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Po dvojročnej pauze sa opäť konali akcie
Medzinárodný deň detí
V sobotu 4. júna 2022 sa vďaka spolupráci obce Vlčkovce,
poslancov OZ, rodičov a sponzorov mohli stretnúť naše deti
na športovo-zábavnej akcii pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Pre všetky deti boli v areáli TJ Vlčkovce pripravené rôzne súťaže,
o ktoré sa postarali kultúrna komisia pri OZ Vlčkovce, poslanci a ich
rodinný príslušníci, spolu so zamestnancami ZŠ s MŠ Vlčkovce
a obce. Vďaka štedrým sponzorom sa deti mohli tešiť z balíčkov
plných sladkostí, ale i odmien v podobe rôznych cien, ktoré si
vysúťažili.
Počas dňa bol pripravený program v podobe ukážok policajných, hasičských a záchranárskych prác
a techniky. Príslušníci KR PZ Trnava predviedli ukážky zo služobnej kynológie a predviedli šikovnosť
a poslušnosť ich psíkov. OPP KR PZ V Trnave predviedli ukážky pyrotechniky, zbraní a techniky spolu
s ukážkami zo svojej činnosti a techniky, služby poriadkovej polície. Členovia KCZS Gabčíkovo predviedli
ukážky zo záchranárskej služby s pomocou ich psíkov.
Deti si mohli pochutnať na cukrovej vate alebo pukancoch, ktoré boli zabezpečené našou obcou. Plno zábavy
si deti užili aj na skákacom hrade a taktiež aj v pene, ktorú pre nich nachystal Dobrovoľný hasičský zbor
Vlčkovce. Počas celého dňa si mohli návštevníci zakúpiť a pochutnať na čerstvom slanom a sladkom pečive
z Pekárne Vrzukáč. Alexandra a Laura vozili deti na koníkoch, DHZ Pole priviezli 6-kolku, ktorá taktiež mala
pri vození detí úspech.
Občerstvenie zabezpečila TJ Vlčkovce a ozvučenie Marián Solárik.
X. ročník súťaže Vlčkovský guláš
Dňa 4. júna 2022 obec Vlčkovce organizovala okrúhly
desiaty ročník obľúbenej kulinárskej súťaže ,,Vlčkovský
guláš“. Na štarte sa tento rok stretlo 15 súťažných tímov
a spoločne sme si mohli vychutnať túto obľúbenú akciu.
Teší nás, že aj po dvojročnej pauze sa do súťaže zapojili
staro-noví záujemcovia. Všetky súťažné tímy si odniesli
symbolické víťazné poháre za svoju účasť a prvé tri
mužstvá boli ocenené okrem víťazných pohárov aj
vecnými cenami od spoločnosti PROGAST, s.r.o. a obce
Vlčkovce. Samotná súťaž bola zahájená aj ukončená
výstrelom z dela.
víťazné družstvo "ZÁCHRANÁRI"

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 450 ks
Kontakt: tel. 033/55 84 037, e-mail: obec.vlckovce@vlckovce.sk
www.vlckovce.sk

Počasie nám tento rok prialo, neodradilo aktérov varenia ani návštevníkov a dobrá informácia je,
že na záver bol všetok guláš zjedený. To nás motivuje k tomu, že v úspešných akciách je potrebné aj
v budúcom období pokračovať. Akcie boli podporené aj dobrovoľníckou iniciatívou zaPOIsa
s hlavným iniciátorom Ing. Martinom Červenkom – starosta obce Ratkovce.
Vo večerných hodinách sa o zábavu postarala skupina Kašubovci - Ľudovíta Kašubu a Martiny
Kreibich.
Odborná komisia bola v zložení 6 porotcov: Ing. Martin Červenka, Ing. Tomáš Bartovič, Róbert
Repka, Ing. Ivan Kvasnica, Adrián Retzer a Vladimír Chynoradský.
Celkové poradie:
1. ZÁCHRANÁRI - 93 b. – „Záchranársky guláš“
2. T.R.I. - 91 b. – „Vlčkovské tajomstvo“
3. KLUB DÔCHODCOV - 90 b. – „Guláš od babičky“
4. LUDVIK TEAM - 85 b. – „Náš guláš“
5. TJ FUTBALISTI - 76 b. (nesúťažný guláš)
6. HASIČI – 73 b. – „Hasičský“
7. ŠAMANI - 67 b. – „Šamanské kúzlo“
8. CC DUDVÁH - 65 b. – „Cyklistický“
9. RODO - 64 b. – „Chutný gulášik“
10. SAMA - 59 b. – „Samácke prekvapenie“
11. McMOMO – 55 b. – „Taký dobručký dva“
12. DADO TEAM - 54 b. – „Voda vre“
13. SVATOVCI - 41 b. – „Rodinný guláš“
14. MIHINKOVCI - 39 b. – „Opitý guláš“
15. BAŇAS JOZEF – 38 b. – „Oravský guláš“
16. VLČIA SVORKA – 30 b. – „Fotbalový“

Spojené voľby 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na
sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa budú konať v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. v priestoroch
spoločenskej miestnosti obecného úradu.
Špecifické voľby 2022
Voliči budú mať hlasovanie v jesenných spojených voľbách odlíšené farebne. Na hlasovanie za
poslancov do orgánov samosprávy a starostu bude slúžiť biela obálka.
Hlasovacie lístky na voľbu poslancov samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja
bude modrá obálka. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej.
Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Vyplýva to z informácií zverejnených
na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Bližšie informácie k spojeným voľbám 2022 sú priebežne zverejňované na webovej stránke obce
Vlčkovce.

V októbri (29.10.2022) sa budú konať komunálne
voľby a voľby do samosprávnych krajov
Vážení občania, touto cestou by som vás chcel informovať, že v nastávajúcich komunálnych voľbách
sa chcem znova uchádzať o vašu priazeň, a to ako kandidát na starostu obce. Budem zbierať podpisy ako
nezávislý kandidát (do žiadnej politickej strany nevstúpim a ani nebudem kandidovať s podporou akejkoľvek
politickej strany). Kandidovať chcem z toho dôvodu, že naozaj mi záleží na rozvoji našej obce a chcel by som
v tomto smere pokračovať ako starosta obce.
Zároveň by som vás chcel informovať o tom, že som bol oslovený niektorými okolitými starostami, aby
som zvážil „zabojovať“ o funkciu poslanca vyššieho územného celku, nakoľko v ten istý deň, a to 29. októbra
2022 si budeme voliť starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, župana a poslancov vyššieho
územného celku. Toto oslovenie – ponuku kolegov som dostal koncom roka 2021, dlho som sa rozhodoval ako
to ovplyvní moju rodinu, moju prácu, moje záľuby, mojich priateľov a známych a pod. Je potrebné uviesť, že
starosta môže byť zároveň poslancom vyššieho územného celku. Napokon som sa rozhodol (po zvážení
všetkých „pre“ a „proti“), že zabojujem aj o funkciu poslanca vyššieho územného celku. Výsledok volieb je
v rukách voličov Trnavského okresu (Volebný obvod č. 7). Nebudem zneužívať tieto stránky na moju volebnú
kampaň, to si budem riešiť samostatne, len vám chcem vysvetliť moje dôvody kandidatúry na poslanca
trnavského samosprávneho kraja. Ten dôvod je len jeden a je čisto jednoduchý – ako starosta obce vidím, čo
sa na nás „valí zvrchu“ – aké zákony sú schvaľované bez toho, aby so samosprávami niekto hovoril o ich
negatívnych dopadoch a o nemožnosti ich plnenia na pôde samosprávy. Tých zákonov a noviel zákonov je
veľmi veľa, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Ťažko sa komunikuje, keď nie je s kým. Myslím si, že trnavský
samosprávny kraj v posledných rokoch v nedostatočnej miere háji záujmy jednotlivých samospráv, ktoré
v podstate združuje a ktoré ho vlastne tvoria a pokiaľ budem mať možnosť to nejako ovplyvniť, aby sa to
zmenilo, aby nás bolo počuť a hlavne, aby sa s našimi požiadavkami aspoň niečo robilo, rád sa o to pokúsim.
Aj na túto pozíciu kandidujem ako nezávislý kandidát, teda budem zbierať podpisy aj na túto funkciu. (Podpisy
sa zberajú v rámci okresu Trnava, ktorý tvorí samostatný volebný obvod). Zároveň s niektorými starostami
chceme vo voľbách TTSK podporiť na pozíciu predsedu TTSK Ing. Martina Červenku, starostu obce Ratkovce,
ako nezávislého kandidáta. Trnavský kraj má na viac.
Keďže sa niektorí súčasní poslanci OZ Vlčkovce rozhodli nekandidovať (nepokračovať) v ďalšom
volebnom období, boli oslovení ďalší občania – kandidáti na poslancov OZ. Avšak, každý kto má záujem
o pomoc rozvoja obce ako poslanec OZ, má v kandidatúre dvere otvorené, či pôjde ako nezávislý (zber
podpisov), alebo ako nominant niektorej politickej strany.
Určite vás oslovia aj iní nezávislí kandidáti o svoju podporu na akúkoľvek funkciu, (tých straníckych
bude nominovať politická strana), a preto by som vás chcel požiadať, aby ste všetkým, ktorí o uvedené
prejavia záujem a oslovia vás s požiadavkou podpísať kandidátne listiny, vyjadrili aspoň podporu svojim
podpisom. Aby mohli predložiť do 30. augusta 2022 kandidátne listiny zapisovateľke volebnej komisie.
Napokon rozhoduje sa až 29. októbra 2022 v tajnom hlasovaní o tom, koho občania zvolia a koho nie. Ale
dajme si navzájom aspoň šancu sa tohto zúčastniť.
Viac sa k tejto téme na týchto stránkach vyjadrovať nebudem, chcel som Vás len informovať o svojej
kandidatúre a požiadať o vyjadrenie podpory tým, ktorí vás o to požiadajú.
Októbrové rozhodnutie, kto bude riadiť samosprávy je vo Vašich rukách – voličov – občanov
Vlčkoviec, Trnavského okresu a kraja.
Ďakujem, že ste si tieto riadky prečítali.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

Novostavba Materskej školy Vlčkovce
je ukončená
To, čo v minulosti predali naši predchodcovia (objekt Materskej školy s pozemkom na
Záhumenskej ulici, ktorý vybudovali Vlčkovania v akcii „Z“), nás v súčasnosti dobehlo. Museli sme
riešiť priestory pre školu a škôlku. Už v čase predaja objektu materskej školy bola v obci realizovaná
výstavba cca 150 bytov na sídlisku Majír a plánovaná ďalšie IBV (za cintorínom, Lux a ďalšie).
O tom, ako doriešiť požiadavky priestorovej kapacity umiestnenia detí v súčasnom objekte ZŠ s MŠ
Vlčkovce sa viedla dlhšia diskusia medzi starostom – vedením školy a poslancami OZ. Alternatív bolo
viacej, čo malo vplyv aj na finančné nároky stavby. Posudzované boli možnosti nadstavby jedálne,
kontajnerový systém, samostatné novostavby, spôsob výstavby z hľadiska času a kvality.
V apríli – máji 2021 poslanci OZ Vlčkovce rozhodli o výstavbe objektu – dvoch tried materskej
školy s príslušným zázemím. V júni 2021 boli oslovení projektanti na vypracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu suchým procesom – systémom LINDAB. V septembri 2021 sa začal proces
vybavovania stavebného povolenia (jednotlivé vyjadrenia) a 27.12.2021 bolo stavebné povolenie
právoplatné. Dňa 9.12.2021 vyhlásil verejný obstarávateľ súťaž na dodávateľa stavby. Verejné
obstarávanie bolo ukončené 14.2.2022 a ako úspešný dodávateľ bola vybraná spoločnosť MBOmont, s.r.o., Oravská Lesná, s ktorou bola uzatvorená zmluva a dňa 2.3.2022 začali práce s termínom
dokončenia prác do 2.7.2022.
Na realizáciu termínu odovzdania mala vplyv situácia na Ukrajine, keď meškalo dodanie
oceľovej konštrukcie, ktorú prepravovali zo Švédska. Pristála s omeškaním 20 dní. Ku koncu termínu
prác bola aj vzhľadom na práce na viac, ako aj meškanie dodávky materiálu predĺžená lehota
dokončenia a to do 20.7.2022.
Dňa 14.7.2022 sa uskutočnila kolaudácia stavby. Po kolaudácii následne mohla prebehnúť
23.7.2022 brigáda zamestnancov a rodičov na sťahovanie nábytku do priestorov novostavby MŠ
a prípravy jednotlivých miestností ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Treba k novostavbe spomenúť, že okrem uvedených prác boli realizované práce naviac v priestoroch
ZŠ s MŠ, a to:
- výstavba spevnených plôch – 9 parkovacích miest,
- výstavba spevnených plôch pod nové detské ihrisko s dodaním a montážou všetkých hracích
prvkov,
- oplotenie zadnej časti areálu objektu Základnej školy.
Objekt bol vyhodnotený Energetickým certifikátom AO+, nakoľko je vybavený tepelným
čerpadlom, rekuperáciou, ktorá bola doplnená o chladiaci systém ovzdušia (namiesto klimatizácie,
ktorá nie je vhodná pre objekty MŠ), a dezinfekcie ovzdušia interiéru.
Výstavba MŠ bola realizovaná z rozpočtu obce Vlčkovce v sume 681.823,00 €. Detské ihrisko
(úprava terénu, dopadové plochy, oplotenie, dodávka a montáž hracích prvkov) bolo vybudované
v sume 40.000,00 € a spevnené plochy stáli 23.023,00 € z rozpočtu obce.
Obec Vlčkovce ako zriaďovateľ zabezpečila práce a odovzdala priestory k dispozícii vedeniu ZŠ
s MŠ Vlčkovce tak, aby mohli Vlčkovské deti priestory plnohodnotne využívať už s nástupom do školy
od 5.9.2022.
Veríme, že objekt novostavby MŠ dlhodobo vyrieši problém umiestnenia Vlčkovských detí do
škôlky a školy vo Vlčkovciach.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

V roku 2022 ešte plánujeme...
Najväčšiu stavebnú akciu posledných rokov (výstavbu MŠ) máme za sebou. Zabrala značné
množstvo času, ale načrela i do rozpočtu obce (rezervného fondu).
Čo nás ešte v tomto poslednom volebnom roku čaká?
1. Revitalizácia verejného priestranstva
Akcia, ktorá sa v rámci MAS 11 Plus (Miestna akčná skupina), ktorej sme členom a získali sme
v rámci výzvy z PPA dotáciu 21.500,00 €. (Prvotná žiadosť na výzvu bola spracovaná a podaná ešte
v roku 2019). Rozhodnutie z PPA sme obdržali 4.4.2022. „Revitalizácia verejného priestranstva“ –
jedná sa o výstavbu altánku so spevnenou plochou, ohniskom a sedením pre návštevníkov – občanov
Vlčkoviec, a tým možnosť ďalšieho využitia športového areálu. Stavba by mala byť ukončená do
30.9.2022. Realizuje ju spoločnosť Haus Land, s.r.o. Sereď.
2. Rozšírenie plochy Zberného dvora Vlčkovce
Vzhľadom k ďalším povinnostiam, ktoré musia zabezpečovať obce v rámci odpadového
hospodárstva, rozšírime plochu Zberného dvora Vlčkovce o ďalšiu plochu na umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov a zakúpením oceľového kontajnera (skladu), čím bude zabezpečená
dostatočná kapacita ZD pre občanov Vlčkoviec na zabezpečenie separovania a zberu všetkých druhov
odpadov v obci Vlčkovce. Termín ukončenia prác do 30.9.2022.
3. Zvýšenie kvality cestovania autobusom
V priebehu mesiaca august 2022 by mala byť zrealizovaná výmena 2 ks prístreškov pre cestujúcich
na autobusovej zastávke Vlčkovce - križovatka. Prístrešky sú objednané u dodávateľa L-DEN Lutila.
Zakúpené budú z rozpočtu obce Vlčkovce. Oslovili sme vedenie obce Križovany n/D, nakoľko
uvedenú zastávku využíva značné množstvo cestujúcich – občanov Križovian, aby sa spolupodieľali
na zakúpení jedného prístrešku, avšak naša požiadavka bola poslancami OZ Križovany n/D
odmietnutá. Celkový rozpočet na realizáciu je 8.000,00 €.
4. PACKETA
Obec Vlčkovce uzatvorila zmluvu s PACKETA na umiestnenie boxov na príjem zásielok. Zariadenie
bude umiestnené v obci pri potravinách SAMA.

Výmena jódových tabletiek 2022
Výmena jódových tabletiek v mestách a obciach pod atómovými elektrárňami Jaslovské Bohunice
prebehne v mesiacoch september - október 2022. Naposledy sa konala výmena profylaktík v roku
2017, súčasným končí životnosť v auguste 2022. Tabletky budú distribuované obyvateľom s trvalým
aj registrovaným prechodným bydliskom v obci. Deťom a dospelým, ktorí ku dňu 1.8.2022 dovŕšili
8 rokov, bude vydané celé balenie na osobu, mladším deťom sa vydá pól balenia. Termíny na
vydávanie a podrobnosti budú v časovom predstihu zverejnené na webovej stránke obce a miestnym
rozhlasom. Zároveň bude v týchto termínoch možnosť odovzdať aj jódové tabletky po dátume
expirácie.
Jodid draselný majú použiť v prípade radiačnej havárie všetci dotknutí ľudia. Tablety môžu zabrániť
poškodeniu štítnej žľazy rádioaktívnym jódom, ktorý sa pri žiarení uvoľňuje. Pri použití sa žľaza
nasýti nerádioaktívnym jódom z tablety, a tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho z kontaminovaného
vzduchu, vody, mlieka alebo inej potravy.

Informácie zo školy
Vážení občania, rodičia a ostatní priatelia školy.
Na začiatku by som rada v krátkosti zhodnotila minulý školský rok 2021/2022. Ešte sme sa ani
poriadne nerozbehli a školské triedy sme na striedačku od novembra do decembra zatvárali a otvárali
kvôli korone, aby sme chránili svoje zdravie a bezpečnosť. Nebolo to ľahké, ale sme to úspešne
zvládli. Už sme boli zvyknutí na učenie online, na úlohy zadávané elektronicky. Našťastie tieto
situácie trvali len krátko.
Počas školského roku sme okrem výchovno-vzdelávacej činnosti stihli uskutočniť niekoľko
projektov - Záložka do knihy spája školy, Eko alarm, Škola priateľská deťom, Čitateľský oriešok,
Záhradka do triedy. Kreslili sme do súťaží – Chutné maľovanie, Očarujúci svet knižných príbehov,
Zelený svet, Najkrajšia Valentínka, Vesmír očami detí, Permoníci, súťažili sme v Pytagoriáde,
iBobrovi, Všetkovedkovi, Maksíkovi, Klokanovi, Englishstar, Keby som bol spisovateľom, recitovali
sme na Hollého pamätníku, separovali sme, sadili rastlinky, zúčastnili sa zbierok Biela pastelka, Deň
narcisov, Unicef. Online sme chystali akadémie: Mesiac úcty k starším, vianočnú akadémiu tentoraz
s bohatou výzdobou školy zvnútra i vonku. Školu navštívili Mikuláš, Matej Beňo s výchovným
koncertom, hudobník a spisovateľ Braňo Jobus, postavičky Mickey a Mini. Učili sme sa hrou
v projekte Edu escape room, vo sférickom kine. Vyrábali sme darčeky k Vianociam, k MDŽ, na
veľkonočné trhy. Vyskúšali sme si Deň bez mobilu, Do školy na bicykli, Bubnovačku. Boli sme v kine
v Seredi, vo vidieckom dome, v Zavare na výstave Lega, na dopravnom ihrisku, na farme
v Bojničkách, zorganizovali sme lampiónový sprievod. Po úplnom uvoľnení opatrení školským
semaforom od 21. apríla sme mohli ku Dňu matiek pripraviť vystúpenie v obci. MDD sme oslávili na
ihrisku spolu s členmi Zboru väzenskej a justičnej stráže Hrnčiarovce, ich psovodmi, s vlčkovskými
hasičmi.
Bohatú činnosť mala aj materská škola. Práve tá prejde od nového školského roku najväčšou
zmenou. Na jar začala výstavba novej materskej školy s 2 triedami a príslušenstvom, ktorá bola
úspešne a veľmi rýchlo dostavaná. Pribudne k nej nové detské ihrisko.
Do novej materskej školy sa presťahujú od septembra 2022 trieda predškolákov a trieda zmiešaná.
Malá trieda zostáva naďalej v budove školy. Do uvoľnených tried materskej školy na prízemí sa
presťahujú dve školské triedy a novovzniknuté oddelenie školského klubu. Znovu bude obnovená
činnosť školskej knižnice, ktorá bude presťahovaná do menšej triedy. Svoju miestnosť bude mať
špeciálny pedagóg na prácu s integrovanými žiakmi, získali sme miestnosť pre činnosť záujmových
útvarov.
Do nového školského roku 2022/2023 by malo nastúpiť do materskej školy 58 detí. V základnej
škole bude 62 žiakov. V materskej škole bude pracovať 6 učiteliek a 1 pomocný vychovávateľ,
v základnej škole 4 učiteľky, 3 vychovávateľky, 1 špeciálny pedagóg a 2 pedagogickí asistenti. O chod
školy a škôlky sa budú starať aj nepedagogickí zamestnanci a to: vedúca školskej jedálne, 3 kuchárky,
2 upratovačky, 2 administratívne pracovníčky a školník.
V závere sa chcem najskôr poďakovať všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom škole počas
školského roka pomáhali. Do nového školského roku chcem popriať deťom, žiakom a zamestnancom
úspešný štart, pevné zdravie, dostatok síl a energie na plnenie svojich povinností.
Mgr. Viera Kráľovičová
riaditeľka ŽS s MŠ Vlčkovce

