorých
sú miestom odpočinku a pre niekoho – domov.
V horách sa nachádzajú najdôležitejšie zdroje
pre ľudský život. Ide o vodu, nerasty, energiu.
Viete, že :
- hory sú hlavným zdrojom sladkej vody. Najväčšie rieky sveta majú svoje zdroje práve
v horách. Aj rieka, ktorá obmýva brehy Vlkanovej – Hron, pramení pod Kráľovou hoľou,

- na svete rastie približne tri bilióny stromov,
- na každého človeka pripadá asi
420 stromov,
- pod ľudskými rukami ročne asi 15 miliárd
stromov padne,
- asi päť miliárd stromov ročne ľudia znovu
zasadia,
- najväčšiu plochu majú lesy v tropických
oblastiach. Rastie v nich asi 43 percent
všetkých stromov na svete,
- najhustejšie lesy sú v subarktických oblastiach na severe Ruska, Škandinávie a Severnej
Ameriky,
- Európa niekedy bola jeden obrovský les.
Ľudia sa necitlivo správajú v prírode. Hromady
odpadkov, požiare, pozostatky uhynutých
zvierat. Ekológia prírody sa aj pri najmenšom
ľudskom zásahu naruší. A tak, ak sa rozhodnete
stráviť sviatočné dni v blízkosti horskej rieky
alebo jazera, či v lese, myslite aj na matku
Prírodu.
Je čas vianočný. Vianoce a vianočný stromček
sa stali neoddeliteľnou súčasťou a symbolom
Vianoc. Myslím, že nikto z nás si nevie predstaviť Vianoce bez vianočného stromčeka
v izbe, na námestiach miest a dedín. V čase
vianočnom je súčasťou našich kostolov.
Stromček - znak Vianoc - dnes spomínam
nielen v súvislosti s Vianocami, ale aj v súvislosti
s 11. decembrom ako Medzinárodným dňom
hôr.
Hory ako symbol majestátnosti, sily, života. Aj
váš vianočný stromček bol ich súčasťou. Keď
ho budete tento rok zdobiť, zamyslite sa aj nad
jeho pôvodom, pretože stromy sú súčasťou hôr
a tie sú často naším útočiskom.
Tatiana Čellárová

DHZ Vlkanová

Stromèek u svieti a zvonèek zvoní,
kadý z nás ve¾kých sa na diea zmení.

pozýva

Vianoce prichádzajú......
Býva tak málo tých zázraèných dní,
keï v dui zavládne mier
a z detských oèí priezraèných
rados si kadý ber.
Vianoce prichádzajú......
Váení èitatelia!
Je iba jeden veèer v dlhom roku, keï navtívia nás bieli anjeli. eláme si
vrúcne, nech tento pokoj sviatoèný VÁM v dui ostane po celý ïalí rok. Aby
láska, èo nám pri vianoènom stole svieti v oèiach, nevyhasla.
Preite pokojné sviatky vianoèné
a v roku prichádzajúcom nech sa
VÁM splnia VAE sny!

6. 1. 2018

ĽADOVÝ HASIČ
20. 1. 2018

Redakcia

VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA
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VELKANOVO
Katka a Barča
Milí èitatelia a ob¾úbenci naej rubriky! Dneným èíslom je to presne rok, ako Velkanovo uzrelo svetlo sveta. Ten
èas ale letí vak? Ani sme sa nenazdali a opä tu máme zimné obdobie. Preto dovo¾te, aby sme Vám ho
spríjemnili èítaním naej rubriky, pri krbe, v kresle s èajom a novinami v ruke My, Katka a Barèa, Vám prajeme
pokojné sviatky a úspený tart do roku 2018, hlavne aby ste do neho vkroèili tou správnou nohou. Tie nám
dovo¾te poïakova za priazeò a podporu.
Katka a Barèa
Z jednej strany chvojka, a z druhej
èaèinka, a tam pasú pastukovia, jedia
kau z hrnka. Priletel k nim andel a tak
im povedel, e sa Kristus Pán narodil,
aby kadý vedel. A ty Kubo, z hrobu,
zahraj Pánu Bohu, hale, hale, haleluja,
chvála Pánu Bohu.
Najkrajšie a najhojnejšie zvyky sa udržiavajú od
sviatku Vianočného do Nového roka. Prejavujú
sa v nich dávne oslavy zimného slnovratu
i náboženské sviatky narodenia Ježiša Krista.
Tento sviatok narodenia Božieho syna sa
postupne dostával do Slovenskej zeme a medzi
jeho ľud ktorý sa začal zlučovať so starými
tradíciami.
Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera
udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo
sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody
i osobného života. Je predvečerom slávnosti
Kristovho narodenia. Cudzia žena nesmela
vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo
nešťastie a zlým znamením bolo, ak bolo
potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď
vyšla na oblohe prvá hviezda.
Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať
svoje konanie, pretože sa verilo, že kto ako
prežije tento deň, tak bude žiť a robiť po celý
budúci rok. Kto v tento deň ráno, ešte pred
jedlom kýchol, mal sa dožiť vysokého veku.
Črepy v tento deň predpovedali nešťastie
v rodine. Rovnako sa v tento deň nesmela
zavesiť opraná bielizeň, pretože sa verilo, že ten,
komu patrí, čoskoro umrie. Ak gazdiná vlastnila
sliepky, nesmela pri štedrovečernom stole
obsluhovať, aby kvočky nevstávali z nevysedených vajec.
Bývalo tiež zvykom piecť z vody a múky figúrky
domácich a hospodárskych zvierat. Tie potom
hospodár zavesil nad chliev, stajňu, kurník i psiu
búdu, aby zvieratá v novom roku dobre
prospievali. Táto obyčaj pretrváva do dnešnej
doby v podobe vykrajovaného pečiva rôznych
tvarov, ktoré poznáme všetci.
Vo vianočných obradoch malo pečivo
mimoriadny význam. Okrem chlebov,
posúchov a opekancov sa na Vianoce piekli aj
koláče z kysnutého cesta. Dostatok pečiva mal
byť predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom
roku. Na Štedrý večer sa mal každý najesť
dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické
prirovnanie – najedol sa ako sedliak na Vianoce.
Odísť od stola so žalúdkom nasýteným iba
naoko značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu,

že bude planý rok. Vianočné jedlá požívali
osobitnú úctu.
Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič
vyhodiť, odkladali sa aj odrobinky, ktoré vraj
pomáhali, keď ochorel dobytok. Myslelo sa aj na
statok v maštaliach a chlievoch. V tento deň mu
patril lepší pokrm. Zvieratá zas na oplátku
rozprávali ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť
a ostal okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj
všeličo dozvedieť. Cez deň sa jedlo veľmi málo,
a aj to len bezmäsité jedlá. V niektorých
oblastiach bývalo zvykom jesť v tento deň iba
koláče s mliekom. Vo vianočných zvykoch sa
veľmi často vyžadoval prísny pôst. Trval až do
chvíle, keď sa na oblohe ukázala prvá hviezda.
Z dobových prameňov je známe, že už v 14.
storočí sa tiež prestieral k sviatočnej večeri
obrus, napriek tomu, že to inak nebolo vôbec
bežné. Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so
živými zdieľať Štedrovečernú večeru, preto sa
pre nich tiež prestieralo. K tomuto zvyku sa tiež
viazal zákaz zametania (aby sa nevymietli mŕtve
duše z domu) a pradenia, navíjania a tkania (aby
sa duchovia nepomstili na úrode ľanu). Na
štedrý večer nesmel nikto sedieť oproti dverám
do ulice, aby on alebo niekto z rodiny nezomrel.
Nikto nesmel kýchnuť alebo na niekoho hlasno
zavolať, aby si ho nenašla smrť.
Na štedrovečernom stole mali byť všetky
plodiny, ktoré sa na hospodárstve dopestovali.
Z tradičných jedál sa konzumovali predovšetkým pečené a varené cestoviny, varený hrach,
zriedkavejšie šošovica, ďalej kapustnica
s hríbmi, polievka z repy a koreňovej zeleniny.
Často sa varieval prívarok z hrušiek a zo sliviek.
Nezabúdalo sa ani na kašu z prosa. Ryby, bez
ktorých si väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný
jedálníček predstaviť, boli charakteristické
najmä pre bohaté mestské obyvateľstvo. Na
vidiek začali prenikať až začiatkom 20. storočia.
Kosti z večere sa dávali na jeden tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod jabloň.
V katolíckych rodinách sa mäso mohlo jesť až po
polnoci. V evanjelických obciach sa tento deň
varievala kapustnica s klobásou a čerstvým či
údeným bravčovým mäsom. V mnohých
oblastiach bývala však aj štedrovečerná večera
skromná a často, najmä z nedostatku, veľmi
improvizovali.
Pod štedrovečerným stolom býval položený
železný predmet, spravidla sekera. Verilo sa, že
ten, kto naň počas večere položí nohu, bude v
budúcom roku šťastný. Všetky nohy stola bývali
obopnuté hrubou reťazou, aby sa zabezpečila
súdržnosť rodiny v budúcom roku. Na mnohých
miestach Slovenska vešali nad stôl venček
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upletený zo slamy alebo dávali pod stôl snop
slamy, aby sa zabezpečila dobrá úroda obili
a v nasledujúcom roku.
V katolíckych rodinách sa Štedrý deň končí
polnočnou omšou.
Podľa ľudovej viery najvhodnejším dňom roka
na predpovedanie budúcnosti bol práve Štedrý
večer. Hneď po večeri bývalo zvykom rozkrojiť
jablko a podľa tvaru jadrovníka predpovedať
prítomným ich osud. Ak mal jadrovník
rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa
v rodine šťastie a majetok, ak mal tvar kríža,
dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. Nepekný
jadrovník, červík, znamenali chorobu, nešťastie,
zármutok. 12 jadierok ako 12 mesiacov sa vložili
do misky s vodou – koľko ich vyplávalo, toľko
bude suchých mesiacov. Aby sme v budúcom
roku nezablúdili – jabĺčko sa rozdelilo na toľko
kusov, koľko je osôb pri stole. Každý zjedol
jednu časť. Na škrupinky vlašských orechov sa
prilepili sviečky a poslali sa po vode v umývadle
či lavóre. Komu poplávala loďka ďaleko, mal
odísť do cudziny. Majiteľ škrupinky, ktorá sa
držala pri kraji nádoby, mal zostať blízko
domova. Komu loďka nabrala vodu a potopila
sa, ten mal zomrieť.
Po štedrovečernej večeri sa odkrojil kus pečiva
z pšeničnej múky a kúska žitného chleba.
Potom sa nimi obložila čepeľ noža z oboch
strán. Na Troch kráľov sa na nôž pozreli, na
ktorej strane nôž zhrdzavel, toho obilia malo
byť budúci rok nedostatok.
V nijakej sfére života neexistovalo toľko povier,
ako bolo povier a pranostík slobodných
dievčat, na základe ktorých mali poznať svoju
budúcnosť, no predovšetkým vlastnosti svojho
nastávajúceho muža. Liali do vody rozžeravené
olovo a podľa tvaru, ktorý sa vo vode vytvoril,
predpovedali budúcnosť. Dievčatá na vydaj
hádzali topánku cez hlavu. Keď dopadla
špičkou ku dverám, do roka odišla z domu.
Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach,
ale aj na ulici pred domami. Pod oknami mládež
spievala vianočné piesne a každého, kto prišiel
spievať pod okná, domáci obdarovali. Okrem
mládeže chodievali spievať najčastejšie obecní
sluhovia, pastieri, ale najčastejšie Rómovia.
Veľkým zážitkom pre všetkých domácich býval
príchod betlehemcov do domu. Betlehemské
hry vznikli v stredoveku pod vplyvom cirkevných hier. Postupom času nadobúdali v Ľudovom prostredí svetský charakter. Hlavnou
postavou v betlehemskej hre bol anjel v bielom

Vlkanovčan
rúchu, ktorý niesol betlehem. Ďalšími účastníkmi boli Bača, Stacho, Fedor a Kubo. Základnou
dejovou osnovou betlehemskej hry po príchod
betlehemcov do domu bola žiadosť o povolenie zahrať hru, potom nasledoval monológ
všetkých zúčastnených postáv betlehemskej
hry, scéna na salaši, zvestovanie narodenia
Krista, ofera v Betleheme a záverečné vinše
domácim pred odchodom.
V katolíckych rodinách sa Štedrý deň končí
polnočnou omšou.
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roztopili spolu s kokosovým olejom, necháme
ich odkvapkať a následne ich obalíme v strúhanom kokose. Kokosové ježe môžeme dať na
hodinu do chladničky (kde poleva zatuhne)
a následne ich skladovať pri izbovej teplote.

Punč z anjelského popoludnia
Suroviny: 2 l víno červené, 0,5 l rum , 0,5 l čierny,
čaj, med/cukor, šťava z citróna a pomaranča,
pomaranče a jablká ako ozdoba a pochutina

Vianočné recepty

Katkine medovníčky

Netradičný srnčí chrbát

Suroviny: 50 gram maslo, 80 g medu, 5 g pomletý trstinový cukor, 1 čl zarovnaná sóda
bicarbóna, 1 čl kopcovitá perníkové korenie, 1/2
čl škorica, 2 ks vajce 1 do cesta, 1 na potretie, 100
g ražná hladká múka, ak nemáte ražnú použite
špaldovú, 50 g ražná celozrnná múka hladká ak
nemáte ražnú použite špaldovú, 50 g pomleté
ovsené vločky

Suroviny: 300 gramov, horkej čokolády, 1 kus
konden-zované mlieko,sladené, 100 gramov
orechov, 1 polievková lyžica kakaa, balík piškót,
trocha pomarančového džúsu, alebo sirupu,
3 polievkové lyžice kokosového oleja (masla)
Postup: Nad parou za stáleho miešania
roztopíme čokoládu so salkom a kokosovým
olejom (maslom). Hneď ako je zmes hladká
dáme dole z tepla, môžeme ešte pridať kakao,
primiešame nasekané orechy. Ak sa vám zdá
hmota priveľmi hustá, môžete ju zriediť
horúcim mliekom, šľahačkovou smotanou,
stačí trochu. Formu na srnčí chrbát vyložíme
alobalom. Na spodok dáme tenkú vrstvu plnky,
na ňu nahusto kladieme piškóty namáčané
v džúse alebo sirupe, pokračujeme vrstvou
plnky, piškótami až povrch. Vrch prikryjeme
alobalom z bokov a dáme do chladničky aspoň
na 4 hodiny. DOBRÚ CHUŤ !

Ježkovia sú fit
Cesto: 1,5 hrnčeka ovsených vločiek, 1 hrnček
bieleho jogurtu, 3 PL medu, 1 PL roztopeného
kokosového oleja, 1 ČL prášku do pečiva
Poleva: 100 g horkej čokolády, 1 ČL kokosového
oleja, 30-40 g strúhaného kokosu
Ovsené vločky rozmixujeme na jemnú múku
a následne ich v mise rozmiešame so zvyšnými
surovinami na cesto. Vzniknuté cesto vylejeme
do formy vystlatej papierom na pečenie (s
rozmermi zhruba 25×25 cm). Cesto pečieme 30
minút pri 180 stupňoch do zlatista. Upečené
cesto necháme vychladnúť a následne ho
opatrne nakrájame na 16 kúskov. Kúsky
korpusu potierame čokoládou, ktorú sme si

• Cesto je hotové expresne rýchlo, ale musí
odstáť v chladničke. Minimálne cez noc, ideálne
12 hodín. Všetky ingrediencie okrem múky
a ovsených vločiek si dáme do nádoby a nad
paru. Ja používam úzky vyšší hrniec a na to si
dám hlinenú misku. Dobre drží teplo, z vajec sa
vám nespraví praženica atď. Zvýšime plyn na
maximum a počkáme kým voda zovrie a začne
sa uvoľňovať para.
• Medzitým si do misky navážime múky,
pomelieme ovsené vločky a zamiešame.
• Keď nám voda zovrela, začneme zmes miešať,
aby sa nám postupne rozpustilo maslo aj med.
Trvá to cca 5 minút, pokým sa to rozpustí a zmes
sa pekne spojí. Do tohto momentu to miešame
lyžicou, od tohto ručnou metličkou. Sem tam
premiešame, aby sa nám to pekne prepojilo
a zmes začala vytvárať penu. Trvá to asi tak
ďalších 5 min. Vypneme a necháme 1 min
postáť. Zmes musí byť ako capuccino. Krásne
krémová, voňavá a nadýchaná. Ešte horúce po
minúte vlejeme do múky a miešame vareškou.
Zmes sa krásne hneď spojí, netrvá to dlhšie ako
minútu dve. Následne cesto odložíme do
chladničky odstáť, minimálne zvečera do rána,
ideálne 12 hodín.
• Odležané cesto vyberieme z chladu a necháme
pri izbovej teplote ohriať cca 30 min, aby sa nám
s cestom dobre pracovalo. Zapneme si rúru na
170-180 stupňov (podľa toho, ako vám pečie.
Cesto preložíme na silikónovú dosku,
prikryjeme potravinovou fóliou a rozvaľkáme
na hrúbku cca 3-4 mm. Odstránime fóliu
a vykrajujeme. Vždy vykrajujeme cca rovnaké
tvary veľkostne, aby sa medovníčky rovnomerne upiekli. Ukladáme na plech s papierom
na pečenie, potrieme vajkom, ktoré sme si
predtým mierne rozšľahali vidličkou (aby sa
nám spojilo) a potrieme ním medovníčky.
Ozdobíme orechom alebo mandľou, makom,
alebo čo máte radi a dáme piecť do rúry na 6-8
min (opäť závisí od toho ako rúra pečie.)
V polovici pečenia plech otočíme, aby sa upiekli
rovnomerne. Necháme vychladnúť. Mäkké
hneď, no najlepšie sú na druhý deň
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• Uvaríme čierny čaj, prilejeme víno a rum.
Pomiešame, zohrejeme. Dochutíme medom,
citrónovou šťavou a pomarančom. Časť
pomaranča môžeme do punču nakrájať, z časti
môžeme použiť šťavu.
• Punč možno všelijako zlepšovať, napríklad
škoricou, klinčekom alebo badiánom. Punč sa
pije pred Vianocami s rodinou a priateľmi
doma alebo na sviatočných trhoch.
• Zvykne sa pripravovať aj na firemných
vianočných večierkoch a pomaly preniká
dokonca aj na domáce zabíjačky.

Vianočné ozdoby

Vlkanovčan
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Výlet do Olomouca

Vlkanovská VIBRAMA pozýva

TROJKRÁĽOVÝ POCHOD
6. januára 2018
V sobotu 9.12. ráno sa stretla skupina ľudí pred
obecným úradom, aby sme spoločne išli na
vianočné trhy do Olomouca. Autobus
vyštartoval o 7,30 h smerom cez Šturec, Martin,
Žilinu až cez české hranice. U nás napadol sneh
a na Morave nebol, dokonca sa tam až slniečko
usmievalo. Dorazili sme na miesto niečo po 12tej hodine. Hneď sme prešli na neďaleké hlavné
námestie, kde už boli stánky s vianočnou
tematikou. Predávali tam rozličný tovar, ako sú
keramické výrobky, suveníry, občerstvenie,
punč a iné. Popoludní na trhoch vystupoval
český spevák František Nedvěd so skupinou.
Každý si tak mohol prísť na svoje a zobrať si
z Olomouca domov pozitívne zážitky. Potom po
18 tej hodine sme cestovali domov. Myslím, že
autobus išiel rovnakou trasou aj naspäť.
Neviem, lebo večer už bola tma a veľa som toho
cez okno nevidel. Hlavne, že sme došli do
Vlkanovej v bezpečí a bez nehody.
Ďakujem poslancom za organizáciu zájazdu
a všetkým Vlkanovčanom želám veselé Vianoce
a príjemný Silvester.
Martin Homola

Pochod z „malej“ stanice v Banskej Bystrici:
smer Urpín, Vartovka, Vlkanová
Bližšie informácie vo výveskách obecného úradu

Občianske združenie

Vlkanová zdravo
Krásne a pokojné Vianoce preité v kruhu najbliích,
v novom roku ve¾a pohody v zdravom ivotnom
prostredí
Vám praje
OZ Vlkanová zdravo
Aj v budúcom roku budete môcť podporiť činnosť OZ Vlkanová zdravo formou 2% zo svojich daní.
Bližšie informácie Vám oznámime v úvode roka 2018 na výveskách OcÚ Vlkanová.

Personálna agentúra

VIP Complet, s. r. o.
Ponúka voľné pracovné miesta
pre opatrovateľky do Nemecka.
Požadujeme komunikatívnu znalosť
nemeckého jazyka, opatrovateľský
kurz je výhodou, rovnako ako
skúsenosti s opatrovaním
na Slovensku i v zahraničí.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 0948 688 777, 0948 245 300.
Bezplatne a rýchlo sa môžete registrovať aj prostredníctvom našej
webovej stránky: http://vip-pflege.eu/dotaznik/.
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Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová

Čo nové v ZELENEJ ŠKOLE
• Naša škola je zapojená do projektu Zelená
škola. V rámci tohto projektu sme chceli
vytvoriť niečo také, čo by pomohlo nielen nám,
ľuďom, ale hlavne prírode, ktorej sme veľa
dlžní. Na jednom zasadnutí kolégia sme sa
rozhodli a dohodli, čomu budeme venovať
v triedach väčšiu pozornosť. V našom
rozhodnutí nás utvrdila skutočnosť, že všade
okolo nás sa povaľuje veľa odpadkov a niektoré
z nich by sa ešte určite dali využiť. Treba len
trochu chuti, možno sebazaprenia, ale hlavne
prekonanie našej ľudskej lenivosti. Bolo
potrebné popremýšľať ako túto myšlienku
uskutočniť a zapáliť pre ňu všetkých našich
spolužiakov. Žiaci si vyrobili krabice na triedený
odpad, osobitne na: papier, plasty, kovy a tetrapaky. Ich správne používanie, správne
separovanie kontroluje zelená polícia.
• kolégium Zelenej školy pripravilo rovesnícke
vzdelávanie na tému „ODPAD - NÁŠ
NEPRIATEĽ.“ Žiaci pripravili pre spolužiakov
projekty, zaujímavosti, výrobky z odpadového
materiálu. Spoločnými aktivitami sa preskúšali
ako vedia triediť odpad. A prečo vlastne triediť ,
zbierať a recyklovať ? Problém s odpadom totiž
začína pred naplnením odpadovej nádoby.
Priemerný občan Slovenska ročne vyprodukuje
290 kg komunálneho odpadu. Spolu vytvoríme
za rok 1,6 milióna ton odpadu. Až 93% nami
produkovaných vecí končí ako komunálny
(zmiešaný) odpad na skládkach a v spaľovniach. 80% z toho čo vyhadzujeme by sme
vedeli využiť – museli by sme ale prestať
hádzať všetko do jedného koša.

Úspešní iBobríci

Vianočná akadémia

V minulom školskom roku 2017/2018 sa konala
súťaž IBobor v 44 krajinách a zapojilo sa do nej
približne 1 650 000 žiakov. Hlavným cieľom
súťaže je podporiť záujem u detí o informačné
a komunikačné technológie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa.
Tretiaci a štvrtáci z našej školy sa zúčastnili tejto
zaujímavej súťaže i tento rok. Na hodinách
informatiky, niektorí aj doma sa usilovne
pripravovali a riešili úlohy z minulých ročníkov.
Tretiaci súťažili v kategórií Drobec a štvrtáci
v kategórií Bobrík spolu s piatakmi. Mnohým sa
ich snaha vrátila a boli úspešní. Blahoželáme!

20. decembra 2017 vypukla na našej škole
vianočná nálada vo veľkom štýle. Viac ako 50
účinkujúcich žiakov sa predstavilo vo
vianočnom programe, ktorý s nadšením
sledovala plná telocvičňa rodičov, starých
rodičov, rodinných príslušníkov, známych i
priaznivcov školy. A že sa bolo na čo pozerať,
dosvedčoval aj potlesk rodičov, ktorých deti sa
miestami menili na hercov, tanečníkov a
spevákov... Desiatky vianočných vinšov
rozsievali medzi prítomných pohodu, radosť,
ale i hrdosť na šikovné deti – našich žiakov.
Vydarený program, ktorý vyčaroval úsmev na
tvárach spokojných divákov je potvrdením
toho, že pod rukami našich šikovných
pedagógov sa naši žiaci dokážu vynikajúco
pripraviť a vyburcovať k obdivuhodným
výkonom.
A samozrejme, veľké poďakovanie patrí
všetkým pani učiteľkám za prácu navyše pri
nacvičovaní vianočných čísel.

Úspešní riešitelia :
1. Ema Herkelová (4.r.), 84 bodov - 97 percentil
kategória Bobrík
2.Oliver Dian (4.r.), 80 bodov - 92 percentil
kategória Bobrík
3. Liliana Hudobová (4.r.), 64 bod. - 78 percentil
kategória Bobrík
4. Jakub Kvartek (4.r), 63 bodov - 71 percentil
kategória Bobrík
5. Matúš Dian (4.r.), 60 bodov - 71 percentil
kategória Bobrík
1. Nelka Adamčíková (3.r.), 48 bod. - 79 percentil
kategória Drobec

Rovestnícke vzdelávanie

Vianočná remeselná dielňa

Mikuláš
V stredu 6. 12. zavítala mikulášska
nálada aj na Základnú školu s materskou školou Vlkanová. Už od rána
bolo cítiť, že to nie je len ďalší obyčajný deň v škole. Panovala tu nálada
plná očakávania. Tí starší žiaci sa už
snažili pani učiteľky obmäkčiť, aby
neskúšali, aby sa neučili, aby nedostali
domáce úlohy,....
Vyvrcholením čakania bol mikulášsky
program nie len pre žiakov školy, ale
pre deti z celej obce. Popoludní si všetci mohli pozrieť bábkové
predstavenie Rozprávky na brušku. Nedočkavosť detí (ale aj netrpezlivosť
niektorých rodičov) tlačila rozprávky ku koncu, len aby už prišiel ten dlho
očakávaný Mikuláš aj s pomocníkmi a porozdával balíčky. Deti z materskej i základnej školy Mikulášovi zaspievali pekné pesničky a za
odmenu si odniesli, rovnako ako všetky deti, ktoré prišli, balík plný
sladkostí.
Tento deň vniesol medzi žiakov prvý vánok sviatočnej adventnej nálady,
ktorá na škole vyvrcholí Vianočnou akadémiou a u každého z nás
vianočnými sviatkami.

Vetkým rodièom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom,
iakom naej koly príjemné sviatky, astie v dui, pokoj, lásku
a pevné zdravie v rodinách elá riadite¾ka koly
Mgr. Drahomíra Kotoèová
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Vlkanovčan
Vo vianočnom čase otvárame srdiečka
Čo je to integrácia
Každý človek na svete je iný, každý je svojím
spôsobom jedinečný a výnimočný. A preto
našou hlavnou úlohou je túto jeho jedinečnosť
rozvíjať v takom prostredí, ktoré je pre dieťa
najideálnejšie.
V tomto školskom roku navštevujú našu školu
traja žiaci so zdravotným znevýhodnením. Aj
vďaka sociálnemu programu a finančnej
pomoci firiem HTS BB s.r.o. a HTMAS s.r.o.
môžeme týchto žiakov vzdelávať, mohli sme
prijať asistenta učiteľa, ktorý sa individuálne
venuje žiačke, ktorá najviac takúto pomoc
potrebuje.
Keby sme nevedeli zabezpečiť, aby pobyt
takýchto detí v škole nebol pre nich prínosom,
určite by sme sa na to nedali. Iste, prináša to aj
problémy, ktoré treba okamžite riešiť, situácie,
ktoré sa ťažko predvídajú, ale spoločne s rodičmi týchto detí, spoluprácou so špeciálnymi
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pedagógmi, ktorých navštevujú, robíme všetko
preto, aby napredovali ale zároveň, aby to
nebolo na úkor zdravých žiakov. Hoci tí zdraví
majú so správaním často väčší problém.
Samotná integrácia má okrem istých nevýhod –
práca navyše, zvýšená náročnosť prípravy
učiteľa - celý rad výhod.
Predstavuje obrovský prínos pre postihnuté
dieťa – rozvíja jeho samostatnosť, umožňuje mu
socializovať sa do bežného spoločenského
prostredia, podporuje jeho sebavedomie,
rozvíja jeho skrytý potenciál.
Zároveň však aj pre zdravé deti je prítomnosť
postihnutého dieťaťa v triede prínosom. Rozvíja
sa u nich potreba pomáhať iným, empatia,
akceptácia, tolerancia, zodpovednosť a mnohé
ďalšie pozitívne ľudské vlastnosti. Kolektív detí
sa stáva súdržnejším, deti sú k sebe viac
ohľaduplnejšie. Integrované dieťa vnesie do
triedneho kolektívu iný vzťah k hodnotám, ktoré
si predtým ostatní neuvedomovali, lebo ich
prijímali úplne automaticky. A preto našou
hlavnou úlohou je túto jeho jedinečnosť rozvíjať
v takom prostredí, ktoré je pre dieťa
najideálnejšie.

Aj my sa o to snažíme pri vzdelávaní Emky,
Šimona a Haničky.
V dnešnej dobe „rýchleho“ života učíme žiakov
nezabúdať na dôležité ľudské vlastnosti –
toleranciu, spoluprácu, trpezlivosť, pomoc
a lásku. Lebo od detí sa tieto budú šíriť aj medzi
nás dospelých.

Zo života materskej školy
V školskom roku 2017/2018 máme v MŠ
zapísaných 44 detí vo veku 2,5 – 6 rokov. Prijali
sme 16 nových detí, ktoré sa v MŠ pomerne
dobre a rýchlo zadaptovali. Deti si začali
postupne osvojovať pravidlá správania sa v kolektíve. Oboznámili sa s novými priestormi MŠ.
Pracujeme podľa školského vzdelávacieho
programu a výchovno vzdelávaciu činnosť
realizujeme formou hier a zážitkového učenia.
V našej výchovno – vzdelávacej činnosti využívame interaktívnu tabuľu, pracujeme
s detskými edukačnými programami Detský
kútik, Cirkus šaša Tomáša a pod., pani učiteľka
Zuzana Garajová je zapojená do medzinárodných projektov eTwinning, kde aktívne
prispieva svojimi aktivitami s deťmi.
Môžem vyzdvihnúť záujem detí o krúžkovú
činnosť. Ponuka krúžkových aktivít v našej
materskej škole je tento rok nasledovná.
Pravidelne jedenkrát týždenne sa deti
stretávajú na krúžkoch, ktoré vedú pani
učiteľky Zuzana Garajová - Lego krúžok a pani
učiteľka Jana Miková – Hudobno – dramatický
krúžok. Jedenkrát mesačne majú deti možnosť

povoziť sa v areáli MŠ v rámci hypoterapie na
poníkoch. Aj tento rok spolupracujeme so SZUŠ
Zacharová, kde naše deti navštevujú výtvarný
a tanečný krúžok. Okrem toho deti sezónne
môžu absolvovať plavecký a lyžiarsky kurz.
Snažíme sa obohatiť bežný chod MŠ o rôzne
zaujímavé akcie, ktoré sú organizované MŠ,
alebo v spolupráci so ZŠ a obcou. Každoročne si
v septembri pozývame do MŠ logopéda – p. M.
Šulekovú na logopedickú depistáž predškolákov. V októbri sme mali v MŠ a tiež v ZŠ
zaujímavú akciu, na ktorú sme si pozvali
lektorov z Legovne z Popradu, ktorí našim
deťom ukázali, ako sa dá hrať s LEGOM
zaujímavo a netradične. 18.10.2017 deti z veľkej
triedy obohatili svojim vystúpením program pre
seniorov. Koncom mesiaca niektoré deti
absolvovali plavecký kurz v spolupráci
s plaveckou akadémiou ASA z B. Bystrice. Začiatkom mesiaca november sme zorga-nizovali
verejné vystúpenie obľúbeného detského
speváka a zabávača Richarda Čanakyho –
Zahrajko vo Vlkanovej. Takmer všetky deti
využili možnosť vyšetrenia zraku – Screeningové vyšetrenie zraku. A snáď najočakávanejšou udalosťou bude v decembri koncoročná
Vianočná besiedka detí, kde odprezentujú svoje
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schopnosti a potešia v krásnom predvianočnom období svojich najbližších naše
krásnym vianočným programom.
Jana Miková, Zástupkyňa pre materskú školu

Vlkanovčan

4/2017

Poklady
z našej prírody
rôznymi bobuľami a zbytkami plodov na
stromoch.

Milí priatelia, milovníci
prírody
S príchodom zimy, po napadnutí snehu,
môžeme v našich záhradách, blízkosti domov,
uvidieť vtáky, ktoré nevidíme od jari do zimy,
žijú skrytým životom v lesoch a na ďalekom
severe. Možno že ste ich už niekedy videli, no
málokto ich pozná po mene.
Prvým krásavcom je Hýl lesný /Pyrrhula
pyrrhula/. Žije v horských lesoch, od 500 m
vyššie. Živý sa semenami, plodmi a púčikmi
rôznych drevín. Mláďatá kŕmi hmyzom. V zime
navštevuje záhrady a kŕmidlá.

Glezg hrubozobý /Coccothraustes coccothrausted/

Záverom ïakujem vetkým
záujemcom
o túto stránku,
prajem krásne a poehnané Vianoce, veselého Silvestra a v novom roku
2018 hlavne pevné zdravie, príjemné poèasie a mnoho krásnych záitkov na potulkách prírodou!
Ján Lovèièan

Hýl lesný /Pyrrhula pyrrhula/
Ďalší menej známi návštevník v blízkosti ľudských obydlí je Glezg hrubozobý /Coccothraustes coccothrausted/. Vyskytuje sa hlavne
v listnatých a zmiešaných lesoch. V zime sa
sťahuje do dolín a do blízkosti ľudských obydlí,
živí sa semenami. Svojim mohutným zobákom
dokáže rozlúsknuť aj najtvrdšie semená a kôstky rôznych plodov.
Hosť z ďalekého severu Európy je Chochláč
severský /Bombycilla garrulus/. Žije v ihličnatých lesoch Škandinávie, v kŕdľoch čítajúcich
niekoľko desiatok až stoviek jedincov. Živí sa

Chochláč severský /Bombycilla garrulus/

ZASMEJMESA

Pravidelné cvičenie:
UTOROK

DANCE AEROBIC
ŠTVRTOK - NEDEĽA

CVIČENIE
NA TRAMPOLÍNE
od 18.00 hod.
vstupné 1 €
Spoločenská sála pri ZŠ

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím ťa na
Vianoce mi pošli 40 EUR. Veľmi by to mne aj
mamke pomohlo.
List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria
prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady
poskladajú sa a pošlú mu 20 EUR.
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem ti za
tie peniaze, veľmi nám pomohli. A predstav si
že tie tety na pošte mi jednu 20 EURovku
zobrali.
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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