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Váení spoluobèania,
milí èitatelia a náhodne okoloidúci!
Čas letí ako vystrelená raketa a Vy dostávate do
rúk toto číslo novín, ktoré mapuje dianie v našej
obci, a zároveň informuje o tom, čo sa u nás
deje a pripravuje. Podľa dátumu už máme leto.
Či aj podľa počasia, uvidíme. Zatiaľ to vyzerá
tak, ako by sme teplé letné dni mali už za sebou.

foto JK

Starosta obce Vlkanová
a Kultúrna komisia pri obecnom zastupite¾stve Vás pozývajú
na Deò obce Vlkanová, ktorý sa uskutoèní 4. augusta 2018
Pripravili sme pestrý program pre vetky vekové kategórie.
Hlavným úèinkujúcim bude populárna slovenská speváèka Zuzana
Smatanová. O obèerstvenie sa postarajú kolektívy z okolitých obcí
so svojimi miestnymi pecialitami a nae seniorky s tradiènou fuèkou
a pirohami. Samozrejme, nebudú chýba peciality z grilu, gulá,
sladkosti pre deti a dobre vychladené nápoje.
Teíme sa na Vás!

Školáci majú za sebou finiš, aj keď mám
niekedy pocit, že to už neberú tak vážne ako
sme to brávali my. Žiaľ, na vlastnú škodu.
Hodnotenie je v podstate výsledok
komunikácie žiak – učiteľ – rodič a má
poznávaciu i motivačnú funkciu. Cieľom
hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je
poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku,
v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú
jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Dnes, keď píšem týchto pár riadkov, máme za
sebou stretnutie so všetkými organizáciami
pôsobiacimi v obci, aby sme si spresnili
organizáciu a prípravu obecných slávnosti.
Tento rok sme sa snažili a snažíme sa pripraviť
program, v ktorom si 04.08.2018 snáď každý
niečo zaujímavé nájde.
Okrem radosti máme, samozrejme, aj rôzne
starosti a trápenia v obci, vandalizmus,
neporiadok, ľahostajnosť k verejným veciam či
spoločnému obecnému majetku. Toto
znamená potrebu výdavkov na opravy či
zabezpečenie, ktoré pokojne mohli byť použité
inak.
K tým príjemnejším starostiam patria
problémy s kapacitou základnej školy u nás.
Príjemné
však len z toho pohľadu, že sú znakom rozvoja a
rastu našej obce. V súčasnosti prebieha
realizácia projektu nadstavby a rozšírenia
základnej školy. Celkom bude preinvestovaných viac ako 437 998,80 €. Verím, že na
základe zmluvy o dielo sa podarí realizácia
stavby do 21.8.2018, a slávnostné zahájenie
nového školského roku 2018/2019 sa
uskutoční v nových priestoroch základnej
školy.
Nie vždy a všetko ide tak rýchlo, ako by som
chcel, ale verím, že ešte pred koncom leta by
sme mohli začať s realizáciou stavby
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
v obci Vlkanová“ , a vybudovať tak miesto
s p o l o č n é h o s t re t á va n i a s a o b č a n ov,
oddychovej zóny, ktorá tak chýba v našej obci.
Podobne je to aj s rekonštrukciou mosta na
vstupe do obce, a rozšírenia komunikácie
Pokračovanie na str. 2
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v smere na obec Hronsek. Na pracovnom
stretnutí s predsedom VÚC nám bola
prisľúbená pomoc z ich strany. Podľa prísľubu
do konca tohto roka bude spracovaná
projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie tak, aby sa v roku 2019 mohlo začať
s prácami. Súčasťou rekonštrukcie a rozšírenia
komunikácie by mal byť aj nový chodník
a vybudovanie cyklotrasy, ktorá tak chýba
v našom regióne. Na projektovú dokumentáciu
a veci spojené s rekonštrukciou aj ďalších
mostov v regióne vyčlenilo zastupiteľstvo VÚC
dňa 26.04.2018 na svojom zasadnutí sumu
9 mil. euro. Zostáva nám len veriť, že tentokrát
to nie sú len prázdne slová, ale že sa konečne
dočkáme realizácie diela.

Prajem Vám všetkým, aby ste sa úspešne
dopracovali k prázdninám či dovolenke a
v zdraví si ich užili a verím, že sa stretneme na
podujatiach, ktoré budú pre obyvateľov, ale aj
návštevníkov obce pripravene. Prajem deťom
príjemné chvíle v kruhu rodičov a starých
rodičov, čo najviac slnečných dní, veľa krásnych
chvíľ pri pobytoch v táboroch, pri mori, aby
nazbierali čo najviac najkrajších zážitkov. Nech
sú letné prázdniny časom oddychu a hier, bez
najmenších úrazov.
Ing. Ľubomír Longauer, starosta obce

Stavanie mája

poloèenská

RUBRIKA

NARODILI SA
TEREM Šimon
DONOVAL Martin
KORBEĽOVÁ Sophie Caroline
POLENKOVIČ Marek
STANOVÁ Amy

SOBÁŠE
OLÁHOVÁ Miroslava a FIZOLA Ján,
19.05.2018, Banská Bystrica
JUDr. KORČEKOVÁ Miroslava
a Mgr. ŠTOFFA Martin, 16.06.2018, Badín

JUBILEÁ
LOVČIČANOVÁ Katarína
VALJENTOVÁ Božena
KÍŠIK Ján
LÁNIKOVÁ Želmíra
LIČKOVÁ Vincencia
MARŠÁL Jozef
VÁVRA Ján
ZELINA Ivan
BRÍDIK Ivan
HRONCOVÁ Marta
STRUHÁROVÁ Mária
UHLIAR Jozef
PÚPALOVÁ Margita
KARKALÍKOVÁ Anna
KOSTOLÁNIOVÁ Juliana
LEPIEŠOVÁ Júlia
PECKOVÁ Juliana
PIJAKOVÁ Tereza
ANTOŠÍKOVÁ Mária

Ako každý rok aj tento, 30. apríla
členovia DHZ Vlkanová za prítomnosti
niekoľkých obyvateľov obce postavili
tradičný máj. Nechýbal príhovor
starostu obce a krátky program ľudovej
hudby Javory a liesky .

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

ÚMRTIA
MAJEROVÁ Oľga
DROZD Ladislav
Mgr. KLOKNEROVÁ Valéria
PAČESA Ján

Zberný dvor Vlkanová
Zberný dvor sa nachádza v obci Vlkanová,
Matuškova ul.

foto JK

Otváracie hodiny /marec - október/:

pondelok, štvrtok: 15.00 –18.00
sobota:9.00 – 12.00

Vlkanovský splav 7. ročník
2

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.
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tomu, èo preívajú ony, hovorí mi dobrovo¾níèka Julka,
gymnazistka, ktorá sa do podobných aktivít zapája pravidelne
a nachádza v komunite hendikepovaných nové priate¾stvá,
ale tie nový poh¾ad na ivot. Verím, e je to pre òu výborná
monos, ako si formova osobnos smerom k pokore
a múdrosti. A potom ma poriadnou dávkou optimizmu
a radosti zo ivota oèarí Èunïo, chlapec na vozíku, o ktorého
diagnózach ani netuím. Nesmierne sa teí, e je medzi
svojimi, s ktorými je u dávno prepojený nevidite¾nými
mostmi.
Súèasná doba je výrazne prepletená s materializmom.
Mnostvo vecí, o ktorých nai predkovia kedysi ani nesnívali
a ani ich nepotrebovali, sú dnes samozrejmosou, ktorú je
vedné ma. Vlastni to¾ko a to¾ko, viacero druhov z nieèoho
iného, kúpi, poui, vyhodi a kúpi nové. To sú v podstate
otrepané procesy, na ktoré sme si zvykli. Tie sme si zvykli
sníva o tom, èo ete nemáme, prípadne o nieèom lepom, ne
aktuálne máme. To, èo máme, nám èasto zovednie, ale to, èo
nemáme, nám èasto chýba a túime po tom. Napríklad pre
zdravé deti, ktoré majú odmalièka nadbytok hraèiek ako aj
ostatných vecí, sa stáva problémom uskromnenie sa. Èlovek s
hendikepom má iné sny a túby, o èom mnohí zdraví ani
netuia.
Zastavi sa v komunite ¾udí s hendikepom predstavuje
zastavenie èasu. Pozorova ich nadenie, ich rados, úsmev
a smiech, uvaova, ako asi uvaujú oni, ako konajú a ako sa
musia popasova so ivotom v bený deò, aj to je pre zdravého
èloveka podnetom, aby si uvedomil, ko¾ko toho má a ko¾ko
toho v podstate nepotrebuje ma. Nevidite¾né mosty medzi
zdravými a menej zdravými sa týkajú celej spoloènosti, preto
by sme ich nemali prehliada.

Ako sa tvoria nevidite¾né mosty?
Aha, pozri, aj ja u mám medailu! priiel za mnou asi
desaroèný hendikepovaný chlapec a nadene ukazoval
krásnu medailovú odmenu. Bude si vïaka nej portový deò
pamäta. Síce sa na jednom z troch prvých miest neumiestnil,
ale vetci ostatní skonèili spoloène na tvrtom mieste, èo je
sympatické, a dostali tie medailu. Ilo o druhý roèník
jedineèného podujatia Handicap Cup v Banskej Bystrici. To
ponúklo priestor najmä ¾uïom s rôznym, aj kombinovaným
hendikepom, aby si zaportovali, no najmä aby sa stretli, nali
pochopenie, skvelú atmosféru, úsmev a nevidite¾né mosty.
Disciplín tu bolo viacero a zdravý èlovek by nimi hravo preiel
raz-dva. No pri ¾uïoch s rôznym postihnutím to boli
v nejednom prípade obdivuhodné výkony. Vkladali sa do nich
oddane a s nadením, prièom ich vnútorné preívanie sa
mohlo rovna tomu, ktoré zaívajú profesionálni portovci na
medzinárodných súaiach. Tu ale nelo o výkon, i keï aj ten
bol odmenený. Napríklad aj obyèajný skok tu môe by pre
niektorých mimoriadne nároèný. A niektorí, napríklad
vozièkári, ho ani nemôu absolvova. Alebo hod na cie¾ èi sed¾ahová disciplína. A zrejme podobne je to aj v súkromí. Mnohé
procesy, ktoré zdraví ¾udia vykonávajú bene, vedne a ani sa
nepozastavia nad tým, e ich vôbec môu a vedia vykonáva,
sú pre hendikepovaných ¾udí takmer nemoné. Alebo ich
dosahujú a po dlhodobom vytrvalom tréningu, aj to len
v obmedzenej forme. Zrazu si uvedomíte, e mnohé, o èom
snívate, prípadne èím sa trápite, je v tomto svete smiene. Tu
sa èlovek teí z iných malièkostí, ktoré sa stávajú nieèím
obrovským. Tu èlovek sníva a túi na inej úrovni.
To je nieèo úasné, keï máte nejaké starosti a problémy,
prídete k týmto deom, ony sú astné, vidíte ich a môete im
da nieèo zo seba. A poviete si, e vae problémy sú niè oproti

Marcel Pále

DHZ Vlkanová
5. máj 2018
Vatra a Súťaž vo
varení gulášu

foto JK
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Pripravila:
riaditeľka školy Mgr. Drahomíra Kotočová

 My máme super prázdniny, ...
... už onedlho si žiaci začnú spievať slová
úvodnej piesne známeho seriálu, a veru
zaslúžene.
Vážené pani učiteľky, rodičia i žiaci našej školy!
Opäť je tu koniec jedného školského roku a my
všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej
celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení,
pedagógovia v podobe kvetov a rodičia
v úsmeve svojich detí. Vyľakaní prváci
v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov
našej školy. Celá škola prežila v tomto roku veľa
pekného. Cieľ sme mali rovnaký – prežiť
školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými
známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach,
získať nové vedomosti, nájsť si nových
kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá
práca bola nakoniec odmenená úspechom.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom
i žiakom, lebo spoločne sa snažili prebiť sa
horami vedomostí, poznatkov, cvičení,
školských úloh i dodržiavaním školského
poriadku. Preto nastal čas, aby sme si oddýchli
od školských povinností.
Slová rozlúčky patria aj našim štvrtákom –
Karolínke, Saške, Markovi, Barborke, Lili,
Emkám, Matúšom, Oliverkovi, Kubkovi,
Anďovi, Jarkovi, Peťke a Natálke. „Želáme im
veľa šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.“
Veríme, že čas letných prázdnin prinesie
všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle
oddychu, nových kamarátov a že s teplými
lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily
do ďalšej práce. Príde jeseň a my sa postavíme
na ďalší začiatok s novými spolužiakmi.
D. Kotočová

plán splnili dostatočne. Netrpezlivo sme museli
čakať na zasadnutie Rady Zelenej školy, ktorá
vyberá medzi školami tie, ktoré to úspešne
zvládli. A teraz, tesne pred koncom školského
roka, môžeme s hrdosťou oznámiť, že sme
získali vlajku a titul ZELENÁ ŠKOLA, ktoré
môžeme používať nasledujúce dva roky!
A keďže nám na našom prostredí a kvalite života
záleží, neváhali sme sa prihlásiť aj do
nasledujúceho ročníka. Takže k už vybudovanej
úžitkovej a bylinkovej záhradke v budúcom roku
pribudne ďalší prvok našej školskej učiacej
záhrady a budeme pracovať na nových
zaujímavých úlohách.

Na návšteve v materskej škole

Zelená škola

V máji sme zavítali s divadielkom O trošku
hluchej babičke medzi našich kamarátov
z materskej školy. Dobre sme sa medzi nimi cítili
a kamarátom sa naše predstavenie páčilo.

Naša dvojročná práca na projekte Zelenej školy
sa skončila úspešne. V mesiaci máj zavítali do
školy hodnotitelia projektu, aby sa
porozprávali s členmi kolégia Zelenej školy,
popozerali si priestory školy, školskú záhradu,
.... a aby vyhodnotili, či sme svoj stanovený

Pokračujeme v minihádzanárskej lige, 25.4. v Banskej Bystrici v Základnej škole Sitnianska
32 sme s družstvom A získali pekné 2. miesto
a družstvo B statočne bojovalo a zbieralo
skúsenosti, aby nahradili odchádzajúcich
štvrtákov.

foto JK

foto JK
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Absolvovali sme aj:
Plavecký výcvik pre všetkých žiakov školy
Akadémiu ku Dňu matiek
Turnaj vo vybíjanej
Noc s Andersenom
Olympiádu v Anglickom jazyku
Testovanie žiakov 4. ročníka - Komparo
Vedomostnú súťaž - Všetkovedko
Matematickú súťaž - Klokan

Po zápise do 1. triedy
Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým
míľnikom v živote dieťaťa. Ak aj to vaše zasadne
do školských lavíc v nasledujúcom septembri,
potom sa treba pripraviť.
Pre školský rok 2018/2019 sme do našej
Základnej školy zapísali do prvého ročníka 18
žiakov. Už teraz sa na nich tešíme, privítame ich
v krásnych, nových a hlavne väčších priestoroch.
Tu je niekoľko rád na posledné škôlkarske
prázdniny:
Pre dieťa, ktoré si doteraz užívalo bezstarostné
dni plné hier a zábavných aktivít a popoludnia
s kamarátmi, bude nástup do školy veľkou
zmenou. A bude to aj zmena pre rodičov.

Téma nanajvýš aktuálna – letné prázdniny.
Všetci sa na ne tešíme. Učitelia, aby nabrali
druhý dych, rodičia, aby si vydýchli od
každodenného kolobehu a ,samozrejme,
deti. Tie asi najviac. Na deväť týždňov oddychu.
Oslobodia sa od ranného vstávania, školských
povinností, stresu. Rodičia, vzhľadom na dĺžku
dovolenky, si neraz povzdychnú: Čo s deťmi?
Kde ich dať? Ako im zorganizovať čas, aby boli
pod kontrolou? Vážne otázky a ešte náročnejšie riešenie.
Veľké prázdniny mali deti v minulosti pôvodne
v septembri a októbri, no spoluvládca
cisárovnej Márie Terézie - reformátor Jozef II.
ich školskou reformou v roku 1787 presunul na
letné mesiace júl a august.
Dobu aj termíny prázdnin si vlády určujú v každej krajine podľa svojich potrieb a môžu sa
meniť. Niektoré krajiny majú veľmi dlhé letné
prázdniny a málo sviatkov, kým iné majú dni
voľna rovnomernejšie rozložené počas roka.
Ponúkame na porovnanie prehľad, ako je to
s dĺžkou letných prázdnin za slovenskými
hranicami.
Obdobnú dĺžku letných prázdnin ako majú
slovenské deti – 9 týždňov, majú české,
belgické, francúzske, írske, luxemburské
a rakúske deti.
Viac týždňov letných prázdnin od našich detí 10 týždňov majú deti z Grécka, Poľska,
Slovinska a Švédska. Vo Fínsku je to 10 či 11
týždňov.
11 týždňov voľna si užívajú deti zo Srbska
a Maďarska.
Zhruba trojmesačné voľno čaká na žiakov škôl
v Bulharsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, na
Malte, Rusku a v Rumunsku.
Rekordmanom v dĺžke prázdnin je Turecko.
Deti si užijú 102 dní voľna.
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Rozprávajte sa so svojím prváčikom o tom, čo
bude v škole robiť, čo všetko sa naučí a koľko
nových kamarátov si zasa nájde. Vysvetlite mu,
že po škole bude mať aj nejaké tie povinnosti
a až potom sa bude môcť hrať. O škole hovorte
len pozitívne a dieťa zbytočne nestrašte, aby ste
v ňom nevytvárali obavy.
Dieťa by sa malo do školy tešiť, i keď je
pravdepodobné, že prváčik bude spočiatku
i dosť ustráchaný, kým si zvykne na nové
prostredie. Je dobré pripraviť sa na to, že budete
ako rodičia musieť pomáhať svojmu dieťaťu
s domácimi úlohami a prípravou do školy.
Môžete tiež pomaly zvažovať, aké krúžky by sa
pre vášho drobca hodili a čo by sa mu páčilo.
Iná príprava
Veľa prváčikov nastupuje do školy s nie celkom
čistou výslovnosťou. Niektoré veci sa doladia
počas školy, no je dobré precvičovať s vaším
budúcim prváčikom výslovnosť jednotlivých
slabík, ak s tým má problémy. Mnohé deti
chodia na logopédiu, no veľa práce musia urobiť
rodičia sami, keď s dieťaťom poctivo cvičia
i doma. Venujte aj tieto prázdninové dni nejaký
čas cvičeniu problematických slabík, aby malo
vaše dieťa menej problémov neskôr v škole.
Ďalší bod prípravy do školy môže spočívať
v zavedení určitého denného režimu. Veľa detí
chodí cez prázdniny spávať v pomerne
neskorom čase.

Avšak sú štáty, kde si deti užijú menej voľna
počas letných prázdnin ako slovenské deti.
Vo Švajčiarsku a Nórsku 8 týždňov či menej. Ich
dĺžka závisí od regiónov. Dánske deti majú
46 dní voľna počas leta. Niektoré regióny
Nemecka, Holandska, Veľkej Británie či
Lichtenštajnska majú voľno len 6 týždňov.
Vôbec najkratšie prázdniny majú deti vo
švajčiarskom kantóne Aargau – len 5 týždňov.
Nie je na mieste ale blednúť závisťou nad
krajinami, kde majú dlhšie prázdniny, pretože
napríklad v takom Taliansku v porovnaní s nami
žiaci strávia v škole oveľa viac času. Kým
slovenské deti okolo 680 hodín, tak Talianske
v priemere 891 hodín. Prečo? Lebo chodia do
školy zvyčajne od pondelka do soboty.
Aj francúzske deti trávia veľa času v škole. Na
I. stupni 864 a na II. stupni 991 hodín. Je síce
pravda, že po 6 týždňoch majú 2 týždne
prázdnin, ale ani tie nie sú tak úplne voľné, lebo
sú poznačené prípravou na trimestrálne
písomky z hlavných predmetov a povinným
čítaním. A ešte ďalšia francúzska pikoška.
Vyučovacia hodina trvá 55 minút, malé
prestávky neexistujú. Medzi jednotlivými
hodinami si učitelia podávajú kľučku na
dverách. Dvakrát do dňa majú deti 15minútovú prestávku a na obed hodinovú alebo
dvojhodinovú prestávku. Vyučovanie v škole sa
začína o 8:20 ráno a končí o 17. hodine.
Aká je teda ideálna dĺžka voľna? Tým nech sa
zaoberajú na to povolaní. Nech je ale
akákoľvek, pre deti je dôležité, aby sa vrátili po
letných prázdninách do školy zrelaxované
a rodičia opäť pripravení byť tými, ktorí svojim
deťom podajú pomocnú ruku v prípade
potreby.
T. Čellárová
Zdroj: internet
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Pokiaľ je vaše dieťa ešte pomerne nesamostatné, snažte sa to doladiť. Vysvetlite mu,
že sa bude musieť zvládať samo obliekať,
obúvať a podobne a podporujte ho v samostatnosti.
Drahomíra Kotočová
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MDD
„ZÁZRAČNÝ“ A ÚŽASNÝ DEŇ DETÍ .
Každoročne sa u „nás“ vo Vlkanovej zhromaždí
veľa detí práve v deň ich sviatku. Prežitie tohto
výnimočného dňa im spestrili poslanci OZ,
zamestnanci ZŠ a MŠ, Súkromnej ZUŠ
Zacharová a pracovníci obecného úradu.
„Čarovali, čarovali a všetky mraky odohnali“,
aby deti mohli prežiť dopoludnie na lúke pred
FORT GERONIMO pekne, príjemne a spokojne.
O zábavu a tvorivý rozruch detí sa postarali
poslanci OZ, učiteľky ZŠ a MŠ pod vedením pani
riaditeľky Mgr. Drahomíry Kotočovej. Pripravili
rôzne súťažné disciplíny a boli ako „babky
čarodejky“ ktoré rozdávajú vlastnoručne
vyrobené balíčky. Poslanci OZ pán Juraj Kotoč
a pán Pavol Horňák vyrobili horolezeckú stenu
a členky turistického oddielu Vlkanovská
vibrama pomáhali pri plnení disciplíny lezenia
a chodenia na chodúľoch.
Prizvaní boli aj hasiči DHZ Vlkanová a tí zas
vyrobili „zázračnú„ penu, kde sa deti mohli
brodiť ako v snehu. Pani učiteľky zorganizovali
skvelé súťaže pre účastníkov a napokon po
súťažných disciplínach si deti mohli oddýchnuť
pri stoloch Súkromnej ZUŠ Zacharová, kde sa
hrali na malých umelcov – maľovali, vymýšľali
a za dobrú prácu taktiež dostali malé odmeny.
Úžasná bola aj iniciatíva zamestnankýň
obecného úradu Gabiky Lepiešovej a Katky
Slamkovej, za pomoci členiek DHZ, ktoré opäť
ako „čarodejníčky“ neúnavne piekli palacinky
a plnili hot-dogy, aby sa deti občerstvili po
súťažiach.
Túto úžasnú atmosféru neprekazil ani dážď,
preto si myslím, že akcia pre deti dopadla veľmi
dobre a všetci zúčastnení sa rozišli spokojní.
Nákazlivá atmosféra ma prinútila napísať tieto
slová a zároveň poďakovať všetkým organizátorom.
Ďakujeme, boli ste skvelí!
Mgr. Katarína Zacharová
foto JK

Beh mini: trasa do 800m
Chlapci
1.miesto Matúš Dian
2.miesto Matej Zelina
3.miesto
Dievčatá
1.miesto Katka Kubeková
2.miesto Kristína Tryznová
3.miesto Natália Tryznová

5. mája sa uskutočnil 3. ročník Vlkanovského
behu, ktorý organizuje v spolupráci s komisiou
pre kultúru a šport pri Obecnom úrade
Vlkanová Občianske združenie Zdravie a pohyb
s pánom Borisom Cipovom. Veľkí i malí bežci si
zmerali silu a vytrvalosť na malom a veľkom
okruhu a tu sú výsledky:

Beh maxi: trasa viac ako 3km
Kategória ženy
1. miesto Nina Messerschmidtová
2. miesto Miroslava Zelinová
3. miesto Mária Zelinová
Kategória muži
1. miesto Roman Dvořák
2. miesto František Urban
3. miesto Ján Messerschmidt
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Vlkanovská VIBRAMA

Gaderská dolina
26. máj

Malý alebo Veľký ROZSUTEC
... dívajúc sa na oba vztýčené Rosutce sa rozhodujeme v sedle Medzirozsutce (1200 m n.m.), kam sme
sa dostali tiesňavami s vodopádmi a rebríkmi Jánošíkových dier.
Nakoniec si volíme ako objekt pre náš výstup Malý Rozsutec (1344 m n. m.). Je to vrchol so všetkým,
čo k tomu patrí - skaly, reťaze, suť a krásne výhľady. Strmý výstup na vrchol trvá asi pol hodinku a dá
zabrať. Na vrchole sa nám naskytne pekný výhľad, či už na Veľký Rozsutec alebo na dedinku
Terchová.
Nasleduje dosť nepríjemný zostup. Vedie strmým suťovým žľabom. Keď konečne prídeme na lúky
pod Rozsutcom, ani sa nám nechce veriť. Malý Rozsutec sa majestátne týči nad okolím a spolu so
zakvitnutými lúkami vytvára prekrásnu kulisu. Pokračujeme chvíľu lúkami, chvíľu lesíkmi
a konečne Biely potok ! Jedno orosené a potom už len cesta domov.

Kľak
28. apríl

Pustý hrad
12. máj

Vlkanovská VIBRAMA pozýva

Informácie: 0907 170 093

Špania dolina - Staré hory

7. júl 2018
Nenáročná túra, vhodná aj pre seniorov a rodiny s deťmi. Vzdialenosť 9,7 km, čas 3:01, stúpanie 465 m, klesanie 780m.
Trasa: Špania dolina - Dolný Šturec - Bunker Mor ho - Pod Richtárovou - Staré hory.
Odchod vlakom 7.19 z Vlkanovej, prestup v BB (na Španej 8:28 hod.), predpokladaný návrat 15:40 vo Vlkanovej.
Možnosť zakúpiť hromadný lístok pred odchodom vo Vlkanovej - cena spiatočného lístka 4,- €.

POZOR! - na záver augusta (25.-26.8.) plánujeme dvojdňovú hrebeňovku v Nízkych Tatrách!
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Súťaž vo varení gulášu
Zvolen, 8. jún
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Poklady
z našej prírody
Milovníci prírody – AHOJ !
V minulom čísle nášho občasníka som sa
zmienil o našich návštevníkoch „bocianoch“.
Čakali sme ich návrat do svojho hniezda, ktoré
ako každý vie, bolo na miestnej základnej škole.
Samček priletel, no pohľad naňho, ako smutne
stojí na holom komíne a nechápal, prečo je jeho
hniezdo preč, márne čakal na svoju družku,
ktorá buď nepriletela, alebo si našla iného
„fešáka“, ktorý vlastní už prichystané hniezdo,
aby spolu založili novú rodinu. No bohužiaľ,
jeho hniezdo muselo sa odstrániť kvôli
rekonštrukcii celej budovy školy. Obecný úrad
dal postaviť stĺp s náhradným hniezdom hneď
vedľa budovy školy, no potrvá asi nejaký čas
kým si ho bociany prisvoja, alebo si vybudujú
nové hniezdo na renovovanej budove školy.
Bolo by veľmi smutné, keby tieto nádherné
vtáky po veľa desiatkach rokov nás navždy
opustili.

Pripravuje Ján Lovčičan
No poďme na prechádzku do nášho
zdemolovaného lesa! Po letných dažďoch
môžeme natrafiť na tvora, ktorý u niektorých
ľudí vzbudzuje „hrôzu“, u iných obdiv a je to
nádherná SALAMANDRA ŠKVRNITÁ
/salamandra salamandra/. Je to stredne veľký
zástupca z rodu obojživelníkov, rozšírený po
celej južnej a strednej Európe. Zdržiava sa v
blízkosti lesných potôčkov a mokradí, kde sa
rozmnožuje. Živí sa hlavne rôznymi
dážďovkami, slimákmi, ktoré salamandra loví
za súmraku alebo v noci. Je zákonom chránená.
Jej najväčším nepriateľom je človek. Vzhľadom
na svoje sfarbenie je veľakrát umlátená na
smrť!!! Nevedomosť nikoho neospravedlňuje! ŽI
A NECHAJ ŽIŤ!

pre budúce generácie. Ich vývoj trvá
2 r o k y. Po v y liahnutí žijú veľmi
krátko, neprijímajú
žiadnu potravu, lebo majú veľmi malý cuciak.
Ak ich stretnete niekde na svojich potulkách,
nechajte ich dožiť si svojich pár dní života. Je to
SPRIADAČ MEDVEDÍ /arctia caja/.

SALAMANDRA ŠKVRNITÁ /salamandra salamandra/

Na letných lúkach v júli a auguste môžeme
pozorovať zvláštne živočíchy, ktoré sú z hmyzej
ríše. Veľké a chlpaté húsenice, ktoré sa už
chystajú na zakuklenie a ich príbuzných z
minulého roku, ktorí už lietajú nad porastami
bodliakov a chystajú sa znovu naklásť vajíčka

Krásne letné dni plné lásky a pohody praje Klub dôchodcov

SPRIADAČ MEDVEDÍ /arctia caja/

Všetkým kamoškám a kamošom a hlavne Vám, pani učiteľky
z materskej školy, ďakujem a prajem to najkrajšie leto!
Nikolas Lovčičan

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV

ZASMEJMESA

Riaditeľka SZUŠ Zacharová ponúka kurzy pre dospelých v modelovaní a točení na hrnčiarskom
kruhu, ktoré budú prebiehať počas školských prázdnin v budove SZUŠ každý štvrtok odo dňa
19.7.2018 v čase od 10,00 hod. – 17,00 hod.
Poplatok za osobu a jednodenný kurz je 3,00 euro. Materiál a pomôcky sú v cene poplatku.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na tel. č.: 0907 832 558 alebo prísť priamo do budovy
SZUŠ v ľubovoľný štvrtok medzi 10,00 hod. – 17,00 hod.

Pýta sa východniar svojho
malého syna:
„Čím chceš byc, keď budzeš veľký?“
„Ta ako šicke – Blavakom!“
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