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VIANOCE 2021
A sme pomaly o rok starší. 28. novembra sme zapálili prvú adventnú sviečku
a najbližšie dni nám približujú Vianoce. Vianoce, čas pokoja a mieru. Na dvere nám klope nový
rok 2022.
Vláda, hygienici a zdravotníci nám určili, že musíme spomaliť, nikam sa nenáhliť,
myslieť hlavne na svojich blízkych a to najmä tým, že nás už druhé Vianoce nechali
zatvorených doma v rôznych obmedzeniach.
Vianočný čas má určite pre každého svoje neopísateľné čaro, ale už druhý rok nám „čaro
Vianoc“ píše a určuje niekto iný. Aj vzhľadom k daným obmedzeniam sa skúsme zamyslieť
nad sebou, to čo sme počas roka robili, či sme robili správne, či sa nedalo spraviť niečo lepšie...
Každý si musíme spraviť to hodnotenie sám pre seba, ale je potrebné vypočuť aj názory iných,
a podľa toho robiť v ďalšom období.
Užívajte si svoj voľný čas s rodinou v kruhu domova a pod stromčekom očakávajte ten
najväčší darček, a to je zdravie. Zdravie nielen svoje, ale aj zdravie svojich blízkych, ktorých
môžete obdariť svojim úsmevom, telefonátom, rozhovorom, ktorý v tomto období určite poteší.
Zaspomínajme na tých, ktorí nás navždy opustili a potešme sa z tých, ktorý medzi nás prišli.
Aj napriek všetkým obmedzeniam sú Vianočné sviatky časom radosti a veselosti,
a preto si ich vychutnajte so všetkým, čo k nim patrí.
Ďakujem všetkým zamestnancom, poslancom OZ, dobrovoľníkom i občanom, ktorí
nám pomohli zvládnuť všetky nástrahy a opatrenia počas celého roka, ktorý sa blíži k svojmu
záveru.
Želám Vám všetkým príjemné prežitie Vianočných
sviatkov, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti.
Do roku 2022 si všetci zaželajme aby sa vrátil život
do „normálnych koľají“ bez obmedzení, aby sme si mohli
všetci za rok opäť zaželať všetko najlepšie...
Zároveň všetkým želám zdravie, lásku, pokoj,
šťastie, krásne chvíle v kruhu svojich najbližších, taktiež
veľa pohody, osobných a pracovných úspechov počas
celého roka.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 450 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@vlckovce.sk

Základná škola s materskou školou Vlčkovce
„Vonku je zima, mrazivý chlad, no v srdci teplo, čo rozpúšťa ľad.
A v tom okne sviečky rozžiaria strom, Vianoce tajomstvom naplnia dom.“
Vážení rodičia, občania Vlčkoviec, priatelia školy.
Ani sme sa nenazdali a opäť medzi nás prichádzajú čarovné chvíle výnimočných a najkrajších sviatkov
v roku - Vianoc. Slávnostná nálada, spev kolied, dodržiavanie zvykov, vysvietený a ozdobený príbytok,
darčeky, slávnostne prestretý stôl, to všetko patrí k pocitom domova a lásky v ňom.
V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo
nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V
úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to
vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Rok 2021 ubehol mimoriadne rýchlo, pretože sme prežívali nezvyčajné chvíle, ktoré súvisia s vírusom
Covid 19. Opatrenia, ktoré majú zabrániť jeho šíreniu nás prekvapili a obmedzili v bežnom i školskom
živote. Hneď v januári sme v škole prešli na dištančné vzdelávanie, k prezenčnému sme sa vrátili až na konci
marca. Tešili sme sa, že môžeme byť spolu v triedach, s kamarátmi, s učiteľmi, že môžeme fungovať
s menšími obmedzeniami, učiť sa, súťažiť, pracovať na projektoch, stretnúť sa v letnej škole. Rozbehnutú
činnosť školy v ďalšom školskom roku hneď na jeseň zastavila tretia vlna pandémie. Museli sme sa
vzdať všetkých aktivít, ktoré robíme pre rodičov a verejnosť. O našich aktivitách vás informujeme cez
webovú stránku školy, či na sociálnych sieťach. Verím, že zvládneme toto obdobie opatrení a mnohých
obmedzení v zdraví.
Dovoľte mi, aby som tento priestor využila aj na to, aby som sa poďakovala za obetavú prácu v prospech
našej školy všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom ZŠ s MŠ Vlčkovce. Poďakovanie patrí
aj vedeniu obce, sponzorom a všetkým ľuďom, ktorým na našej škole záleží.
Milí priatelia.
❖ Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a
šťastí všetci spolu.
❖ Prajem vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza hlavne zdravie.
❖ Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa ľudskej iskry,
lásky na rozdávanie i potešenie z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
❖ Prajem vám všetkým pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží i po celý budúci rok.
Mgr. Viera Kráľovičová
riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce

Prázdninový harmonogram v roku 2021
Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Vianočné

17. december 2021 (piatok)

20. december 2021 –
7. január 2022

10. január 2022 (pondelok)

Polročné

3. február 2022 (štvrtok)

4. február 2022 (piatok)

7. február 2022 (pondelok)

Jarné – Trnavský kraj

25. február 2022 (piatok)

28. február – 4. marec 2022

7. marec 2022 (pondelok)

Veľkonočné

13. apríl 2022 (streda)

14. apríl – 19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

Letné

30. jún 2022 (štvrtok)

1. júl – 31. august 2022

5. september 2022
(pondelok)

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Čo sme stihli keď sme mohli
100. výročie DHZ Vlčkovce
21. februára 1921 vznikol Dobrovoľný hasičský sbor Farkašín. Tento rok oslavoval storočnicu, a aj keď oslavy
nepripadli na presný dátum, uskutočnili sa 28. augusta 2021, keď to aktuálna pandemická situácia dovoľovala.
Záznamy z osláv boli postupne zverejnené na webovej stránke a facebooku obce Vlčkovce. Všetky fotografie
a videá sú stále k nahliadnutiu a tým si môžete pripomenúť celú slávnosť.
K výročiu založenia DHZ Vlčkovce bola vydaná publikácia „1921 DHS Farkašín – DHZ Vlčkovce 2021“,
ktorá je dostupná na predaj na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Spoznaj Mikroregión 11Plus a okolie na kolesách
Dňa 11. septembra 2021 sa uskutočnil 4. ročník cyklopodujatia s názvom SPOZNAJ MIKROREGIÓN
11 PLUS A OKOLIE NA KOLESÁCH. Na 4. ročníku cyklopodujatia sa zúčastnilo viac ako
100 registrovaných cyklistov, medzi ktorými boli prihlásený aj naši členovia z klubu CC Dudváh. Cyklisti
mohli zdolať 42 km okruh.
Na trase, boli pripravené nasledovné stanovištia:
1. Cífer-Pác (kúpalisko – ŠTART)
2. Slovenská Nová Ves (prejazd)
3. Majcichov (kultúrny dom)
4. Križovany nad Dudváhom (rotunda)
5. Vlčkovce (vidiecky dom)
6. Zeleneč (kultúrny dom)
7. Hrnčiarovce (kultúrny dom)
8. Cífer-Pác (kúpalisko – CIEĽ)
Na každej zastávke čakalo na účastníkov cyklopodujatia pohostenie, kde za ten čas nabrali silu, pozreli si
stanovište danej obce a s elánom sa vybrali ďalej spoznávať Mikroregión 11 PLUS.

Šarkaniáda
Posledný októbrový deň, v nedeľu 31. októbra 2021 sa
na Vlčkovskom ihrisku konala Šarkaniáda, ktorú
organizovala kultúrna komisia v spolupráci s OcÚ
Vlčkovce. Tento rok počasie prialo, slniečko svietilo,
tak mohli deti spolu s rodinnými príslušníkmi prísť
a zabaviť sa. Okrem púšťania šarkanov si tento rok
užili aj opekanie, čomu sa veľmi potešili všetci
účastníci. Všetky deti, ktoré sa Šarkaniády zúčastnili,
boli odmenené diplomami a sladkými maškrtami.

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme,
obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných
darčekoch a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a blízkymi a
nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu
a urobiť niečo pre životné prostredie.

Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej fantázii a skúste obdariť svojich blízkych vlastnoručne vyrobeným
darčekom, ekologickou kozmetikou či zaujímavou knihou. Vhodnou alternatívou sú nehmotné darčeky v
podobe zážitkov (vstupenka do divadla či fitness centra, jazykový kurz, wellness pobyt a pod.). Ak ste sa
rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa kope drobností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá bude mať
dlhodobejšie využitie.

Jedlo na vianočnom stole/predvianočné nákupy
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich vopred premyslite a urobte si zoznam. Vedeli ste, že skoro 50 %
komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto len to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivejšie
potraviny a dajte prednosť lokálnym výrobkom alebo bezobalovým potravinám.
Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane použiteľnou taškou a vreckami. Vyhnete sa tak nepotrebným
obalom, ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite odpadom.
Vo Vlčkovciach ste odovzdali do nádob za 11 mesiacov viac ako takmer 30 ton kuchynského odpadu.

Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom, kúpte si živý stromček v kvetináči, alebo si naaranžujte vetvičky do
vázy. Za uváženie stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celoročne krásny a práve na Vianoce mu môžete dať
vianočný šat. Originálny a jedinečný stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré je možné spestriť
ozdobami alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete vyrobiť z prírodných materiálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, škorica,
sušené ovocie a podobne), ktoré budú určite jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a úspornou formou
vianočného osvetlenia sú LED žiarovky, spotrebujú totiž oveľa menej energie a vydržia dlhšie oproti
klasickým. Darček odporúčame zabaliť do recyklovaného papiera alebo papiera a tašiek z minulých Vianoc.
Balenie darčekov nemusíte obmedziť len na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.

Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či Messenger, resp. e-mailovú poštu. A ak do pozdravu vložíte kúsok
seba a zakomponujete nejakú milú fotku, určite príjemne potešíte rodinu či priateľov. Sú rovnako osobné ako
pohľadnice.

Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov?
Živý stromček:
každoročná dilema. Dekorovanie domácností živým vianočným stromčekom je tradíciou už od nepamäti.
Jednou z najväčších nevýhod je však jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach? Nechajte ho voľne
položený pri stojiskách odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina miest zabezpečuje od januára zvoz
stromčekov a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky koncern IKEA každoročne zbiera vianočné
stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili nový
nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže mať príbeh so šťastným koncom. Nezabudnime ho zbaviť
všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, letáky, obaly z múky:
patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite
odpad pred vyhodením stlačiť. Stojiská sú umiestnené na sídlisku Majír, v Základnej škole, alebo na Zbernom
dvore.

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov:
patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a
zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:
patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť
ich obsah – zelené zvony na sklo sú rozmiestnené v obci, resp. na Zbernom dvore.

Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií:
môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú.

Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče:
zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré
prevezmú elektroodpad bezplatne. Elektro odpad je možné uložiť na Zbernom dvore Vlčkovce.

Zvyšky jedla:
šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú
kompostovať v domácich kompostéroch,
pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do
kuchynského odpadu. U nás je to 10 stojísk – hnedé nádoby.

Použitý kuchynský olej:
dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov,
prípadne na zbernom dvore. Vo Vlčkovciach je možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri stojiskách
triedeného zberu – bytovky, škola, Obecný úrad, Zberný dvor.

Textil a obuv:
môžete posunúť známym, ktorí ich využijú, darovať charite, odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do
kontajnerov určených na šatstvo.

Staré alebo nepotrebné hračky:
darujte niekomu, komu ešte urobia radosť. Tie nefunkčné priniesť na Zberný dvor.

Zberný dvor Vlčkovce bude počas Vianočných sviatkov
od 25.12.2021 do 6.1.2022 ZATVORENÝ.
Počas zimných mesiacov
od 1.12.2021 do 28.2.2022
bude Zberný dvor Vlčkovce otvorený
LEN SOBOTY
v čase od 9:00 do 13:00.

Stránkové hodiny Obecného úradu počas sviatkov
23.12.2021 (štvrtok) – NESTRÁNKOVÝ DEŇ
24.12.-26.12.2021 (piatok – nedeľa) - ZATVORENÉ
27.12.-29.12.2021 (pondelok - streda) –
od 8:00 do 12:00 hod.
30.12.2021 (štvrtok) – NESTRÁNKOVÝ DEŇ
31.12.2021 (piatok) - ZATVORENÉ

Nasledujúci rok bude Obecný úrad
Vlčkovce otvorený
v zaužívaných časoch:
PONDELOK – od 8:00 – 16:00
UTOROK – od 8:00 – 16:00
STREDA – od 8:00 – 17:00
ŠTVRTOK – nestránkový deň
PIATOK – od 8:00 – 12:00

3.1.2022 (pondelok) - od 8:00 do 16:00 hod.
4.1.2022 (utorok) – od 8:00 do 16:00 hod.
5.1.2022 (streda) – od 8:00 do 17:00 hod.
6.1.2022 (štvrtok) – ZATVORENÉ
7.1.2022 (piatok) – od 8:00 do 12:00 hod.

Informácie z matriky
V roku 2021 sa k dnešnému dňu obec
Vlčkovce rozrástla o 18 novorodencov,
z ktorých sa narodilo 10 chlapcov a 8 dievčat.
Navždy svojich blízkych a našu obec opustilo
13 občanov, z toho 7 mužov a 6 žien.
Vo Vlčkovciach v tomto roku bolo
uzavretých 10 sobášov, z toho 6 sobášov bolo v obci.
Na trvalý pobyt sa do Vlčkoviec prisťahovalo 40 občanov
a odsťahovalo sa 24 občanov.
K decembru 2021 matrika eviduje 1364 občanov
prihlásených na trvalý pobyt.

NASTALA U VÁS ZMENA VO VLASTNÍCTVE NEHNUTEĽNOSTÍ?
DO KONCA JANUÁRA TREBA PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE
Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2021
predali, kúpili, darovali nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné
rozhodnutie.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2022,
pričom rozhodujúci je stav k 1. januáru 2022.
Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú najmä tie fyzické a právnické osoby, ktoré
sa v priebehu roka 2021 stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha dani z
nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome) alebo u
ktorých nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila
výmera pozemkov).
Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a k 1.1.2022 sa stane
vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku,
účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru je povinný podať čiastkové priznanie k dani z
nehnuteľností v rovnakej lehote (do 31.1.2021). V prípade, že daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti
je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v
priebehu roka, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v lehote do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
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, že vám pes uhynie, je treba podať čiastkové priznanie na
zánik daňovej povinnosti a to takisto 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.

