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Protihluková bariéra
Začiatkom augusta 2015 začala spoločnosť STRABAG a. s. budovať v obci už dlho očakávanú
protihlukovú bariéru. Práce by mali nepretržite pokračovať do 15. novembra 2015. Do tohto termínu by
mala byť stavba zrealizovaná zhruba po HOT POT. V ďalších prácach by mali pokračovať až po
ukončení zimnej údržby, keby by mali byť práce pozastavené. Očakáva sa, že ukončenie prác by malo
byť v lete 2016. Veríme, že protihluková stena nám nezvýši komfort len vzhľadom na zníženie hluku z
cesty R1, ale čiastočne zníži aj prúdenie zápachu z farmy Vlčkovce.

Rekonštrukcia chodníkov
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 v tomto roku. Napriek tomu, že sme neboli úspešní v
rámci podaného projektu na riešenie havarijného stavu chodníka, rekonštrukciu zabezpečovala finančne
obec Vlčkovce v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015. Na plánovaný úsek rekonštrukcie od domu
pána Bilčíka až po rodinný dom Lackových, bol zrekonštruovaný chodník v dĺžke cca 600 bežných
metrov vrátane autobusovej zastávky. Náklady na uvedený úsek boli vo výške 65 531,96 EUR vrátane
DPH. Spevnenú plochu a parkoviská pred potravinami Sama finančne zabezpečovala pani Mária
Velšicová, majiteľka potravín, vo výške cca 12 000 EUR. Výsadbu zelene zabezpečuje obec Vlčkovce.
Zároveň sa nám v tomto roku podarilo vybudovať resp. zrekonštruovať aj chodník vedúci
k mlynu, kde bol taktiež zaznamenaný dlhodobý havarijný stav. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške
8 633,27 EUR s DPH. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na možnú rekonštrukciu resp.
vybudovanie chodníkov v ďalších rokoch. O jednotlivých úsekoch a prioritách budú rozhodovať poslanci
obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtov pre ďalšie obdobie.

Nie len verejné plochy, ihrisko, škola, cintorín, zeleň ale aj detské ihriská sú neustále
udržiavané pracovníkmi obecného úradu v čistote. Preto prosíme aj občanov a návštevníkov
obce Vlčkovce aby svojimi aktivitami prispievali k udržiavaniu tejto čistoty aj naďalej a aspoň
tak sa podieľali na zveľaďovaní a udržiavaní verejných priestranstiev. Chceme tak veľa?!
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POZOR ZMENA!!!
Zmena otváracích hodín na cintoríne je v zmysle VZN č. 3/2015.
 v mesiacoch január, február, november, december denne od 7.00 do 18.00 hod
 v mesiacoch marec, apríl, máj ,september, október denne od 7.00 do 20.00 hod
 v mesiacoch, jún, júl, august, denne od 7.00 do 21.00 hod
Počas Veľkonočných sviatkov, Vianočných sviatkov a Pamiatky zosnulých je cintorín prístupný pre verejnosť
nepretržite. Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny.

Novinky zo školy
To čo sa v obci vybudovalo za tento rok väčšina
občanov vidí v rámci jednotlivých stavieb a úprav, ale je
potrebné spomenúť aj značné úpravy napr. v budove ZŠ
a MŠ, kde sa kompletne vymaľovali dve triedy ZŠ,
spálne MŠ, jedáleň a kuchynské priestory, dokončila sa
výmena svietidiel v triedach, na chodbe a v jedálni,
renovácia eurookien na budove školy, vybudoval sa
bezbariérový vstup do MŠ a obnovilo sa detské ihrisko v
areáli školy.
Popri tom sa zrekonštruoval aj prívod rozvodov
vody výmenou čerpadla. V triedach ZŠ sa k začiatku
školského roka vymenilo zariadenie (školské lavice a
stoličky) a taktiež sa doplnil aj inventár v MŠ. Uvedené práce je potrebné zabezpečovať najmä z hľadiska
zvýšeného záujmu rodičov na umiestnenie detí v MŠ a ZŠ vo Vlčkovciach. V súvislosti s tým obec
Vlčkovce podala žiadosť na Ministerstvo školstva na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v
rámci projektu rozširovanie kapacity materských škôl. Obec zadala vypracovanie na projektovú
dokumentáciu na prístavbu triedy materskej školy, sociálnych zariadení pre základnú školu a odborné
učebne. V prípade úspešnosti chceme práce zrealizovať tak, aby k 1.9.2016 boli dané priestory
skolaudované a dané do užívania. Uvedenou prístavbou sa zlepší a skvalitní vyučovací proces nielen
v MŠ ale aj v ZŠ a uspokoja sa tým požiadavky všetkých rodičov najmä s trvalým pobytom v obci
Vlčkovce.
Multifunkčné ihrisko

Kamerový systém

Na základe zverejnenej výzvy Úradu
vlády na poskytnutie finančných prostriedkov na
budovanie multifunkčných ihrísk dala aj obec
Vlčkovce vypracovať kompletnú projektovú
dokumentáciu, spolu aj so žiadosťou, ktorú sme
predložili v stanovenom termíne.
Keďže sa finančné prostriedky mali
prerozdeliť pre sto multifunkčných ihrísk na
území celého Slovenska a o jednotlivých
podaných žiadostiach už bolo vopred
rozhodnuté, môžeme len konštatovať, že v rámci
tejto výzvy obec Vlčkovce úspešná nebola.
Uvidíme možno nabudúce.

V decembri 2014 sme predložili žiadosť
na Radu vlády pre prevenciu kriminality o
poskytnutie nenávratnej dotácie – „Rozšírenie
kamerového systému v obci Vlčkovce.“
Rozšírenie kamerového systému má za
cieľ zvýšiť bezpečnosť občanov a ochranu
majetku obce a obyvateľov obce Vlčkovce. Pri
podaní žiadosti sme boli úspešní a bola nám
poskytnutá dotácia vo výške 9 000 EUR. Obec v
rámci vlastného rozpočtu vyčlenila na rozšírenie
kamerového systému ďalších 5 000 EUR. Keďže
už bola podpísaná zmluva a finančné prostriedky
nám boli poskytnuté v súčasnosti prebieha výber
dodávateľa na dodávku prác a realizácia bude
uskutočnená
do
konca
roku
2015.

Poľné cesty
Pozemkový odbor okresného úradu v Trnave postúpil obci Vlčkovce projektovú
dokumentáciu na pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Vlčkovce na vybudovanie
poľných ciest. Keďže Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na prekladanie
žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na budovanie poľných ciest obec Vlčkovce
prostredníctvom verejného obstarávateľa pripravila a v termíne do 24.9.2015 predložila
žiadosť na vybudovanie poľných ciest. Jedná sa o žiadosť vo výške takmer 700 000 EUR bez
DPH. O žiadosti by sa malo rozhodnúť do februára 2016 a v prípade úspešnosti by sa mali
práce začať v druhom polroku 2016.

Naša obec sa rozrastá
Najmä vďaka súkromným investorom sa
rozrastá obec o ďalšie rodinné domy, kde
spoločnosť MAS Invest s.r.o. postavila 10
rodinných domov, spoločnosť Ladislav Zaťko 5
rodinných domov, spoločnosť Vypra s.r.o.
pripravila stavebné pozemky s príslušnou
infraštruktúrou na vybudovanie 10 až 14
rodinných domov v lokalite IBV pri cintoríne,
spoločnosť BARTTRADE s.r.o. pripravuje
výstavbu 17 rodinných domov v lokalite „na
Čupci“ a pán Ladislav Zaťko predstavil zámer
na vybudovanie 26 rodinných domov s
príslušnou infraštruktúrou v lokalite „jamy“.

MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ
Obec Vlčkovce pripravuje rozpočet na rok 2016 a preto očakávame návrhy a
podnety aj zo strany občanov, na ktorú oblasť by sa mala obec zamerať. Jednotlivé
návrhy je možné posielať písomne na mailovú adresu obec.vlckovce@stonline.sk
alebo na adresu Obecný úrad Vlčkovce č. 15, 919 23. Každý jeden podnet bude
prehodnotený a v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu
na nasledujúce obdobie. Uvedené návrhy je potrebné zaslať najneskôr do 20.10.2015.

DÁVAME DO POZORNOSTI
Obec Vlčkovce dáva do pozornosti zariaďovanie „Starého obecného domu“ vo
Vlčkovciach, ktorého realizácia a čiastočná rekonštrukcia je naplánovaná na nasledujúce
obdobie. Vyzývame preto našich občanov, ktorí majú k dispozícii staré dobové veci,
interiérové zariadenie, obrazy, záclony, oblečenie, inventár, nádoby, keramiku, koše, drevené
pomôcky do domácnosti, vybavenie rôznych druhov miestností, ale aj rôzne fotografie,
písomnosti, staré kalendáre, kuchárky, prípadne nástroje, náradie a pracovné pomôcky aj na
prezentáciu v exteriéri či iné veci, ktoré sú vhodné na umiestnenie ich v starom dome a sú
ochotní poskytnúť ich na ukážku a reprezentáciu našej obce z minulosti, aby kontaktovali
Obecný úrad na tel. čísle 033/5584037 resp. 0905 758 855, prípadne na mailovej adrese
uvedenej v predchádzajúcom článku.

Poskytnuté dotácie sme využili
V roku 2015 obec Vlčkovce podala žiadosti na dotácie na Trnavský samosprávny kraj
a boli sme úspešní v 4 projektoch.
Obec Vlčkovce zrealizovala v roku 2015 nákup nového posilňovacieho stroja LEG
Press do posilňovne nachádzajúcej sa v priestoroch Obecného úradu Vlčkovce. Projekt bol
podporený v rámci programu „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2015“ účelovou
dotáciou vo výške 200 EUR na bežné výdavky. Z uvedenej sumy a finančných prostriedkov
obce bola zabezpečená realizácia projektu „Doplnenie náradia, náčinia a pomôcok do
posilňovne – 2015,“ čím sa zároveň prispieva k podpore športových aktivít v obci Vlčkovce.
Obec Vlčkovce usporiadala dňa 4. júla 2015 v spolupráci s TJ VLČKOVCE III. ročník
futbalového turnaja starých pánov v areáli TJ VLČKOVCE. Na uvedenú akciu bola v rámci
výzvy predložená žiadosť o dotáciu v rámci programu „Podpora športových aktivít pre
všetkých v roku 2015.“ Na základe odsúhlasenia a uzavretia zmluvy medzi TTSK a obcou
Vlčkovce sme obdržali účelovú dotáciu na realizáciu projektu „Futbalový turnaj starých
pánov Vlčkovce“ vo výške 200 EUR na bežné výdavky. Z uvedenej sumy a finančných
prostriedkov obce boli zabezpečené ceny pre družstvá, ceny pre hráčov, futbalové lopty,
propagácia a náklady na rozhodcov.
Obec Vlčkovce sa v roku 2015 zapojila v rámci programu „Podpora zdravia
a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ do projektu „Rehabilitačné cvičenia
a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“. Uvedený projekt bol podporený
dotáciou z TTSK vo výške 500 EUR a bola využitá na rehabilitačné cvičenia a plávanie pre
všetky vekové kategórie občanov našej obce, predovšetkým pre dôchodcov a občanov ZŤP.

Rekondičný pobyt Vlčkovanov
V dňoch 6. až 11. septembra sa 25 našich občanov, z toho 10 zdravotne ťažko
postihnutých, zúčastnilo rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne, ktorý bol financovaný
s podporou dotácie z Trnavského samosprávneho kraja v rámci realizácie projektu
„Rekondičné pobyty občanov so zdravotným postihnutím a seniorov,“ ktorá bola vo
výške 400 EUR a obce Vlčkovce, ktorá prispela čiastkou 600 EUR. Zvyšok nákladov na
pobyt si zabezpečili samotní účastníci.
Pobyt bol s plnou penziou, s výbornou stravou. Všetci zúčastnení sme denne
absolvovali dve procedúry, mali voľný vstup do bazéna, kde sme okrem plávania mohli
využiť aj skupinové cvičenie. Zaujímavý bol kúpeľ v siričitej liečivej vode v tzv. „Kadi“
vonku, ktorý niekoľkí otužilci vyskúšali.
Večerné stretnutia sa konali v spoločenskej miestnosti, ktorá bola vyhradená iba pre
nás. S harmonikou v ruke sme pri speve strávili niekoľko večerov, mali sme radosť, že
napriek veku ešte všetci vedeli zaspievať desiatky pesničiek. Viac zaujímavostí a fotografií si
môžete pozrieť na webovej stránke našej obce www.vlckovce.sk.
MUDr. Darina Marušiaková

Kultúrna a športová komisia OZ Vlčkovce pripravuje
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác
Mesiac úcty k starším
Vianočné posedenie
Mikulášsky večierok pre deti
Vianočné trhy

