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Milí Vlčkovčania, rodáci a návštevníci!
Prešlo už takmer 40 rokov od vydania prvej
farkašínskej kroniky, ktorú spísal náš rodák Fraňo
Štefunko. Pred necelými 10 rokmi sa naša obec
podujala obnoviť, zaktualizovať a naviazať na túto
kroniku vydaním monografie. Vtedy sme sa chystali
osláviť okrúhle výročie - 765 rokov od vzniku
Farkašína. Pri overovaní dokumentov v archívoch sa
však nepodarilo vtedajšej autorke monografie
o Vlčkovciach PhDr. Čordášovej zdokladovať autentickosť prvej písomnej
zmienky z roku 1231, v ktorej sa spomínal spor o dediny Farkašín a Gest.
A preto sme nechtiac „omladli“ o 105 rokov. Takže či chceme, či nie, máme
podľa „rodného listu“ uloženého v archívoch práve 670 rokov. Tým naším
rodným listom je Listina Karola Róberta zo 6. januára 1336, ktorou vtedajší
uhorský panovník odstraňoval neprimerane vysoké mýtne poplatky na ceste
vedúcej z českých krajín na Balkán. Na tejto ceste ležala aj naša dedina.
Panovník Karol Róbert stanovuje výberčie miesta a konštatuje, že sa tak deje
podľa starých zvyklostí, zavedených už za kráľa Bela IV. V listine presne
vymenúva všetky mýtne stanice od moravsko-uhorských hraníc až po Budín.
Jednou z ním stanovených mýtnic je práve Farkašín.
Susedná budova starého mýta - dnes slúži ako rodinný dom č. 137.

Keďže všetky historické
udalosti o dávnej histórii boli už
opisované v našich dvoch kronikách,
vydaných
Fraňom
Štefunkom
a PhDr.
Silviou
Čordášovou,
rozhodli sme sa Vám priblížiť dnešné
Vlčkovce, a to formou tohto buletinu.
Chceme, aby poslúžil zároveň ako
malé pozastavenie a rozpamätanie sa
na to, čo v obci máme, čo sa
uskutočnilo, čo pribudlo za posledné
obdobie. Chceme si pripomenúť
každého, kto sa hoci len malou mierou podpísal na budovaní života dediny, či už
vo veku detskom, mládežníckom, dospelom, alebo ako dôchodca. Publikácie,
kroniky ale aj buletiny sú o tom, aby sa zaznamenali a zapísali všetky skutky a
činy nás – súčasníkov - pre pamäť budúcich generácií. Skrátka, aby sa na nás
nezabudlo.
Ako som už písal v inej publikácii: „Cením si každého občana obce
Vlčkovce, ktorý sa hoci len malou mierou podieľa na živote a chode obce
v rôznych oblastiach, od riadenia obce cez kultúru, náboženstvo, vzdelanie,
šport, či poskytovanie služieb občanom“. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali,
pomáhajú a budú pomáhať zviditeľňovať dnešné Vlčkovce. Ďakujem všetkým,
ktorým obec Vlčkovce, jej minulosť, prítomnosť ale aj jej budúcnosť, leží na
srdci.
Starosta obce
Ing. Jarolím Šimo

Poďte sa s nami
poprechádzať po našej
dedine!
Každú obec strážili
od
nepamäti ochrancovia
- sochy
svätých. Stoja nepohnute na svojich
miestach, na ktoré ich postavili naši
prastarí rodičia. Svätý Vendelín –
ochranca dobytka a domácich zvierat
na konci dediny od Serede, sa v našej
obci modlí od 20.júla 1828. V roku
1997 nám sochu pri dopravnej
nehode poškodil nepozorný vodič
kamiónu,
obec
dala
sochu
zrekonštruovať a opraviť. Dnes opäť
dohliada nielen na blízke firmy
LADAS,
TRUCKSERVIS
a park
rodiny Slezákovej, ale aj na celú našu
obec.

V lokalite bývalého Mačkaváru sídli
firma, ktorá sa zaoberá výrobou a
predajom kancelárskych potrieb z PVC

a lamina

-

firma

LADAS.

Na dolnom konci obce je firma
Renault TrucksServis, ktorá ponúka
komplexné služby v oblasti predaja a
starostlivosti o nákladné a úžitkové
automobily.

Park rodiny
Slezákovej založil
veľkostatkár
Jozef Slezák
okolo roku 1930
z tunajších a
cudzokrajných
stromov. Dnes je
v ňom
vybudovaný
motorest ESO,
ktorý je
príjemnou
zastávkou na
diaľnici Nitra Bratislava.
V priemyselnej časti obce na
dolnom konci vyrástla budova
novej stolárskej firmy, zaoberajúca
sa výrobou nábytku.

V priestoroch bývalého cukrovaru je aj firma, zaoberajúca sa výrobou
a miešaním korenín. Spoločnosť PROGAST, spol. s r. o., Bratislava vznikla
v roku 1991 ako súkromná firma
orientujúca
sa
na
zásobovanie
mäsového a hydinárskeho priemyslu,
mäsiarov, údenárov a potravinárskych
podnikov na Slovensku, ale aj v
zahraničí.

Vo firme CUKOP, v priestoroch
bývalého cukrovaru, sa
podľa
základnej dokumentácie vyrábajú
oceľové konštrukcie, stroje a
zariadenia , súčiastky z ocele,
nerezu a farebných kovov a iné
strojárske výrobky.

V bytovom dome, ktorý bol
postavený
pre
zamestnancov
bývalého cukrovaru a ktorého
prízemná
časť
slúžila
ako
„kantína“, je zrekonštruované
zdravotné stredisko - je tu
ambulancia praktickej lekárky pre
dospelých
MUD.
Vargovej
a stomatologická
ambulancia
MUDr. Poláčikovej. Pravidelne sem dochádza aj detská lekárka MUDr.
Kadlíčková, ktorá sa stará o zdravie najmenších Vlčkovčanov.
Rímsko-katolícky
kostol sv. Terézie z
Lisieux vo
Vlčkovciach je už
72-ročný,
postavený bol na
mieste starého,
ktorý bol zbúraný
v roku 1933 za
úradovania farára
Camilla
Kovácsyho.

Pred kostolom stojí kríž, na ktorom je umiestnená
pamätná
tabuľa
obetiam
svetovej
vojny.
Vlčkovčania
ju na kríž
osadili
pri
jeho
rekonštrukcii
v roku 1946.

Za kostolom je zrekonštruovaná budova
Vodného mlynu rodiny Retzerovej.
Starý mlyn sa už síce nevyužíva na
pôvodné účely - mletie múky, ale
podnikanie v jeho priestoroch nemá
ďaleko od pôvodnej činnosti. Rodina
Retzerová tu prevádzkuje svoju živnosť
Miešareň kŕmných zmesí, ktoré sú
vyhľadávané v širokom okolí.
Začiatkom
štyridsiatych rokov
bol postavený nový
kultúrny
dom,
v ktorom je dnes
sídlo
Obecného

úradu, pošta, kinosála, klubové
priestory, sobášna sieň, obecná
knižnica, z tejto budovy sú vysielané
miestnym rozhlasom pravidelné oznamy
obce, ktorý bol zriadený v roku 1952.
Do tohto obdobia sa bubnovalo,
posledným bubeníkom obce bol dnes
90-ročný Štefan Horváth. Naša obec mala ako prvá v okolí otvorené kino, ktoré
už dnes nie je v prevádzke. Nahradili sme ho novou univerzálnou technikou.

Činnosť Obecného úradu zabezpečuje jeho aparát. Administratívnu
prácu vykonávajú dve pracovníčky úradu.
Viera Krajčírová, ktorá vykonáva agendu vedenia registratúry
(pošty Obecného úradu), sekretariát starostu, agendu miestnych
daní (DzN a Daň za psa), pokladničnú agenda - vyberanie daní a
poplatkov, stavebnú agenda, opatrovateľskú službu a sociálnu
agendu, personalistiku a mzdy, matriku, vydávanie a tlač
Vlčkovského občasníka, práce v rámci malých obecných služieb.
Druhou pracovníčkou úradu je Mária Hermanská, ktorá
spravuje agendu účtovníctva, evidenciu obyvateľov, agendu
poplatkov za odpady a stočné, civilnú obranu a majetok obce.
Udržbárom obce je Miloslav Mikuláš, upratovačkou obecných
priestorov je Anna Miklovičová. Samosprávu obce, jej okrem starostu obce
Ing. Jarolíma Šimu tvorí Obecné zastupiteľstvo, ktoré má 9 poslancov – Ing.
Branislav Belák, Mgr. Andrej Caban, Anna Ištvanovičová, Ing. Sabína
Klačová, Rudolf Križanovič (zástupca starostu obce), Renáta Kudláčová,
Mária Madarová, Zuzana Miháliková a Ing. Peter Uhrovič. Kontrolnú činnosť
zabezpečuje hlavná kontrolorka obce p. Ružena Brestovanská, kronikárkou
obce je Mgr. Eva Magulová.

Dôstojným miestom odpočinku našich
predkov je náš cintorín.

Priestory
cintorína sú osvetlené a ozvučené.

Budova
Základnej
školy
1.-4.roč.
s materskou školou v obci stojí od roku
1928. V súčasnosti je v tejto budove
umiestnená materská škola, základná škola
- 1. stupeň, teda učia sa tu žiaci v 1.-4.
ročníku v spojených dvoch triedach, kde sa
učí 14 žiakov. Pre deti je tu zabezpečená
strava v školskej jedálni. Popri riadnom

vyučovaní je tu aj možnosť výučby
angličtiny a k dispozícii je aj výpočtová
technika s internetom.

Vkusne upravené priestory materskej
školy navštevuje 24 detí, ktoré majú
vyčlenené priestory na prízemí tejto
budovy. Deti majú k dispozícii 2 veľké
triedy.

Na športovanie a na hranie slúži

našim deťom okrem školského dvora aj
detské ihrisko vybudované na miestnom
ihrisku Telovýchovnej jednoty, ktoré
obec
zrekonštruovala
v rámci
malých obecných služieb a stará sa
o jeho údržbu. Snahou obce je z
tohto pekného areálu urobiť
viacúčelové zariadenie, ktoré sa
bude dať využívať okrem športu aj
na spoločenské podujatia.

Naše ihrisko slúži nielen futbalistom na
tradičné futbalové zápasy, ale sa na
ňom poriadajú rôzne akcie, ako napr.
Vystúpenie členov kynologického klubu
so psíkami v rámci Rozlúčky s letom
2005.

Našu obec asi najviac preslávil náš rodák
akademický
sochár Fraňo
Štefunko. Na
jeho rodnom
dome
nám
bude pamätná
tabuľa stále
pripomínať,
že aj z malej dedinky môže vyjsť veľký človek.
Budovu bývalej materskej školy obec
dala
do
prená
jmu
spoločnosti R&J s.r.o.
Spoločnosť R&J spol. s r.o., je
slovenská firma, ktorá pôsobí v
oblasti servisnej techniky od roku
1997. Svojim klientom, predovšetkým
autoservisom a priemyselným závodom, dodáva
rovnacie rámy
zdvíhacie zariadenia, nákladné výťahy, striekacie a sušiace kabíny, zariadenia
pre olejové hospodárstvo servisnú chémiu a ďalšie doplnky.
Nevyužitú plochu pri diaľnici dokázala využiť
ďalšia firma, pôsobiaca v obci - firma MOD
Vlčkovce. Zaoberá sa prenájmom a predajom
rebríkov, lešení, stavebných strojov, kosačiek
a ich opravou.

K životu na dedine neodmysliteľne patrí
„šenk“. U
nás okrem Hostinca
u Michala, ktorý prevádzkuje rodina
Dobrovodská, máme aj M-Club, ktorý
využíva hlavne vlčkovská mládež.

Vodiči, cestujúci po diaľnici smerom
z Nitry do Trnavy sa môžu zastaviť na
občerstvenie, ktoré im poskytne
prevádzka HOT POT Vlčkovce, ktorú
prevádzkuje firma Nový Acord
Bratislava. Reštaurácia je postavená
vedľa čerpacej stanice pohonných

hmôt OMV a okrem posilnenia je
možné si v pekných priestoroch
interiériu oddychnúť. Deťom, unaveným
z dlhej cesty, určite dobre padne pohrať

sa na detskom ihrisku vybudovanom
pri reštaurácii HOT POT.

Sídlo spoločnosti JJJ DDD pripomína
na prvý pohľad
rodinný
dom.
Vnútri
tohto
domčeka
však
vládne čulý pracovný ruch. Zamestnanci firmy však majú tú výhodu, že svoj
pracovný čas prežívajú v peknom prostredí na hornom konci dediny.
Spoločnosť JJJ - DDD bola založená v roku 1993 za účelom poskytovať služby v
oblasti ochrannej deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a plynovania. Základnými
zákazníkmi v tomto období boli poľnohospodárske podniky v Trnavskom kraji.
V roku 1995 sa rozhodli rozšíriť záber firmy o činnosť predaj DDD tovaru pre
malospotrebiteľov ako i pre profesionálne firmy s náplňou DDD činnosti v
rámci celej SR. V roku 1998 rozšírila firma ponuku služieb o medzinárodnú a
vnútroštátnu prepravu tovaru, špedíciu a zasielateľstvo.

Tak ako dolný koniec dediny, aj horný koniec
stráži socha – socha sv. Panny Márie, ktorá
bola v obci postavená na inom mieste, ale
z dôvodu výstavby diaľnice a diaľničného
výjazdu z dediny bola premiestnená a posvätená
na svojom novom stanovisku.

Vzhľad dediny sa mení (staršia a nová výstavba v obci)
Určite by dnes už našu dedinu naši predkovia
nespoznali. Veď aj naši súčasníci - rodáci, ktorí
sa dlhšie zdržiavajú mimo dediny, či Slovenska,
po
príchode
vravia,
že
Vlčkovce
sa
menia
a modernizujú.
Staré
rodinné
domy sú obnovované, dostávajú nový farebný
šat.
Takto pekne sú obnovované staršie rodinné
domy v strede
dediny
na
hlavnej ulici.

Vzácne a krásne vypracované sú detaily ozdôb
a reliéfov nad oknami starých rodinných
domov, či nad vchodmi a bránami.

Zachovalá a obnovená stará drevená
brána na rodinnom dome, ktorá je
„opatrená“ starobylým kovovým
„klopátkom“
predchodcom
dnešných elektrických zvončekov.

Staršie rodinné domy sa prestavujú...

... a nové sa stavajú.

Aj v tejto bytovke nájdu svoj nový
domov mladé rodiny, ktoré dúfame, že
budú prínosom našej obce. Vďaka ním
sa budú Vlčkovce ďalej rozvíjať
a rozširovať.

Zo spoločenského života obce
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Vlčkovce.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov bola u nás založená
v roku 1961. V súčasnosti má 46 členov, ktorí
pracujú pod vedením 12-členného výboru
v tomto zložení: Ing. Peter Uhrovič – predseda,
Jaroslav Kocmál – tajomík, Viliam Ginga –
pokladník,
Ján
Turanský – hospodár,
Rudolf Križanovič –
predseda
revíznej
komisie,
Drahoslav
Kabát a František Smák – členovia revíznej komisie.
Ostatní členovia výboru sú Filip Uhrovič, Ľubomír
Sivák, Ľuboš Šuran, Peter Kollár a Ľubomír Války.

Základná organizácia pravidelne každoročne organizuje
Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov a Degustáciu vín. Naši
záhradkári sa však zúčastňujú aj na oblastných
a celoslovenských degustáciách vín, kde už získali viacero
ocenení.
Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK Vlčkovce
Naši mladí chlapci a muži trávia svoj voľný čas
na ihrisku, kde sa zapájajú do akcií
organizovaných
Telovýchovnou
jednotou
Družstevník Vlčkovce. V súčasnej dobe má TJ 3
družstvá – žiakov, dorastencov a mužov –
družstvo A. Družstvo žiakov hralo v tejto sezóne
v súťaži OSA, kde sa
umiestnili na
9 mieste. Družstvo dorastencov odohralo
uplynulú sezónu v skupine OS-A a umiestnili
sa na peknom 4. mieste. Družstvo mužov sa
v tejto sezóne
umiestnilo
v lige III.A na 13 mieste. TJ má 13 členný výbor,
ktorý zabezpečuje základnú činnosť a chod
klubu. Organizuje aj rôzne futbalové turnaje,
podieľa
sa
na
organizovaní
osláv
Medzinárodného dňa detí a iných kultúrnošportových akcií.

Poľovnícke združenie Vlčkovce- Opoj
Poľovníci z Vlčkoviec a zo susedného Opoja si
vytvorili spoločnú organizáciu, ktorej členovia
sa starajú o zver a vtáctvo v chotári týchto obcí,
zúčastňujú sa na výstavách, zabezpečujú
starostlivosť a
ochranu územie
Vlčkovského
hája. Vlčkovský
háj je od roku
1994 vyhlásený za chránený prírodný výtvor s
výskytom
ohrozených
druhov
rastlín
a živočíchov. Z dôvodu výskytu a zachovania
niektorých druhov vtákov, ktoré pravidelne
hniezdia v našom revíri sa v súčasnej dobe uvažuje aj o vyhlásení Chráneného
vtáčieho územia „Úľanská mokraď“ , ktoré zčasti zasahuje aj do chotára

našej obce. Toto územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre
hniezdenie takých druhov vtákov, ako sú káňa močiarna a popolavá, pipíška
chochlatá, prepelica poľná, sokol červenonohý, sokol rároh a haja tmavá.
Klub dôchodcov
V obci je od roku 1998 založený Klub
dôchodcov, ktorý má asi 50 členov. Pripravuje
zájazdy, stretávky, chodí na púte, do divadla,
pripravuje
výstavu výšiviek
a ručných prác.
Súčasťou Klubu
dôchodcov je aj
spevácka skupina Vlčkovanka, ktorá už oslávila
svoje 20. narodeniny, a ktorej členovia
v priebehu týchto rokov nacvičujú rôzne kultúrne
programy a
vystupujú s nimi nielen doma na rôznych
kultúrno-spoločenských akciách, ale aj
v okolitých dedinách. V tomto roku sa prvý
krát zúčastnili aj tradičného Stavania mája,
ktorý spestrili ľudovými piesňami s májovou
tématikou. Okrem kultúrnych akcií sa
pravidelne zúčastňujú na pohreboch, na
ktorých
sa náboženskými piesňami a
spevmi rozlúčia so zomrelými.
Vedúca Klubu dôchodcov MUDr. Marušiaková oceňuje členov Klubu pri
príležitosti ich jubileí.
Miestna organizácia Červeného kríža.
Členky výboru Červeného kríža pravidelne,
niekoľkokrát do roka organizujú spoločný
odber krvi. V posledných rokoch sa spoločný
odber
uskutočňuje
priamo u nás
v obci, kam za
darcami
dochádza
pojazdná transfúzna stanica. Tento rok sa už
dva krát naše klubové priestory zmenili na
zdravotnícke pracovisko, na ktorom sa
pravidelne schádza cca 15-20 darcov krvi. Po odbere je zabezpečené pre darcov
krvi občerstvenie, ktoré pripravujú členky výboru ČK a je financované
z prostriedkov rozpočtu obce.

Občianske združenie - Klub Pohoda
Je najmladšou organizáciou v obci, ktorú si mladí ľudia založili ako Filmový
klub. Okrem premietania filmov v miestnej kinosále sa venujú aj organizovaniu
využívania voľného času mladých ľudí
v oblasti športu. Už tradičným sa stal Turnaj
v plážovom volejbale, ktorý Klub Pohoda
organizuje na plážovom ihrisku. Toto si
svojpomocne vybudovali v areáli ihriska TJ
a teší sa značnej obľube mladých ľudí. Klub
Pohoda zabezpečuje a pomáha dofinancovať
rozvoj
vzdelávania,
kultúry,
športu,
využívania voľného času detí, mládeže
a zdravotne postihnutých spoluobčanov v obci z prostriedkov 2% z daní
z príjmu.
Budúcnosť Vlčkoviec

Dorastá nám ďalšia generácia, ktorá po nás preberie štafetu života obce
Vlčkovce. Pripravme jej dobré podmienky a zanechajme budúcim generáciám
našu dedinu pripravenú na ďalší rozvoj.

Na záver trochu štatistiky
Viete, že...?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Najstarším občanom v našej dedine je pán Štefan Pikna, ktorý tohto
roku v máji oslávil svoje 93 narodeniny,
Najstaršou občiankou u nás je pani Františka Baková, stále čulá
a veselá oslávila v marci 92 rokov,
Najstarší žijúci manželský pár sú pani Kamila Horváthová a jej
manžel Štefan Horváth, obaja oslávia tento rok 90 narodeniny. Na
hody oslávia 64 rokov trvania ich manželstva,
Počet obyvateľov k 1.1.2006 je 1154, z toho 49,48 % je
mužov(571) a 50,52 % žien (583),
Z celkového počtu občanov je 20,19 % detí a mladých ľudí do 18
rokov, máme 122 chlapcov a 111 dievčat (233),
Občanov v produktívnom veku od 18 do 60 rokov je 725: 377
mužov a 348 žien, čo je z celkového počtu obyvateľov 62,83 %,
Občanov nad 60 rokov je 196 z toho 72 mužov a 124 žien.
Z celkového počtu občanov tvoria dôchodci 16,99%,
V rodinných domoch, ktorých je v našej obci 311, býva 1019
obyvateľov, obývanosť v našej obci je 92,93 % (289), 22 rodinných
domov je neobývaných, čo je 7,08% z celkového počtu rodinných
domov,
V bytovkách, ktorých máme v obci zatiaľ 8, býva 135 občanov.

Ostatní malí a strední podnikatelia, podnikajúci v obci Vlčkovce
Firma FIRBACH, Ing. Lukačovič
Fi PLYNMONT, Pavol Hanus
Výkup paliet – Radko Kováčik
MVDr. Rastislav Holovič s manželkou
ASPOL spol. s r.o. – výkup druhotných surovín a farebných kovov
Peter Stríž – maliar, natierač, reštaurátor
PRAPO – výroba pracovných rukavíc p. Tafferner
Michal Nemček – oprava striech a komínov
Jozef Martinus – stolárstvo
rodina Slováková – vŕtanie studní
Predajne potravín a bufety:
Jana Zvolenská
Rudolf Hesko
Anna Ištvanovičová
Mária Šmitalová
Marta Machová
Daniela Ďurníková – kaderníctvo
Anton Hanus – relaxačné služby
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