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REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA
Naša obec prešla v posledných rokoch viditeľnou zmenou. Nie jeden občan, či návštevník môže
voľným okom spozorovať ako sa vizuálne meníme k lepšiemu. V roku 2014 sme začali s
rekonštrukciou komunikácií a chodníkov, v ktorých pokračujeme aj naďalej. Rekonštrukciu chodníkov
zabezpečuje finančne obec Vlčkovce v rámci schváleného rozpočtu.
V tomto roku prebiehajú dve etapy rekonštrukcie chodníkov. Prvá etapa realizácie rekonštrukcie
chodníka bola v časti od sochy Sv. Jána Nepomuckého po križovatku (rodinný dom č. 223 – p. Valky).
V súčasnosti začala prebiehať druhá etapa rekonštrukcie chodníka, ktorá je realizovaná od rodinného
domu č. 280 (p. Sloboda), po rodinný dom č. 350 (p. Kapusňák). Z uvedeného dôvodu žiadame
občanov v danom úseku o trpezlivosť a najmä opatrnosť a bezpečnosť.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Dňa 12. júna 2017 začala obec Vlčkovce s dodávateľom prác s firmou GRACE Slovakia, s.r.o
Hlohovec s výstavbou multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť na rôzne druhy športu, ako napr.
futbal, tenis, basketbal, volejbal a mnoho ďalších. Výstavba multifunkčného ihriska prebieha na
miestnom ihrisku vo Vlčkovciach a jeho súčasťou bude aj osvetlenie a kamery. Finančné prostriedky
na výstavbu daného stavebného diela vyčlenila obec Vlčkovce z rozpočtu obce. Ukončenie výstavby
a kolaudácia stavebného diela je plánovaná na mesiac august 2017.

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm.
b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
v znení
neskorších
predpisov
VYHLASUJE
ČAS
ZVÝŠENÉHO
NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme od 05.06.2017, 1330 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch ZAKAZUJE najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 450 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

VLČKOVSKÉ AKCIE
Deň matiek
Druhú májovú nedeľu, 14.5.2017, sa v spoločenskej
miestnosti Obecného úradu vo Vlčkovciach uskutočnilo
posedenie pri príležitosti sviatku všetkých mám.
O kultúrny program sa postarali deti z našej Základnej
a materskej školy vo Vlčkovciach pod vedením svojich
pedagógov.
Všetky deti podarovali na záver akcie svojim mamičkám
darček, ktorý pre ne pripravili. Poslanci obecného
zastupiteľstva odovzdali farebný kvietok všetkým
mamám a účastníčkam pekného nedeľného popoludnia.

„Zahrajme sa spolu“
Predškoláci z Dudvážskeho okruhu zavítali koncom mája do obce Zavar. Konalo sa tam podujatie
úžasných rozmerov, ktoré má dlhoročnú tradíciu. 19. ročník detskej tvorivosti sa uskutočnil 24. mája
pod názvom „Zahrajme sa spolu“. Na tejto prehliadke sa rok čo rok stretávajú predškoláci z obcí
Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Šúrovce, Vlčkovce, Zavar a Zeleneč. Takéto detské
predstavenia majú svoju atmosféru a šmrnc. Práca s deťmi je neustále sa vyvíjajúci proces, ktorý
prináša každodenne nové poznatky, skúsenosti a výzvy, na ktoré treba adekvátne reagovať v záujme
rozvoja osobnosti dieťaťa.
Prehliadkou, ktorá je vždy plná zábavy a tvorivosti, sa
škôlkarske súbory predviedli pred svojimi rovesníkmi. Aj
touto formou vzdelávania sa mení tradičná škola na
modernú. Prehliadka je pre deti zároveň príležitosťou, ktorá
im dáva možnosť rozvíjať sa, nabrať inšpiráciu a porovnať
svoje kvality s inými. Súčasne naplní ich potrebu po
sociálnom kontakte s rovesníkmi.

Medzinárodný deň detí
V sobotu 3. júna 2017 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, o ktoré sa postarali rodičia detí
a kultúrna komisia pri OZ Vlčkovce, poslanci a ich rodinný príslušníci
spolu so zamestnancami obce. 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. Po prvýkrát predviedli
na WORKOUT-ovom ihrisku ukážky ohybnosti tela dievčatá z POLE DANCE Academy Trnava a pre

obdivovateľov starších ročníkov áut bola k dispozícii ukážka starých veteránov od VETERAN CAR
Club Sereď. Niektoré deti osedlali i koníky, ktoré boli taktiež k dispozícii. Deti si pochutnali
na cukrovej vate alebo pukancoch, ktoré boli zabezpečené našou obcou zdarma. Plno zábavy si deti
užili aj na skákacom hrade, taktiež aj v pene, ktorú pre nich nachystal Dobrovoľný hasičský zbor.
Touto cestou zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným, organizačnému tímu ale najmä sponzorom
za ich finančnú, materiálnu a technickú pomoc a tešíme sa na ďalší ročník akcie. Súťažné akcie pre deti
zabezpečili Bilčíkovci, Falathovci, Danovci a ďalší, za čo v mene detí ďakujeme.

VII. ročník Vlčkovský guláš 2017
Dňa 3. júna 2017 obec Vlčkovce organizovala už siedmy ročník
obľúbenej kulinárskej súťaže ,,Vlčkovský guláš“. Na štarte sa tento
rok stretlo devätnásť 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.
Celý deň bolo horúce počasie, ktoré však neodradilo aktérov varenia
ani návštevníkov a dobrá informácia je, že na záver bol všetok guláš
zjedený. To nás motivuje k tomu, že v úspešných akciách je potrebné aj v budúcom období pokračovať
a preto STRETNEME SA O ROK PRIATELIA na VIII. ročníku Vlčkovského gulášu. Takže máte
možnosť už teraz pripravovať nové recepty. Ceny do súťaže venovali: Obec Vlčkovce, Progast s.r.o.
Keďže uvedená akcia si vyžaduje značné technické zabezpečenie, preto poďakovanie patrí všetkým
sponzorom a všetkým čo sa materiálne, finančne, resp.
technicky a organizačne podieľali na jej úspešnosti:
PROGAST s. r. o., DS Systems, s.r.o. Trnava, Nestle Slovensko,
Mabonex, s.r.o. Piešťany, MOD Vlčkovce, Prvá stavebná
sporiteľňa TT, Benystav Prievidza, Stehel Construction Šintava,
PZ Dubník Šintava, M_Club Vlčkovce, KR PZ Trnava, DHZ
Suchá nad Parnou, Farma Majcichov a.s. CS AGRO Slovakia,
TRITON, s.r.o. Trnava, BEGAM, s.r.o. Trnava, Pekáreň Takáč
a syn Trnava, FCC Environment Trnava, Cukrová vata B&M,
RELAX Team Trnava, fy. VEISSMAN, PSP Centrum, KH
Technik Trnava, Javys, a.s. BA, Ing. Blažej Varinský, Ing. Anton
Frolkovič, RIKO, p. Milan Brisuda, p. Tomáš Bočko, Výroba kŕmnych zmesí p. A. Retzer, Ing. Ivan
Dobrovodský, ALES - Alena Nemetzová, p. Marián Solárik, p. Ján Kováčik, p. Peter Hudek, p. Róbert
Urban, p. Jozef Futas, p. Juraj Kvetan, IMD design, Nemetz s.r.o., Meskro s.r.o. Trnava, Sezaland s.r.o.,
Life Star Emergency, spol. s.r.o., Elektro Ales Sereď, ANJA, spol. s.r.o. Bratislava, Autoservis u Šamana,
členovia DHZ Vlčkovce a TJ Vlčkovce.
víťazné družstvo - T.R.I.

Celkové poradie:
1. T.R.I. - „Vlčkovské tajomstvo“ - 114b.
2. CHUDÉ S TLSTÝM - „Klasik VI.“ - 108b.
3. LUDVIK TEAM - „Farkašínsky bez tretieho“ 101b.
4. RODO - „Rodinný guláš“ - 99b.
5. DANOVÍ, LISICKÍ, KOLLÁR - „Voda vre“ - 98b.
6. KERESTÚRSKA BANDA - „Kerestúrske čaro“ 96b.
7. ZÁCHRANÁRI - „Záchranársky guláš“ - 91b.
8. ZELENÁČI - „Taký dobručký“ - 83b.
9. KLUB 58 - „Klubová pochúťka“ - 81b.

10. MLADÉ PUŠKY - „Naša Klasika“ - 76b.
11. ŠISAKO - „Šisako guláš“ - 75b.
12. ZELENÍ MAJSTRI - „Pochúťka zelených
majstrov“ - 72b.
13. HASIČI VLČKOVCE - „Hasičský guláš“ - 70b.
14. VLČKOVSKÉ MLADICE - „Babkin guláš“ - 69b.
15. BOSAKO - „Bosako labúžo“ - 68b.
16. SVATOVCI - „Rodinný guláš“ - 68b.
17. BYTOFKÁRI - „Pokus č. 6“ - 52b.
18. FAJNOVÉ PAPUĽKY -„Fajnovučký“ - 49b.
19. JMB - „Oravský guláš“ - 42b.

Futbalový turnaj „Starí páni“
V sobotu 1. júla 2017 so začiatkom o 12:30 hod. sa bude konať
na miestnom ihrisku v obci Vlčkovce
V. ročník futbalového turnaja „Starých pánov“
Tento rok turnaj odohrajú družstvá z obcí Vlčkovce, Opoj, Hôrky, Dolná Lovčice.
Futbalový turnaj starých pánov bude organizovaný s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2017“ a obce
Vlčkovce.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VLČKOVCE
Dňa 6. júna 2017 o 16:30 hod. v budove ZŠ s MŠ Vlčkovce, sa uskutočnilo výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou
Vlčkovce. Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky školy výberová komisia zvolila uchádzača PaedDr. Ivetu Krchňákovú.

REKONŠTRUKCIE V ŠKOLE
Počas letných prázdnin bude prebiehať v škole rekonštrukcia
počítačovej miestnosti, ktorá dopomôže tomu, aby deti 1. – 4.
ročníka Základnej školy mali vlastné triedy. Rekonštrukciou
počítačovej miestnosti sa rozšíria priestory a vzniknú dve nové
triedy. Veríme, že rozšírené priestory skvalitnia vyučovanie
všetkých detí.
Zároveň bude počas letných prázdnin prebiehať aj prístavba
skladových priestorov, vďaka čomu bude vynovená kuchyňa a jej
priestory.
Obe stavby bude realizovať firma IMD & design spol. s.r.o.
Stavebné práce budú realizované v rámci schváleného rozpočtu obce Vlčkovce.

LETNÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
Vážení rodičia!
V tomto školskom roku 2016/2017
z prevádzkových a technických dôvodov
nebude letná prevádzka MŠ.

Aj napriek tomu žiadame všetkých rodičov a starých rodičov, ktorí budú mať deti na
prázdninách, o zvýšenú bezpečnosť pri rôznych hrách a pohybe po cestách, aby sa po
prázdninách vrátili do školských lavíc zdraví a s úsmevom na tvári.

