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Váení spoluobèania,
Váení obèania!
Nech zdravie, astie a úsmev iaria
z Vaich tvárí, to zo srdca Vám elám
k sviatku jari.
Nech je slávenie Ve¾kej noci aj v tomto
roku pre Vás prameòom nádeje, radosti
a pokoja.

Karol Plicka: Vynášanie Moreny, Heľpa, 1929

Ve¾ká Noc.
Od poèiatku bola pre kresanov Ve¾ká Noc hlavným sviatkom roka. Celých
pädesiat dní slávili vzkriesenie Jeia Krista, radovali sa z toho, e láska
zvíazila nad smrou, a e skrze vzkriesenie u máme podiel na naplnenom
ivote Spasite¾a. Vyjadrením tejto ve¾konoènej radosti sa stali rozmanité
spevy Aleluja...
Ve¾konoèné sviatky boli v po¾nohospodárskom svete pôvodne sviatkami jari:
prejdenia od zimných k jarným pastvinám. idia dali tomuto kanaánskemu
sviatku celkom nový význam: oslava a vïaka za vyslobodenie z pút otroctva.
No a kresania rozpoznali potom v tajomstve Ve¾kej noci skutoènú jar: ivot
je silnejí ne smr. Strnulos hrobu je premenená v kvitnúcu záhradu. Putá,
ktoré bránia námu ivotu sa rozväzujú. Skrze vzkriesenie objavujeme vo
svojom tele a dui nový ivot.
Na Kalvárii sa síce týèi kri, ale poh¾ad naej viery smeruje k briedeniu
nového dòa; existuje nový zaèiatok, ktorý prichádza i skrze utrpenie, smr a
úzkosti; musíme sa necha uchopi nádejou; treba nám dúfa, e i v naom
ivote sa môe nieèo zmeni a posunú k lepiemu.... Dúfa znamená veri, e
tentokrát to môe by iné, aj keï si sa u mnohokrát sklamal. iadny pokus,
ani keby vyiel naprázdno, nie je zbytoèný, pokia¾ je úprimný...
Ve¾ká Noc s pravdou vzkriesenia teda nesie v sebe toto posolstvo: Boh
napomôe slobode, spravodlivosti a láske k víazstvu. Naa neutíchajúca
túba sa neprepadne do prázdna, ale bude uchovaná v Boej nekoneènosti.
Proto smieme a chceme spieva "aleluja".
Nech Vám vetkým vzkriesený Jei Kristus doièí rados Ve¾kej Noci.

Po dlhej chladnej zime je tu konečne jar.
Z rozmrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá
predtým zasnežená lúka, na holom konári
stromu vypučia listy, zvieratá sa prebúdzajú...Postupne vychádza slniečko.
Pre niekoho je jar najkrajším ročným obdobím,
časom, kedy odhodíme zimné oblečenie
a príroda sa odeje do sviežeho jarného šatu.
Ďalší si pod jarou predstaví obdobie lásky. Pre
katolíkov je obdobím sviatku Zmŕtvychvstania,
Veľkej noci. Je najstarším a najvýznamnejším
kresťanským sviatkom, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista.
Kúpačom a šibačom sa možno vybaví Veľkonočný pondelok, oblievanie vodou, šibanie
prútikmi, dievčatám zase maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových
zajačikov a kuriatok.....
Každý si pod jarou môže predstaviť niečo iné,
ale málokoho nechá úplne chladným
a nevyvolá v ňom žiadne emócie.
Veľká noc - najväčšie kresťanské sviatky. Je
dobré, že všetci touto slávnostnou atmosférou
nechávame nasýtiť naše príbytky - či už ide
o vôňu veľkonočných pochúťok, alebo vôňu
našich čistých, uprataných a krásne vyzdobených domovov. Pri tejto príležitosti vám a vašim
rodinám želám v mene svojom i v mene
poslancov obecného zastupiteľstva veľa
ZDRAVIA, BOŽIEHO POŽEHNANIA a hlavne
mnoho príjemných rodinných stretnutí okolo
sviatočne prestretého stola, kde má svoje
nenahraditeľné miesto pohoda, radosť
a vedomie, že pri tomto stole nájdeme vždy
tých, ktorí nás zahrnú svojou láskou.
Dovoľte mi v mojom príhovore opäť reagovať
na život a dianie v obci. Ubehli prvé mesiace
nového roka. Za nami sú novoročné plány,
predsavzatia a určenie si nových cieľov, ktoré
by sme počas nastávajúceho roka 2018 chceli
uskutočniť. V súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia
toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či
nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe
pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako
aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na

Milo Jakubík, farár v Badíne.
Pokračovanie na str. 2
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tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať
veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite
počas nastúpenej cesty prídu.
Pálčivým problémom dneška nielen vo
Vlkanovej, ale na celom Slovensku sú odpady.
Tento globálny problém má už také rozmery, že
sa ním zaoberá nielen vedenie našej obce, ale aj
predstavitelia štátu. Nejde totiž len o problém
ekologický, ale veľmi významným faktorom je
jeho ekonomický rozmer. Neodškriepiteľným
faktom je, že práve financie zohrávajú v problematike odpadov dôležitú úlohu. Nejde ani
tak o výšku použiteľných financií, ale skôr
o systém, ako sa s nimi narába a na aký účel sa
pri nakladaní s odpadmi používajú. Preto aj
v tomto čísle obecných novín sa tomuto
problému venujeme na viacerých miestach.
Verím, že osvetou a Vaším svedomitým
prístupom k problematike triedenia a separovania odpadov sa podarí v našej obci tento
problém vyriešiť.
Rok 2018 sa bude niesť v znamení investičných
stavieb. Čakajú nás dve veľké akcie. Prvou je
prestavba základnej školy - „ZŠ Vlkanová Rekonštrukcia 1. NP a adaptácia pôjdu na učebne“ v celkovom náklade takmer 440.000,- €.

Prevádzkový poriadok pre Zberný
dvor Vlkanová
Prevádzkovateľ zariadenia
Obec Vlkanová
Miesto prevádzky
Zberný dvor sa nachádza v obci Vlkanová, na ul.
Matuškovej.
Otváracie hodiny sú stanovené sezónne a to v mesiacoch marec - október:

pondelok, štvrtok: 15.00 –18.00
sobota: 9.00 – 12.00,
Zberný dvor
Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na
účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu za ktorý sa
platí miestny poplatok. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.
ZD je určený pre fyzické osoby, ktoré sú
zapojené do systému množstevného zberu
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Druhou je vybudovanie spoločenskej zóny „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci
Vlkanová“, v celkovom náklade viac ako
600.000,- €. V mesiaci máj pristúpime
k vybudovaniu nového chodníka od železničnej
stanice k zastávke autobusu. Čaká nás aj
množstvo menších akcií, opravy obecného
majetku, rekonštrukcie, zakúpenie nových
zariadení k obecnej technike. Mnohé v našej
obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť.
Na to je však potrebné veľa úsilia, práce,
jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce,
ochoty a tolerancie.
No nielen stavebným ruchom bude žiť obec.
Kultúra, šport a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života obce. Uskutoční sa
množstvo kultúrnych a športových podujatí.
Morena - vítanie jari, Vlkanovská kraslica, jarné
upratovanie, výlet (poznávací) – južná Morava,
Stavanie mája, Vlkanovský beh, Vatra (DHZ),
Stretnutie veteránov – MIBA, MDD, Splav, Deň
obce Vlkanová, Hasičská súťaž O pohár starostu
o b c e , K l a d e n i e v e n c o v S N P, P o c h o d
Vlkanovským chotárom, Cyklovýlet, Memoriál J.
Uhála, Uvítanie detí do života, Posedenie
seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
Anjelské popoludnie, Vianočné trhy, Ľadový

hasič.
Zastavím sa ešte pri najdôležitejšom zákone
z pohľadu miest a obcí v našej republike. NR SR
schválila 1.2. 2018 novelu Zákona o obecnom
zriadení, Zákon 369/1990 Zb.z., ktorá vstúpi do
platnosti dňa 01.04.2018. Táto novela
posilňuje právne postavenie obce, zavádza
nové pojmy a definície. Ustanovuje, ktoré
nariadenia – VZN sú povinné, a ktoré možné,
nepovinné. Rieši po novom rozpočet obce,
právomoci obecného zastupiteľstva, ale aj
odmeňovanie poslancov, členov komisií a pod.,
ktorým stanovuje výšku odmeny za kalendárny
rok. Zmeny nastávajú aj v rokovaní obecného
zastupiteľstva, hlasovaní o návrhu programu
obecného zastupiteľstva, postavení hlavného
kontrolóra a celkovo zasahuje do množstva
ďalších činností v obci.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života, pretože
budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

komunálneho odpadu a majú uhradený
poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu.
ZD nie je určený na preberanie odpadu
z podnikateľskej činnosti.

pokynmi obsluhy zberného dvora.
Obyvateľ je povinný preukázať sa platným
občianskym preukazom prevádzkovateľovi
zberného dvora a dokladom preukazujúcim
úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu.

Obsahom odpadu nemôže byť:
• nerozobratý nábytok,
• uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na
likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresári
firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto
druhu odpadu,
• komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky
(napríklad vyprázdnené nádoby po
škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch,
azbest a podobné hmoty),
• chemické látky, farby a ich obaly,
• vyradené elektrické a elektronické
zariadenia,
• žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,
• batérie a akumulátory,
• opotrebované pneumatiky.
Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu
Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ
povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa

Vlkanovský fašiang 2018
foto JK
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Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce

Obec Vlkanová si vyhradzuje právo neprijať
odpad, ktorý je na základe samostatného
posúdenia zamestnanca ZD
• silne znečistený,
• obsahuje nebezpečné látky,
• obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú
predmetom ukladania,
• odovzdávané množstvo presahuje povolené
množstvo,
• osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že
nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou
osobou, nie je zapojená do systému zberu
a podobne.
/krátené - úplné znenie Prevádzkového
poriadku nájdete priamo na ZB, na OcÚ a na
webstránkach obce Vlkanová/
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20. januára 2018 sa zišli členovia DHZ Vlkanová,
aby zhodnotili svoju činnosť a načrtli vízie na
rok 2018. Výročnej členskej schôdze sa
zúčastnilo 37členov. Pozvanie prijali poslanci
Obecného zastupiteľstva Vlkanová Miroslav
Čief, Ing. Marian Dian, Pavol Horňák, Ing. Juraj
Kotoč a Jaroslav Liška.
Výročnú správu za rok 2017 predniesla pani
Dagmar Schmidtová, predsedníčka DHZ. Prácu
zboru riadil deväťčlenný výbor, tento sa počas
roka zišiel šesťkrát.
Práca DHZ bola rozložená na celý kalendárny
rok. Sústreďovala sa výcvik, súťaže, spoluprácu
s OcÚ Vlkanová pri kultúrnych podujatiach,
asistenčné podujatia, brigádnickú činnosť,
školenia, technicko-taktické cvičenia.
Členská základňa na začiatku uplynulého roka
mala 56 členov vrátane 18 žien. Je veľmi
povzbudzujúce a dobré, ak sa rady členov
rozširujú o nové tváre. V uplynulom roku bolo
prijatých päť nových členov. Na druhej strane
sa, žiaľ, s niektorými členmi museli z rozličných
dôvodov rozlúčiť. Vyradených bolo 16 členov,
z toho 8 žien.
Že pracovať v DHZ Vlkanová a byť aktívnym
členom v kolektíve má svoj význam, dokazuje
členstvo hasičiek a hasičov, ktorí žijú a bývajú
mimo obce. Aj keď sa odsťahovali, ostali verní
Veronika Janoková, či Martina Olštiaková. Erika
Haľachová, ktorá býva v Banskej Bystrici,
zúčastňovala sa výcvikov a súťaží už ako členka
Plameňa a dnes súťaží v ženskom tíme HDZ
Vlkanová. Marián a Lucia Papcúnová do zboru
prestúpili z DHZ Banská Bystrica.
K 31.12.2017 pracovalo v hasičskom zbore 45
členov,14 žien a 31 mužov. Členská základňa si
uvedomuje, ak sa má rozširovať, je potrebné
zamerať sa na mladých ľudí už v školskom veku,
pracovať s nimi tak, aby sa ich záujem o prácu
v DHZ stal súčasťou ich života.
V uplynulom roku bolo v klube mladých
hasičov 12 detí . Práca s nimi okrem iného bola
zameraná aj na účasť v súťažiach. Predsedníčka
DHZ vyslovila presvedčenie, že rokmi vyrastú z
nich aktívni členovia zboru a budú motivovať
pre prácu v zbore svojich rovesníkov.
Školeniu a výcviku členov venoval DHZ náležitú

DHZ VLKANOVÁ
pozornosť. V minulom roku absolvovali niektorí
členovia ( Schmidt, Papcún, Papcúnová,
Haľachová st., Galas, Rajnoha ) praktický výcvik
prác vo výškach, zdravotnú prípravu a dohľadávanie nezvestných osôb.
Výcviku a tréningom venovali deti, dorast, muži
a ženy v roku 2017 ďalšie nespočetné hodiny.
Počas súťažnej sezóny družstvá podľa harmonogramu trénujú pred zbrojnicou.
Zásahová činnosť. DHZ Vlkanová disponuje 25
členmi, ktorí sú vyškolení a plne vyzbrojení
a vystrojení k zásahom proti ohňu alebo iným
živelným, či ostatným udalostiam. Z celkových
výjazdov bolo 5 požiarno-taktických cvičení, 2
ukážkovo-propagačné cvičenia a jeden výjazd k
požiaru na Badínske jazerá.
V brigádnickej činnosti dobrovoľní hasiči opäť
odviedli kus dobrej práce. Celkom odpracovali
1341 brigádnických hodín. Týkali sa údržby
techniky, výstrojov a výzbroje, zveľaďovania
zbrojnice, či asistenčných služieb. V tejto
súvislosti predsedníčka vyslovila poďakovanie
tým členom, ktorí sa nad rámec venovali danej
činnosti a obetovali svoj osobný čas.
V kultúrno-spoločenskej oblasti majú vlkanovskí hasiči v obci nezastupiteľnú úlohu. Veď
akcií, pri ktorých sa môžu nielen obyvatelia
Vlkanovej kultúrne alebo športovo vyžiť, je už
nemálo. Majú aktívny podiel napr. na
Vlkanovskom fašiangu, MDD Vlkanová, Dni
obce Vlkanová a pomoc hasičov pri stavaní mája
v obci je už samozrejmosťou. Pre občanov obce
pripravili vatru, pre deti hasičov MDD.
Asistenčné služby sú taktiež súčasťou práce
DHZ. V minulom roku ich bolo 16. Týkali sa
účasti na akciách v spolupráci s tunajším
obecným úradom, ale hasiči asistovali napr. aj
na Autokrose v Môlči či vo Veľkých Uherciach, na
vatre v Hrochoti, na MDD v Radvani alebo na
Oždianskych serpentínach.
Na tomto mieste nemožno nespomenúť
záslužný čin – darcovstvo krvi. Je to počin, ktorý

si zasluhuje pozornosť. Poďakovanie patrí
hasičkám Erike Haľachovej, Petre Hudobovej
a Patrícii Nemcovej.
Súťažná činnosť určite najviac prezentuje
navonok hasičský zbor. Dobrovoľný hasičský
zbor Vlkanová eviduje jedno hasičské družstvo
detí Plameň - 12 chlapcov a dievčat, jedno
hasičské družstvo dorastencov - 8 dievčat,
jedno hasičské družstvo žien - 14 a jedno
hasičské družstvo mužov – 14.
V roku 2017 sa hasičské družstvá celkom
zúčastnili 13-tich súťaží, z toho bolo 10
pohárových ( Badín, Podkonice, Teplý Vrch,
Šuňava, Hermanovce, Sielnica, 2x Vlkanová,
Hronsek, Veľká Lúka), 2 okresné ( Selce, Badín)
a jednej krajskej súťaže (Dolná Strehová). Na
nej sa ženy umiestnili na 4. mieste a dorastenky
na 3. mieste.
Súťažné družstvo Plameň sa zúčastnilo
v danom roku 3 halových súťaží v Badíne. Pri
súčte bodov celkom za 4 kolá chlapci získali
tretie miesto a dievčatá druhé miesto. Ďalej sa
Plameň zúčastnil jednej ligovej súťaže
v Šuňave a v máji na okresnej súťaži v Badíne sa
umiestnili na treťom mieste. Zabojovali aj
o Pohár starostu obce Vlkanová.
Do vitríny hasičskej zbrojnice tak pribudli
ďalšie poháre.
Samostatnou kapitolou v činnosti zboru je
spolupráca a vzájomná pomoc s DHZ Badín
v oblasti aktivít v rámci obce, pri súťažiach, či pri
technicko-taktických cvičeniach. Cieľom
členov DHZ Vlkanová, ako sa vyjadrila predsedníčka, je aj v tomto roku pokračovať v budovaní skvelých vzťahov a upevňovaní ľudských
a priateľských postojov.
Všetky dosiahnuté výsledky, každá veľká aj
malá úloha má za sebou obetavých, ochotných
a šikovných ľudí – jednotlivcov, ale aj celý tím.
Pani Schmidtová vyslovila poďakovanie
všetkým členom, ktorí venujú svoj voľný čas
v prospech všetkých.
Tatiana Čellárová
Zdroj: predseda DHZ Dagmar Schmidtová

Nová tvár na poste veliteľa DHZ
Súčasťou výročnej členskej schôdze bola voľba veliteľa DHZ Vlkanová. Stal sa ním DUŠAN SCHMIDT.
Vystriedal vo funkcii Branislava Rajnohu.
Veliteľ Dušan Schmidt je ženatý, otec dvoch detí,
býva v Hronseku, je zamestnancom Obecného úradu
Vlkanová. Hasičstvu sa venuje 27 rokov. Od roku
2000 je členom DHZ Vlkanová, predtým pôsobil
v DHZ Švedlár okres Gelnica. Počas svojej pôsobnosti
získal hasičskú hodnosť nadzbrojmajster.
Zúčastnil sa rôznych vzdelávacích aktivít, a tak si
prehlboval svoje zručnosti hasiča. Absolvoval
základný kurz hasiča, veliteľské skúšky, odznak
odbornosti - hasič III. stupňa.
Získal osvedčenie ako strojník, pre práce vo výške,
rozhodcu hasičského športu, školil sa v oblasti
poskytovania prvej pomoci, získal oprávnenie viesť
hasičské motorové vozidlá.
V novej funkcii prajeme veliteľovi DHZ Vlkanová veľa
síl a entuziazmu pri rozvíjaní činnosti v dobrovoľnej
organizácii vlkanovského hasičského zboru! Veríme,
že v novej funkcii naplno využije doterajšie
skúsenosti, vedomosti a poznatky.
Tatiana Čellárová

foto JK
Dušan Schmidt, nový veliteľ DHZ Vlkanová, pri preberaní kľúčov od repasovanej Tatry 138
z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky generála Alexandra
Nejedlého
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Modernizácia hasičského autoparku
Ľudia sa od nepamäti veľmi obávali ohňa.
Pomoc v najhoršom očakávali práve od
hasičských spolkov a neskôr dobrovoľných
hasičských zborov. Hasičský zbor vo Vlkanovej
pôsobí v obci od roku 1919 bez prestávky.
Dobrovoľníci budovali svoju členskú základňu
aj výchovou tých najmladších, dnes združených v klube mladých hasičov.
Aby mohli hasiči účinne pomáhať, potrebujú
akcieschopnú hasičskú techniku. Zmenou
legislatívy bolo umožnené obciam uchádzať sa
o dotácie z Ministerstva vnútra SR. Žiadosť
našich hasičov bola vypočutá na príslušných
orgánoch a premietla sa do reálnej skutočnosti.
Túžobne očakávané zmodernizované hasičské
vozidlo TATRA 138 bolo dňa 7. februára 2018
slávnostne odovzdané vlkanovským hasičom.
Akcia sa konala v priestoroch zrekonštruovanej
hasičskej zbrojnice.
Slávnosť otvoril starosta Obce Vlkanová
Ľubomír Longauer. Privítal významných hostí,
a to prezidenta Hasičského a záchranného
zboru Slovenskej republiky generála Alexandra
Nejedlého, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vendelína Horváta, riaditeľa Krajského
riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušana
Sľúku, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ
v Banskej Bystrici Milana Hrudka, Annu
Hatalovú a Jána Ivaniča z ÚzO DPO Banská
Bystrica.
Udalosť sa konala za prítomnosti členov
hasičských zborov z Vlkanovej a Badína,
poslancov a obyvateľov obce.
Starosta obce v slávnostnom príhovore
spomenul históriu i súčasnosť budovania
dobrovoľníctva v obci a technické vybavenie
hasičov. Jeho kvalita a úroveň postupne
napredovala. Od ručnej dvojpiestovej striekačky Smékal, cez motorovú striekačku

Trojkráľový ľadový hasič
Otužovanie sa, beh a zimné plávanie sa
v poslednom období stalo rozšírenou aktivitou.
Získalo si okruh nadšencov z radov mužov, žien
i detí. Obce na Slovensku usporadúvajú
rozličné druhy maratónov, pol maratónov,
minimaratónov alebo len „obyčajný“ beh
rodnou obcou.
Súčasťou zdravého životného štýlu sa stalo
i plávanie v zamrznutých riekach či jazerách.
Na brehu chladného Hrona si dali 6. januára
zraz otužilci z Badína, Hronseka a Vlkanovej.
DHZ Badín a DHZ Vlkanová už tretíkrát
zorganizovali podujatie pod názvom ĽADOVÝ
HASIČ 2017.
Zraz záujemcov bol pred hasičskou zbrojnicou
vo Vlkanovej. Cieľ mali štartujúci jediný –
prebrodiť či preplávať rieku z jedného brehu
Hrona na druhý a späť. Samozrejme, úsporne
odetí s povinnou výbavou – opasok, prilba
a obuv do vody.
Akcie sa celkom zúčastnilo osem štartujúcich.
Päť mužov – z Badína Matej Kadlec, Pavel
Kadlec, Andrej Lupták a Michal Mojžiš.
Z Hronseka Ondrej Mojžiš.
Nechýbali ani ženy! Vlkanovú reprezentovali
tieto dámy – Lucia Papcúnová a Veronika
Janoková.
Najmladšiu vekovú kategóriu zastupoval 11ročný Dušanko Žila z Badína.
Počas brodenia chladnými vodami Hrona
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Sikmund až po dnešné moderné zariadenia.
V roku 2009 hasiči dostali do užívania zásahové
vozidlo IVECO DAILY. V roku 2016 sa hasičský
park rozšíril o AVIU 21. Dnes ú spokojní , že ich
Máňa, ako ju familiárne volali , dostala novú
techniku a nový šat. Vozidlo odovzdané do
užívania zabezpečí akcieschopnosť zboru pri
zásahových výjazdoch.
V príhovore ďalej odznelo, že vlkanovský
hasičský zbor, ktorý má 45 členov, je zaradený
do kategórie B v systéme rozmiestnenia síl
a prostriedkov na území Slovenskej republiky.
Nová kategorizácia priniesla so sebou záväzky.
Zrepasované vozidlo, ako aj ostatná hasičská
technika bude v dobrých rukách, uviedol
starosta. Každoročné bilancovanie uplynulého
obdobia je zárukou, že hasiči z Vlkanovej si
zverené úlohy plnia zodpovedne.
V závere príhovoru starosta poďakoval za
odovzdaný dar prítomným hosťom, ako i za to,
že sú účastní pre nás tak významnej a slávnostnej udalosti.
Tatiana Čellárová
Zdroj: OcÚ Vlkanová, DHZ Vlkanová

foto JK
odvážlivcom robili spoločnosť divé kačky
a z brehu ich povzbudzovali rodinní príslušníci,
sympatizanti a obyvatelia obcí. Určite si v duchu
okolostojaci dávali otázku, či by prekonali
samých seba a vstúpili by do chladných vôd.
Neprehral nik! Všetci účastníci prebrodili Hron.
Podporovatelia i otužilci prijali pozvanie
organizátora a streli sa vo vlkanovskej zbrojnici
na odovzdávaní medailí – Ľadový hasič.
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Spoločným posedením pri pohostení a dobrej
nálade ukončili 2. ročník podujatia.
Ďakujeme organizačnému tímu za fantastickú
atmosféru a perfektnú organizáciu podujatia!
Ostáva len veriť, že skalní nesklamú a nasledujúci ročník si získa aj ďalších odvážlivcov,
ktorí zvíťazia nad sebou samým.
Tatiana Čellárová

Vlkanovčan
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VELKANOVO
Katka a Barča
Keïe je to v naej moci, prajeme Vám k Ve¾kej noci
ve¾a vône koláèov, ve¾a sluných ibaèov, dobrej vodky
do sklenièky, vedro vody zo studnièky.
Zamysleli ste sa nad tým, podľa čoho sa určuje
termín veľkonočných sviatkov? Ako to, že
Veľkonočná nedeľa nepripadá každý rok na
konkrétny dátum ako napríklad Štedrý deň?
Veľká noc býva v marci. Alebo aj v apríli. Obidve
odpovede sú správne. Veľká noc je totiž jediný
zo sviatkov, ktorý svätí cirkev, a nepripadá na
konkrétny deň v roku, ale riadi sa podľa
prírodných zákonov. Presnejšie, podľa splnu
mesiaca. Veľká noc sa podľa kresťanských
cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po
jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola
ustanovená na nicejskom koncile v roku 325.
Ak je spln hneď po prvom jarnom dni, môže
Veľká noc pripadnúť ešte na koniec marca, ale
ak je napríklad mesiac v splne tesne pred
prvým jarným dňom, ďalší spln nasleduje až
okolo 17. - 18. apríla, a v takom roku môže byť
Veľká noc až takmer v závere mesiaca. Ak spln
pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až
nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci sa teda
môže odlišovať medzi jednotlivými rokmi až o
viac ako jeden mesiac - od 22. marca do 25.
apríla. Jarná rovnodennosť je stanovená na 21.
marec podľa gregoriánskeho kalendára bez
ohľadu na astronomickú skutočnosť, ktorá sa
môže líšiť až o dva dni.
Pravoslávna Veľká noc je v porovnaní s katolíckou oneskorená, pretože pravoslávna cirkev
na ich výpočet využíva starší juliánsky
kalendár. Navyše zachováva kánon nicejského
koncilu, že Veľká noc nesmie kolidovať so
židovským sviatkom Pesach.
Keďže termín veľkonočných sviatkov je
pohyblivý, aj počasie na Veľkú noc máva rôznu
podobu. Vyplýva to už zo samotného ročného
obdobia, mesiace marec a apríl bývajú veľmi
premenlivé. Niekedy nás už zohrievajú teplé
lúče jarného slnka, inokedy nás prekvapí návrat
zimy. Býva to najmä na horách, kde zvykne
v prvej polovici jari ešte aj výdatne nasnežiť.
Veľkonočný týždeň od Kvetnej nedele až po
Veľkonočný pondelok má svoje kresťanské
rituály, ale na ne sa viažu aj ľudové. Na Kvetnú
nedeľu, týždeň pred veľkonočnou, sa svätia
bahniatka a rôzne jarné stromčeky. Zaujímavý
úkaz je "lesola" alebo "letečko", "hájik" - to je
malý stromček, ktorý pučí, ozdobený stužkami
a kraslicami. Je to akýsi jarný ekvivalent
vianočného stromčeka, ale tento je určite starší
v zvykoch a obyčajoch.
Pokiaľ ide o ľudové rituály, zaujímavý je Zelený
štvrtok - prvýkrát sa vyháňa dobytok na pašu,
zelené sa je, akoby sa ľudia držali zelene. Potom
príde Veľký piatok a noc zo štvrtka na piatok sa
považuje za čarovnú. Aj strigy vtedy vystrájajú.

Keďže táto noc je čarovná, v piatok veľmi skoro
ráno sa robí množstvo úkonov - napríklad ženy
ťahajú plachty po orosenej mokrej tráve a majú
také zariekania, aby rosa, ktorá je toto ráno
mimoriadne čarovná, zázračná, sa nabrala do
plachty a tá sa odnesie do gazdovstva. Mala mať
podporný účinok pre kvalitu domácich zvierat,
úrody a všetkého. Zvony nesmú zvoniť, preto ich
v piatok, niekde už aj vo štvrtok, vyväzujú.
Okrem toho sa čistia kostoly, na Bielu sobotu sa
pália staré liturgické zvyšky, volá sa to "pálenie
Judáša". Oheň, ktorý pri tom horí, si ľudia veľmi
považujú, berú si z neho a odnášajú si ho domov.
Na Bielu sobotu sa svätia potraviny. Naberie sa
jedlo do košov a ide sa ku kostolu, kde kňaz jedlo
posvätí. V nedeľu a už aj na Bielu sobotu sa
pečie, pripravuje sa hostina, niečo podobné ako
deň pred Štedrým dňom.
V našej rubrike Vám prinášame zopár receptov na
„veľkonočnú hostinu“. Dobrú chuť.

RECEPTY
VAJÍČKOVÁ ROLÁDA
- 7 ks vajce
- 1 pohár kyslých sterilizovaných uhoriek
- 1 pohár hrášku s mrkvou
- 1 pohár sterilizovanej kápie
- 1 balíček želatíny
- 1 pohár tatárskej omáčky
- 2 kocky zeleninového bujónu
- 20 dkg dusenej šunky
- 1 PL octu
- mleté čierne korenie, chilli podľa chuti
Vajíčka si uvaríme na tvrdo a po vychladnutí
ošúpeme. Uhorky nastrúhame na hrubom
struháku, šunku nakrájame na rezance, kápiu
a mrkvu nasekáme nadrobno. Pridáme hrášok
a nakrájané vajíčka a premiešame. Do hrnca
dáme pol litra vody, želatínu, dva bujóny.
Želatíny môžeme dať kľudne o niečo viac ako na
pol litra vody, tlačenka bude pevnejšia. Pridáme
trochu uhorkovej vody, štipku čierneho mletého
korenia, podľa chuti ocot. Zohrejeme na 4050°C a počkáme až sa rozpustí želatína.
Necháme trochu vychladnúť a pridáme pohár
tatárskej omáčky a metličkou zľahka premiešame a zalejeme ňou mix zeleniny. Vylejeme
do formy, ktorú sme predtým opláchli studenou
vodou. Ak forma nemá silikónovú, teflónovú
alebo inú nelepivú úpravu, vystelieme ju
mikroténovým vreckom. Vložíme do chlad6

ničky, prikryjeme alobalom a necháme
poriadne stuhnúť. Dobrú chuť.

MÄSOVÁ ROLKA
- 1,5 kg morčacích alebo kuracích pŕs,
- 1 polievková lyžica octu,
- 4 lyžice oleja,
- trošku soli, mleté čierne korenie,
- 2 červené papriky,
- 2 žlté papriky,
- lyžička červenej mletej papriky,
- čerstvá petržlenová vňať,
- 200 g ovčieho syra,
150 ml hydinového vývaruMäso umyjeme,
osušíme a poukladáme na rovnú dosku tesne
vedľa seba. V miske vymiešame ocot, olej, soľ,
mleté korenie, štipku cukru, mletú papriku.
Touto omáčkou potrieme mäso z oboch strán.
Do inej misky si roztlačíme a vymiešame syr,
pridáme doň na tenko nakrájané pásiky
červenej a žltej papriky a petržlenovú vňať.
Touto plnkou potrieme mäso a opatrne zo širšej
strany zrolujeme do rolky. Potom ho pevne
previažeme kuchynskou niťou a prudko na oleji
opečieme na pekáči. Neskôr podlejeme
vývarom, vložíme do predhriatej rúry a pečieme celé asi hodinu. Po vybratí necháme rolku
vychladnúť, až potom odstránime niť a nakrájame na plátky. Podávame studené s ľubovoľnou oblohou (zemiakovým šalátom,
vajíčkami a pod.)

Vlkanovčan
SYROVÉ VAJÍČKA
1trojuholník syru Niva
1 Hera
½ kyslej smotany
1 vajíčko
360 g hladkej múky
1 lyžička vegety
½ bal. kypriaci prášok
soľ, sezamové semienka, nastrúhaný tvrdý syr
alebo rasca na posypanie
Z uvedených surovín vypracujeme cesto. Na
pomúčenej doske ho vyvaľkáme a formičkou
v tvare vajíčka povykrajujeme syrové vajíčka.
Uložíme ich na plech vyložený papierom na
pečenie, potrieme žĺtkom, posypeme buď
sezamom, rascou alebo kúskami strúhaného
syru a dáme upiecť v predhriatej rúre na asi 20
minút. Veľmi chutné!

JARNÉ SMOOTHIE
- 1 broskyňa,
- polovica hrnčeka zmrazených malín,
- 1 hrnček mandľového mlieka,
- 1 lyžica citrónovej šťavy,
- 1 hrnček pomarančovej šťavy
Všetky ingrediencie spolu vložíme do mixéra
a pripravíme hladké smoothie. Ideálna
maškrta, keď máte chuť na niečo sladké.
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šťavy/džús
- 100g horkej tmavej čokolády/na
varenie/vysokopercentnej
Postup:
1. Dno formy vystelieme papierom na
pečenie/vymastíme olivovým olejom.
2. V samostatnej miske zmiešame mleté vlašské
orechy, mandľovú múku, prášok do pečiva, pomarančovú kôru a kakao.
3. V druhej miske vymiešame olivový olej s pomarančovou šťavou.
4. V ďalšej miske samostatne vymiešame hnedý
trstinový cukor spolu s celými vajíčkami.
Miešame mixérom cca 5 minút.
5. Do vymiešaných vajíčok s cukrom vmiešame
olejovú misku s pomarančovou šťavou a nakoniec suchú misku s ostatnými ingredienciami na
prípravu bezlepkového čoko koláča s pomarančom a orechmi (cesto má liatu konzistenciu).
6. Takto vymiešané cesto vlejeme do vopred
pripravenej formy.
7. Bezlepkový koláč pečieme pri 175°C po dobu
45 min.
8.Medzitým si pripravíme polevu: čokoládu
rozpustíme vo vodnom kúpeli a primiešame
šťavu z pomarančov. Pozor nezľakneme sa ak sa
z roztopenej čokolády po pridaní šťavy stane
jedna veľká hrča. Postupne primiešame trošku
vody a štipku oleja, kým čokoláda nezíska
požadovanú konzistenciu.
9. Upečený koláč necháme vychladnúť a opatrne vychladnutý vyklopíme z formy a polejeme
roztopenou čokoládou.
10. Koláčik dáme stuhnúť do chladničky a môžeme konzumovať. Dobrú chuť!!

BEZLEPKOVÝ ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ S
ORECHMI A POMARANČOM

(na formu s objemom cca 1,5 až 2 litre)

Cesto
- 125g mletých vlašských orechov(alebo
akýchkoľvek iných)
- 100g prirodzene bezlepkovej mandľovej
múky
- 1 čajová lyžička prášku do pečiva/jedlej sódy
- 1 polievková lyžica pomarančovej kôry
- 25g kakaa
- 120g olivového oleja/ ak nemáme tak aj
kokosový olej
- 75 ml čerstvo vylisovanej pomarančovej
šťavy/džús
- 3 celé vajcia
- 90 g hnedého trstinového cukru/ biely cukor
+olivový olej na vymastenie formy/ papier na
pečenie
Poleva
- 50 ml čerstvo vylisovanej pomarančovej
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VÝZDOBA
Ak ste alergik ako ja a peľ z kvetov Vám
spôsobuje muky, ale napriek tomu by ste chceli
kvetinovú výzdobu do svojej izby, kuchyne,
obývačky, tento kreatívny nápad Vás iste
zaujme. Kochajte sa a nechajte sa inšpirovať.

HYACINTY TROCHU INAK
- farebné papiere podľa vlastnej preferencie
- zelený farebný papier
- nožnice
- pravítko
- ceruzu
- lepidlo v tyčinke
- špajle (môžete použiť aj iný predmet)
1.Z farebného papiera vystrihnite pásiky široké
5 – 6 cm.
2.Od dlhého okraja odmerajte 95 mm a ceruzou jemne načrtnite nenápadnú čiaru. Potom
nastrihajte papier na pásiky široké 65 mm, ale
strihajte iba po čiaru, ktorú ste načrtli. Vytvoríte
tak papierové „strapčeky“, ktoré budú držať
pokope vďaka okraju, ktorý je neprestrihnutý.
3.Každý nadstrihnutý pásik stočte okolo ihlice
na pletenie alebo iného podobného predmetu.
Vytvoríte tak lupienky kvetov.
4.Zo zeleného papiera vystrihnite obdĺžnik
s rozmermi 5×20 cm.
5.Šikmo ho stáčajte z jedného rohu smerom do
stredu. Potrite ho lepidlom a stáčajte kým nie je
celá stonka hotová.
6.Keď lepidlo zaschne, prilepte na stonku
lupene. Začnite na vrchole stonky a pokračujte
špirálovito smerom nadol.
7.Napokon vystrihnite zelený obdĺžnik 5×7,5
cm. Poskladajte ho do harmoniky a šikmo
nastrihnite.
Vzniknú tak listy, ktoré oblepíte okolo stonky.
Hotový kvietok môžete vložiť do vázičky, alebo
ním ozdobiť pohľadnice.

Vlkanovčan
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Vlkanovská
kraslica
Vážení rodičia a občania.
Pozývame Vás na Veľkonočnú akciu – SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU
VLKANOVSKÚ KRASLICU, ktorá bude prebiehať 27. a 28. marca 2018.
Radi Vás privítame ako hostí, ale aj ako súťažiacich. Urobíme si
veľkonočnú náladu, posedíme a zabavíme sa pri peknom a bohatom
programe, ktorý pre Vás pripravujú SZUŠ Zacharová, pán poslanec Juraj
Kotoč a starosta obce Vlkanová.
Celé naše podujatie sa bude konať v sále na obecnom úrade.
Tešíme sa na Vás.

poloèenská

RUBRIKA

NARODILI SA
KUŠLITOVÁ Ema
KOSTKA Igor

JUBILEÁ
Lovčičanová Anna
LEPIEŠOVÁ Anna
ŠEDO Anton, Ing.
BARAN Ján
VALACHOVÁ Eva
DROZDOVÁ Emília
KAPUSTA Ondrej
SCHAEDEL Eva
KOTOČOVÁ Elena
SCHLEGELOVÁ Eva
LUPTÁKOVÁ Mária

65 rokov
65 rokov
65 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
81 rokov
82 rokov
83 rokov

ÚMRTIA
KOPIŠ Stanislav
UHRINOVÁ Mária
NOSÁLOVÁ Elena
DEBNÁR Filip
KURÁK Ján

DHZ Vlkanová
pripravujeme pre Vás:

VATRA - 5. máj 2018
Kto poloí prvý kameò
Keby si kadé obilné zrno povedalo, e
jedno obilné zrno nemôe posia celé pole,
nebola by atva. Prednedávnom som na
sociálnej sieti naiel zaujímavý úryvok
z knihy francúzskeho autora Michela
Quoista. Poukazoval na to, ako si nejeden
èlovek èasto pomyslí, e je len bezvýznamnou kvapkou v mori, ale pritom
spojenie ¾udí (kvapiek) môe prinies
obdivuhodné výsledky. Tí, ktorí majú podobný cie¾, môu spojením sa, odváne
povedané, aj horu prenies. Keby si kadá
kvapka vody povedala, e jedna kvapka
vody neutvorí rieku, nevznikol by oceán.
O tom, aké ve¾kolepé veci dokáu ¾udia
vïaka tomu, e sa spoja, sa presviedèam
kdeko¾vek. Samozrejme, nemám tým na
mysli len rôzne stavebné diela. Napríklad
jedineèný záitok som si nedávno odniesol
z koncertu Piotra Rubika v Bratislave.
Po¾ský skladate¾ symfonickej populárnej
hudby sa predstavil pred slovenským
publikom spolu s ve¾kým orchestrom,
mnohopoèetným zborom a spievajúcimi
sólistami. Rubik ich viedol ako dirigent,
prièom v závereèných prídavkoch zapojil aj
nieko¾ko tisícové publikum. Spievali sme
jednoduchú súèas refrénu jednej z piesní
(Psalm kochania). ¼udia v h¾adisku
zároveò svietili z tmy svetlami mobilov, èo

vytvorilo pecifickú atmosféru. Teda aj tu
som si uvedomil, aké úasné veci dokáeme,
keï sa spojíme a keï prípadne necháme
vyniknú talent niektorých z nás, v tomto
prípade ¾udí na pódiu. Bola to oslava ¾udskej
jedineènosti. Keby si kadý kameò povedal,
e z jedného kameòa nepostavia stenu,
nevznikol by dom.
Obdivuhodné a hodnotné sú tie rôzne
dobrovo¾nícke poèiny, v ktorých ¾udia bez
nároku na akúko¾vek odmenu obetujú svoj
èas, len aby pomohli dobrej veci. Alebo
podobne rôzne zbierky... Keï len zbieranie
top¾ov z umelohmotných flia. Poviete si, èo
u len zmôe jeden tope¾? Èo u len
zmôem svojimi pár top¾ami mesaène? Ale
tope¾ k top¾u, èlovek k èloveku a výsledkom
môu by tony materiálu, za ktoré niekto
získa èosi nevyhnutné k ivotu. Zajtra
môeme by predsa my tými, ktorí sú
odkázaní na pomoc iných. Keby si kadá
nota povedala, e hudbu nevytvorí jedna
nota, nevznikla by symfónia. Takto by sa s
príkladmi dalo pokraèova donekoneèna.
Viacerí z nás sú èasto postavení navonok
náhodne do pozície, v ktorej môu ukáza,
aký význam má poèin jedného jediného
èloveka. Nikto to neuvidí, nikto sa o tom, ak
niè nepovieme, ani nedozvie... Èosi vnútri sa
nás mono automaticky kontrolne pýta,
naèo je to potom dobré urobi. Trebárs
zdvihnú èosi zo zeme a hodi do neïale8

kého koa. Ale ak by svedomie èo i len
kadého druhého z nás dávalo zelenú tam,
kde je potrebné kona, mohlo by to tu, na
Zemi, ís vo velièom iným smerom. Viem,
keby bolo keby... Ale... Ale èlovek nikdy
nevie, èi práve ten jeho kameò èi kamienok
v podobe navonok vedného a bezvýznamného èinu nebude k¾úèovým pre stavbu
krásneho diela. Veï kamienok ku kamienku a...
Ostatní okolo teba rovnako oèakávajú, e
niekto poloí prvý kameò.
Keï ty ako prvý poloí kameò, poloia
potom aj oni svoj.
Pretoe kto skutoène miluje, prebúdza
k láske ostatných.
(Michel Quoist)
Marcel Pále

Autor fotografie:Miroslav Trimay
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Vlkanovská VIBRAMA

VÝLET NA JUŽNÚ
MORAVU

TROJKRÁĽOVÝ POCHOD
II. ročník

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

Nadšenci turistiky a zároveň členovia voľného
nezávislého združenia VLKANOVSKÁ VIBRAMA sa
uplynulý víkend stretli na svojej prvej schôdzi.
Ako sa na nadšencov patrí, s príchodom jari ich
začali vibramácke podrážky „svrbieť“, preto
hlavným cieľom stretnutia bolo naplánovať
aktivity pre turistickú sezónu 2018. Pri výbornom gulášiku sa stretlo už viac ako 30 členov
tejto skupiny. Zbierali nápady a plánovali svoje

výlety naprieč celým Slovenskom. A keďže
počet členov VIBRAMI rastie, určili si aj
podmienky fungovania a propagácie.
Informácie o aktivitách VIBRAMI, pozvánky na
turistické výlety, budú zverejňované aj na
obecných výveskách a stránke obce.
Noví členovia sú naďalej vítaní.
Kultúrna komisia pri OZ Vlkanová
v spolupráci s Fort Geronimo
Vás pozýva na

Starosta obce Vlkanová,
Kultúrna komisia pri OZ Vlkanová,
ZŠ s MŠ Vlkanová, DHZ Vlkanová,
SZUŠ Zacharová, Fort Geronimo,
OZ Zdravie a pohyb
Vás pozývajú na

VLKANOVSKÝ
SPLAV

MDD

9. júna 2018
Podrobné informácie oznámime
v úvode mesiaca máj na úradných
výveskách a webovej stránke
OcÚ Vlkanová.

2. jún 2018

21. apríla 2018
na poznávací výlet
do Buchlovíc
a na Velehrad

Cena zájazdu
10,- €/os.
V cene je zahrnuté:
- doprava, cestovné poistenie.
Poznávací výlet vhodný
pre rodiny s deťmi aj seniorov
Navštívime Velehrad, jeden z najstarších a najpamätnejších kláštorov v ČR, alternatívne pre rodiny
s deťmi sme pripravili návštevu areálu „Živá voda“
s podvodným tunelom pre pozorovanie vodných
živočíchov. Následne sa premiestnime do Buchlovíc
s prekrásnym barokovým zámkom a záhradou.
Po príjemnej prechádzke môžete navštíviť
hrad Buchlov.

Pri príležitosti 3. výročia založenia

Občianského združenia
Vlkanová zdravo
.

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie občanov s okresnými
a regionálnymi úradmi, v ktorých pôsobnosti je životné prostredie,
ktoré sa uskutoční v druhej polovici apríla 2018.
Presný termín oznámime na úradných výveskách
a webovej stránke OcÚ Vlkanová.
Bližšie informácie:
Ing. Juraj Kotoč - kultura.sport@vlkanova.sk
9
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Vlkanová má majsterku Slovenska
Nevšednosť, výnimočnosť? Ani jedno, ani
druhé. Len veľká chuť behať. Niečo dosiahnuť.
Zlepšiť svoj výkon. Nechať za sebou súperky.
Predstavujeme vám Ninu Messerschmidtovú,
žiačku ôsmeho ročníka základnej školy a našu
obyvateľku.
Dňa 19.11.2017 Slovenský atletický zväz
usporiadal v Šamoríne Majstrovstvá Slovenska
v cezpoľnom behu – crosse, na ktorých v kategórii mladšie žiačky v behu na 870 m získala
rodáčka z Vlkanovej Nina Messerschmidtová
zlatú medailu. Zvíťazila spôsobom štart – cieľ a
porazila tak ostatných 58 štartujúcich
pretekárok v tejto kategórii z 27 ľahkoatletických klubov z celého Slovenska.
Kedy to všetko začalo? Záujem o šport má svoje
korene v rodine. Vzorom jej bola sestra
Vladimíra, ktorá úspešne získavala cenné kovy
v krasokorčuľovaní. Dievčatám sa dostáva
mimoriadnej podpory od najbližších - rodičov
a starých rodičov. Skúšala krasokorčuľovanie,
jazdila na koni, zaujala ju atletika. Keď sa
1.mája.2016 konal v našej obci prvý ročník
Vlkanovského behu, prihlásila sa aj Nina so
sestrou Vladimírou. Na podujatí si veľkí i malí
bežci zmerali svoju silu a vytrvalosť. Nina sa
umiestnila vo svojej kategórii na druhom
mieste. O rok nato opäť obidve dievčatá stáli na
štartovacej čiare, a práve táto okolnosť
upevnila jej rozhodnutie, ktorým smerom sa
vydať. Bol to štart do disciplíny, ktorá sa volá
beh.
Jej túžba bola natoľko silná, že krátko na to sa
prihlásila do ľahkoatletického klubu Dukla BB,

kde pod dohľadom trénera Mgr. Pavla Kováča
trénuje pravidelne 3-krát týždenne. Podľa
vyjadrenia trénera: „ Je to talent na pohľadanie
a určite v dohľadnej dobe výsledky budú ešte
hmatateľnejšie i v ďalších ľahkoatletických
disciplínach, k čomu ju predurčujú jej všetky
doterajšie zlepšenia vo výkonoch.“
Tvrdé tréningy priniesli prvé výsledky.
Už posmelená sa prihlásila na Minimaratón bb
2017, ktorý sa konal 2. septembra v Banskej
Bystrici. S prehľadom vo svojej kategórii v behu
na 700 m zvíťazila.
Majstrovstiev Slovenska v cezpoľnom behu sa
zúčastnila len po piatich mesiacoch od začiatku
športovej kariéry. Na štart sa postavila so
štartovným číslom 12. Zanechala za sebou
všetky pretekárky štartového poľa a s prehľadom zvíťazila. Bola veľkým prekvapením i pre
súperky, ktoré vo svojej kategórii mali skúsenosti, hodiny tréningu a nejedno ocenenie.
Do cieľa dobehla víťazka, ktorú dovtedy nikto
nepoznal. Športový televízny komentátor
Stanislav Štepán vyjadril vo svojich slovách
veľké prekvapenie a údiv. A tak na stupni víťazov
- víťazku Ninu Messerschmidtovú dekoroval
osobne predseda Slovenského atletického
zväzu Peter Korčok.
Dobré meno robí aj Základnej škole, Ďumbierska 17, Banská Bystrica v športových
aktivitách v podobe víťazstiev. Na Horehronských hrách 2017 získala 2. miesto v behu na
6 0 0 m a 2 . m i e s to v s ko k u d o d i a ľ k y.
V cezpoľnom behu žiačok v Krajskom kole 2017
za Banskobystrický kraj obsadila taktiež
2. miesto. Naša rodáčka však môže byť vzorom
aj vo vyučovacích výsledkoch. Nielen ostatné
vysvedčenie mala „čisté“, ale i všetky predtým.

Popri povinnom anglickom jaz yku na
základnej škole si vedomosti z anglického
jazyka dopĺňa a rozširuje tretí rok na jazykovej
škole.
Zatiaľ jej ostatné je nedávne víťazstvo v behu
na 800m – zlatá medaila za 1. miesto. Získala ho
v bratislavskej hale Elán so štartovným číslom
372 na majstrovstvách Stredoslovenského
atletického zväzu v halovej atletike starších
žiakov konajúcich sa 10.2.2018.
Plány do budúcnosti? Áno sú. Chcela by svoje
hobby, vzťah k zvieratkám, povýšiť na povolanie veterinárnej lekárky. Ale predtým ju čaká
ešte veľa školskej práce. Ukončiť základnú
školu a absolvovať gymnaziálne štúdium.
A samozrejme beh!
Mladej športovkyni želáme do budúcna veľa
osobných a športových úspechov!
Tatiana Čellárová
Zdroj: rod. Messerschmidtová

Občianske združenie Zdravie a pohyb (ZaP) v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás pozýva na

foto JK

5. máj
/ 3. ročník

V sobotu 27. januára 2018 sa v sále pri Základnej
škole uskutočnil VI. ročník Obecného plesu.
O slávnostné otvorenie plesu sa postaral pán
Ľubomír Longauer - starosta obce. Do tanca aj
na počúvanie potom hrala hudobná skupina
Olšiakovci.
Program plesu spestrili tancom členky skupiny
EL FUEGO.
Dovoľujeme si touto cestou poďakovať za
pomoc a podporu pri organizovaní Obecného
plesu:
- kultúrnej komisii pri obecnom zastupiteľstve
za organizáciu a zabezpečenie plesu,
- sponzorom za materiálnu pomoc
- a všetkým za ich účasť...
DK
foto JK
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Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová
Naša výborná športovkyňa Zojka Boboková,
majsterka v kumite, prišla ukázať svoje umenie
kamarátom v materskej škole.

13.2.2018 nás na Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína reprezentovali Kristínka
Palkechová (2.r) a Zojka Boboková (3.r). Obe
podali veľmi dobrý výkon a Kristínka postúpila
do Regionálneho kola.

Malý veľký svet v záhrade
Zima ešte neskončila a naše záhrady stále
oddychujú. Preto sme si urobili výlet do záhrady
aspoň prostredníctvom interiérovej aktivity.
Uvedomili sme si, aký pestrý môže byť život
v našej záhrade. Spoznávali sme jej obyvateľov,
návštevníkov, svet rastlín, vodný svet záhradného jazierka, alebo príbytky záhradných
živočíchov. Pochopili sme vzájomné vzťahy
organizmov a prvkov v úžitkovej a okrasnej
záhrade. Už sa tešíme na jar! Vybehneme do
záhrady a možno si tú našu školskú aj trochu
vylepšíme. A na túto aktivitu sme si pozvali aj
kamarátov z materskej školy, budúcich prvákov,
našich spolužiakov.

22. 3. 2018 Kristínka Palkechová zabojovala
v Regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína
v Banskej Bystrici a získala nádherné druhé
miesto. Gratulujeme!

20.3.2018 sme zorganizovali tradičnú
veľkonočnú remeselnú dielničku

V projekte „Zelená škola“ sme aj vo februári a
marci naše stretnutia s rozprávkou venovali
ochrane prírody. Témy „V záhrade“ a „Les“ nám
priblížili nielen pekné príbehy, ale aj zaujímavé
environmentálne aktivity.

Karneval v školskom klube

Lego dielňa
Pani učiteľka Zuzka a škôlkari z jej krúžku prišli
do školy zahrať sa s legom a spoločne so
školákmi tvoriť na tému Zimné olympijské hry.

V januári naši žiaci absolvovali lyžiarsky kurz
v stredisku Selce Čachovo pod vedením
skúsených inštruktorov z All Sports Academy.

Spomienky na Fašiang
Aj tento rok sme prispeli svojim programom a
účasťou k peknej tradícii Fašiangového
sprievodu masiek obcou. Sprievod to bol
veselý, ochutnali sme šišky, fánky a iné dobroty.
Po jeho skončení malí škôlkari "pochovali basu"

V septembri v nových zrekonštruovaných priestoroch!

Zápis do 1. ročníka
10. a 11. apríl 2018
14:00 - 17:00 hod.
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Poklady
z našej prírody
Vážení priatelia prírody,
Príchodom teplejších dní znovu ožíva kolobeh
života v prírode – či živočíšnej alebo rastlinnej.
V našich záhradkách už snežienky, krokusy,
prvosienky aj narcisy a tulipány ukazujú svoju
jarnú krásu. Na dvoroch sa stále hašteria vrabce
v boji o samičku, na domoch alebo vyšších
stromoch už za ranného svitania nôtia svoju
pieseň drozdy a ohlasujú svoje teritórium.
Priletelo už mnoho drobných sťahovavých
spevavcov zo vtáčej ríše, ktoré svojim spevom
lákajú svoje družky k založeniu nového
potomstva.
K našim najväčším sťahovavým, hoci nespevavým vtákom, patrí aj BOCIAN BIELY. Prilieta
koncom marca, podľa počasia, pravidelne zo
svojich zimovísk v Afrike, na svoje hviezda,
ktoré vlani opustil. Prvý prilieta samček a hneď
sa pustí do opravy hniezda a čaká na prílet
samičky, ktorá priletí o 1-2 týždne neskôr.

Pripravuje Ján Lovčičan
Privítajú sa hlasným klepotom zobákov, lebo
počas zimovania v južných krajinách, každý
zimoval inde. Samičky spolu a samce tiež.
Málokedy sa stáva, že ostanú neverní jeden
druhému. Vo Vlkanovej niekedy hniezdili aj 3-4
páry, no v dnešnej dobe majú jediné hniezdo na
miestnej základnej škole. Tu hniezdia skoro
pravidelne s výnimkou niektorých rokov, kedy
bolo hniezdo opustené. Dúfajme, že sa aj tento
rok šťastne vrátia. Potrava bocianov sa skladá
z rôzneho hmyzu, červov, obojživelníkov
a malých hlodavcov. Bociany vychovajú 2-4
mláďatá. Hniezdo opúšťajú koncom júla,
začiatkom augusta, kedy sa vydávajú na svoje
zimoviská.

Hniezdi v tichých
lesoch, na vysokých
smrekoch, boroviciach, duboch,
tesne pri kmeni.
Hniezdo využíva aj niekoľko rokov. Mláďatá
s rodičmi sa už v polovici augusta vydávajú na
zimoviská v strednej a južnej Afrike.
Chráňme ich a nedopusťme, aby im niekto
ubližoval, lebo nie každá obec sa môže
pochváliť ich prítomnosťou.

Príbuzným Bociana bieleho je BOCIAN ČIERNY.
Niektorým milovníkom prírody, poľovníkom sa
ho už podarilo vidieť, alebo sledovať aj v okolí
našej obce. Rád sa zdržiava na mokradiach,
okolo potokov, kde si hľadá potravu hlavne
z obojživelníkov a rýb ale aj vodného hmyzu. Je
veľmi plachý. Jeho farba je prevažne čierna
s kovovým leskom. Zobák a nohy má červené.

Krásne, veselé a poehnané
Ve¾konoèné sviatky elá
Ján Lovèièan

Pravidelné cvičenie:
UTOROK

DANCE AEROBIC
ŠTVRTOK - NEDEĽA

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

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.

ZASMEJMESA

Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
"Len aby bolo moje."
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