2/2012
Prívod vody a budovanie
obecného vodovodu vo Vlčkovciach
Váţení občania!
Obec Vlčkovce v snahe s dostatočným predstihom informovať
svojich občanov o základných otázkach, súvisiacich s realizáciou
projektu – Vodovod Vlčkovce, predkladá občanom nasledovné
informácie:
v prvej fáze prác sa realizuje hlavný privádzač vody, v ktorého trase
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(Kriţovany n/D – Vlčkovce – Opoj) bude uloţená súbeţne i časť
rozvodov vodovodu Vlčkovce. Jedná sa o trasu úseku od domu Jozefa

Povinnosti občanov

Kalivodu, č. 83 – rozkopávka miestnej komunikácie Záhumenská,
smerom ulička k M-Clubu, kde sa odbočí – rozkopávka asfaltovej
plochy pred M-Clubom – v zelenom páse medzi kanalizáciou a stĺpmi el. vedenia po dom č. 163;
ďalej v zelenom páse medzi stĺpmi el. vedenia a chodníkom pred domom č. 173 (p. Magulová),
v chodníku pri autobusovej zástavke aţ po dom p. Mihálika (č. 176) v cestnom rigole po uličku pri
sv. Jánovi, následne v cestnej priekope (zelenej ploche) aţ po dom p. Jurkoviča (č. 218), podtláčka
pod cestou III/05132 do uličky s vyústením medzi sochou Panny Márie a miestnou komunikáciou
s pokračovaním v zelenej ploche vedľa asfaltu s odbočením pri dome p. R. Blaţeka (č. 231)
s pokračovaním v zelenej ploche po kriţovatku pri dome p. Marušiakovej (č. 225), s odbočením
vpravo – rozkopávka komunikácie a chodníka od domu Šulkových (č. 237 ) aţ po dom r. Blahovej
(Kriţovany n/D, č. 228).
OcÚ pripravuje písomnú informáciu pre občanov Vlčkoviec, ktorá bude doručená do domácností
a následne na to zvolané verejné zhromaţdenie občanov, kde budú poskytnuté podrobné
informácie k ţiadostiam.
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 470 ks, Kontakt: tel: 033/55 84 037,
fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

Ako sme stavali máj
Aj tento rok sme v posledný aprílový večer boli svedkami stavania mája v našej obci. Máje boli známe už v antike.
Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý
rast. V neskorších časoch zase zvykli mládenci stavať máje svojim dievčatám. Boli symbolom života, a podľa tradície mali byť
dievčence vďaka tomu pekné, štíhle a zdravé.
Preto na tradičnom mieste v strede dediny oproti M-Clubu postavili naši
chlapci (regrúti 1994) pekný máj. Podarilo sa im to tak ako každý rok – bez
akejkoľvek techniky, iba poctivo ručne. Počasie nám v tento deň prialo, preto bolo pre
všetky deti nachystané opekanie špekáčikov. Pre tých hladnejších bol nachystaný
guláš od Ludvik teamu (víťazný tím I. ročníka Vlčkovský guláš) a cigánska pečienka
a ďalšie občerstvenie, ktoré zabezpečil M-Club.
O sprievodný kultúrny program sa postarala naša VLČKOVANKA, a neskôr
sa rozbehla zábava, ktorú mal na starosti DJ Roman v spolupráci s M-Clubom.
Zúčastnení teda mohli zažiť príjemný večer v kruhu svojich známych.
Akciu zabezpečil Obecný úrad Vlčkovce prostredníctvom kultúrnej komisie
OZ Vlčkovce, TJ Vlčkovce v spolupráci s M-Clubom.
Poďakovanie patrí poslancom OZ Vlčkovce, TJ Vlčkovce, M-Club, hudobnospeváckej skupine Vlčkovanka.

Deň matiek v našej obci
Druhú májovú nedeľu tohto roku sme si pripomenuli azda najvýznamnejšiu osobu každého človeka – mamu.
Tento krásny májový sviatok ma veľmi dlhú históriu a jeho korene siahajú až do Anglicka v 16. storočí. Vtedy sa
tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek a oslavoval sa na počesť všetkých anglických matiek v období 40denného pôstu pred Veľkou nocou. V 50. rokoch v bývalom Československu boli oslavy Dňa matiek nahradené oslavami
Medzinárodného dňa žien. Iba v niektorých rodinách sa udržiavala tradícia májovej nedele. Slobodne sme sa k oslavovaniu
Dňa matiek vrátili až po roku 1989.
Pri tejto príležitosti sa konali v nedeľu 13. mája v sále Kultúrneho domu ako každý rok oslavy Dňa matiek.
Milým príhovorom otvorila slávnostný program pani Darina Marušiaková a hneď po nej nám predniesol peknú
básničku Miško Bilčík. Nasledoval príhovor pána starostu a potom sa javisko Kultúrneho domu zaplnilo našimi najmenšími.
Deti z Materskej školy vo Vlčkovciach predniesli nachystané básničky, a potom za gitarového doprovodu pani učiteľky
zaspievali spoločnú pieseň, v ktorej sa znelo „Mama ľúbim ťa.“
Po škôlkaroch nastúpili na pódium naši žiaci Základnej
školy. Pripravenými scénkami, básničkami a piesňami poďakovali
svojim mamkám za lásku a opateru. Program bol výborne
pripravený a nielenže vyčaril všetkým prítomným úsmev na tvári,
pri poslednej piesni sa mnohým zaleskli v očiach aj slzy dojatia.
Po slávnosti čakala naše mamy a staré mame pozornosť
v podobe kvietkov, ktoré im v mene Obecného úradu a OZ
odovzdali naši poslanci Rudolf Bott, Michal Bilčík a Miroslav
Falath spolu so starostom Ivanom Dobrovodským.
Na záver chceme povedať jedno veľké ďakujem našim
najmenším za krásny kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili.
Ďakujeme samozrejme a pani učiteľkám ZŠ a MŠ za prípravu
a vedenie našich škôlkarov a žiakov.
A najväčšie ĎAKUJEM patrí našim mamkám, starým mamám za to, že ich máme, tak ako sa spieva v jednej pesničke:

„Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj
za život môj.“

9. 6. 2012

Sobota plná akcií

Druhú júnovú sobotu sme sa mohli kultúrne aj športovo vyţiť na našom vlčkovskom ihrisku, pretoţe
v tento deň sa spojili tri skvelé a zaujímavé akcie a ruka v ruke vytvorili záţitok pre deti, rodičov aj starých
rodičov.
Obec Vlčkovce na tento deň nachystala kaţdoročné oslavy Medzinárodného dňa detí pre našich
najmenších. K tomu sa pridala Západoslovenská energetika ako organizátor súťaţe „Rodinný futbal“. A obecný
úrad k tomu všetkému ešte pridal kulinársku akciu – II. ročník súťaţe Vlčkovský guláš. Všetky akcie mohli byť
úspešné len dobrou spoločnou organizáciou obce Vlčkovce, poslancov OZ Vlčkovce, TJ Vlčkovce ako i ďalších,
ktorým patrí poďakovanie v závere.

Rodinný futbal
Akcia „Rodinný futbal“ prebehla v doobedných
hodinách v rámci osláv Medzinárodného dňa detí. Súťaţ
zorganizovala spolu so Západoslovenskou energetikou
Obec Vlčkovce a TJ Vlčkovce. Zúčastnilo sa jej 32 rodín,
z ktorých kaţdá zostavila trojčlenné muţstvo za
podmienky, ţe jeden člen bude ţena.
Súťaţ pozostávala z kopania lopty na bránku do
rôzne bodovaných otvorov. Kaţdý člen z druţstva mal
jeden pokus a vţdy súťaţili dve rodiny proti sebe. Ten
kto získal viac bodov postúpil do ďalšieho kola. Takýmto
vyraďovacím spôsobom sme z 32 druţstiev uţ po 60
minútach poznali mená štyroch najlepších rodín a to
rodina Šturdíková, Kollárová, Retzerová, Baňasová.
Nakoniec do finále postúpili rodiny Šturdíková
a Kollárová a po napínavom súboji sa Šturdíkovci
umiestnili na prvom víťaznom mieste. Výhra, ktorú

získali bola viac neţ zaujímavá – 90 dní plynu zdarma od
Západoslovenskej energetiky. Všetky štyri rodiny
zároveň obdrţali vecné ceny od Západoslovenskej
energetiky.
Vďaka tejto početnej účasti podujatie prebehlo
podľa stanovených pravidiel, a naša obec môţe predloţiť
ZSE ţiadosť o grantovú dotáciu (podmienkou bolo 32
druţstiev za obec) na podporu mládeţníckeho futbalu,
ktorá musí obsahovať – účel vyuţitia prostriedkov,
obdobie realizácie, formu propagácie predmetu dotácie.
V závislosti od uvedeného bude obci udelený grant vo
výške 2000 – 2500 Eur. Uvedená ţiadosť bola obcou
pripravená
a spracovaná
a po
jej
odobrení
Západoslovenskou energetikou budú tieto prostriedky
vyuţité na zlepšenie infraštruktúry v rámci športového
areálu.

Preto ďakujeme všetkým zúčastneným rodinám: r. Štefunková, r. M. Falatha, r. Richtáriková, r. Bilčíková, r. A.
Dobrovodského, r. Bočková, r. Vidličková, r. Malovcová, r. Kubíčková, r. Šturdíková, r. Bobáková, r. Kubovová, r. Drobná,
r. Cabadajová, r. P. Repiského, r. Piknová, r. Antalová, r. Šuranová, r. T. Falatha, r. Holovičová, r. Retzerová, r. Danová, r.
Hrtánková, r. Verbičová, r. P. Kollára, r. Orlovská, r. Bubláveková, r. Baňasová, r. Ničová, r. Vojčíková, r. Kvetanová.
Veríme, ţe sa nám i v budúcnosti podarí zapojiť do športových aktivít čo najviac účastníkov nielen mladšej ale
i staršej generácie.

Medzinárodný deň detí
Tak ako kaţdý rok, obec Vlčkovce v spolupráci s poslancami OZ,
rodičmi, ZŠ a MŠ Vlčkovce, TJ Vlčkovce zorganizovala športovo – zábavnú
akciu „Medzinárodný deň detí 2012“. Detičky sa opäť mohli stretnúť
v areáli TJ Vlčkovce, kde ich v tento deň aj napriek miestami
nepriaznivému počasiu čakali súťaţe a rôzne vecné ceny.
O súťaţný program sa postarali rodičia našich detí, poslanci OZ
a pracovníci OcÚ a naši najmenší si vďaka tomu mohli vyskúšať klasické
disciplíny ako beh vo vreci, beh s fúrikom ale aj letné lyţovanie a pod.
Kaţdé dieťa nakoniec dostalo balíček so sladkosťami, ktoré zabezpečil OcÚ
Vlčkovce v spolupráci so sponzormi. Po súťaţiach si mohli deti pozrieť
ukáţky z práce policajných, bezpečnostných a hasičských jednotiek.
Policajti predviedli okrem svojej techniky – vozidlá, motocykel, výstroj aj
ukáţky z poslušnosti sluţobných policajných psov. Pyrotechnici zase predviedli ukáţku likvidácie výbušnín a ich výzbroj
a pomôcky. Taktieţ svoju techniku prezentovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Kriţovany n/Dudváhom.
Odváţnejšie deti si dokonca túto náročnú a zodpovednú prácu mohli aj vyskúšať.
Deti sa mohli povoziť na štvorkolkách, koníkoch, zvečniť sa s lišiakom z Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá pri
prezentácii rozdávala deťom darčeky a 10 dospelých bolo vylosovaných v rámci tomboly, ktorú zabezpečila PSS Trnava.
Deti si tieţ okrem balíčkov mohli vychutnať, nanuky, pukance a cukrovú vatu, ktorú zabezpečil OcÚ pre všetkých.
V mene OcÚ ďakujeme všetkým zúčastneným, organizačnému tímu ale najmä sponzorom za ich finančnú,
materiálnu, technickú a organizačnú pomoc a spoluprácu.

Vlčkovský guláš 2012
Dňa 9. 6. 2012 sme mohli zaţiť uţ druhý ročník výbornej kulinárskej súťaţe „Vlčkovský guláš“. Počasie
nám síce v tento deň v závere veľmi neprialo, ale napriek tomu všetky súťaţné druţstvá navarili plný kotlík
dobrého gulášu a celá súťaţ prebehla bezproblémovo. Oproti minulému roku sa jej zúčastnilo o dve druţstvá
viacej, takţe celkovo sa na štarte stretlo 14 súťaţných muţstiev. Variť sa začalo o 12.00 hod a uţ o štyri hodiny
neskôr sa mohli porote odovzdať vzorky na degustáciu.
Nezávislá 5-členná komisia, ktorej predseda bol poslanec NR SR Ing. Marián Kovačócy, prideľovala
a hodnotila jednotlivé vzorky zodpovedne. Svoj komentár prezentoval aj p. Kopúnek, šéfredaktor Trnavského
hlasu, ktorý spracoval podrobnú dokumentáciu – fotogalériu, ktorá bude zverejnená na stránke
www.vlckovce.sk. Kaţdé druţstvo mohlo získať maximálne 100 b. (5 x 20 b.). Hodnotila sa vôňa (1-3b.), chuť
(1-5b.), vzhľad (1-5b.) a celkový dojem z gulášu (1-7b.). Prvé dva guláše
boli jednoznačné. Ludvik team potvrdil svoje kvality (veď chodia po
súťaţiach nielen v rámci okresu TT), navaril hovädzí guláš a obhájil ním
prvenstvo z minulého roka. Zahanbiť sa nedali ani ostatné druţstvá. Na
druhom mieste skončilo druţstvo T. R. I., ktoré pripravilo divinový guláš
z daniela.
O treťom mieste musel byť „rozstrel“ nakoľko guláše Poľovníkov
a Koskárov získali rovnaký počet bodov. V rozstrele sa porota priklonila
v pomere 4:1 a posunula na tretie miesto guláš, ktorý varili „Poľovníci
a Ja“ z diviny a hovädzieho mäsa.

Prvé tri druţstvá získali víťazné poháre a vecné
ceny, ktoré pre víťazov venovali:
víťazné poháre – Obecný úrad Vlčkovce
koreniny –balíky – Progast, s. r. o.
kartón vína – Ing. Ivan Dobrovodský
kartón Hubert – Ferdinand Nemetz Sereď
súdok piva – M-Club Vlčkovce

Ceny odovzdávali a úspešných dekorovali:
Ing. Marián Kovačócy – poslanec NR SR
MUDr. Darina Marušiaková – poslankyňa
OZ Vlčkovce
Ferdinand Nemetz – člen poroty
Tomáš Bočko – člen poroty

Počas hodnotenia vzoriek svojim vystúpením aj napriek nepriaznivému počasiu spríjemnila popoludnie
naša hudobno-spevácka skupina Vlčkovanka.
Záver nám trocha pokazilo počasie, avšak neodradilo aktérov varenia ani návštevníkov a dobrá
informácia bola, ţe na záver bol všetok guláš zjedený. To nás motivuje k tomu, ţe v úspešných akciách je
potrebné aj v budúcom období pokračovať a preto STRETNEME SA O ROK PRIATELIA na III. ročníku
Vlčkovského gulášu. Takţe máte moţnosť uţ teraz pripravovať nové recepty.
Pán Vladimír Šturdík spracovával priebeţnú dokumentáciu z jednotlivých akcií. Bude zverejnená na
web stránke obce Vlčkovce, kde si môţete oţiviť atmosféru z príjemného preţitia soboty 9. 6. 2012 vo
Vlčkovciach.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Názov družstva
miesto – LUDVIK TEAM (Malovec, Sadloň, Mezei)
miesto – T. R. I. (Richtárik, Kalivoda R., Štefunko I.)
miesto – POĽOVNÍCI A JA (Kabát, Lisický M., Kollár V.)
miesto – KOSKÁRI (Bartoš, Královičová, Šéryová)
miesto – SALÁMA (Ladislav Matušík a spol.)
miesto – GAŠPARÍKOVCI (Krištofík, Krištofíková, Korytár)
miesto – FISHING GULAS TEAM (Doktor M. a ml., Vaško V. )
miesto – VLČÁCI (Kalivoda M., Holovič R.)
miesto – AMIGOS (Repiská M., Repiský P, Štefunko Z.)
miesto – TLSTÉ S CHUDÝM (Košťál, Kollár, Turanský)
miesto – VLČKOVSKÍ KOVBOJI (Kucman, Gerula, Černý)
miesto – HORNÁCI (Jakubech J., Vidlička R., Sivák Ľ.)
miesto – KLIMATIZÉRI (Hradský P., Švehla M.)
miesto – BYTOFKÁRI (Muška, Hečková, Pribila, Pribilová, Lenhardt)

Názov gulášu
Počet bodov
Farkašínsky šampión
85 b.
Vlčkovské tajomstvo
81 b.
Funglový guláš
69 b.
Pravý koskársky I.
68 b.
Salámový guláš
65 b.
Gašparíkov guláš
62 b.
Hovädzí guláš
59 b.
Bohovský guláš
58 b.
Vlčkovský kotlík
56 b.
Klasik II.
56 b.
Kovbojský guláš
52 b.
Viedenský guláš
49 b.
Bio guláš
44 b.
The Gulash
37 b.

Veľká vďaka za celé organizačné zabezpečenie patrí poslancom OZ, Obecnému úradu
Vlčkovce, TJ Vlčkovce. Ďakujeme samozrejme aj sponzorom, ktorí celú akciu podporili finančne,
materiálne, technicky a organizačne:
IRIS IDENT Banská Bystrica, AGE COLOR
Piešťany, Ing. Blaţej Varinský, MOD VLČKOVCE, M
CLUB VLČKOVCE, NEMETZ s. r. o. Sereď, OMV
VLČKOVCE, PROGAST s. r. o., Klub policajtov KPOL 21,
Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, Komplexná centrálna
záchranná sluţba Gabčíkovo, Dobrovoľný hasičský zbor
Kriţovany n/D, Pekáreň Takáč a syn Trnava, A. S. A.
Trnava, Prvá stavebná sporiteľňa, Mabonex Piešťany,
Cukrová vata B&M, Trnavský hlas extra, Agropret Pultz,
Track servis – Vlčkovce –, Jozef Martinus, I.D.C. Holding,
PZ Dubník – Šintava, KOFOLA, SIMEA Piešťany, KH
Technik Trnava, Slovenské elektrárne, Baurizol s. r. o.
Galanta, DOVLA V. Šturdík, p. Marián Solárik, p. Róbert
Urban, p. Stanislav Bobek, p. Gabriel Janík, p. Jozef Stehel.

Víťazný Ludvik team

Ocenení boli aj naši najmenší športovci
Súťaţ futbalistov ţiakov skončila uţ 2. 6. 2012 posledným zápasom
a ţiaci TJ Vlčkovce si víťazstvom domov prevzali pohár Oblastného
futbalového zväzu Trnava za I. miesto – víťaz Oblastná súťaţ skupina „A“.
Ešte jedno ocenenie a poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce bolo
naplánované na spoločné akcie 9. 6. 2012. Starosta obce Vlčkovce
poďakoval všetkým ţiakom TJ Vlčkovce (aj keď sa niektorí nemohli
zúčastniť) a vedúcemu muţstva p. D. Malovcovi odovzdal pohár pre víťaza
a zároveň všetkým futbalistom spomienkovú trofej na sezónu 2011/2012.
A nakoniec starosta odovzdal pohár pre najlepšieho strelca (43
gólov) a zároveň najlepšieho hráča sezóny Braňovi Hrtánkovi.
Keďţe štyria hráči opúšťajú svoju kategóriu a postupujú vyššie TJ
Vlčkovce im venovala sadu dresov a drobné prezenty za vzornú reprezentáciu.
Veríme, ţe našim ţiakom príde v novej sezóne po postupe do vyššej súťaţe aj nová výstroj a pomôcky k tréningu,
ktoré budú zakúpené na základe dotácie z VÚC Trnava a OcÚ Včkovce – ktorá bola odsúhlasená a to vo výške takmer
1000 Eur.

Primície vo Vlčkovciach
V sobotu 23. júna slávil náš novokňaz Ľuboš Matúš prvú svätú omšu vo
svojej rodnej farnosti Vlčkovce. Táto udalosť prijatia sviatosti kňazstva bola pre
našu obec veľmi výnimočná. Nič také sme u nás ešte nezaţili. Slávnosť primícií
začala na dvore rodičovského domu, kde po poţehnaní od rodičov bol oblečený
do kňazského rúcha. Potom sa v sprievode miništrantov, kňazov, rodičov,
príbuzných, susedov a známych odobral do slávnostne vyzdobeného chrámu,
kde sa odohrala primičná svätá omša.
Prvým pôsobiskom d. p. Ľuboša Matúša je farnosť Dunajská Streda.

V mene starostu obce, poslancov Obecného zastupiteľstva,
pracovníkov Obecného úradu, ale aj všetkých občanov Vlčkoviec mu
ďakujeme, ţe sa vydal na takú ťaţkú ale dôleţitú sluţbu. Na nastúpenej
ceste mu ţeláme Boţie poţehnanie, pevné zdravie a veľa lásky pre všetkých.

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo Vlčkovciach
Na základe zistení viacerých porúch na funkčnosti miestneho rozhlasu v našej obci najmä z dôvodu
zastaranosti vedení aj reproduktorov bolo po obhliadkach rozhlasu rozhodnuté, ţe je potrebné
vykonať rekonštrukciu.
Obec Vlčkovce musela zabezpečiť príslušný schvaľovací proces a v rámci verejného obstarávania
vybrala poverená osoba verejným obstarávaním ako dodávateľa s najvýhodnejšou cenou ako aj
ostatnými podmienkami. Rekonštrukciu realizovala firma JD Rozhlasy.
Pri rekonštrukcii bola navýšená kabeláţ tak, aby bolo maximálne pokryté územie obce a taktieţ
navýšený počet reproduktorov o 10 ks. V súčasnosti prebieha skúšobná 6-mesačná prevádzka.
V rámci skúšobnej prevádzky ţiadame všetkých občanov, ktorí zaregistrujú závady počas vysielania miestneho rozhlasu,
aby ich oznámili na Obecný úrad t. č.: 033/ 55 84 037, resp. na e-mailovú adresu: obec.vlckovce@stonline.sk, aby sme ich
mohli prostredníctvom Vašej spätnej väzby dať odstrániť.

Aj Vašou spoluprácou môţe byť zabezpečená funkčnosť rozhlasu a odstránenie nedostatkov v rámci
skúšobnej prevádzky.

Pozor na požiare v letných mesiacoch
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŢIARU
v územnom obvode okresu Trnava
od 20. 6. 2012 do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru je kaţdý povinný dodrţiavať zásady protipoţiarnej
bezpečnosti.
Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších
predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
fajčiť alebo pouţívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
poţiaru,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môţe dôjsť k jeho rozšíreniu,
vyvolať bezdôvodne poţiarny poplach,
privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneuţiť linku tiesňového volania.
Kaţdé letné obdobie je náchylné na vznik poţiarov, ktoré dokáţu veľmi znepríjemniť ţivoty občanov. Letné
počasie láka ľudí do prírody a veľa poţiarov vzniká práve pri zakladaní ohňa v prírode, pri vypaľovaní tráv a suchých
porastov. Chceli by sme preto poprosiť občanov, aby dodrţiavali základné pravidlá v obydliach počas dlhotrvajúceho
suchého a teplého počasia: viď hore uvedené, a tieţ na zaloţenie ohňa vyuţívať iba bezpečné miesta (udrţiavané ohniská).
V prípade spozorovania poţiaru je potrebné zachovať pokoj a rozvahu. Na správny postup pri zdolávaní poţiaru t
treba vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb, uhasiť poţiar, ak je to moţné, alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Všetky poţiare je nevyhnutné bezodkladne ohlásiť.

Letné prázdniny – pozor na úrazy detí
Leto je najnebezpečnejšie obdobie pre vaše ratolesti. Hyperaktivita počas horúčav sa môţe skončiť aj tragicky.
Vedeli ste, ţe čo sa týka úrazov detí a mládeţe do 18 rokov, tak najkritickejšími sú práve letné mesiace - prázdniny, počas
ktorých sú deti často bez dozoru dospelých a svoju hyperaktivitu si vybíjajú neraz riskantným spôsobom?
Kaţdoročne v lete pribúda počet detských úrazov pri športoch ako je bicyklovanie alebo korčuľovanie a najviac
úrazov majú na svedomí pády - najčastejšie potknutie alebo zakopnutie, potom pády z vybavenia detských ihrísk,
dopravné úrazy... Výsledkami týchto úrazov sú predovšetkým zlomeniny horných končatín a otras mozgu. Preto
apelujeme na rodičov, aby svojim deťom ozrejmili bezpečné prechádzanie cez cestu, bezpečné bicyklovanie. Pre tých, čo si
cestu v obci zamieňajú za pretekársku dráhu, platí to isté dodrţiavanie predpisov ako pre ostatných vodičov! Kaţdý sa chce
predsa domov vrátiť ţivý a zdravý. Ak si neváţite vlastné zdravie, berte ohľad na ostatných!

Pripomeňme ešte niekoľko rád, na čo by sme mali byť zvlášť opatrní, aby sme predišli úrazom našich detí
ale aj nás dospelých na cestách:
pri bicyklovaní a korčuľovaní pouţívajme ochranné pomôcky, prilby, chrániče, reflexné prvky,
cestu prechádzajme len na vyznačených miestach,
pre deti pouţívajme autosedačky a bezpečnostné pásy,
neustále dozerajme na deti hrajúce sa pri ceste,
netelefonujme počas jazdy,
dodrţiavajme predpísanú rýchlosť,
snaţme sa predvídať moţné kolízie pre prechádzaní obcami a sídliskami.

Občania nezabúdajte si plniť povinnosti!
A) ZAPLATENIE DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTI, ZA PSA, POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY
Obec Vlčkovce ako správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady vyzýva občanov, ktorí
doposiaľ nezaplatili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady, aby uvedené
nedoplatky čo najskôr uhradili.
V najbliţších dňoch bude všetkým neplatičom obec zasielať písomné výzvy.
Upozorňujeme všetkých dlţníkov, ţe na základe zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní obec má
povinnosť vyrubiť daňovému dlţníkovi úrok z omeškania z dlţnej sumy.
Pokiaľ si dlţníci neuhradia dlţné čiastky obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom
konaní.

B) ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Obec Vlčkovce dôrazne upozorňuje majiteľov psov, ktorí pri ich venčení znečisťujú verejné
priestranstvá na porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vlčkovce č. 4/2011, a to najmä v
článku V. 1. ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do odpadových nádob.
Obec zabezpečila umiestnenie odpadových nádob zelenej farby, ktoré vhodné na zhromaţďovanie
výkalov po dedine, pričom bude zabezpečené priebeţné hygienické odstraňovanie ich obsahu.

C) UDRŢIAVANIE ČISTOTY, VEREJNÉHO PORIADKU A ÚDRŢBA VEREJNEJ ZELENE
Obec Vlčkovce ţiada vlastníkov – nájomcov (uţívateľov) poľnohospodárskych
a nepoľnohospodárskych pozemkov, aby dodrţiavali ustanovenie VZN č. 3/2010 o udrţiavaní
čistoty, verejného poriadku a o údrţbe verejnej zelene na území obce Vlčkovce a zabezpečili kosenie
trávnatého porastu, buriny a náletových drevín na svojich pozemkoch pred kvitnutím a to
minimálne dvakrát do roka (do 15. mája a do 31. augusta).
V prípade, ţe porast dosahuje výšku 50 cm je potrebné zabezpečiť kosenie aj viackrát do roka.
Nesplnenie zákonných ustanovení sa posudzuje ako priestupok, za ktorý môţe byť uloţená pokuta
v zmysle planých právnych predpisov.
Úplné znenie uvedeného VZN je zverejnené na webovej stránke www.vlckovce.sk.

