Táto publikácia bola vydaná za finančnej pomoci Trnavského
samosprávneho kraja v rámci projektu „Podpora kultúrnych
a umeleckých aktivít v roku 2016.“

„...ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas, znie v nás...“
A ten veru plynie veľmi rýchlo, pričom zisťujeme, že sme čím ďalej
starší, mladšími sa môžeme cítiť ale roky neoklameš.
Milí Vlčkovania, spoluobčania, rodáci a návštevníci obce Vlčkovce!
V tomto roku nadišiel čas na pozastavenie sa a zamyslenie, čo sa za
posledné obdobie stalo, resp. zmenilo v našej obci Vlčkovce. Pripomenutie
si histórie oživí pamäť nielen „starým“ Vlčkovanom, ale ozrejmí udalosti
pre Vlčkovských „nováčikov“, ktorých sa do našej obce za posledných 10
rokov prisťahovalo takmer 200.
6. januára 1336 sa obec Farkašín stala mýtnicou na ceste od
moravsko-uhorských hraníc až po Budín, čo je uvedené v listine Karola Róberta, vtedajšieho panovníka.
K tomuto dátumu bola zatiaľ preukázaná zachovaná prvá písomná zmienka o našej obci. Jednoznačne je
známe, že naša obec je podstatne staršia avšak musíme popracovať v archívoch na tom, či nie je niekde starší
rodný list o našej obci. Je to zrejmé najmä z archeologických nálezov a vykopávok v katastri našej obce.
Históriu je potrebné si neustále pripomínať, aby sa podstatné informácie zachovali pre naše mladšie
generácie. Popis histórie nechám na odborníkov, tak ako to spracoval v minulom storočí národný umelec
Fraňo Štefunko v Kronike starého Farkašína (1975), resp. Silvia Čordášová – Vlčkovce (1998).
Materiál, ktorý držíte práve v rukách prezentuje zmeny v našej obci za obdobie rokov 2006 – 2016,
kedy si pripomíname 680. výročie potvrdenej prvej písomnej zmienky. Informácie sú zdokumentované
z archívu a kroniky našej obce.
Tak ako väčšina obcí, aj naša sa snaží napredovať vo všetkých oblastiach. Veľa iných obcí nám môže
závidieť, že máme vybudovanú infraštruktúru a všetky domácnosti sa môžu bez problémov pripojiť na plyn,
pitnú vodu a kanalizáciu.
Možno sme mohli byť v niektorých oblastiach trochu ďalej, ak by sa v období 2005 až 2010 naskočilo na
„ponúknutý vlak“ a pripravili by sa určité podklady a projekty na využitie zdrojov z Eurofondov v rokoch
2007 až 2013.
Verím, že ďalšie programovacie obdobie 2014 až 2020 bude aj pre našu obec úspešnejšie. Čas ukáže.
Teší ma, že naša obec sa postupne rozrastá, čo je zrejmé z výstavby nových bytov v poslednej dobe dokonca
aj rodinných domov. Tieto zmeny však musia byť podporené aj príslušnou infraštruktúrou, a preto v tomto
období pripravujeme rozšírenie kapacity materskej školy a základnej školy. Vzhľadom na zvýšené
požiadavky na umiestnenie detí. Z uvedeného je zrejmá veľká škoda predaja objektu bývalej materskej školy,
ktorého následky musíme teraz riešiť.
Chceme počúvať všetky zmysluplné požiadavky a návrhy našich občanov, a zároveň sa ich snažiť
realizovať v praxi. Všetko sa však odvíja od veľkosti balíka peňazí, s ktorými môže obec disponovať, či
z vlastných zdrojov alebo získaním iných finančných prostriedkov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali resp. podieľajú pri aktivitách
na zveľadení našej obce, aj tým, ktorí nás za posledné roky navždy opustili. Ďakujem všetkým, ktorí sa
v súčasnosti aktívne zapájajú a podporujú chod našej obce, a to nielen finančne,
materiálne ale aj zabezpečovaním rôznych kultúrnych, športových
a spoločenských akcií, a tým napomáhajú zviditeľniť našu obec Vlčkovce nielen
doma, ale aj v širokom okolí.
Verím, že najmä prostredníctvom súdržnosti a spolupráce všetkých budú
naše Vlčkovce vo všetkých oblastiach len a len napredovať.
Starosta obce
Ing. Ivan Dobrovodský

Na potulkách našou obcou...

Pamätná tabuľa Fraňa Štefunku sa nachádza na rodnom dome
národného umelca a sochára Fraňa Štefunku, ktorý bol
najvýznamnejším vlčkovským rodákom. Narodil sa 4.8.1903 a jeho
celoživotnou náplňou sa stalo výtvarné umenie. Fraňo Štefunko
zomrel v apríli 1974 a je pochovaný na Národnom cintoríne v
Turčianskom Svätom Martine.

Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza v strede dediny oproti
ZŠ a bola postavená v roku 1807 na počesť svätého Jána
Nepomuckého, v minulosti veľmi uctievaného svätca.

Socha Sv. Vendelína, ochrancu dobytka a domácich zvierat,
stráži našu obec už od roku 1828. Nachádza sa pri Motoreste ESO.

Socha Panny Márie bola postavená v roku 1928 a je spomedzi
všetkých, najmladšia a najmenšia. Sochu dali postaviť miestne
obyvateľky Mária Uhrovičová a Hedviga Kyselicová, po tom čo stará
socha Panny Márie bola zničená.

Kostol Sv. Terézie z Lisieux bol postavený
v roku 1934 z vlastných finančných
prostriedkov farníkov. Kostol stojí na
pôvodnom mieste starého kostola, z ktorého
niektoré sochy a obrazy boli premiestnené a
sú jeho ozdobou a pamiatkou.

Mlyn rodiny Retzerovej stojí na dolnom konci
dediny medzi kostolom a Cukrovarom. Prvé
správy sú zo začiatku 16. storočia a prvé záznamy
o Vlčkovskom mlyne siahajú až do Habánskych
čias.

Cukrovar sa nachádza na konci dediny za
kostolom a bol postavený v roku 1925. Kedysi
tento cukrovar patril k najvychýrenejším nielen na
Slovensku ale i v zahraničí. V súčasnosti si podnik
CUKOP a. s. zachováva charakter strojárenskej
výroby.

Počas uplynulých desiatich rokov prebehla aj
rekonštrukcia kultúrneho domu v obci. Budova
dostala novú fasádu, vymenili sa okná
a zrekonštruovala sa kinosála. V roku 2013
prebehla rekonštrukcia kuchynky a zasadačky.

Obecná knižnica sa presťahovala v roku 2013 do
nových priestorov v bytovom dome č. 68. Aj
napriek dnešnej modernej dobe je pravidelne
navštevovaná a svojim návštevníkom poskytuje
4950 kníh k výpožičke. Vedúcou knižnice je
Vlastimila Taffernerová.

Motorest ESO nájdeme pri vstupe do
našej obce od Serede – Vlčkovce JUH.
Okrem kvalitnej gastronómie ponúka
jedinečné prostredie starého parku s
jazierkom. Priamo v areáli je lanový
park Tarzánia a detské ihrisko. Priestory
reštaurácie spoločne s parkom sú vhodné
na spoločenské či rodinné podujatia
(svadby,
oslavy,
firemné
akcie).
TARZANIA VLČKOVCE je najmladšou
z radu TARZANIÍ. Tento lanový park je
postavený z 11 prekážok vo výške
približne 4 až 8 m nad zemou a jeho
súčasťou je aj trasa pre najmenších
lezenia chtivých Tarzančekov s 25 metrovou lanovkou.

Čerpacia stanica OMV & HOT POT – prístup z R1 smer
Nitra – Trnava. Reštaurácia HOT POT Vlčkovce dopĺňa
ponuku služieb ponúkaných ČSPL ÖMV Vlčkovce. Objekt je
umiestnený na pozemku spolu s parkoviskami, zelenými
plochami a komunikáciami. Reštaurácia HOT POT disponuje
stravovacou kapacitou 100 miest v interiéri a 25 miest na
terase.

Aktívni Vlčkovania
Spevácka
skupina
Vlčkovanka, ktorá je
neoddeliteľnou
súčasťou našej obce
bola založená v roku
1984. Zakladateľkami
boli
členky
Slovenského
zväzu
žien.
Počas
jej
existencie
prišlo
k značnej obmene jej
zloženia. V súčasnosti
je vedúcou speváckej
skupiny
Mária
Madarová. Skupina sa
aktívne zapája do spoločenského života v obci. Vystupuje pri akciách, oslavách rôznych výročí v obci,
pri pohreboch a náboženských obradoch. Pri rôznych príležitostiach sa snažia obnoviť tradície a zvyky
z minulosti, ako napríklad pochovávanie basy. V roku 2014 naše členky oslávili tridsiate výročie svojej
existencie a zároveň sa naposledy rozlúčili s Jožkom Šulecom, ktorý bol jedným z ,,ťahúňov“ speváckej
skupiny, no vo veku 64 rokov náhle zomrel. Vlčkovanke patrí poďakovanie za prezentáciu a zachovanie
tradícií a kultúrneho dedičstva najmä pre naše mladšie generácie.
Klub dôchodcov, ktorý bol založený v roku 1998 má v súčasnosti
okolo 50 členov. Organizácia pod vedením výboru na čele
s MUDr. Darinou Marušiakovou zabezpečuje pravidelné
stretávanie sa v klube, organizuje rehabilitačné plávania
a cvičenia, návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí a účasť
na akciách nielen doma ale aj v okolí.

Gratulácia pri príležitosti životného
jubilea pani Falathovej október 2015

Rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne september 2015

Členovia poľovníckeho združenia Vlčkovce –
Opoj zabezpečujú starostlivosť o zver.
V katastri týchto obcí, kde zabezpečujú výkon
práva poľovníctva a ochranu zveri a prírody.
Naša lokalita zasahuje do chráneného vtáčieho
územia „Ulianska mokraď“. V roku 2016
združenie zabezpečuje obnovenie revíru na
ďalších 10 rokov. Predsedom poľovníkov je
Marek Lisický.
Z výstavy jún 2015

Športovci združení v TJ Družstevník Vlčkovce sú
futbalisti a kulturisti. Futbalisti – muži hrajú svoje
majstrovské futbalové zápasy v súťaži 8. trieda
OSA. Družstvo dorastencov, žiakov a prípravky je
zlúčené v spoločnom družstve Križovany nad
Dudváhom – Vlčkovce.

Futbalový turnaj starých pánov júl 2015
(Peter Dano, Tomáš Bočko)

Zároveň našu obec reprezentuje aj družstvo starých
pánov, ktorí sa pravidelne stretávajú a športujú na
ihrisku, pričom organizujú priateľské zápasy, ale aj
už tradičné turnaje, predsedom TJ Vlčkovce je
Peter Dano.

Dobudovanú a vybavenú posilňovňu,
ktorá sa nachádza v suteréne kultúrneho
domu navštevuje asi 35 mladých mužov,
ktorí zdvíhajú a prekladajú železo
v rámci voľného času. Činnosť je
koordinovaná pod vedením Mgr.
Mareka Kráľoviča.
Priestory posilňovne pod sálou KD
Vlčkovce

Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v roku 2011 oslávila 50. výročie
vzniku a združovala približne 40 členov.
V roku 2015 bola odhlasovaná zmena názvu
pokračujúcej
organizácie
„Združenie
záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce,“
pričom sa stali nástupníckou organizáciou
v počte okolo 20 aktívnych členov. Za
predsedu organizácie bol zvolený Ing. Juraj
Krasňanský.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých je organizáciou, ktorá pôsobí v našej obci pod vedením Ing.
Marianny Cabanovej a združuje asi 20 členov.

Naši zamestnanci
Chod obce v posledných rokoch zabezpečujú nasledovní zamestnanci:
Ing. Zlatica Bobeková – úsek správy daní, poplatkov, evidencie obyvateľov, matričný úrad, vedenie
obecnej pokladne
Mária Hermanská – finančný úsek a správa majetku obce
Zdena Štefunková – úsek sociálnych služieb a životného prostredia, stavebný úsek, podateľňa
Silvia Dudášová – upratovacie práce
Miloslav Mikuláš – údržbárske práce do roku 2013
Anton Richtárik – údržbárske práce od roku 2013
Ďalej sa na činnosti obce podieľajú:
Mgr. Eva Magulová – kronikárka
Mrg. Viera Kráľovičová – správa obecnej knižnice do roku 2014
Vlastimila Taffernerová – správa obecnej knižnice od roku 2014
Okrem toho posledné roky obec úspešne spolupracuje s ÚPSVaR v Trnave a každoročne
sprostredkujeme zamestnanie dlhodobo nezamestnaným resp. znevýhodneným osobám, a tým ročne
vytvoríme 5 až 6 pracovných miest pre našich občanov.

Foto zľava:
Mária Hermanská
Zdenka Štefunková
Anton Richtárik
Silvia Dudášová
Ing. Zlatica Bobeková

A tak ide čas...
Po zmene režimu bol za starostu obce Vlčkovce zvolený František Chvasta. Jeho nástupkyňou
od 25.11.1996 do roku 2002 a starostkou obce bola MUDr. Darina Marušiaková. Zástupca starostu
v tom období bol Ing. Jarolím Šimo. V ďalšom volebnom období v rozpätí rokov 2002 – 2006 obsadil
starostovské kreslo Ing. Jarolím Šimo. Zástupcom starostu bol Rudolf Križanovič. V rokoch 2006 až
2010 bol za starostu obce zvolený Rudolf Križanovič. Jeho zástupkyňou bola Ing. Sabína Klačová.
Po predčasnom sa vzdaní funkcie Rudolfa Križanoviča, ktorý v septembri 2010 odstúpil, do konca
volebného obdobia ho zastúpila Ing. Sabína Klačová. Po voľbách v roku 2010 funguje obec na čele
s naším terajším starostom Ing. Ivanom Dobrovodským, ktorý po opätovnom zvolení v roku 2014
pokračuje vo svojom druhom volebnom období.
Roky 2006 – 2010
Rudolf Križanovič – starosta obce
Poslanci OZ: Ing. Sabína Klačová – zástupkyňa starostu, Tomáš Bartoš, Mgr. Andrej Caban, Viliam
Ginga, Veronika Krajčovičová, Mária Madarová, Vladimír Pikna, Ing. Jana Poláková, Ing. Peter
Uhrovič. Hlavným kontrolórom obce bola Viera Krajčírová.
Roky 2010 – 2014
Ing. Ivan Dobrovodský –
starosta obce
Poslanci OZ v poradí
zľava: Ing. Michal Bilčík,
Ing.
Ľubomír
Dano,
MUDr.
Darina
Marušiaková, Peter Dano –
zástupca starostu, Ing.
Stanislav
Černý,
Bc.
Daniela Kvetanová, JUDr.
Rudolf Bott, Ing. Ľuboš
Šuran, Miroslav Falath.
Hlavným kontrolórom obce v rokoch 2011 až 2014 bol Ing. František Valachovič.
Od roku 2014
V poradí zľava Mgr.
Marek Kráľovič , Peter
Dano – zástupca starostu,
Ing. Mária Bilčíková, Ing.
Ľuboš Šuran, Mgr. Alžbeta
Richtáriková, Ing.
Stanislav Černý, Miroslav
Falath, Tomáš Bočko,
Vladimír Kollár.
Hlavnou kontrolórkou
obce je od marca 2015
Mária Morvayová.

Základná škola s materskou školou Vlčkovce
Základná škola vo Vlčkovciach bola založená v roku 1928. Vďaka veľkému počtu detí bola následne v roku
1948 zriadená v obci aj materská škola. V škole aj v škôlke sa vystriedalo mnoho pedagógov a aj samotná škola prešla
rôznymi zmenami a v rokoch 2011 až 2015 aj postupnou rekonštrukciou. Každoročne víta nových žiakov ale aj
škôlkarov. Dnes ZŠ navštevuje 22 žiakov 1. – 4. ročník v dvoch triedach a je postarané o výučbu 48 škôlkarov.
ZŠ s MŠ Vlčkovce má plne kvalifikovaných učiteľov s kvalitnou výchovno-vzdelávacou prácou, uplatňuje
inovačné vyučovacie metódy, formuje morálne hodnoty žiakov, má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet
na vyučovanie informatickej výchovy, zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
Ďalej sa pravidelne zapája do projektov, má vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy, pre žiakov má k
dispozícii ŠKD s kvalifikovaným vychovávateľom, má vzorne udržiavané okolie areálu školy, organizuje výlety,
exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení, pravidelne pripravuje Akadémiu ku Dňu matiek
a Vianočný program pre dôchodcov v obci, oživuje ľudové zvyky a tradície (napr. Vianoce, Veľká noc)
prostredníctvom prierezových tém, zaoberá sa protidrogovou prevenciou, pravidelne sa zúčastňuje športovej
olympiády škôl a iných súťaží, organizuje dni otvorených dverí pre rodičov a širokú verejnosť. K dispozícii má školské
ihrisko a detské ihrisko, školskú knižnicu a školský vzdelávací program zameraný na environmentálnu a regionálnu
výchovu.

Budova ZŠ s MŠ pred (rok 2013) a po rekonštrukcii (rok 2015)

Zamestnanci ZŠ s MŠ
PaedDr. Iveta Krchňáková – riaditeľka
Ivana Hlavnová – zástupkyňa MŠ
Bc. Eva Koštialová – učiteľka MŠ
Mgr. Štefan Lovásik – učiteľ
Lucia Madarová – učiteľka MŠ
Bc. Ivana Piknová – učiteľka MŠ
Mgr. Mariana Trubačová – učiteľka ZŠ
Mgr. Martina Vašáková – vychovávateľka
6 nepedagogických zamestnancov
Deti MŠ Vlčkovce

Deti ZŠ Vlčkovce

Akcie u nás v obci
Každoročne je vo Vlčkovciach zaužívané organizovanie rôznych akcií, ktorými sa obec snaží oživiť
kultúrny a športový spoločenský život najmä našich občanov, ale aj návštevníkov našej obce.
Na prelome januára a februára sa stala
tradíciou a v roku 2016 sme už šiestykrát
organizovali akciu známu ako „Vlčkovská
klobása“. Táto akcia je väčšinou pánskou
jazdou. Na čele s odbornou porotou sú
vybrané tie vzorky, ktoré si ocenenie
právom zaslúžia. Akciu organizuje starosta
obce so svojím organizačným tímom a pod
záštitou hlavného sponzora spoločnosťou
Progast s. r. o. Výťažok z akcie je
každoročne venovaný ZŠ s MŠ Vlčkovce
na nákup učebných pomôcok.

Vlčkovská klobása február 2015

Tradičné fašiangové obdobie je sprevádzané
„Pochovávaním basy“ za sprievodu maškár, ktoré
putujú od rána do večera obcou a navštevujú
domácnosti vo farebných kostýmoch, s dobrou
hudbou a náladou. Na záver dňa je v sále pripravená
zábava až do rána. Pochovávanie basy je v réžii
speváckej skupiny Vlčkovanka a športovcov z TJ
Vlčkovce.
Fašiangová zábava 2012

Zástupkyne obce Vlčkovce sa pravidelne zúčastňujú obľúbenej akcie „Ochutnávky jedál starých
materí“, ktorá sa každý rok presúva do inej obce. V roku 2014 sme hostili všetkých účastníkov v našej obci. Do
tejto veľmi úspešnej akcie sú zapojené okrem našej aj okolité obce Opoj, Majcichov, Abrahám, Pusté Úľany,
Veľký Grob, Hoste a Pavlice. V roku 2016 hostila účastníkov obec Veľký Grob, kde sa uskutočnil už 15. ročník.

Jedlá starých materí Veľký Grob 2016

„Degustácia vín“ taktiež patrí k skorému jarnému
programu našich tunajších vinárov a degustátorov.
Každoročne v marci sa vyberajú tie najlepšie vzorky
z červeného, ružového a bieleho vína. V roku 2016 to
bol už 44. ročník tejto vinárskej súťaže, v ktorej
komisie vyberali a rozdeľovali zlaté, strieborné
a bronzové ocenenia a vyberali šampióna degustácie.

„Veľkonočné trhy“ sú novinkou v našej obci spomedzi
uvedených akcií. Prvý ročník bol v roku 2015 a podľa miestnych
mal úspech. Trhy sprevádzalo malé občerstvenie, niečo pod zub
si pripravili aj stánkari, ktorí ponúkali drobné sladké či slané
pečivo, oblátky, maľované a ručne robené kraslice, veľkonočné
ozdoby a mnoho ďalších maličkosti, ktoré boli ponúknuté našim
spoluobčanom. Veríme, že i táto akcia sa stane pre našu obec
tradíciou.

Sme jednou z mála obcí, v ktorej prebieha tradičné „Stavanie mája“ ručným spôsobom v noci z 30.4. na 1.5. do
vykopanej jamy, a tým stále zachovávame vidiecke tradície. Akcia sa koná oproti Hostincu u Michala, ktorý
ponúka popri zábave aj niečo chutné k jedlu a k pitiu, kultúrna komisia OZ Vlčkovce zabezpečuje opekanie
špekačiek pre deti pri ohni.

Ako býva zvykom druhá májová nedeľa patrí našim
mamičkám a preto je „Deň matiek“ sprevádzaný
vystúpením našich detí zo ZŠ a MŠ a malou pozornosťou
v podobe kvetu, tak ako sa to patrí, ktorý odovzdávajú
poslanci OZ všetkým prítomným mamičkám a starým
mamám.

Deň matiek 2014

Posledné roky sa ďalšou zaužívanou akciou stal
„Vlčkovský guláš“, ktorý je spojený zároveň s
oslavou „Dňa detí“. V tomto roku sa uskutoční
v poradí už VI. ročník. Obe akcie prebiehajú súčasne
na futbalovom ihrisku a počasie vždy praje všetkým
zúčastneným deťom, pre ktoré sú pripravené sladké
odmeny ale aj dospelým, ktorí majú o zábavu
postarané do neskorých nočných hodín.
Víťazné družstvo I. a II. ročník súťaže Vlčkovský guláš
Ludvik team

Táto spoločná akcia je sprevádzaná nielen súťažami pre deti a rôznymi atrakciami, ale najmä vystúpením
a ukážkami z činnosti policajných, hasičských a záchranárskych zložiek. Samozrejme, že akcia by nebola v takej
kvalite bez pomoci našich sponzorov, ktorým touto cestou ďakujeme.

Ďeň detí Vlčkovce jún 2015

Športovanie v každom veku toho sa držia
chlapi, ktorí tomu obetujú svoj voľný čas, to
je účasť našich futbalových „starých pánov“
na rôznych stretnutiach a turnajoch.
Podujali sa zorganizovať a v tomto roku
chystajú už IV. ročník „Futbalového
turnaja starých pánov“, ktorý sa taktiež teší
veľkému úspechu.

Futbalové družstvo starých pánov Vlčkovce júl 2015

Počas jedného júlového víkendu sa stretávajú na
ihrisku a obliekajú si dresy naši chlapi, ktorí nastupujú
proti vybraným tímom a odohrajú priateľské zápasy.
Na víťazov čakajú víťazné poháre, vecné ceny a pre
verejnosť je pripravená tombola. Veríme, že budú
vzorom i pre svojich mladších futbalových kolegov.

„Kladenie vencov SNP“ sa uskutočňuje tradične na
záver letných prázdnin pri príležitosti výročia
v skorých podvečerných hodinách za sprievodu
miestnej speváckej skupiny Vlčkovanka si
pripomíname pamiatku na všetkých, ktorí položili
životy za oslobodenie našej vlasti.

Kladenie vencov SNP

Posledný septembrový víkend býva venovaný
„Výstave ovocia, zeleniny a kvetov“, ktorú
organizuje miestna skupina našich záhradkárov.
Obyvatelia našej obce obdivujú vzorky, ktoré
dopestovali svojou vlastnou zásluhou a zároveň
sú prezentované výtvory žiakov z našej ZŠ MŠ.
Poverená komisia následne odmeňuje najkrajšie
a najlepšie kolekcie resp. vzorky.

Ocenená kolekcia výstavy september 2015

Svojimi vzorkami sa pestovatelia pochválili
už päťdesiaty druhýkrát. Aj napriek tomu,
že väčšina domácností sa sústredí skôr na
okrasné záhradky sú medzi nami ešte stále
kutilovia, ktorí vedia dopestovať krásne
ovocie, zeleninu a kvety.

Výstava september 2014

Október – „Mesiac úcty k starším“ je
venovaný pravidelným posedením pre našich
starých rodičov, ktorí si prídu nedeľné
popoludnie spríjemniť príjemným vystúpením
a posedením so svojimi rovesníkmi.

Posedenie október 2014

Kultúrna komisia v spolupráci so speváckou skupinou
Vlčkovanka pripravuje túto akciu pre našich občanov 75
ročných a starších, pričom obec pre nich zabezpečuje
drobné darčeky a občerstvenie.

Posedenie október 2015

V závere roka nesmie chýbať tradičný
„Mikuláš“ pre naše deti, ktoré sa pri
preberaní svojich sladkých balíčkov,
zabezpečovaných našou obcou, zabavia
s Mikulášom, Anjelom a Čertom. Žiaci našej
Základnej školy s materskou školou si
zarecitujú a zaspievajú vianočné piesne
a koledy.
Posedenie s Mikulášom 2013

Vystúpenie detí ZŠ s MŠ Vlčkovce 2014

Rovnako aj „Vianočné posedenie dôchodcov“
je organizované pri príležitosti ukončenia roka
pre našich najstarších. Občania pri tejto
príležitosti
obdržia
malú
pozornosť
k Vianociam a vychutnajú si za príjemného
vystúpenia našej Vlčkovanky príjemnú
predvianočnú atmosféru.

Vianočné posedenie december 2014

Podobne ako veľkonočné aj „Vianočné trhy“ sú
novinkou, ktorá začína vianočnú atmosféru v našej
obci. Krásne vyzdobené medovníky, koláčiky,
pagáčiky, vianočné pečivo ale aj ozdoby na
stromčeky, či rôzne vianočné dekorácie si našli tých
správnych majiteľov a každému sa tu niečo ušlo.
V rámci príprav sme sa stretli s úspechom a veríme, že
obe akcie sa zaradia medzi tie tradičné v našej obci.

Urobili sme pre všetkých Vlčkovanov a návštevníkov našej obce
 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – výmena strechy, okien, fasády, úprava celého dvora, vymaľovanie
interiéru, výmena interiéru a zariadenia v jednotlivých triedach, výmena svietidiel v jednotlivých
zariadeniach (viac informácií na web stránke našej školy www.zssmsvlckovce.edupage.org)
 Vybudovanie obecného vodovodu a prípojok do všetkých
domácností
 Rekonštrukcia resp. vybudovanie nových chodníkov
 Vytvorenie nových parkovacích miest a plôch na parkovanie
na viacerých miestach v obci
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
 Obnova interiéru domu smútku, prístrešku a spevnenej
plochy pred domom smútku
 Kamerový systém pre bezpečnosť a ochranu majetku obce
a obyvateľov Vlčkoviec
 Rekonštrukcia resp. obnova detského ihriska v športovom
areáli TJ Vlčkovce ako aj v ZŠ s MŠ
 Výsadba zelene na verejných priestranstvách v obci, park pri
Mlyne, pred sídliskom Majír, pred ZŠ s MŠ, potraviny
v centre obce
 Rekonštrukcia kuchyne a zasadačky v budove OcÚ Vlčkovce
 Rekonštrukcia v bytovom dome 68 – spoločenská miestnosť,
obecná knižnica a dva jednoizbové byty
 Rekonštrukcia zdravotného strediska
 Výstavba sociálneho zariadenia v areáli TJ Vlčkovce a oplotenie celého športového areálu, výmena
dverí a okien
 Obnova posilňovne doplnením zariadenia a športového náradia

Čo nás čaká v najbližšom období?!
 Dobudovanie protihlukovej bariéry
 Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
 Rozšírenie kapacity materskej školy a priestorov základnej
školy prístavbou
 Obnova fasády Domu smútku a oplotenia cintorína
 Postupná úprava verejných priestranstiev najmä v okolí
osadenia pamätných sôch
 Výstavba workoutového ihriska a multifunkčného ihriska
v športovom areáli
 Výsadba a úprava verejnej zelene
 Rekonštrukcia bytového domu č. 68
 Rekonštrukcia vidieckeho domu na vybudovanie „Vidieckeho
múzea Vlčkoviec“
 Vybudovanie zberného dvoru
 Vybudovanie športovej multifunkčnej haly (telocvične)
 Vybudovanie poľných ciest (dotácie z PPA)
 Rozšírenie možností individuálnej bytovej výstavby (v
spolupráci s developermi) s príslušnou infraštruktúrou

Vybudovanie parku pri Mlyne (2013)

Dom smútku pred (2006) a po čiastočnej rekonštrukcii (2015)

Aj rodičia sa zapojili do prác pri obnove detského ihriska v areáli TJ Vlčkovce (2011)

Centrum obce a verejná plocha pred (2014) a po rekonštrukcii (2015)

Autobusová čakáreň v centre obce (2015)

Výstavba protihlukovej bariéry R1 (2015)

Križovatka a vstup do obce v roku 2010 a v roku 2015

..trochu štatistiky..
Za posledných desať rokov pribudlo v obci 49 nových rodinných domov. V súčasnosti je ďalších
26 rozostavaných novostavieb rodinných domov. Súkromní investori pripravujú pozemky na realizáciu
výstavby približne 60 rodinných domov.
Veľa pôvodných rodinných domov prešlo rekonštrukciou a stavebnými úpravami. Pribudlo osem
bytových domov v lokalite Majír, v ktorých sa nachádza 139 nových bytov.
Počet obyvateľov v obci je k 31.11.2015 celkom 1324, z toho 646 mužov (48,8%) a 678 žien
(51,2%). V obci žije 226 detí do 18 rokov (17%), z toho 116 chlapcov a 110 dievčat. Od 18 do 60 rokov
evidujeme 836 obyvateľov (63%), z toho 427 mužov a 409 žien. Občania nad 60 rokov predstavujú 20%
obyvateľstva našej obce v počte 262, z toho 103 mužov a 159 žien.
Najstarším žijúcim rodákom Vlčkoviec je pán Jozef Kalivoda, ktorý v súčasnosti býva u svojej
dcéry v Nitre. V auguste 2015 sa dožil 92 rokov. Najstarší muži vo veku 88 rokov v našej obci sú Alfonz
Mihálik a František Šuran. Najstaršími ženami v obci sú Anna Mičová a Anna Falathová, ktoré v roku
2015 oslávili svoje životné jubileum 90 rokov.

Miestni podnikatelia
AUTO-PNEUSERVIS Juraj Šuga – oprava a údržba motorových vozidiel, pneuservis.
CUKOP a. s. – spoločnosť vykonávajúca zámočnícku činnosť.
Chovateľské potreby Adrián Retzer – predaj granúl pre psov: superprémiových, prémiových, ekonomických
pre všetky vekové a veľkostné kategórie. Vodítka, obojky, potroje, misky, konzervy, hračky a iné. V ponuke je
tiež granulové krmivo pre králiky, mačky, hlodavce a výroba kompletných kŕmnych zmesí pre hydinu.
Pohostinstvo Pod lávkou – pohostinstvo a občerstvenie.
Nákup a predaj paliet – Kováčik – nákup a predaj europaliet.
Jozef MARTINUS – zákazkové stolárstvo a výroba na mieru.
Daniela Ďurníková – KADERNÍCTVO DANKA – kadernícke služby.
M-CLUB – zábava, pohostinstvo a občerstvenie.
Mlyna – catering, s. r. o. – Motorest ESO – reštaurácia s možnosťou ubytovania a ďalšími službami. Príjemné
posedenie v záhradnom parku TARZÁNIA.
MOD Vlčkovce – predaj a servis záhradnej techniky a príslušenstva, rebríkov, plošín a lešenia. Prevádzka
pneuservisu. Prezúvanie a predaj pneumatík a doplnkov.
OMV Slovensko, Reštaurácia HOT POT – čerpacia stanica na rýchlostnej ceste R1, zapísaná v katastri obce
Vlčkovce. Predaj pohonných hmôt. Možnosť občerstvenia vo vedľajšej prevádzke Reštaurácie HOT POT.
Progast s. r. o. – firma sa zaoberá výrobou prírodného korenia, zmesi korenín a potravinárskych technologických
prípravkov pre mäsovú výrobu, výroba koreninových zmesí, bielkovinové prísady, koncentráty a izoláty sójových
bielkovín, karagenany, štartovacie kultúry, umelé obaly.
R&J s. r. o. – firma R&J spol. s. r. o. je slovenská firma zabezpečujúca autoservisy a priemyselné závody
opravárenskou technológiou, ručným náradím, rovnacími rámami, zdvíhacími zariadeniami, nákladnými
zdvíhacími plošinami, pneuservismi, geometriou, striekacími a sušiacimi kabínami, zariadeniami pre olejové
hospodárstvo a ďalšími doplnkami. Ďalšia činnosť firmy je v oblasti potravinárstva - dodávateľ polotovarov.
SAMA potraviny – Velšicová Mária – predaj potravín a doplnkového tovaru.
TRUCK SERVIS TRNAVA s. r. o. – firma Truck Servis Trnava spol. s. r. o. je autorizovaným obchodným a
servisným strediskom spoločnosti RENAULT TRUCKS SR.
TSS GRADE a. s. – stabilná stavebná spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa dopravnými,
pozemnými a inžinierskymi stavbami, komplexnou rekonštrukciou koľají a zabezpečuje celý rad
špecializovaných služieb.
ZAMA INTERIÉR – firma zaoberajúca sa výrobou interiérového nábytku. EASY šatníkové systémy, šatníky a
skrine s posuvnými dverami INDECO, nábytkové zostavy, posteľné rošty.
Spoločnosti a podnikatelia vykonávajúci poľnohospodársku činnosť v katastrálnom území našej obce:
Farma Majcichov a. s. Vlčkovce – akciová spoločnosť Farma Majcichov je výrobcom poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov vysokej kvality. Patrí k významným producentom poľných agrokomodít surového
kravského mlieka, hovädzieho mäsa a produktov pre McDonald´s.
SEMAT a. s. – ekonomicky stabilizovaná firma známa ako výrobca kvalitných osív ale aj s rozšírenou
poľnohospodárskou prvovýrobou. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnín,
okopanín a krmovín. V živočíšnej výrobe dominuje mlieko a výroba bravčového mäsa. Špecialitou firmy je
vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov.
Slezák & CO Vlčkovce s. r. o. – spoločnosť zaoberajúca sa poľnohospodárskou prvovýrobou.
Tapos Trnava – Trnavská poľnohospodárska spoločnosť s. r. o. – zaoberá sa poľnohospodárskou výrobou
vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov.
Ing. Anton Frolkovič, Sezaland s. r. o., Jozef Adamec, Marián Solárik.
V obci ďalej pôsobí väčší počet malých podnikateľov a živnostníkov v rôznych oblastiach, ktoré
vykonávajú služby pre spoluobčanov.
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ĎAKUJEME

Obec Vlčkovce je členom a úzko spolupracuje s
ZMOS, Mikroregión Dudváh, TTSK, ZMO región JE,
Mikroregión 11 plus, MAS 11 Plus

