Vlčkovský
občasník
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INFORMÁCIE
Slovenská pošta – TRVALÁ ZMENA otváracích hodín
Pošta Vlčkovce si Vám dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 1. októbra 2018 bude
realizovaná zmena otváracích hodín pre verejnosť nasledovne:
Pondelok, štvrtok, piatok:
Utorok:
Streda:
Sobota, nedeľa:

8:00 – 13:00, 14:00 – 15:00
8:00 – 12:00
8:00 – 13:00, 14:45 – 17:00
zatvorené

Zberné miesto – drevná hmota
Obec Vlčkovce v spolupráci s Farmou Majcichov, a.s. oznamujú občanom že od 2. októbra
2018 majú možnosť vyvážať drevnú hmotu do areálu Farmy Vlčkovce silo č. 4

Otváracie hodiny ZIMNÉ MESIACE 2.10.2018 - 31.3.2019:
STREDA: 14:00 – 17:00 hod.
SOBOTA: 9:00 – 16:00 hod.
Do zberného miesta PATRIA:
• iba konáre, haluze.
Do zberného miesta NEPATRIA a je ZAKÁZANÉ VYVÁŽAŤ!!!
• tráva, lístie, iný odpad zo záhrad, stavebný odpad, chemické látky.. ..t.j. iný odpad ako
konáre a haluze
poznámka: trávu a lístie bude možné vyvážať na Zberný dvor Obce Vlčkovce

Zberný dvor obce Vlčkovce
Dňa 2.10.2018 sa uskutočnila kolaudácia Zberného dvora a po vydaní príslušných povolení
bude ZD otvorený. O presnom termíne budeme všetkých občanov včas informovať.
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 450 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk
www.vlckovce.sk

Akcie, ktoré sa uskutočnili...
Medzinárodný deň detí
2. júna 2018 sa vďaka spolupráci obce Vlčkovce, poslancov OZ, rodičov a sponzorov mohli stretnúť naše deti
na športovo-zábavnej akcii pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Pre všetky deti boli v areáli TJ Vlčkovce
pripravené rôzne súťaže a vďaka štedrým sponzorom sa deti mohli tešiť z balíčkov plných sladkostí, ale
i odmien v podobe rôznych vecných cien, ktoré si vysúťažili. Po súťažiach nasledoval program v podobe
ukážok policajných, hasičských a záchranárskych prác a techniky. Príslušníci OR PZ Trnava predviedli ukážky
zo služobnej kynológie a previedli šikovnosť a poslušnosť ich psíkov. KR PZ v Trnave predviedli ukážky
pyrotechniky, zbraní a techniky spolu s ukážkami zo svojej činnosti a techniky, služby poriadkovej a dopravnej
polície. Niektoré deti osedlali i koníky, a pochutnali si na cukrovej vate alebo pukancoch, ktoré boli
zabezpečené našou obcou zdarma. Plno zábavy si deti užili aj na skákacom hrade a taktiež aj v pene, ktorú pre
nich nachystal Dobrovoľný hasičský zbor. (fotogaléria na www.vlckovce.sk)

Vlčkovský guláš 2018 – VIII. ročník
2. júna 2018 obec Vlčkovce organizovala už ôsmy ročník
obľúbenej kulinárskej súťaže „Vlčkovský guláš“. Na štarte sa tento
rok stretlo 18 súťažných tímov a spoločne sme si mohli vychutnať
ďalšiu vydarenú akciu. Teší nás, že sa do súťaže zapojili ďalší
záujemcovia, a to k nám prilákalo nové tváre. Všetky súťažné tímy
si odniesli symbolické víťazné poháre za svoju účasť a prvých päť
mužstiev bolo ocenených okrem víťazných pohárov aj vecnými
cenami. Samotná súťaž bola zahájená aj ukončená výstrelom z dela.
Vo večerných hodinách sa o zábavu postarala skupina Kašubovci
s Ľudovítom Kašubom. (fotogaléria, videoreportáž na www.vlckovce.sk)

Súťaž hasičských družstiev
9. júna 2018 v spolupráci DHZ Vlčkovce, DOP Trnava
a obce Vlčkovce sa na miestnom ihrisku uskutočnila Súťaž
hasičských družstiev. Zúčastnilo sa jej 9 družstiev
z okolitých dedín, medzi ktorými boli Vlčkovce,
Križovany nad Dudváhom muži a dorast, Zavar,
Brestovany, Bučany muži a ženy, Kátlovce a Voderady.
Celkové poradie:
1.
DHZ Voderady, 2. DHZ Bučany – muži, 3. DHZ
Križovany n/D – muži, 4. DHZ Zavar, 5. DHZ Vlčkovce,
6. DHZ Brestovany, 7. DHZ Kátlovce

Ocenení boli aj DHZ Križovany n/D – dorast a
DHZ Bučany – ženy. (fotogaléria na www.vlckovce.sk)

Futbalový turnaj „Starých pánov“ – VI. ročník
30. júna 2018 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil VI. ročník turnaja starých pánov. Turnaj bol
zorganizovaný v spolupráci obce Vlčkovce a Telovýchovnej jednoty Družstevník Vlčkovce. Tohto roku sa
turnaja zúčastnili družstvá „starých pánov“ z Opoja, Hôrky (okr. Žilina), Dolná Streda a domáce Vlčkovce.
Po úvodných zápasoch postúpili víťazi do finále a porazení zabojovali o tretie miesto.
Konečné poradie:
1.
2.
3.
4.

miesto – Starí páni Opoj
miesto – Starí páni Hôrky
miesto – Starí páni Dolná Streda
miesto – Starí páni Vlčkovce

Ohodnotení boli aj najlepší strelec turnaja Peter Nejezchleb (Opoj), najlepší brankár turnaja Marián Miškolci
(Vlčkovce) a najlepší hráč turnaja Juraj Špánik (Hôrky). Všetky družstvá aj ocenení hráči si odniesli ceny pre
najlepších. Aj tento rok sa turnaj zaobišiel bez zranení a všetci si odniesli príjemný športový zážitok
s predpokladom pokračovania ďalším ročníkom v roku 2019. (fotogaléria na www.vlckovce.sk)

Výstava poľovníckych trofejí
Základná organizácia Poľovníckeho združenia Vlčkovce-Opoj pripravila pri príležitosti mesiaca poľovníctva
výstavu trofejí svojich členov, ktorá sa v tomto roku uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu Vlčkovce.
Členovia PZ odprezentovali svoje trofeje a preparáty,, ktoré boli ulovené v katastri Vlčkoviec a Opoja, ale aj
pri návšteve v iných združeniach. Súčasťou výstavy bola aj videoprodukcia z ich činnosti za posledných 15
rokov (stavanie posedov, spoločné poľovačky, výcvik psov, brigády a pod.). (fotogaléria na www.vlckovce.sk)

115. výročie narodenia národného umelca
Fraňa Štefunku
4. august 2018 bol venovaný národnému umelcovi profesorovi
Fraňovi Štefunkovi. Na základe návrhu starostu obce, Obecné
zastupiteľstvo vo Vlčkovciach Uznesením OZ č. 22/2018, dňa
25.6.2018 schválilo udelenie ocenenia „Čestné občianstvo obce
Vlčkovce in memoriam“ národnému umelcovi profesorovi Fraňovi
Štefunkovi za celoživotné dielo a zviditeľňovanie obce Vlčkovce.
Ocenenie in memoriam prevzala p. Terézia Rybářová.
Pri pripomienke 115. výročia narodenia bola pripravená výstava zo
života a diela Fraňa Štefunku a taktiež spracovaná publikácia
„Fraňo Štefunko Vlčkovciam – Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi“, ktorej autorkou je Mgr. Zuzana Falathová.
V publikácii je uvedených veľa informácii, ktoré sa nachádzali v súkromnom rodinnom archíve.
Pri tejto príležitosti bola navrhnutá a pripravená edícia 7 rôznych pohľadníc obce Vlčkovce. (fotogaléria,
videoreportáž na www.vlckovce.sk)

Oslavy ZŠ s MŠ Vlčkovce
Dňa 7. septembra 2018 sa konala slávnostná akadémia pri
príležitosti 90. výročia posviacky budovy Základnej školy
Vlčkovce a 70. výročie založenia Materskej školy Vlčkovce,
na ktorej starosta obce odovzdal dočasne poverenej riaditeľke
školy ocenenie obce Vlčkovce „Cena starostu obce Vlčkovce,
ktorá je udelená kolektívu zamestnancov ZŠ s MŠ Vlčkovce
pri príležitosti 90. výročia posviacky budovy Základnej školy
Vlčkovce a 70. výročie založenia Materskej školy Vlčkovce“.
Zároveň počas slávnostnej akadémie vystúpili deti ZŠ s MŠ
Vlčkovce so svojím programom.
Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia „Základná škola 1928 – 2018 a Materská škola 1948 – 2018 vo
Vlčkovciach“, ktorej autorkou je Mgr. Zuzana Falathová, pričom vychádzala z archívnych materiálov školy,
obce, fary a ďalších archívnych, ale aj súkromných zdrojov. (fotogaléria, videoreportáž na www.vlckovce.sk)

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov – 55. ročník
23. septembra 2018 sa v Spoločenskej sále OcÚ Vlčkovce konala 55. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, na
ktorej sa zúčastnilo 27 vystavovateľov. Spolu bolo vystavených 290 vzoriek, vrátane expozície od členiek
Klubu dôchodcov vo Vlčkovciach, ako i práce detí navštevujúcich našu ZŠ
s MŠ Vlčkovce. Starosta obce už tradične zabezpečil plakety pre ocenených
vystavovateľov. Vecné ceny a diplomy zabezpečila naša organizácia.
Hodnotiaca komisia vyhodnotila a ocenila 7 vystavovateľov a kolektívov
v nasledovnom poradí:
Plakety: 1. kolekcia výstavy – Jozef Koštiaľ, 2. kolekcia výstavy – Valika
Dobrovodská, 3. kolekcia výstavy – Tibor Demovič
Diplomy: 4. kolekcia výstavy – Klub dôchodcov Vlčkovce, 5. kolekcia výstavy –
ZŠ s MŠ Vlčkovce
Poháre: HRUŠKA VÝSTAVY – p. Ján Turanský, JABLKO VÝSTAVY – p. Ivan
Štefunko.
Pre návštevníkov výstavy bol pripravený ako malé občerstvenie burčiak a pagáčiky. (fotogaléria na www.vlckovce.sk)
Predseda SZaV Vlčkovce - Ing. Juraj Krasňanský

Pripravované akcie

OKTÓBER
Posedenie pre dôchodcov – 27.10.2018 (nedeľa)

NOVEMBER
Odhalenie pamätnej tabule – 11.11.2018 (nedeľa)
Obecná zabíjačka – 17.11.2018 (sobota)

DECEMBER
Mikuláš – 5.12.2018 (streda)
Vianočné trhy – 8.12.2018 (sobota)
Predvianočné posedenie pre dôchodcov – 16.12.2018 (nedeľa)
Silvestrovský beh zdravia – 31.12.2018 (pondelok)

O podrobnom priebehu pripravovaných akcií Vás budeme
včas informovať na:
www.vlckovce.sk, Facebook: @ObecVlckovce

