2/2013
Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k
spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme
rodinné puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa kaţdý snaţí byť s
blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Sú symbolické pre kaţdého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k
niektorej z ľudských rás. Pre kaţdého z nás je dôleţité, aby sa dni napĺňali
spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou,
osobným
uplatnením,
dosahovaním vytýčených cieľov. Opäť nám neţne klopú na dvere vianočné
sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a
vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané
striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole
nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
V mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne - za seba - ţelám
Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k
človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí ţivota. Veľa
zdravia, ţivotnej iskry, lásky a potešenia z najbliţších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Zaţelajme si
nádherné Vianoce a pokoj v duši. Nech sa udrţí po celý budúci rok.
Ing. Ivan Dobrovodský

Všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, hlavnému kontrolórovi
obce Vlčkovce, všetkým zamestnancom Obecného úradu Vlčkovce, zamestnancom
ZŠ s MŠ Vlčkovce, TJ Vlčkovce, Klubu dôchodcov Vlčkovce, speváckej skupineVlčkovanka, ZO SZZ Vlčkovce, sponzorom - AGE Color, Ing. Blaţej Varinský, MOD
Vlčkovce, M- Club Vlčkovce, Nemetz, s.r.o., KR PZ Trnava, PPZ- OKH, KCZSGabčíkovo, DHZ Kriţovany nad Dudváhom, Prvá stavebná sporiteľňa, Mabonex
Piešťany, Agropet Pulz, IDC Holding, DS systems,s.r.o. Baurizol, s.r.o., Benystav,
s.r.o., Kredistav, s.r.o., Caridi Trnava, Javys, a.s., p. Ján Španiel, p. Marián Solárik, p.
Róbert Urban, p. Jozef Stehel, IMD& desing, s.r.o., Zama Interier, Farma Majcichov,
priateľom, sympatizantom a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na spolupráci s Obecným úradom Vlčkovce a starostom na zabezpečení
akcií, zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce v roku 2013 patrí úprimné
ĎAKUJEM.

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 470 ks,Kontakt:
tel: 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

Dobrá voda do kaţdej domácnosti...
Konečne sa bude môcť aj o Vlčkovciach povedať, ţe kaţdá domácnosť sa môţe napojiť na pitnú vodu.
Trnavská vodárenská spoločnosť, ako investor stavby, „Celoobecný vodovod Vlčkovce“, prostredníctvom firmy
Kredistav, s.r.o. Piešťany ako dodávateľom stavby, zrealizovala v období VII/2012 aţ XII/2013 danú stavbu.
V obci bol zrealizovaný celoobecný vodovod v dĺţke viac ako 6 200 metrov, pričom bolo zrealizovaných 371
domových odbočení v dĺţke viac ako 2 300 metrov potrubia. Koncom novembra sa uskutočnilo kolaudačné
konanie a následne bude vodovod skolaudovaný. K realizácií prác boli pre firmu Kredistav, s.r.o. vydané aj
príslušné rozhodnutia na zvláštne uţívanie miestnych komunikácií, ako aj verejných priestranstiev, kde
v súčasnosti prebiehajú (podľa počasia) ešte úpravy a odstraňovanie drobných nedostatkov.
Vzhľadom k zimnému počasiu došlo k dohode medzi obcou Vlčkovce, SÚC TTSK, Okresným úradom
Trnava a Kredistavom Piešťany, ktorý sa zaviazal na odstraňovanie nedostatkov v termíne do 30. apríla 2014.
Jedná sa najmä o úpravu cestných vsakovacích priekop v úseku od školy po kriţovatku a terénne úpravy na
niektorých úsekoch. Pripájanie domácností na verejný vodovod bude moţné aţ po nadobudnutí právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia. Pripájanie bude realizovať TAVOS, a.s. na základe jednotlivých predloţených
ţiadostí o pripojenie , ktoré si budú občania predkladať na TAVOS a.s. Kaţdý ţiadateľ o pripojenie na verejný
vodovod bude musieť mať pri podaní ţiadosti na Tavos vybudovanú šachtu a pripojenie zo šachty do domácich
rozvodov. Samostatná šachta musí spĺňať rozmery, ktoré boli určené spoločnosťou TAVOS, a.s. a to rozmery
min. 90 x 120 x 180 cm (š x d x v) resp. pri kruhovej šachte Ø 120cm a 180 cm hĺbky. Uvedené rozmery šachty
boli zadefinované aj v „Podmienkach ohlásenia drobnej stavby“, ktoré je súčasťou predloţenej ţiadosti.
„Ohlásenie drobnej stavby“ na šachtu môţe byť nahradené kolaudačným rozhodnutím (novšie stavby) ak bola
vod. šachta súčasťou stavby a je zadefinovaná v kolaudačnom rozhodnutí.
Ţiadosť na Tavos a pripojenie rozvodov vody v dome si kaţdý občan od šachty zabezpečuje sám na
vlastné náklady. V predchádzajúcom období boli občanom, ktorí si počas obdobia výstavby podali ţiadosť
o vodovodné prípojky, zasielané z obce listy ohľadom povolení na drobnú stavbu- vybudovanie vodomernej
šachty.
Je potrebné zdôrazniť, ţe občania ktorí si uţ vodomernú šachtu vybudovali, resp. plánujú jej
vybudovanie do konca tohto roku, by mali vykonať ohlásenie ohľadom drobnej stavby ( ak uţ tak neurobili).
Toto ohlásenie je v zmysle zákona č.145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov spoplatnené sumou 10,-€
( od poplatku sú oslobodení drţitelia preukazu ŤZP, resp. preukazu ŤZP so sprievodcom).
Práce spojené s vybudovaním vodovodu sa bezprostredne dotýkali všetkých obyvateľov našej obce,
nakoľko práce spojené s budovaním vodovodnej siete nám všetkým celkom určite viac či menej skomplikovali
ţivot.
Na záver chceme poďakovať všetkým občanom za trpezlivosť, ktorá bola potrebná pri prechádzaní
rozkopanou a stavebnými prácami znečistenou obcou, aj pri prekonávaní ďalších komplikácií spojených
s vybudovaním vodovodnej siete v obci.
Zároveň sa ospravedlňujeme tým občanom, ktorých sa výkopové práce dotkli tak, ţe bolo zasiahnuté do nimi
vybudovaných vjazdov, prípadne do okrasnej zelene, o ktorú sa dlhé roky starali. V prospech veci však musíme
priniesť i takúto obetu.
__________________________________________________________________________________________

Z kroniky obce Vlčkovce..............
Kronika obce Vlčkovce skrýva množstvo informácií a udalostí zapísaných v priebehu jednotlivých
rokov. Nájdeme tam aj zaujímavosti zo života našich spoluobčanov, ich spomienky zo života
v minulosti alebo úspechy v záľubách, ktorým sa venujú často už od detstva. Medzi takýchto občanov
patrí aj p. Jozef Štefunko, ktorého už v detstve zlákal chov holubov. V tejto záľube pokračuje dodnes,
už ako dôchodca. Získal mnoho ocenení a všetky si veľmi cení. Získal Šampiónov v CHMP, čestné
ceny, víťazné kolekcie. Najviac si váži pohár z Európskej výstavy holubov moravských pštrosov –
majster klubu Slavkov u Brna a pohár na celoštátnej výstave v Nitre – Majster Slovenskej republiky.
Mladých chovateľov je teraz už veľmi málo. Verí, že sa táto doba zmení a nájdu sa nejakí
pokračovatelia tradície chovu holubov na dedine. Je to záľuba, ktorú by nikdy nevymenil za inú.
Ďalším úspešným chovateľom je p. Štefan Repiský, ktorý chová poštových holubov, s ktorými
získal mnoho ocenení. Za pozornosť stojí rok 2009, kedy sa jeho holuby v rámci Slovenska umiestnili
na super dlhých tratiach ako jediné z Trnavskej oblasti.
Do tretice spomenieme úspešného záhradkára p. Jozefa Koštiala , ktorý je vlastníkom viacerých
ocenení za rôzne odrody z celoštátnej výstavy „Jablko roka“ 2007.
Týmto článkom chceme vyzvať našich spoluobčanov k ďalším príspevkom o ich úspechoch do obecnej
kroniky, pretože účelom obecnej kroniky je zachovať miestne dejiny a informácie aj pre budúcnosť.

Výročie rodáka- sochára
Fraňa Štefunku
Tento rok, konkrétne 4.
august
je
pre
Slovákov
významným. V tento deň si
nepripomíname iba 150. výročie
založenia Matice slovenskej, ale
aj 110 rokov od narodenia
významného slovenského sochára, medailéra,
profesora a národného umelca sochára Fraňa
Štefunku , ktorý sa práve 4. augusta narodil vo
Farkašíne. Štefunko patrí medzi zakladateľské
osobnosti nášho moderného sochárstva i
medailérstva 20. storočia. S dielom Fraňa
Štefunku sa stretávame na rôznych miestach
Slovenska, no v najväčšej miere sa jeho tvorba
viazala práve na Martin, kde prežil väčšinu
života a jeho život i dielo bolo významne späté s
Maticou slovenskou. Fraňo Štefunko zomrel 6.
apríla 1974 vo veku 70 rokov. Pochovaný je na
Národnom cintoríne v Martine, obklopený
významnými slovenskými národovcami. Práve
toto okrúhle výročie bolo podnetom na
usporiadanie výstavy s ukážkami jeho diel ako aj
osobných
fotografíí.
Výstavu
pripravila
r. Falathová a r. Rybářová a inštalovaná bola
v spoločenských priestoroch obecného úradu.

50. ročník výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov a ručných prác
V dňoch 28. a 29. septembra 2013 sa
v Spoločenskej sále OÚ Vlčkovce konala
50-ta Výstava ovocia, zeleniny, kvetov
a ručných prác.
Zúčastnilo sa na nej 34 vystavovateľov
a spolu bolo vystavených 247 vzoriek,
vrátane expozície ručných prác – výšivky
a drevorezba - členov Klubu dôchodcov
Vlčkovce, okrasných a exotických rastlín
ako i kaktusov. Veľkú a zaslúţenú
pozornosť získali i práce detí zo ZŠ a MŠ
vo Vlčkovciach.
Starosta Vlčkoviec, Ing. Ivan Dobrovodský
uţ tradične zabezpečil, nielen plakety
a poháre, ale tak isto i vecné ceny pre
ocenených, ktoré boli zakúpené aj vďaka
dotácii z Trnavského samosprávneho kraja.
Spolu bolo na výstave ocenených 10
vystavovateľov a kolektívov.

___________________________________________________________________________
Historický kalendár Vlčkovce 2015
Obec
Vlčkovce
pripravuje
vydanie
nástenného kalendára na rok 2015, v ktorom
by sme chceli prezentovať historické a staré
objekty našej obce z dobových fotografií,
ktoré sa zachovali medzi obyvateľmi
Vlčkoviec. Už v súčasnosti máme k dispozícií
viacero fotografií z niektorých objektov našej
obce. Chceme, aby si starší občania
pripomenuli ako vyzerala obec v minulosti.
Zároveň chceme ukázať mladším obyvateľom
kde bývali naši rodičia, starí rodičia a ich
predkovia. Na základe tohto
prosíme
všetkých ochotných obyvateľov obce, ktorí

disponujú
rôznymi
starými
dobovými
fotografiami objektov z obce Vlčkovce,
aby tieto zapožičali na výrobu plánovaného
kalendára. Dané fotografie prosíme predložiť
a zapožičať do konca mesiaca február 2014,
kedy bude uskutočnený výber fotografií. Po
výbere budú tieto vrátené späť vlastníkom.
Veríme, že za pomoci Vás, občanov Vlčkoviec
pripravíme peknú spomienkovú prezentáciu
našej obce, ktorú nám bude pripomínať
krásny kalendár počas celého roka. Bližšie
informácie sú k dispozícii u starostu obce.
Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Október- mesiac úcty k starším
Dňa 26.10. sa uskutočnilo posedenie pre obyvateľov starších ako 75 rokov,
ktoré pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadala obec Vlčkovce
v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ Vlčkovce. Program pre seniorov
pripravila spevácka skupina Vlčkovanka a pre zúčastnených bolo pripravené
pohostenie a darček v podobe sladkého balíčka.

Protihlukové opatrenia

Výstavbe BPS Vlčkovce

Podstatná väčšina občanov Vlčkoviec očakáva
„Protihlukové opatrenie na ceste R1 Vlčkovce
– Kriţovany n/D“ uţ dlhšiu dobu. Pár rokov
trvalo, kým sa celý projekt pripravil. Keď boli
finančné prostriedky, tak sa proti realizácii
postavili niektorí vlastníci pozemkov najmä
v blízkosti čerpacej stanice. Nereagovali na
ponuky od NDS a tým sa tiahlo celé prípravné
konanie a vysporiadanie pozemkov, ktoré bolo
potrebné pre začiatok územného resp.
stavebného konania. Takţe vďaka „niektorým
našim spoluobčanom“ sa oddialila realizácia
minimálne o 2 roky. Na základe informácií od
investora – Národnej diaľničnej spoločnosti, je
od septembra 2013 právoplatné stavebné
povolenie na výstavbu protihlukovej bariéry
a v súčasnosti prebieha výberové konanie na
dodávateľa stavby. Ukončenie výberového
konania sa očakáva v jarných mesiacoch 2014
a následne by sa mali uzavrieť dohody na
realizáciu stavby s úspešným dodávateľom
s predpokladaným termínom ukončenia prác
v termíne XI/2014.
Veríme, ţe po úspešnej realizácií stavby sa
podstatne zníţi hluk z okolo prebiehajúcej
rýchlostnej cesty R1.

Spoločnosť Bioplynová stanica Vlčkovce,
s.r.o. plánuje v areáli Farmy Vlčkovce
vybudovať bioplynovú stanicu, kde budú
spracovávať všetku hnojovicu a odpad
z produkcie farmy Vlčkovce. Keďţe BPS
bude spracovávať všetku hnojovicu a odpad
z produkcie farmy Vlčkovce, zníţi sa zápach
a skvalitní ovzdušie nad Vlčkovcami. Toto
bola jedna z podmienok pri schvaľovaní
ţiadosti na OZ Vlčkovce. Podmienkou
k súhlasu na vybudovanie BPS zo strany obce
je, ţe do kolaudácie BPS musí byť vybudovaná
a skolaudovaná účelová komunikácia z Farmy
Vlčkovce súbeţne s cestou R1 a napojením na
účelovú komunikáciu medzi motorestom ESO
a Opojom, čím bude vylúčená doprava
ťaţkých mechanizmov z farmy cez obec.
Ďalšou z podmienok zo strany obce bolo, ţe
spoločnosť BPS Vlčkovce v spolupráci s FM
bude zabezpečovať likvidáciu zeleného odpadu
ako aj drevnej hmoty z orezov stromov zo
záhrad a verejných priestranstiev v našej obci.
Zabezpečenie likvidácie je v súčasnosti
predmetom rokovaní. BPS bude taktieţ
kaţdoročne, na základe zmluvy, prispievať do
rozpočtu obce príslušnou sumou za prenájom
pozemkov
pod
budúcou
účelovou
komunikáciou. BPS počíta so začatím
výstavby komunikácie aj bioplynovej stanice
v apríli 2014, s ukončením prác a kolaudáciou
na jeseň 2014.

Vybudovanie kamerového systému v obci
Obec Vlčkovce pripravila a predložila začiatkom roka 2013 projekt na vybudovanie
kamerového systému v obci. Uvedený projekt bol spracovaný a predložený v rámci možnosti
o získanie dotácie prostredníctvom Rady vlády pre prevenciu kriminality v rámci programu „
Bezpečnosť obyvateľov a majetku- znižovanie kriminality“. Obec obdržala dotáciu vo výške
3000 €, spoluúčasť obce bola vo výške 6500 €. Za uvedené financie bola v letných mesiacoch
zrealizovaná I. etapa kamerového systému v obci. V spolupráci s OO PZ Zavar už spustenie
kamerového systému prinieslo prvé výsledky pri objasňovaní priestupkov v obci. V novembri
2013 sme predložili žiadosť na pokračovanie v rámci projektu, na realizáciu II. etapy v roku
2014.

V roku 2013 sa naša obec rozrástla o 16 novorodencov, z toho 9 dievčat a 7
chlapcov.
Navţdy svojich blízkych a našu obec opustilo 15 občanov. V minulom roku
uzavrelo manţelstvo 7 občanov, z toho 1 sobáš bol v obci. V roku 2013 sa do
Vlčkoviec prisťahovalo 51 obyvateľov a odsťahovalo sa 38 obyvateľov.
K decembru 2013 matrika eviduje 1261 občanov.

Váţení rodičia, milí občania Vlčkoviec!
Dovoľte mi úprimne a srdečne Vás všetkých pozdraviť a zaţelať úspešné dni plné dobrého zdravia a
šťastia. Ţijeme v čase a priestore plnom závaţných rozhodnutí, významných udalostí a rýchlo sa meniacich
skutočností. Častokrát musíme prijímať v jednom okamihu niekoľko podstatných rozhodnutí, ktoré ovplyvnia
náš ďalší ţivot. Ţivot, práca, naše konanie a správanie naberá v posledných rokoch takú dynamiku, ţe zastaviť sa
dokáţeme len pri dôleţitých ţivotných udalostiach a počas vianočných sviatkov. Práve dynamiku ţivota rodín
veľmi citlivo vnímame prostredníctvom detí my, učitelia, ktorí sa kaţdodenne stretávame s Vašimi deťmi a
našimi ţiakmi, ktorých osud nám všetkým leţí na srdci.

Milí rodičia, dovolím si Vás poprosiť a zároveň poţiadať, aby ste vo Vašich rodinách vytvorili podnetné
prostredie pre Vaše deti, prostredie, v akom zlosť a nenávisť nemajú svoje miesto, prostredie, ktoré praje rodine,
láske, porozumeniu a jednote celej rodiny. Práve nezhody, hádky a konfliktné situácie v rodinách veľmi
významne ovplyvňujú správanie Vašich detí počas vyučovania i mimo neho.
V čase nečakaných zmien a rýchleho ţivotného tempa je i naša škola ovplyvňovaná meniacimi sa
podmienkami súčasného vývoja nadväzujúc na tradície minulosti. Vychádzajúc zo súčasných poţiadaviek
profilu absolventa základnej školy sme si stanovili úlohy a ciele k ďalšej modernizácii školy vo výchovnovzdelávacom procese ako i v mimoškolskej činnosti.
Z tohto hľadiska všetci chápeme vyučovací proces ako proces zloţitý, ktorý nemoţno redukovať len na
poznávanie a získavanie vedomostí, ale treba mať na zreteli celkový osobnostný rozvoj dieťaťa. Prostredníctvom
vytýčených úloh vedieme deti k regionálnemu cíteniu, zmysluplnému vyuţitiu voľného času, rozvíjaniu
medziľudských vzťahov, ako aj k vhodnému správaniu a zdravému spôsobu ţivota človeka.
Pokroky v celkovom prístupe ţiakov k učeniu, vzťahu k práci, k prostrediu, zlepšovanie školskej dochádzky
a stále lepšia komunikácia s rodičmi začala prinášať ovocie. Tak sa postupne objavujú prvé úspechy ţiakov, ktoré
často prerastajú rámec školy, regiónu, ba aj Slovenska. Väčšie i menšie úspechy našich ţiakov sú vţdy akýmsi
morálnym ocenením namáhavej a mravenčej práce celého pedagogického kolektívu. Okrem spokojnosti samotných
ţiakov a rodičov je pre školu nesporne dôleţitá aj podpora verejnosti. Predsudky, slabá informovanosť a neznalosť
problematiky málotriedneho školstva vo verejnosti často sťaţuje budovanie imidţu našej školy. Napriek tomu,
pedagogickému kolektívu nikdy nechýba chuť a odvaha do práce, čoho dôkazom je dnes rušný a tvorivý ţivot školy,
plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít pre ţiakov aj pre zamestnancov, ktoré nie sú náhodné a nárazové,
ale ktoré uţ majú svoju tradíciu a sú cielené za účelom maximálneho rozvoja osobnosti ţiaka.
Kaţdé dieťa je iné, jedinečné. Nemoţno ho porovnávať s inými. Má svoje prednosti i nedostatky, preto
v našich ţiakoch hľadáme predovšetkým ich prednosti, ktoré rozvíjame a podporujeme.
Dnes škola ţije bohatým a zmysluplným ţivotom. Vţdy sa niečo deje, vţdy sa niečo hýbe, vţdy nás
niečo čaká.... Navzdory všetkým problémom v školstve prevláda v našom kolektíve pozitívne myslenie, ktoré sa
zákonite prenáša aj na deti. Veď aby sa cítili v pohode, musí byť v pohode predovšetkým ich učiteľ, a to je
v našom kolektíve samozrejmosťou.
Naše bilancovanie celoročnej práce je vţdy plné originálnych, motivačných a tvorivých aktivít, ktoré
umocňujú výchovno-vzdelávací proces, za čo vďačím kreativite celého pedagogického kolektívu. V škole i v
škôlke vládne príjemná atmosféra a všetky deti cítia, ţe tu nachádzajú svoj druhý domov.
Toto všetko by nešlo bez pomoci skvelých ľudí, všetkých tých ľudí so šľachetným srdcom, ktorí nám fandia
a nezištne pomáhajú. A nemusia to byť práve „Veľké veci“, ale „Malé“, „jednoduché“, ktoré robia z úprimného srdca!
Viac informácií o celkovom dianí v škole sa dozviete na našej webovej stránke.
Milí priatelia!
Očakávaný najkrajší večer roka je uţ predo dvermi. Keď sa rozţiaria hviezdy na našich vianočných
stromčekoch, akoby čarom sa aj v našich srdciach zaţnú iskierky ľudského tepla. Iskierky, ktoré v nás prebudia
úprimnú lásku, nehu, úctu a pozornosť. Vôňa ihličia a tymianu, horiaca sviečka, tíško padajúci sneh - to je čas
sviatočný, keď všetci sme si blízko, a keď má vládnuť len pokoj a mier.
Ţelám Vám šťastné a pokojné Vianoce, preţité v zdraví a v kruhu Vašich blízkych.
PaedDr. Iveta Krchňáková, riaditeľka školy

Rodičom na zamyslenie!
Veľa rodičov sa zamýšľa nad tým, či dajú svoje deti do súkromných škôl, za ktoré platia
značné finančné prostriedky, preto, aby boli v triede s malým počtom ţiakov, aby sa im
mohol učiteľ viac venovať. Ale rodičia vlčkovských detí, ktoré absolvujú predškolskú
výchovu u nás v škôlke, sa rozhodnú práve opačne. Svoje dieťa zapíšu do prvého ročníka
mimo Vlčkoviec, s úmyslom, ţe tam bude kvalitnejšia výučba, čo vo veľkej miere nezáleţí na
tom kde je škola dislokovaná. Naša škola bola dobrá pre nás, našich rodičov, starých rodičov,
ktorí školu navštevovali počas jej 85- ročnej existencie. Kvalitu výučby v našej škole
hodnotia vyučujúci na školách kam naši ţiaci postúpia, pričom tá je hodnotená na veľmi
dobrej úrovni.
Práve odchovanci našej školy sú uţ od začiatku vedení k väčšej samostatnosti
a individualite. Prihováram sa k Vám, milí rodičia, ktorí sa za pár dní budete rozhodovať, kde
zapíšete svoje dieťa do prvého ročníka, aby ste vyuţili moţnosť zapísať Vaše dieťa do
prvého ročníka v našej škole. Určite je pre dieťa vhodné pokračovať v absolvovaní školskej
dochádzky v priestoroch, ktoré sú pre neho uţ dôverne známe. Od školského roku
2013/2014 sa zníţil počet ţiakov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o jedného ţiaka, na
základe čoho boli obci krátené dotácie v sume 7032€, ktoré musela obec doplniť z vlastného
rozpočtu. Ţe to s našou školu myslíme váţne svedčia aj aktivity ohľadom rekonštrukcie
budovy ZŠ s MŠ a doplneniu vybavenia, ktoré skvalitnia výučbu a prípravu našich ţiakov.

„Stará dáma dostane nové šaty“
Aj tak sa to dá povedať. Po dlhšom vybavovaní sa oplatilo čakať. Najmä zásluhou
Ministerstva školstva SR sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu a v mesiaci november 2013
sme obdržali sumu 71 000 € , ktoré budú slúžiť na výmenu okien, dverí, zateplenie a opravu
celej fasády ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach. Obec Vlčkovce ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Vlčkovce sa
bude spolupodieľať sumou cca 20 000 €, ktorou sa zateplí a opraví strecha školskej jedálne.
Na základe záverov verejného obstarávania bola úspešná a realizáciou prác na škole
vybraná firma Baurizol s.r.o. Galanta .Bola uzatvorená zmluva na realizáciu prác v termíne
do mája 2014, pričom niektoré práce prebiehajú už v tomto období.
Po v kompletnej rekonštrukcii sociálnych zariadení , ako aj po rekonštrukcii
elektroinštalácie v školskej kuchyni a drobných, potrebných stavebných úpravách v kuchyni,
ktoré sa zrealizovali počas letných prázdnin 2013 prichádzajú na rad aj „Nové šaty pre našu
starú dámu“. Realizácia prác prinesie nielen estetické skrášlenie objektu, ale aj energetické
úspory v rámci vykurovania. Preto prosíme rodičov i deti o strpenie pri drobných
obmedzeniach, ktoré vzniknú počas rekonštrukčných prác.
Veríme, že aj týmto skvalitnením priestorov pre výučbu našich škôlkárov a školákov,
presvedčíme vlčkovských rodičov, aby ich škôlkári pokračovali v školskej výučbe v našej
škole.

POĎAKOVANIE
Obec Vlčkovce a ZŠ s MŠ Vlčkovce ďakuje touto cestou za poskytnutie
výpočtovej techniky a vyučovacích prostriedkov venovaných deťom
materskej a základnej školy spoločnosti DS systems, s.r.o. Trnava
v zastúpení Ing. Marekom Ferenčíkom , ktorí poskytli sponzorský dar
v sume 5000,-€.

A prišiel aj mikuláš
Vo štvrtok 5.decembra privítali deti
z našej obce aj Mikuláša so svojimi
pomocníkmi čertom a anjelom. Na úvod
vystúpili so svojim programom deti z
miestnej materskej školy. Po programe
boli deťom odovzdané sladkosti, ktoré
pre všetky deti vo veku od 1 do 12 rokov
s trvalým pobytom vo Vlčkovciach
pripravila obec.
__________________________________

Vianočné posedenie pre
dôchodcov

V nedeľu 8. decembra sa uskutočnilo
Vianočné
posedenie
pre
všetkých
dôchodcov v našej obci. V programe
vystúpila spevácka skupina Vlčkovanka,
ktorá svojim vystúpením, súdiac podľa
potlesku prítomných bola príjemným
spestrením nastávajúcich vianočných
sviatkov. Tak ako je už zvykom boli
dôchodcovia, tí ktorí sa zúčastnili
posedenia, obdarovaní sladkým balíčkom
salóniek. Dôchodcom nad 70-rokov boli
prostredníctvom poslancov ich obvodu
doručené
sety
kolekcií.

___________________________________________________________________________

„Čaro dedinskej nátury“
Ja si to posadím a ty sa staraj, alebo úroda
je len moja, ale listy zo stromu mi príďte
pozbierať a pozametať........
Aj takto sa dajú opísať „názory“
niektorých našich spoluobčanov. A práve tí,
ktorí majú vo svojej záhrade prales, ktorý
častokrát prerastá aţ k susedom, poukazujú na
široké okolie, čo všetko mohlo a resp. malo
byť inak. Sú tu niektoré oprávnené
pripomienky, ktoré majú občania na stav
ţivotného prostredia v našej obci. Niekoľko
podnetov riešila aj komisia pre ţivotné
prostredie a verejný poriadok.
Ale nad
niektorými činmi a stanoviskami našich
spoluobčanov sa niekedy aţ rozum zastaví.
Keď si niekedy v minulosti občania vysadili
stromy a kríky na verejných plochách, mali si
uvedomiť i to , ţe keď tieto dreviny vyrastú,
môţu obmedzovať
ich, ako aj iných.
Znečisťujú okolie opadanými plodmi, listami,
ihličím, prerastaním konárov a kríkov do
chodníka a pod.
- Jeden žiada vyhĺbiť priekopy, aby mu
nezatekalo, ďalší sa ich vyhĺbeniu bráni, lebo
k nim zatekať nebude.......
- V záhrade majú prales, ale za plotom žiada
také úpravy, aby si mohol vytvoriť klzisko,
lebo voľakedy tam aj bolo.........
- Pivnica, dvor, záhrada plný odpadového
dreva a namiesto údržby svojej nehnuteľnosti
vynáša
burinu
a
popol
vedľa
komunikácie............
- Páliť v domácich kotloch a kachliach rôzne
druhy odpadov a tým znepríjemňovať
ovzdušie širokému okoliu.............
- Ponuka na čaj pre dôchodcov z opadaného
borovicového ihličia.......

Moţno sa Vám bude zdať ,ţe sú to anekdoty
ako na 1. apríla, ale toto je bohuţiaľ realita
a naozaj je potrebné sa nad niektorými
nápadmi a poţiadavkami našich spoluobčanov
hlboko zamyslieť! K tomu treba povedať, ţe
pre všetkých platí:
Udržiavanie poriadku a čistoty na území
obce- výňatok z nariadenia obce VZN
č.3/2010
◄ Dvory, záhrady, ich ploty a iné
nehnuteľnosti
hraničiace
s verejným
priestranstvom
musia
byť
upravené
a udrţiavané tak, aby nečistota (blato, smeti,
prach) nebola na verejné priestranstvo
zanášaná (vetrom, vozidlom) a aby zeleň
(konáre stromov, kríkov, burina) neprekáţala
chodcom
pri
pouţívaní
verejného
priestranstva, aby nerušila cestnú premávku,
nezakrývala dopravné značky,
◄ Na území obce sú všetky právnické
a fyzické osoby povinné zabezpečovať kosenie
trávnatého porastu, buriny a náletových drevín
na svojich pozemkoch pred kvitnutím
(zdravotné hľadisko, vysemeňovanie do
okolitých porastov), 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,
◄
Znečisťovať
verejné
priestranstvá
odpadovými vodami, fekáliami zvierat,
splaškami a inými znečisťujúcimi tekutinami,
zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie
vozidiel kaţdého druhu na verejných
priestranstvách.
Porušenie ustanovení tohto VZN sa
posudzuje ako priestupok proti verejnému
poriadku.
Komisia pre ŢP a VP pri OZ Vlčkovce

Harmonogram vývozu komunálneho a zmesového odpadu
Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2014 :
nepárny týždeň- vždy vo štvrtok poobede.
Zber zmesového plastového odpadu bude v termínoch:
14.3.2014, 6.6.2014, 29.8.2014( sviatok) , 21.11.2014
___________________________________________________________________________

PRIPOMÍNAME
Opäť sa blíţi čas, kedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak ste počas
tohto roku nadobudli nejakú nehnuteľnosť ste povinní do 31. januára 2014 podať priznanie
k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podania priznania sa vás týka aj vtedy, ak ste vlastníkom
nehnuteľnosti a nastali u vás nejaké zmeny, ktoré by mohli byť rozhodujúce na vyrubenie
dane. Napríklad, ak v roku 2013 došlo k zmene výmery pozemku, druhu pozemku, k zmene
vyuţitia stavby, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie,
ale aj keď došlo k zániku vlastníctva nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch sa podáva
čiastkové priznanie.
Ďalej vás upozorňujeme na povinnosť podania priznania k dani za psa. Ak sa stanete
vlastníkom psa a vznikne vám daňová povinnosť (pes je starší ako 6 mesiacov) ste do 30 dní
povinní podať priznanie k dani za psa. V prípade, ţe vám pes uhynul, je treba podať čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti a to do 30 dní.
Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt, alebo osobám ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať
nehnuteľnosť. Vznik poplatkovej povinnosti ste povinní oznámiť obci do 30 dní odo
dňa jej vzniku. Takisto je potrebné do 30 dní oznámiť zmeny a zánik poplatkovej
povinnosti.
Oznamovacej povinnosti podlieha aj daň za uţívanie verejného priestranstva. V prípade, ţe si
na verejnom priestranstve uloţíte stavebný materiál, stavebné zariadenie, či kontajner, ide
o osobitné uţívanie verejného priestranstva a vzniká vám daňová povinnosť, ktorú ste povinní
oznámiť obci najneskôr v deň jej vzniku.
Tlačivá potrebné k splneniu si daňovej alebo oznamovacej povinnosti si môţete vyzdvihnúť
na Obecnom úrade alebo stiahnuť na internetovej stránke obce www.vlckovce.sk.
Zároveň vás upozorňujeme na skutočnosť, ţe ak vám povinnosť podania priznania, prípadne
oznamovacia povinnosť vznikla a neurobíte tak do zákonom stanoveného termínu je obec ako
správca dane povinná uloţiť pokutu.

Obecná knižnica- oznam
V zimnom období, t.j. od novembra do
marca bude knižnica otvorená vždy
v utorok čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Termíny zasadnutí OZ Vlčkovce v roku
2014
18.2.2014, 29.4.2014, 24.6.2014, 9.9.2014,
28.10.2014, 28.10.2014 a 9.12.2014
Zasadnutia OZ Vlčkovce sa konajú
v utorok o 18.00 hod.

