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Z obsahu vyberáme
Vážení občania!
Znovu sa stretávame na stránkach nášho časopisu, ktorým
Vám tak ako obvykle, chceme priblížiť všetky starosti a radosti
našej dediny.
V nasledujúcich mesiacoch nás čaká rozsiahla rekonštrukcia
našej 60-ročnej budovy Obecného úradu. Chceme upraviť
našu kinosálu tak, aby slúžila ako viacúčelová pre občanov
našej obce. Na celej budove vymeníme strešnú krytinu,
zateplíme obvodové múry a budovu „zaodejeme“ do novej
fasády. Vstup do budovy upravíme na bezbariérový, aby sa
služby pošty i obecného úradu stali dostupnými i pre
imobilných obyvateľov. Dvor vydláždime zámkovou dlažbou,
bude vzhľadnejší i bezpečnejší. Rekonštrukcia je naozaj
rozsiahla a značne sťaží vybavovanie stránok na OcÚ, preto
Vás prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť. V letných
mesiacoch vybudujeme chodník zo zámkovej dlažby od
parkoviska pri kostole až po Cukop, aby si návštevníci
zdravotného strediska mohli svoje automobily zaparkovať na
parkovisku, a bezpečne prejsť po chodníku na zdravotné
stredisko. Odbúraním počtu zaparkovaných áut pri
zdravotnom stredisku dosiahneme zvýšenie bezpečnosti na
autobusových zastávkach.
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Aj tento rok sa v poslednú fašiangovú nedeľu stretli občania na kultúrnom
podujatí „Pochovávania basy“, ktoré i tento rok pripravila Vlčkovanka v spolupráci
s kultúrnou komisiou a OcÚ Vlčkovce. V programe okrem Vlčkovanky účinkovali aj
jej hostia Jozef Gabriel, Emil Gabriel, Margita Glasová, Silvia Dudášová, Janka
Verbičová, Priska Kubovová,
Jakub Ševčík a hlavne nevysvätený „pán farár“ Rudolf Križanovič a jeho miništrant
Jaroslav Jakubech. Myslím si, že všetci návštevníci boli veľmi spokojní s úrovňou
programu, ktorý je každoročne lepší a hlavne je originálny.

Vo februári sa v klubových priestoroch OcÚ konal 36. ročník
degustácie vína,
ktorej sa zúčastnilo 73 vystavovateľov,
súťažiacich s 96 vzorkami vín. Bielych vín bolo 69 a červené
vína boli zastúpené 27 vzorkami. Porota udelila celkom 18
zlatých, 34 strieborných a 41 bronzových medailí. Cenu starostu
obce za najlepšie biele víno z Vlčkoviec získal p. František Smák
za odrodu Devín, a cenu starostu obce za najlepšie červené víno
z Vlčkoviec získal p.Filip Uhrovič za odrodu Frankovka.

Ak existuje nejaký skutočne
medzinárodný sviatok, je
to Deň matiek. V ňom sa
odzrkadľuje jedinečnosť a
nenahraditeľnosť
matky.
Deň matiek je jedinečnou
príležitosťou, kedy si všetci
môžeme uctiť ženu, ktorá
nás priviedla na tento svet,
starala sa o nás a
vychovala nás. U nás sme
si uctili všetky matky
slávnostnou
akadémiou
v nedeľu 14. mája, na
ktorej
vystúpili
deti
základnej školy s materskou
školou,a pásmom piesní a básní prispela aj spevácka skupina Vlčkovanka. Po skončení
akadémie starosta obce spolu s poslancami OZ obdaroval prítomné ženy kvetom.

Dobroty od výmyslu sveta, až sa stoly prehýbali. Aj takto by sa dal charakterizovať už
siedmy ročník ochutnávok, ktorý sa tento rok konal vo Veľkom Grobe. Zúčastnilo sa ho
opäť všetkých sedem
obcí - Veľký Grob,
Pavlice,
Abrahám,
Opoj, Pusté Úľany,
Hoste a
Vlčkovce.
Našu obec na tomto
ročníku
reprezentovali:
p.
Silvia
Dudášová, p. Daniela
Šulecová,
p.
Ing.
Alžbeta Šenkovičová,
p. Viera Fuknová, p.
Anna Brezíková, p.
Mária Madarová, p.
Anna Prívozníková, p.
Edita Kvasnicová, p. Helena Ševčíková, p. Terézia Uhrovičová, p. Božena Kudláčová,
p. Jozefína Kubíčková, p. Irma Križanovičová, p. Veronika Krajčovičová.

Na čo sa „zmenia“ Slovenské bankovky.
V procese zavedenia eura sa blížime do cieľa a iba pár mesiacov nás delí od chvíle,
keď u nás prestanú platiť slovenské koruny a novou menou bude euro. Najneskôr v
auguste spoznáme vďaka duálnemu zobrazovaniu aj eurové hodnoty cien všetkých
tovarov a služieb, úspor na účtoch, miezd, dôchodkov a pod., aby sme boli na
bezproblémový prechod na euro dobre pripravení. Dobré informácie sú azda
najdôležitejším predpokladom na to, aby nová mena priniesla všetky očakávané
výhody a nikomu nespôsobila zbytočné ťažkosti.
Princípy zavedenia eura
 Zavedenie eura súčasne v hotovostnom aj bezhotovostnom styku. V krátkom
duálnom obehu v hotovostnom styku bude možné používať koruny do 16. 1.
2009; v bezhotovostnom styku sa od 1. 1. 2009 bude používať výhradne euro.
Po skončení duálneho obehu bude zákonným platidlom v SR výhradne euro.
 Konverzný kurz - pri prevode korunových hodnôt na eurá k 1. 1. 2009 sa
môže použiť len konverzný kurz, ktorý bude neodvolateľne stanovený Radou
EÚ. Konverzný kurz bude mať 6 platných číslic a nebude ho možné
zaokrúhľovať (teda 1 EUR = xx.xxxx SKK).
 Zásada kontinuity kontraktov - všetky zmluvy, ktoré obsahujú údaje v
slovenských korunách, zostanú v platnosti aj po zavedení eura. Hodnoty v
korunách sa budú považovať za hodnoty v eurách prepočítané podľa
konverzného kurzu.
 Pravidlá zaokrúhľovania - peňažné sumy, ktoré boli stanovené v korunách,
ale majú byť zaplatené alebo účtované v eurách, sa zaokrúhlia na najbližší
eurocent. Zaokrúhli sa konečná hodnota, nie čiastkové položky.
 Zásada nepoškodiť občana - zavedenie eura nesmie poškodiť občanov
a spotrebiteľov.
Odporúčania
Uložte si svoje úspory na účet ešte pred zavedením
eura.
Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od rôznych osôb.
Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie
o prístupe k vášmu účtu, banka od Vás nebude požadovať kvôli
prechodu na euro žiadne informácie.
Bezplatná výmena korún za eurá:
mince v bankách
do 30.júna 2009
bankovky v bankách
do 31.decembra 2009
mince v NBS
do 31.decembra 2013
bankovky v NBS
bez časového obmedzenia

Ochrana pred požiarmi
Je tu obdobie, počas ktorého nám za posledné roky čoraz viac znepríjemňujú život
požiare. Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou
poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.
Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevnými prácami, ako aj zberom,
pozberovou úpravou a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov
spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov,
zakladaním ohňov v prírode, fajčením, manipuláciou s otvoreným ohňom a hrou detí
so zápalkami.
Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany občanov a súkromne
hospodáriacich roľníkov je potrebné zabezpečiť:
dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,
zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť,
prednostný zber dozretých obilovín okolo
pozemných komunikácií, železničných tratí a
skládok odpadov,
bezodkladné oznámenie každého požiaru na
ohlasovňu požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Trnave, tel.č. 150
Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (sem patria aj
súkromne hospodáriaci roľníci), ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkoch a
vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi
č.314/2001 Z.z. Za porušenie ustanovení zákona môže byť občanovi uložená pokuta
do výšky 10.000,- Sk.

Kam sa obrátiť o pomoc
V súvislosti s nárastom počtu obyvateľov a tiež s prevádzkou
výrobného závodu PSA Peugeot Citroen bolo v obci Zavar
v septembri 2007 zriadené Obvodné oddelenie PZ. Policajti
poriadkovej polície dohliadajú na verejný poriadok
a zabezpečujú nepretržitý výkon služby aj pre našu obec.
V prípade potreby ich môžu občania kontaktovať na t.č. 096 110 38 65.
V prípade ak je službukonajúca hliadka v teréne a nie je možné sa jej dovolať, je
potrebné volať na t.č. 158.

Vlčkovské víly
a vodníci.
Keď sme dostali ponuku
zúčastniť sa projektu s názvom
"Kde ešte tancujú vodné víly
na Slovensku" veľmi milo nás
prekvapilo, že sme boli zaradení
medzi
päťdesiat
škôl
na
Slovensku. A tak sme sa hneď
pustili do práce, aj napriek tomu,
že ku koncu roka je toho
neúrekom, kopec povinností a aktivít.
Sme maličká škola so 16 žiakmi v jednej budove spolu so škôlkou. Často robíme rôzne aktivity
a blokové vyučovania. Deti sa tak učia hlavne hravou formou a zážitkom. Ani 4. júna nebolo tomu
inak. Na škole sme privítali iba víly a vodníkov. Všetky ročníky spolu sme sa rozprávali o projekte,
o tom ako ochraňovať prírodu a hlavne vodičku (tu sme nadviazali na našu akciu konanú ku Dňu
Zeme, kde sme sa zamerali predovšetkým na vodu a jej dôležitosť) a rozprávali a čítali sme si povesti
o vílach a vodníkoch. Samozrejme sme sa potom zamerali na našu obec a vodstvo v nej, konkrétne na
potoky Blava a Dudváh a mlyn, ktorý tu je dodnes, aj keď už múčku nemelie. A aby sme si aj niečo
zopakovali, každý ročník mal pripravený milý pracovný list zameraný ako na prírodovedu, tak aj
matematiku i slovenčinu. V pracovnom liste sme hľadali aj rýmy, ktoré využijeme v literárnej časti. Po
posilnení desiatou sme sa v prestrojení víl a vodníkov vybrali k potokom. Aj keď prístup k potoku bol
dosť obtiažny a miestami je aj dosť hlboký, poradili sme si a pomocou dlhých palíc sme z neho
povyberali niekoľko plastových fliaš. A nie len vodičku ale i brehy sme vyčistili. Vriec s odpadkami
bolo veru dosť. Ako stopy sme zanechávali farebné stužky ako to robili aj víly z povestí a legiend.
V obci z nás mali radosť a každému sme vysvetľovali účel nášho prestrojenia. Iste si i „dospeláci“
budú teraz viac dávať pozor, aby neznečisťovali svoje okolie. Po príchode do školy a obedňajšej posile
sme v našej akcii pokračovali v školskom klube a na stenu našej náraďovne sme si spoločne
namaľovali veľký obrázok s krásnym čistým rybníčkom a tancujúcimi vílami nad ním a samozrejme
zvieratkami a kvietkami. Bola to veľmi pekná a poučná akcia.
Mgr. Carmen Delinčaková

Stretnutie málotriednych škôl trnavského a galantského okresu.
V poslednom období sa akosi zabúda na málotriedne školy a keby ste sa na ne niekoho
spýtali, asi by reagoval otázkou: „A také ešte existujú?“ Áno. Sme tu. A aj keď nie sme plno
organizované školské zariadenia, sme aj my profesionáli na výchovu a vzdelávanie našej
mladej generácie. Preto sa všetky málotriedne školy v trnavskom a galantskom okrese spojili
a sú pripravené dokázať okoliu ich silu, kreativitu a flexibilitu. Dňa 28. apríla sa na
málotriednej Základnej škole s materskou školou vo Vlčkovciach konalo prvé oficiálne
stretnutie štrnástich málotriednych škôl z trnavského a galantského okresu. Celé stretnutie sa
konalo pod záštitou Krajského školského úradu v Trnave. Zasadnutie otvoril starosta obce
Rudolf Križanovič a o program a pohostenie sa postarala riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce, Mgr.
Carmen Delinčáková. Školy sa po vzájomnej dohode uzniesli na spoločnej spolupráci v
podobe poetických, telovýchovných, hudobných, či výtvarných súťaží žiakov.
Mgr. Michaela Špačinská
Dianie v našej škole si teraz môžete pozrieť aj na ich web stránke
www.zsvlckovce.edu.sk.

Naši olympionici zo školy aj škôlky
5. júna sa už tradične konala Olympiáda málotriednych škôl
SITO PRE TALENTY, kde sme získali krásne ocenenia a
postupujeme do oblastného kola v Dubovanoch, ktoré bude 24. 6. 2008.
Hneď v úvode prekvapili v minimaratóne naši chlapci:
Paľko Špila a Dominik Šturdík, ktorí zabodovali a získali pekné štvrté a
šieste miesto a tým postup do okresného kola. V minimaratóne získali
ocenenia aj dievčatá :
Silvika Nemčeková- strieborná medaila
a Terezka Blažeková – bronzová medaila.
V hode kriketovou loptičkou získala Laurika Štefunková- zlatú medailu ,
Viktorka Petrakovičová- striebornú medailu a Tomáško Bohunický
bronzovú medailu v hode kriketovou loptičkou a v behu na 60m.
Chlapci získali po urputnom boji v penaltových kopoch krásne druhé miesto za výbornej
asistencia pána Piknu. Medzi výborných hráčov patrili predovšetkým Tomáško Bohunický,
ktorý dal súperom najviac gólov a najlepší obranca Janko Hrtánek, ale aj Paľko Špila,
Tomáško Šuran a brankár Dominik Šturdík mali veľkú zásluhu na výbornom priebehu
futbalového zápasu.
Celkovo sa naša škola umiestnila na krásnom treťom mieste a získala bronzovú medailu.
V piatok 6. júna sa škôlkari zúčastnili olympiády v Seredi. 7 škôlkarov reprezentovalo našu
školu a obec v 4 disciplínach. Aj keď bez MEDAILY, ale s dobrým pocitom a s
heslom "Je dôležité zúčastniť sa a nie vyhrať!"

Pri príležitosti 80. výročia odovzdania do užívania rímsko- katolíckej
slovenskej ľudovej školy a 60. výročia zriadenia materskej školy v obci sa
29.6.2008 koná
Veľká oslava narodenín
Program osláv
9.00- slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole vo Vlčkovciach
14.30- 15.30 – hodinka otvorených dverí v škole so sprevádzaním hostí
po budove a prezentáciou činnosti školy
16.00- slávnostná akadémia s odovzdávaním ocenení pedagógom
v záhrade motorestu ESO
 Príhovor riaditeľky školy a starostu obce
 Vystúpenie detí a žiakov ZŠ s MŠ Vlčkovce
 Vystúpenie
Vlčkovanky
K letu a peknému
počasiu neodmysliteľne
patrí aj
grilovanie. Máme pre vás zopár tipov, aby všetko
dopadlo skvele.
17.30- slávnostné rozkrojenie torty, voľná

zábava

Perfektná grilovačka
K letu a peknému počasiu neodmysliteľne patrí aj
grilovanie.
Máme pre vás zopár tipov, aby všetko dopadlo skvele.
Na čo by sme nemali zabúdať:
Ak máme prenosný gril, postavíme ho tak, aby stál na pevnej
podložke a aby vietor neodfukoval popol alebo uhlíky. Na
zapaľovanie použijeme vhodný zapaľovač, nelejeme tam
benzín. Skôr než začneme s grilovaním, necháme uhlie
prehorieť. Keď je pokryté vrstvičkou bieleho popola, je ten
správny čas na grilovanie. Počas grilovania by sa uhlíky
nemali vznietiť a do ohňa by nemal kvapkať olej (vznikajú
rakovinotvorné látky). Pred grilovaním natrieme rošt aj
všetky suroviny na grilovanie olejom, nebudú sa lepiť.

Tieto marinády sú určené na kuracie, bravčové aj hovädzie mäsá. Všetky ingrediencie
spolu zmiešame, umyté, naporcované mäso na plátky, či menšie kúsky vložíme do
marinády a necháme odležať niekoľko hodín. Do marinády používame slnečnicový olej
alebo olivový olej, bylinky môžeme použiť čerstvé i sušené.
Horčicová marináda:
4 PL oleje, 2 PL kečupu, 1 PL kremžskej horčice, sójová omáčka, 5 strúčikov cesnaku
(pretlačiť), čerstvá bazalka (nasekať), červená paprika, kari korenie, soľ
Jogurtová marináda:
250 g bieleho jogurtu, 1 PL kečupu, 1 PL oleja, 1 KL červenej papriky, čerstvá bazalka
(nasekať), sójová omáčka, soľ
Medová marináda:
2 PL oleja, 4 PL kečupu, 1 PL medu, sójová omáčka, 3 strúčiky cesnaku,
(najemno nakrájať), oregano, bazalka, mletá škorica, soľ

1cibuľa

Kari marináda:
250g bieleho jogurtu, 3 KL kari korenia , 3 KL červenej papriky, 1 PL oleja, soľ
Cesnaková marináda s medom:
3 PL oleja, 5 PL kečupu, 1 PL medu, 1 cibuľa (najemno nakrájať), 4 strúčiky cesnaku
(pretlačiť), petržlenová vnať a bazalka (nasekať), sójová omáčka, mleté čierne korenie, soľ
Marináda na divoko:
3 PL oleja, 1 PL plnotučnej horčice , 1 PL kečupu, bobkový list a nové korenie (pomlieť),
sójová omáčka, červená paprika, mleté čierne korenie, soľ
Exotická marináda:
1,5 dl pomarančového džúsu, 1dcl bieleho vína, 3 strúčky cesnaku (pretlačiť), zázvor, soľ
Pikantná marináda:
4 PL oleja, citrónová šťava, čerstvá petržlenová vnať, bazalka, kôpor, oregano (nasekať),
2 chilli papričky (najemno nasekať resp. nastrúhať), 3 strúčiky cesnaku (pretlačiť), biele
mleté korenie , môžeme pridať aj biely jogurt
Marináda z jabĺk a cesnaku:
2 väčšie jablká (nastrúhať), 4 strúčiky cesnaku (pretlačiť), 2 PL oleja
Prajeme Vám dobrú chuť !

