Vlčkovský
občasník
2/2016
V projektoch Trnavského samosprávneho kraja sme boli úspešní...
V Občasníku 1/2016 sme uviedli 5 vypracovaných projektov, ktoré boli zaslané na
Trnavský samosprávny kraj spolu so žiadosťami o pridelenie dotácií v rámci nasledovných
programov v zmysle Výzvy Trnavského samosprávneho kraja:
1. Výzva TTSK č. 1/2016
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2016.
Projekt: „Príprava a tlač publikácie pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky
v obci Vlčkovce“ s názvom „Vlčkovce 2016“
Suma: 200 EUR
2. Výzva TTSK č. 2/2016
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016.
Projekt: „Obnova volejbalového plážového ihriska v športovom areáli TJ Vlčkovce.“
Suma: 400 EUR
3. Výzva TTSK č. 3/2016
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov.
Projekt: „Rehabilitačné cvičenia a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“
Suma: 650 EUR
4. Výzva TTSK č. 4/2016
Názov programu: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK.
Projekt: „Rekondičný pobyt občanov ťažko zdravotne postihnutých a seniorov“
Suma: 600 EUR
5. Výzva TTSK č. 5/2016
Názov programu: Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016.
Projekt: „Futbalový turnaj starých pánov Vlčkovce“
Suma: 200 EUR
Informácie sme získali z webovej stránky TTSK, kde boli prezentované vyhodnotenia
jednotlivých výziev všetkých obcí. Obec Vlčkovce sa bude na každom jednom projekte
spolupodieľať finančnými prostriedkami z vlastného rozpočtu.

ĎAKUJEME
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 470 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

Jedlá starých materí 2016
V sobotu 16.4.2016 sa v
obci Veľký Grob uskutočnil už XV.
ročník kultúrno-spoločenskej akcie
„Jedlá starých materí“. Pod jednou
strechou sa opäť sústredilo značné
množstvo kulinárskych špecialít
podľa tradičných receptov našich
mám a starých mám. Akcie sa
opätovne zúčastnilo 8 obcí –
Abrahám,
Hoste,
Majcichov,
Pavlice, Pusté Úľany, Opoj, Veľký
Grob a Vlčkovce. Našu obec
reprezentovali
so
svojimi
produktami: Helena Beláková –
Šúľance
s makom,
Darina
Marušiaková
–
Oškvarková
nátierka, Veronika Krajčovičová –
Moravské
dolečky,
Margita
Glasová – Pupáky s makom,
medom
a orechami,
Lýdia
Retzerová – Pečené rebrá, Silvia
Dudášová – Pečená kačica, Lucia
Falathová – Pajgle orechové,
makové,
lekvárové,
Mária
Hermanská – Nádzivka,
Ivana
Dobrovodská – Kokosové kocky,
Valéria Dobrovodská – Veterníky,
Anton Richtárik – Huspenina,
Alžbeta Richtáriková – Falošná
husacia pečeň, Ivan Štefunko –
Paprikovo-cesnakový
bôčik,
Zdenka Štefunková – Pečená kačica
s domácimi lokšami.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu obec na tejto úspešnej akcii. O
príjemné spestrenie programu sa postarala cimbálová skupina, družobná obec Kostelec
z neďalekej Moravy a deti z obce Veľký Grob. Symbolickú putovnú varešku na organizáciu
nasledujúceho XVI. ročníka prevzal starosta obce Pavlice Mgr. Ľubomír Baláž.

Škola sa nám rozrastá
Záujem o našu školu rastie. Na zápise do prvého ročníka bolo 19 detí, čo po dlhých
rokoch predstavuje prekvapivý počet, preto je dôvod na rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ, kde sa
v týchto dňoch rozbehli práce na prístavbe triedy materskej školy a triedy základnej školy s
príslušenstvom. Stavbu realizuje spoločnosť BAURIZOL s. r. o., Galanta. Rozšírenie
pozostáva z prístavby jednej triedy pre MŠ, ktorá bude situovaná na prízemí a triedy
a sociálnych zariadení, ktoré budú situované na prvom poschodí. Zároveň bude vykonaná
rekonštrukcia plynovej kotolne a ostatné nutné úpravy súvisiace s touto rekonštrukciou.
Ukončenie prác a následnú kolaudáciu sme naplánovali tak, aby k 1. septembru 2016
boli uvedené priestory k dispozícii našim žiakom v MŠ resp. ZŠ.
Na rozšírenie kapacít MŠ naša obec obdržala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR vo výške 89 000 EUR. Ostatné finančné náklady sú vyčlenené v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2016.

Komunitný akčný deň
V stredu 13. apríla 2016 v čase od 9.00 do 12.00 hod zorganizovali pri príležitosti
osláv Dňa Zeme deti Základnej školy Jána Palárika v Majcichove v spolupráci so ZŠ a MŠ
Vlčkovce a OcÚ Vlčkovce Komunitný akčný deň. Cieľom akcie bolo prostredníctvom detí
oboznámiť dospelých o separovaní a nakladaní s odpadmi s minimálnymi dopadmi na naše
životné prostredie.

Zápis do Materskej školy Vlčkovce
Prijímanie detí do našej materskej školy pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 3. a 4.
mája 2016 (utorok a streda) osobne zákonný zástupca (môže prísť aj s dieťaťom) v čase
od 15.00 do 17.00 hod. na prízemí školy.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.zssmsvlckovce.edupage.org.

„Deň Zeme“ – čistenie chotára
V sobotu 2. apríla Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia
Vlčkovce – Opoj zorganizovala, tak ako každý rok v jarných mesiacoch, spoločne s Obecným
úradom Vlčkovce, čistenie chotára po nie len našich občanoch, ktorí tam niečo po sebe
„zabudli“ alebo nechali. V rámci akcie „Deň Zeme“ sme vyzvali aj organizácie a občanov na
možnú účasť na akcii.
Poďakovanie patrí spoločnosti Farma a. s. Majcichov, ktorá poskytla traktor
a nakladač s osádkou, poľovníkom, ktorí na záver brigády pripravili výborný srnčí guláš
a občerstvenie. Okrem poľovníkov sa brigády zúčastnilo 14 občanov z našich organizácii.
Odpad bol následne odvezený na skládku spoločnosti A.S.A. Aj keď sme vzhľadom na pekné
počasie očakávali väčší počet dobrovoľníkov, tí, ktorí sa zúčastnili vyzbierali najviac
znečistené úseky, za čo patrí všetkým poďakovanie. Pričinili sa tým k zvýšeniu čistoty
v našom katastri. Dobrovoľníci našli 24 ks zabudnutých pneumatík a odovzdaných bolo 2,7
tony odpadu.
Veríme, že ten, kto sa nemohol zúčastniť si bude udržiavať čistotu a poriadok pred
svojim rodinným domom resp. pred svojim bydliskom, to by mal byť záujem nás všetkých.

...ĎALEJ INFORMUJEME...
Protihluková stena Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom
Od 1. apríla 2016 začala spoločnosť STRABAG, a. s. práce
na pokračovaní výstavby protihlukovej steny Vlčkovce –
Križovany nad Dudváhom. Práce by mali pokračovať nepretržite.
Ukončené a skolaudované by mali byť do konca roku 2016.
V súvislosti s výstavbou bude čiastočne obmedzená premávka na
rýchlostnej ceste R1 v smere Sereď – Trnava, čím môže byť
zvýšená premávka prejazdu motorových vozidiel cez našu obec.
Preto žiadame občanov o zvýšenú bezpečnosť. Zástupcovia
spoločnosti STRABAG, a. s. budú v súvislosti s výstavbou v úseku
HOT POT – LÁVKA kontaktovať vlastníkov záhrad na súčinnosť
počas výstavby.

Chodník na cintoríne
V týchto dňoch začnú práce na rekonštrukcii chodníka v areáli cintorína Vlčkovce,
čím bude obnovený chodník z dlažby v dĺžke 370 bm. Zároveň bude vykonaná príprava na
osadenie verejného osvetlenia a nového ozvučenia v areáli cintorína. Práce bude realizovať
stavebná spoločnosť Stehel Construction, s. r. o. Práce by mali byť ukončené do konca júna
2016. Keďže počas prác budú v areáli cintorína určité obmedzenia, tak žiadame občanov
o zvýšenú bezpečnosť a trpezlivosť. Uvedená stavba bude realizovaná z rozpočtových
prostriedkov obce Vlčkovce.

Workout park Vlčkovce
V športovom areáli v mesiaci máj bude realizovaná výstavba „WORKOUT PARK
VLČKOVCE.“ Po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia bude
práce vykonávať spoločnosť WODGEAR s. r. o., Vranov nad Topľou. Stavebné práce
s osadením konštrukcie by mali byť dokončené do konca mája. Po kolaudácii bude
sprístupnený verejnosti, kde môže mládež svoju silu realizovať počas cvičenia. Uvedený
projekt bude realizovaný z rozpočtových prostriedkov z obce Vlčkovce.

Rekonštrukcia Plážového volejbalového ihriska
TTSK nám v rámci projektu „Obnova volejbalového plážového ihriska v športovom
areáli TJ Vlčkovce“ poskytol dotáciu a spolu s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu
obce Vlčkovce v mesiaci máj zrekonštruujeme ihrisko. Rekonštrukciou ihriska príde k jeho
rozšíreniu, uloženiu podkladovej fólie a obnove pieskového povrchu. Zároveň budú dokúpené
siete, pásky na vyznačenie ihriska a obnova náterov konštrukcií. Obnovené ihrisko bude
možné využívať na plážový volejbal alebo nohejbal. Práce by mali byť ukončené v júni 2016.

Vidiecky dom
Práce na vidieckom dome pokračujú. Po výbere dodávateľa, ktorý uskutoční práce na
zabezpečenie statiky, obnovu fasády, rekonštrukciu okien a dverí, budú v mesiacoch máj/jún
vykonané tieto rekonštrukčné práce. Po odstránení havarijného stavu tejto časti budovy budú
pokračovať práce v interiéry. V mesiaci február sme si uplatnili žiadosť na Ministerstve
financií SR na poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu na
majetku obce. V prípade, že nebudeme úspešní náklady na rekonštrukciu budú hradené
z rozpočtu obce Vlčkovce.

Protipovodňový vozík
Na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky obdržala obec
Vlčkovce
protipovodňový
vozík.
Veríme, že uvedené zariadenia budú
využité len na prezentáciu a nebudú
musieť byť nasadené na riešenie
havarijných situácií v našej obci.
Na základe zákona, každá obec
nad 500 obyvateľov musí mať zriadený
dobrovoľný hasičský zbor, preto
pripravujeme podklady na zriadenie
dobrovoľného
hasičského
zboru
Vlčkovce, ktorý by zabezpečoval
činnosti vyplývajúce zo zákona v našej
obci.
V súčasnosti
túto
činnosť
zabezpečuje pre našu obec DHZ
Križovany nad Dudváhom, za čo im aj
touto cestou ďakujeme.

Užívanie hrobových miest na cintoríne vo Vlčkovciach
Na základe uzatvorených nájomných zmlúv z roku 2007 majú občania právo užívať
hrobové miesta. Keďže k 31. decembru končí väčšine uzatvorených zmlúv platnosť, bude
potrebné s dotknutými osobami uzatvoriť nové nájomné zmluvy na obdobie 10-tich rokov.
Návrhy zmlúv budú občanom doručené v mesiacoch september – október 2016, pričom ich
platnosť bude od 1.1.2017 s povinnými platbami na obdobie 10-tich rokov v priebehu roku
2017. Na základe novoprijatého VZN v roku 2015 boli platby za užívanie znížené
nasledovne:
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a
úhrady za služby (správa a údržba cintorína, správa a údržba komunikácie a zelene v
cintoríne, zber a odvoz odpadu z cintorína, dodávka vody) poskytované s užívaním
hrobového miesta za:
a) jednohrob vo výške 10 € na obdobie 10 rokov,
b) dvojhrob vo výške 25 € na obdobie 10 rokov,
c) trojhrob vo výške 35 € na obdobie 10 rokov,
d) detský hrob vo výške 3 € na obdobie 10 rokov ,
e) hrobka vo výške 66 € na obdobie 10 rokov,
f) predčasný nájom hrobového miesta – dvojnásobok sadzby uvedenej
v predchádzajúcich bodoch.
Zároveň chceme nájomcov hrobových miest upozorniť, že v zmysle platných
nájomných zmlúv sú povinní na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatých
hrobových miest k čomu patrí aj kosenie trávy medzi hrobmi. Obec túto činnosť napriek
tomu zabezpečuje vyžínaním ( z dôvodu úzkych priestorov) vlastnými pracovníkmi a na
náklady obce. Samozrejme, že nie je možné každé hrobové miesto – obruby a pomníky,
okrem pozametania, čistiť a leštiť tak, ako to „niektorí nájomníci požadujú.“ Keďže
v poslednom období pribúda nespokojných jednotlivcov, ktorým nie je po chuti, že obec túto
činnosť spolu so zametaním zabezpečuje, zvažujeme, že opätovne pristúpime k tomu, že zo
strany obce budeme zabezpečovať kosenie veľkých plôch cintorína, a uličky medzi hrobmi si
budú udržiavať nájomníci hrobových miest samostatne. V prípade, že okrem jednotlivcov
budú zvýšené požiadavky na nekosenie, a že si budú občania udržiavať tieto priestory sami,
prestane obec zabezpečovať vyžínanie v uličkách medzi hrobmi.

Obecné vozidlo
Na základe Darovacej zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sme
obdržali osobné motorové vozidlo FIAT SCUDO VAN 2,0 JTD, ktoré bude využité pre
zabezpečenie chodu obce, údržbu a zabezpečovanie výkonu prác na obecnom majetku.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu
V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch musí naša obec
riešiť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), do
ktorého patrí kuchynský odpad z domácností a biologický odpad
zo záhrad. Aby sme sa vyhli zvýšeným nákladom na odvoz
odpadu, navrhujeme riešiť problém tak, že sa každý vlastník
rodinného domu zaviaže, že bude kompostovať BRO na
vlastnom pozemku.
V týchto dňoch Vám bude prostredníctvom daňových
výmerov doručené do domácností aj oznámenie a čestné
prehlásenie k uvedenej skutočnosti. Obce, kde si občania sami kompostujú nemusia zavádzať
spoplatnený spôsob odpadu, za podmienky, že aspoň 50 % obyvateľov obce potvrdí
kompostovanie vlastného BRO na vlastnom pozemku, a to podpísaním čestného vyhlásenia.
Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie treba doručiť resp. osobne priniesť na Obecný
úrad. V prípade, že by 50 % občanov nesúhlasilo s touto formou likvidácie BRO, bude musieť
obec pristúpiť k zvýšeniu poplatku od roku 2017, čo by pre občanov v tejto dobe znamenalo
zbytočnú záťaž pre rodinný rozpočet.

PRIPRAVUJEME
Kultúrno-športová komisia v spolupráci s OcÚ Vlčkovce Vás srdečne pozýva na
Tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.4.2016 o 19.00 pred
M-Clubom vo Vlčkovciach. Opekačka špekačiek je zabezpečená.
Deň matiek nedeľa 8.5.2016
Deň detí sobota 4.6.2016
Vlčkovský guláš sobota 4.6.2016
Obecný deň sobota 25.6.2016
O podrobnom priebehu pripravovaných akcií Vás budeme včas
informovať.

