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Veľká noc
Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa veľkí, malí.
Dievky zas len báť sa budú,
veď svoje šaty sušiť budú.
Taká je Veľká noc,
tá má svoju čarovnú moc.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
praje
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

Základná škola s materskou školou Vlčkovce
Základná škola s materskou školou Vlčkovce pozýva budúcich prváčikov spolu
s rodičmi na zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v budove ZŠ s MŠ Vlčkovce
5. apríla 2017 (streda), od 1500h. do 1800h. Zároveň upozorňujeme, že zápis do
škôlky sa uskutoční
2. - 3. mája 2017 (utorok - streda).
Bližšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke školy
(www.zssmsvlckovce.edupage.org).
V škole sa naďalej rekonštruuje
V roku 2017 pripravujeme v škole rekonštrukciu priestorov počítačovej miestnosti s novým
interiérom. Ďalej bude rekonštruovaná kuchyňa s novým zariadením a prístavbou skladových
priestorov. Realizácia bude zabezpečená z rozpočtu obce Vlčkovce na rok 2017.
Všetko by sme chceli zrealizovať do konca augusta 2017, tak aby nový školský rok bol

zabezpečený vo vynovených priestoroch.

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 450 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

V projektoch Trnavského samosprávneho kraja sme boli úspešní...
V rámci „Poskytnutia finančných prostriedkov“ boli vypracované projekty, ktoré boli zaslané na Trnavský
samosprávny kraj spolu so žiadosťami o pridelenie dotácií v rámci nasledovných programov v zmysle
Výzvy TTSK. Úspešné projekty, na ktoré nám boli pridelené dotácie:
1. Výzva TTSK č. 1/2017
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2017.
Projekt: „Príprava a tlač publikácie Vidiecky dom vo Vlčkovciach“
Suma: 500 EUR
2. Výzva TTSK č. 3/2017
Názov programu: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK.
Projekt: „Rekondičný pobyt občanov ťažko zdravotne postihnutých a seniorov“
Suma: 600 EUR
3. Výzva TTSK č. 4/2016
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov.
Projekt: „Rehabilitačné cvičenia a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“
Suma: 600 EUR
4. Výzva TTSK č. 5/2016
Názov programu: Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2017.
Projekt: „Futbalový turnaj starých pánov Vlčkovce 2017“
Suma: 350 EUR
Za poskytnuté dotácie ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju a veríme, že budú
užitočne využité. Obec Vlčkovce sa bude na každom projekte spolupodieľať finančnými
prostriedkami z vlastného rozpočtu.

Dobrovoľný hasičský zbor Vlčkovce
Dňa 20.3.2017 sa v obci Vlčkovce uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej sa rokovalo o znovu
založení Dobrovoľného hasičského zboru obce Vlčkovce. V obci Vlčkovce bolo zriadené DHZ už v roku
1921, ale v posledných rokoch bolo nefunkčné, nečinné a nespĺňalo podmienky stanov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany. Účastníci stretnutia sa uzniesli na tom, že je potrebné zachovať históriu a tradíciu
Dobrovoľného hasičstva vo Vlčkovciach.
DPO je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením.
Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi
a živelnými pohromami.
Obec Vlčkovce podala žiadosť o dotáciu na prístavbu garáže k hasičskej zbrojnici. V súčasnosti sa
spracováva projektová dokumentácia na prístavbu garáže, čím by vznikla plnohodnotná budova na
umiestnenie pridelenej techniky, ako aj zabezpečenie činnosti DHZ.
Zároveň obec Vlčkovce podala žiadosť na zabezpečenie hasičskej techniky (hasičské vozidlo), ktoré bude
využívať DHZ na zabezpečenie svojej činnosti. V súčasnosti disponujeme s protipovodňovým vozíkom.
Na ustanovujúcej schôdzi bolo 28 členov, ktorý si zvolili nasledujúci výbor:
Predseda: Tomáš Bočko st., Podpredseda – veliteľ: Ivan Mizera, Tajomník: Mgr. Marek Kráľovič,
Preventivár: Dominik Hulík, Referent mládeže: Lucia Falathová, Miriam Šulcová, Strojník: Jozef
Miklovič ml., Pokladník: František Sabo, Revízor: Ing. Ľuboš Šuran.
Veríme, že DHZ Vlčkovce sa postupne vypracuje na plnohodnotnú organizáciu a bude zabezpečovať
potrebné úlohy.
Predseda DHZ

Tomáš Bočko

V obci sa naďalej buduje, rekonštruuje, zveľaďuje
Protihluková bariéra
V roku 2015 sa začalo s výstavbou protihlukovej bariéry na R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom. V období (júl
2016 – marec 2017) boli práce na stavbe prerušené. O stanovisko sme požiadali Ministerstvo dopravy a Národnú
diaľničnú spoločnosť. Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo stanovisko k dokončeniu predmetnej stavby.
Pokračovanie vo výstavbe protihlukovej bariéry na R1 sa začne od 22.4.2017. Koniec výstavby je v zmysle
harmonogramu prác stanovený na október 2017. Veríme, že dokončenie prispeje k zvýšeniu kvality života v našej
obci.
Kamerový systém
Obci Vlčkovce bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pri
poškodení majetku obce a občanov Vlčkoviec slúži kamerový systém na odhalenie páchateľov. Je plnohodnotne
využívaný a záznamy sú poskytované Policajnému zboru SR. Realizácia rozširovania kamerového systému bude
prebiehať aj v roku 2017.
Na základe výzvy na rok 2016 bola spracovaná dokumentácia na rozšírenie kamerového systému v našej obci
„Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a majetku obce Vlčkovce – znižovanie kriminality rozšírením kamerového
systému v obci Vlčkovce 2016“. Uvedenú agendu zastrešuje Rada vlády pre prevenciu kriminality. V mesiaci marec
2017 bola podpísaná zmluva medzi Okresným úradom Trnava a obcou Vlčkovce o poskytnutie dotácie 9000 €. Obec
Vlčkovce vyčlení z vlastného rozpočtu minimálne 5000 € na zabezpečenie uvedeného projektu, čím sa rozšíri
monitorovaná plocha verejných priestranstiev a objektov obce.
Optický internet
Obec Vlčkovce prináša možnosť zavedenia optického internetu. V prípade dostatočného množstva záujemcov o
službu budú v obci Vlčkovce natiahnuté optické vedenia a následne bude možnosť pripojenia klientov na optickú
sieť.
Momentálne
prebieha
na
Facebook-u
„zbieranie
like-ov“
na
stránke:
https://www.facebook.com/Optick%C3%BD-internet-v-obci-Vl%C4%8Dkovce-368453266836868/?fref=ts
Touto stránkou sa obec snaží získať čo najviac záujemcov o optický internet vo Vlčkovciach. Ak stránka dosiahne
minimálnu hranicu 150 like-ov, do dvoch mesiacov sa začne pracovať na spracovaní príslušných zmlúv
a legislatívnych záležitostí a následne na umiestňovaní optickej kabeláže v obci a po zrealizovaní bude možné
pripájanie klientov.
Viac informácií sa dozviete na uvedenej stránke. Následne budú o podrobnostiach všetci občania Vlčkoviec
informovaní.
Zberný dvor
Na základe predloženej žiadosti našej obce na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré vypísalo
výzvu pre Operačný program „Kvalita životného prostredia“ o nenávratný finančný príspevok, sme dňa 21.11.2016
obdržali rozhodnutie MŽP SR ako Riadiaceho orgánu pre operačný program kvalitu životného prostredia. Obci
Vlčkovce bola schválená žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku maximálne 267 681,86 EUR
(95%) so spolufinancovaním obce Vlčkovce 14 088,52 EUR (5%), z celkových oprávnených výdavkov vo výške
281 770,38 EUR.
V súčasnosti riadiaci orgán pripravuje zmluvu s obcou Vlčkovce a po podpise zmluvy sme pripravený na realizáciu
výstavby zberného dvora Vlčkovce. V rámci uvedeného finančného príspevku bude realizovaná stavebná časť celého
zberného dvora, ako i príslušné technické vybavenie (traktor, nakladač, vlečka, nosič kontajnerov, kontajnery, váha,
drvič).
V rámci rozpočtu na rok 2017 sme si vyčlenili príslušné finančné prostriedky a zberný dvor by sme chceli vybudovať
a kolaudovať do konca roka 2017. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania s predpokladaným
začiatkom výstavby v máji 2017.
Rekonštrukcia chodníka v úseku č. d. 183 - 233
Obec Vlčkovce v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 vyčlenila finančné prostriedky na skvalitnenie cestnej
infraštruktúry (chodníkov a komunikácií). Na základe odsúhlasenia poslancov OZ bola na tento rok vyhodnotená
a do rekonštrukcie zaradená časť chodníka a to úsek na hlavnej ulici od sochy sv. Jána Nepomuckého, až po
križovatku (č. d. 183 – č. d. 233). Práce začnú od 3.4.2017 realizovať spoločnosť Stehel Contruction, s.r.o. Šintava.
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zvýšenie bezpečnosti počas prác, z dôvodu, že môžete v čase výstavby
prechádzať po stavenisku, nakoľko realizáciu prác nie je možné zabezpečiť s celkovým vylúčením dopravy
a prechodu najmä vlastníkov priľahlých nehnuteľností. Zároveň je potrebné prispôsobiť jazdu a najmä parkovanie
motorových vozidiel k danej situácii a neparkovať počas výstavby na vjazdoch v celom danom úseku stavby, aby
nedošlo k poškodeniu majetku občanov a nebránili výkonu stavebných prác.

Uskutočnilo sa
Vlčkovská klobása 2017
V sobotu 11.2.2017 sa v priestoroch kultúrneho domu vo
Vlčkovciach od 16.00 hod. do neskorých večerných hodín
uskutočnil VII. ročník súťaže Vlčkovská klobása 2017,
ktorú každoročne organizuje obec Vlčkovce v spolupráci
so spoločnosťou PROGAST, s.r.o. sídliacou v našej obci,
ktorá sa zaoberá výrobou korenín a aditív najmä pre
mäsopriemysel. Aj napriek tomu, že súťaž nesie názov
Vlčkovská, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch sa jej
zúčastnili i cezpoľní z blízkeho okolia, ale zastúpené boli i
vzorky z okolia Galanty, Veľkého Krtíša a Lučenca.
V tomto ročníku bolo hodnotených celkom 42 vzoriek.
Akcie sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Ing. Augustín
Hambálek.
Samotná súťaž pozostáva z hodnotenia kulinárskych produktov – klobás rôzneho druhu, ktorú hodnotia
samotní účastníci pričom jednotlivým vzorkám prideľujú príslušné body, a to podľa farby, vône, chuti a
celkovému vzhľadu, pričom každý porotca môže udeliť max. 20 bodov. Súťaž je anonymná a výsledné
poradie sa určí na základe celkového počtu získaných bodov. V tomto ročníku sa nám aj vďaka sponzorom
podarilo oceniť prvých 6 účastníkov podľa poradia: 1. Zaťko Marián (14,76 b.), 2. Zaťko Dušan (14,46
b.), 3. Lörinc Kristian (13,84 b.), 4. Dupkala Jozef (13,56 b.), 5. Černý Stanislav (12,70 b.), 6.
Dobrovodský Ľubomír (12,58 b.). Zároveň je určená odborná porota, ktorá samostatne vyhodnotí
jednotlivé vzorky a vyberie z ich pohľadu najlepšiu vzorku klobásy, ktorá získa Cenu starostu, taktiež
s príslušným ocenením. V tomto ročníku súťaže získala Cenu starostu podľa hodnotenia odbornej poroty
vzorka Stanislava Černého (17,82 b.). Víťazi si so sebou odniesli nielen pohár a diplom ale i vecné ceny,
ktoré môžu využiť pri príprave klobás (koreniny, marináda ale i zmes korenín pod názvom Vlčkovská
klobása, ktorú pripravila vo svojom portfóliu spoločnosť PROGAST, s. r. o. a to až na 200kg klobás).
Ako každoročne musela byť klobásková chuť vyrovnávaná vynikajúcimi zákuskami od pani starostovej,
ale aj kapustnicou a iným občerstvením, ktoré pripravil organizátor.
Ďakujeme ďalším sponzorom, ktorí prispeli na ocenenie súťažiacich svojimi produktami. Okrem Progast,
s.r.o. to boli Mäsovýroba Brocka, Mäsovýroba Pata, Mäsovýroba Váhovce, Jozef Futas, Stehel
Construction, Ferdinand Nemetz, obec Vlčkovce. Ceny odovzdal zástupca spoločnosti Progast, s.r.o.
a starosta obce Vlčkovce.
Účastníci z uvedenej akcie prispeli svojim individuálnym dobrovoľným výťažkom pre ZŠ s MŠ Vlčkovce
vo výške 600€, ktoré budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu žiakov v ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Už teraz sa tešíme na 8. ročník, ktorý sa uskutoční vo februári 2018.

Pochovávanie basy
Sobota pred popolcovou stredou je dňom, kedy sa v našej obci
lúčime s končiacim sa fašiangovým obdobím. Inak tomu
nebolo ani tento rok. Už pred poludním v sobotu 25. februára
2017
prechádzal,
zubatým
slnkom
zaliatymi ulicami, sprievod masiek - našich chlapcov z TJ,
ktorým do tanca aj do spevu hral p. Halan s harmonikou.
Vo večerných hodinách vystúpila v kultúrnom dome spevácka
skupina Vlčkovanka s krátkym kultúrnym programom a
tradičným aktom pochovania basy. Do tanca hral DJ hity, ktoré
prítomných roztancovali a zabávali do neskorých nočných
hodín.
Vytancovaní a vyspievaní sme vstúpili v stredu 1. marca do obdobia pôstu, ktorý skončí Veľkonočnými
sviatkami.

Cesta k zlepšovaniu životného prostredia v obci
Každý človek na planéte Zem by mal myslieť na to, že
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a mal by sa venovať
otázkam životného prostredia a chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
V našej obci na našu planétu nezabúdame a každoročne sa jej
patrične venujeme. Nesústredíme sa na konkrétny deň, ale
v mesiacoch marec – apríl 2017 obec Vlčkovce a najmä
Poľovnícke združenie Vlčkovce – Opoj v spolupráci
s občanmi Vlčkoviec a ďalšími organizáciami zorganizovalo
brigádu „Čistenie obce“. Očakávali sme vyššiu účasť, najmä
členov našich spoločenských organizácii, ktoré čerpajú
dotácie, ale i ostatných občanov, ktorým záleží na životnom
prostredí. Kto sa nezúčastnil prišiel o veľa, krásne slnečné počasie, prechádzku po vlčkovskom chotári,
dobrý pocit pomôcť životnému prostrediu, vynikajúci guláš, ktorý pre všetkých s občerstvením pripravili
poľovníci PZ Vlčkovce - Opoj. Tejto brigády sa zúčastnila aj Farma Majcichov a.s., ktorá poskytla
techniku. Vyzbieralo sa 5,7 tony odpadov a o ich vývoz a likvidáciu sa postarala Obec Vlčkovce.
Čistenie bolo zamerané najmä na extravilán, kde pri poľných cestách odkladajú niektorí nezodpovední
občania rôzne druhy odpadov, ktoré by mali skončiť na zberných dvoroch, resp. na legálnych skládkach
odpadu.
Okrem čistenia chotára si obec Vlčkovce skrášli svoje
okolie výsadbou stromkov, kríkov pri starej ceste
(takmer 200 stromkov a 150 kríkov), čím obec prispeje
k zvýšeniu kvality životného prostredia a zároveň
poslúžia ako ochrana pre zver a vtáctvo. Nahrádza sa tým
z časti zelená plocha za odstránené stromy, ktoré boli
vyrúbané na základe požiadaviek novej výstavby,
stromov, ktoré boli suché, resp. boli zlikvidované ako
invazívne dreviny.
Zároveň členovia PZ Vlčkovce – Opoj vykonajú ďalšiu
samostatnú výsadbu stromov a kríkov v rámci
vetrolanov pri poľných cestách ako protierózne
opatrenia, pre zlepšenie životného prostredia.

Ochutnávka vín
V dňoch 24. - 25.3.2017 sa uskutočnil 45. ročník Degustácie vín Vlčkovce 2017. Tradičná akcia, ktorú
organizuje Spolok záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce v spolupráci s obcou Vlčkovce bola
vyhodnotená na veľmi dobrej úrovni aj v tomto roku. Boli vytvorené tri komisie, ktoré tento rok hodnotili
113 vzoriek vín, z toho 74 bielych, 24 červených a 15 ružových vín. Celkovo bolo udelených 17 zlatých,
56 strieborných a 27 bronzových medailí (podrobné vyhodnotenie je možné k nahliadnutiu na stránke
www.obec.vlckovce.sk)
Najvyššie hodnoteným vínom degustácie bol Alibernet – výber z hrozna, ročník 2016, červené, od Ivana
Čapičíka zo Zelenča. Šampiónom červených vín bol Alibernet – akostné, ročník 2016, od Stanislava
Belicu z Dolných Orešian. Šampión bielych vín bolo Veltlínske zelené – kabinetné, ročník 2016, od Pavla
Hrčku z Križovian. Šampiónom ružových vín sa stal Caberner Sauvignon – neskorý zber, ročník 2016, od
Mariána Repáňa z Modranky. Za Najlepšie vlčkovské biele víno bol vyhodnotený Chardonnay – výber
z hrozna, ročník 2016, od Petra Uhroviča a Najlepším vlčkovským červeným vínom sa stal Merlot –
neskorý zber, ročník 2016, od Viliama Gingu.
Víťazi jednotlivých kategórií si okrem diplomov a plakiet odniesli aj drobné vecné ceny.

PRIPRAVUJEME „VLČKOVSKÝ KALENDÁR 2018“
V roku 2015 som sa Vám pokúsil priblížiť históriu Vlčkoviec prostredníctvom kalendára, kde sa mi
podarilo zozbierať viaceré staré fotografie z našej obce. Následne mi niektorí naši spoluobčania ale aj rodáci
poskytli ďalšie fotografie. Keďže v roku 2018 si naša obec bude pripomínať viacero významných výročí,
rozhodol som sa pripraviť ďalšie vydanie „Vlčkovského kalendára 2018“. Hoci už v súčasnosti disponujem
s dostatočným počtom fotografií, vyzývam všetkým občanov ale i rodákov Vlčkoviec, ktorí majú a sú
ochotní poskytnúť (zapožičať) fotografie, kontaktujte ma na č.t. 0905758855, 0335584037,
resp. starosta@vlckovce.sk, sekretariat@vlckovce. Keďže je potrebný určitý čas na spracovanie, žiadam
Vás o doručenie fotografii do 30.4.2017.
Poskytnite krásy Vlčkoviec a Vlčkovančanov zo svojich šuflikov a albumov aj pre ostatných, ako
pripomienku na doby dávno minulé, aby si mohli všetci zaspomínať na objekty a obdobia zo života
Vlčkoviec. Verím že aj s Vašou spoluprácou sa mi podarí spracovať ďalší pekný kalendár o našich
Vlčkovciach. Už vopred ďakujem všetkým za spoluprácu.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

UPOZORNENIA PRE OBČANOV
Dane z nehnuteľností
Oznamujeme všetkým vlastníkom nehnuteľností, že v najbližších dňoch im budú doručené
Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti za rok 2017.
Upozorňujeme občanov, že na základe aktualizácie leteckých snímok katastrálneho územia
obce Vlčkovce bude obec ako správca dane z nehnuteľností vykonávať
porovnanie týchto údajov s údajmi daňovníkov v priznaniach za daň z nehnuteľností
a následne pri zistení nesúladu budú daňovníci vyzvaní k zjednaniu nápravy.
V prípade, že ste doposiaľ nenahlásili zmeny vo výmere pozemkov alebo stavieb (za stavby sú považované
aj drobné stavby plniace doplnkovú funkciu ako napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, stavby
na chov drobného zvieratstva a pod.) je možné to napraviť podaním dodatočného priznania, čím predídete
možným sankciám, ktoré pri zistení nezrovnalostí musí správca dane uložiť.
Deratizácia objektov
Obec Vlčkovce oznamuje všetkým občanom a podnikateľom, že na základe výzvy Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je potrebné vykonať deratizáciu - reguláciu živočíšnych
škodcov v termíne od 3.4. do 14.5.2017. Deratizácia v réžii samosprávy sa bude týkať objektov, ktoré obec
vlastní alebo spravuje.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných hlodavcov, ako sú potkany a myši, ktoré sa rýchlo
premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení u zvierat či ľudí. Deratizáciu vykonávajú obce,
právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia i samostatné fyzické osoby.
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch
určených na podnikanie, v suterénnych a pivničných priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby a pod.
Populácia škodlivých hlodavcov sa pravidelne reguluje deratizáciou najmenej dvakrát do roka biocídnymi
prípravkami určenými na likvidáciu škodcov. Právnické osoby a podnikatelia vykonávajú deratizáciu
prostredníctvom oprávnených firiem, občania môžu deratizovať aj svojpomocne s využitím schválených
biocídnych prípravkov. Pri fyzických osobách (občanoch) sa deratizácia týka pivničných a prízemných
priestorov bytových alebo rodinných domov, ako aj pozemkov a objektov využívaných na chov
hospodárskych zvierat.

