3/2011
Gúľa sa k nám tichúčko
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky
zaželať Vám krásne sviatky.........

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Vám
želajú poslanci OZ, starosta obce
a pracovníci OcÚ.
______________________________________________________
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Pri sčítaní v roku 2011 sa bude u nás po prvý raz zisťovať
Sčítanie
okrem miesta trvalého pobytu aj obvyklé bydlisko, teda
obyvateľstva
miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde
najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok. Tento údaj zo
Jarná súťaž vo
sčítania môže zaujímavým spôsobom zmeniť počty obyvateľov jednotlivých
futbale
sídiel a v nadväznosti na to aj financie, ktoré vo forme podielových daní plynú
do obcí. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby
Kultúrne akcie v
obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné
máji
sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do sčítacích formulárov sa
budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k
polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací
komisári ukončiť najneskôr 6. júna. Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si
vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte
modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením.
Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo
elektronicky. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť.
Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v
prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené
sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 470 ks,
Kontakt: tel: 033/55 84 037, fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

Pochovávanie basy
Fašiangy, Turice veľká noc príde kto nemá kožucha zima mu bude....
Takto veselo sa rozhodli ukončiť fašiangové obdobie zástupcovia TJ
Vlčkovce v spolupráci s Kultúrnou komisiou Vlčkovce a speváckou
skupinou Vlčkovanka. Ukončenie FAŠIANGOV sa začalo v utorok
8.3.2011 popoludní, kedy po dedine začali chodiť maškary v sprievode
Hrnčiarovských muzikantov a znova v nás prebudili pekné spomienky
na to, že aj po Vlčkovciach voľakedy chodili maškary a pýtali : „pod
šable, pod šable aj pod obušky, dajte nám slaniny aj plané hrušky... „
Je veľmi úctyhodné že táto ľudová tradícia sa zachovala v našej obci a veľmi by sme si želali,
keby tí mladí ľudia, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili nezabudli i o rok, že sa nám to všetkým
veľmi páčilo. Týmto sprievodom však Fašiangy v našej obci ešte neskončili. „Pochovávanie basy“
bolo pokračovaním celej fašiangovej zábavy o 19.00 hod. v preplnenej sále Obecného úradu, kde
spevácka skupina Vlčkovanka aj so svojimi hosťami, p. Glasovou a p. Gabrielom, svojim estrádnym
vystúpením roztlieskala celú sálu. Toto vystúpenie ukončil príchod smútočného sprievodu s pánom
farárom, síce nevysväteným, ale o to vtipnejším, ktorého stvárnil p. Rudolf Križanovič aj so svojím
pomocníkom – miništrantom p. Jaroslavom Jakubechom
a ich plačkami. Basa sa pochovala, oplakala, ale v zábave sa pokračovalo ďalej až do polnoci. Do
tanca hral vynikajúci hudobník p. Kalapoš aj so svojou speváčkou. Tí čo ostali neobanovali, lebo
zábava bola vynikajúca. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, tým ktorí sa na tejto akcie
podieľali a tešíme sa, že i o rok sa na „Pochovávaní basy“ stretneme v takom hojnom počte ako tento
rok.

Jedlá starých materí
Prešiel rok a naše mamičky a babičky sa 2.4.2011 znova stretli na
ochutnávke „Jedál starých materí“. Tento ročník sa konal v obci
Hoste za účasti ôsmich dedínHoste, Pusté Úľany, Abrahám, Pavlice, Veľký Grob, Majcichov,
Vlčkovce a Opoj.
Bol to už 10. ročník,
kde
sa
stretli
gazdinky, zástupkyne
uvedených
dedín
so svojimi
pochúťkami.
Obec Hoste sa svojej
úlohy hostiteľa, ujala veľmi dobre. Vo vyzdobenej sále,
s motívom „Starej dediny“ sa stoly plné dobrôt, od
kalkýšov, šúľancov, praclíkov, štrúdiel, lokšov, posúchov,
pajglíkov, ale aj inými dobrotami prehýbali. Tieto jedlá
boli vysvätené kňazom, správcom Majcichovskej farnosti p. HELic. Dušanom Kolenčíkom. Celú
atmosféru vypĺňala ľudovými piesňami ľudová hudba Igramskí Igrici. Mlsné jazýčky si skutočne mali
na čom pochutnať. Ani Vlčkovce sa nedali zahanbiť. Našu obec, pod Vlčkovským erbom, ktorý
stvárňovala torta, ktorú upiekla pani Kalivodová Alena, svojimi dobrotami vzorne reprezentovali
gazdinky Mudr. Darina Marušiaková, p. Gita Glasová, p. Silvia Dudášová, p. Veronika Fuknová, p.
Anna Brezíková, p. Alžbeta Richtáriková, p. Valéria Dobrovodská, p. Veronika Krajčovičová, p.
Helena Ševčíková, p. Božena Kudláčová p. Oľga Bottová a p. Mária Bottová. Nasledujúci ročník
tohto podujatia by sa mal konať v obci Pusté Úľany a odtiaľ by mala „štafetový kolík“ prebrať naša
obec.

Glosa
„Kto to zaplatí?“
Asi bude lepšie nerobiť nič a to prinesie určite úspech. Alebo ak sa žiada od občanov
rešpektovať predpisy, tak to iným občanom vadí. Čím to je? Túto otázku si kladiem po zistení
informácií, keď sa bývalý volený funkcionár – poslanec, ktorý pôsobil v miestnej
samospráve viac volebných období, pohoršoval nad tým, že obec čistí priestory Blavy.
Áno čistí ich od neporiadku a smetí, ktoré tam navozili a nahádzali, predpokladám
niektorí naši občania za možno posledných 10 rokov, odkedy sa týchto priestorov
nikto nedotkol akoby to bolo „chránené územie“. Tá špina a neporiadok asi
v predchádzajúcom období nikomu z vedenia obce nevadila, alebo ju hádam
nevideli, resp. nechceli vidieť. Takže niekoľko informácií pánovi exposlancovi:
- brehy Blavy sú vlastníctvom obce, resp. v jednom úseku (pod Zdravotným strediskom v
spoluvlastníctve obce s CUKOPOM )
- orez stromov a náletovej dreviny bol povolený a konzultovaný s príslušnými odborníkmi ako
i prednostkou Spoločného obecného úradu v Trnave
- čistenie brehov vykonávali pracovníci, ktorí sú zaradení pod obecným úradom a od 1.4.2011 obec
vybavila ďalšie 3 miesta v rámci protipovodňových opatrení, ktoré sú financované prostredníctvom
UPSVaR Trnava
- orez stromov v uvedenej lokalite bol realizovaný za odobraté drevo, ktoré si zobrala firma
zabezpečujúca orez
- drvenie drevnej hmoty bolo pre obec vybavené bez úhrady, na náklady firmy, ktorá bude drvenie
zabezpečovať
Takže suma sumárum mi vychádza, že k plateniu nezostáva takmer nič.
Apropo pán poslanec, mohlo by to byť uhradené napríklad aj z „ ušetrených 300.000 Sk“ o ktorých
bolo hovorené v auguste 2010 na zasadnutí OZ, keď si vyčíslil uvedenú sumu za likvidáciu 25 m
chodníka na križovatke. Ešte dobre, že vtedajší poslanci tomu nedali „zelenú“ a rozhodli uvedenú
„stavebnú akciu“ odložiť a dať ju prepočítať špecialistovi z oblasti stavebníctva. Búranie sa
realizovalo teraz v marci a čuduj sa alebo nie, obec uvedených 300.000 Sk ušetrila a chodník je
odprataný bez úhrady a v týchto dňoch bola zrealizovaná aj výsadba zelene v danej lokalite. Musím
však povedať, že výsadba zelene niečo stála a to bolo hradené v rámci schváleného rozpočtu.
Ale moja ponuka stále platí pre všetkých, dvere na obecnom úrade sú otvorené a všetci občania môžu
predkladať svoje návrhy, námety, podnety a pripomienky osobne v stránkových dňoch, telefonicky na
t. č. 033/ 5584037, 033/5584370, alebo elektronickou poštou obec.vlckovce@stonline. sk. Touto
cestou žiadam všetkých občanov, aby neznečisťovali verejné priestranstvá obce, tým sa ušetria
náklady na údržbu a čistenie obce a nebudú sa niektorí občania zamýšľať na tým „ kto to zaplatí“?!
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce

Nezabúdajme na svoje ohlasovacie povinnosti!
Na tomto mieste by sme Vás radi upozornili na povinnosť ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác. Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie
stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu (obci).
Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade resp. si ich môžete stiahnuť na stránke
www.vlckovce.sk. Náležitosti ohlásenia upravuje vyhláška č.453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme , že je potrebné dopredu ohlasovať akékoľvek stavebné úpravy na
miestnom cintoríne, úpravy vjazdov pred rodinnými domami, zábery verejného priestranstva, zábery
miestnych komunikácií a pod. Aj keď sa zdá, že sú to nepopulárne opatrenia, ale keďže mnohí občania
nerešpektujú dané povinnosti, hoci vyplývajú z príslušných predpisov a nariadení, je potrebné vždy
pred začatím prác obrátiť sa na pracovníčky Obecného úradu osobne alebo na t.č.033/5584037, aby sa
predišlo sankciám.

Degustácia vína
Už 39. ročník Degustácie vín zorganizovala ZO SZZ vo Vlčkovciach. Pestovatelia
dobrého vínka, blízkeho i vzdialenejšieho okolia, sa stretli 5. marca 2011 v sále OÚ
vo Vlčkovciach, aby zhodnotili svoje vinárske skúsenosti. Pod odborným vedením
p. Ľubomíra Siváka člena ZO SZZ vo Vlčkovciach boli vytvorené tri komisie,
ktorým predsedali Ing. Milan Chudý, Ing. Marek Závracký, a Ing. Peter Papay.
Komisie mali skutočne čo hodnotiť. Pestovatelia dodali 115 vzoriek , z ktorých bolo
36 červených vín a 11 ružových. Najvyššie ohodnotené víno s 90,33 bodmi zo 100
možných dosiahnutých získal p. Miloš Kusý z Križovian s odrodou Rulandské
biele. Toto víno bolo zároveň vyhodnotené aj ako najlepšie biele víno. Cenu za
najlepšie červené víno získalo Vinárstvo BLAHO zo Zelenča s odrodou Syral. Titul
Najlepšie Vlčkovské biele víno získal Ing. Ján Krajčovič s odrodou Rizling
Vlašský a cenu za Najlepšie Vlčkovské červené víno získal p. František Smák za
odrodu André.
Ceny - Plakety najlepším odovzdal starosta obce Ing. Dobrovodský spolu s odborným vedúcim
degustácie p. Ľubomírom Sivákom, v nedeľu 6.3.2011 na Verejnej degustácii, kde si mohli aj ostatní
spoluobčania pochutnať nielen na dobrom víne, ale aj na skvelom guláši a pečených klobásach.

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vyberáme
Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom 3. zasadnutí 1.marca 2011 oboznámili občanov
so stanovenými prioritami na plnenie úloh OZ v roku 2011/2012
1. Spracovať projekt a žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z MF SR „Program rozvoja
vidieka“ na rekonštrukciu Domu smútku . Vybudovanie chladiacej miestnosti, zateplenie objektu
a obnova fasády budovy Domu smútku. Predbežný rozpočet je na sumu 16 600,- €. So
spoluúčasťou obce na projekte 10% z nákladov.
2. Spracovať projekt a žiadosť na riešenie havarijného stavu ZŠ s MŠ Vlčkovce prostredníctvom MŠ
SR – KŠÚ Trnava. Predbežný rozpočet na opravu strechy, fasády a časti okien na škole a jedálni
činí cca 112 000,- €. Obec sa v tomto prípade zaviaže na spoluúčasť vo výške 5% z nákladov.
3. Vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci spracovaného projektu Celoobecný vodovod
Vlčkovce pre Tavos a.s. Piešťany, kde bude obec splácať cca 2 900,- € mesačne v prospech Tavos
a.s. Piešťany do výšky 105 000,- €.
4. Vytvorenie podkladov pre zriadenie zberného dvora v rámci programu „Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu“. V rozpočte na rok 2011 je vyčlenených 20. 000 €.
5. Spracovať projekt a žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z MF SR „Program rozvoja
vidieka“ na rekonštrukciu Verejného osvetlenia v majetku obce Vlčkovce. Predbežný rozpočet je
cca 13 100,- € so spoluúčasťou obce vo výške 10 %.
6. Realizácia výsadby okrasnej zelene pri otoči na križovatke ako i v lokalite pri mlyne pod kostolom
s predbežným rozpočtom do výšky 2 000 €.
7. Pripraviť podklady k realizácii rekonštrukcie a doplnenie prvkov detského ihriska v areáli
miestneho ihriska podľa finančných možností obce. V rozpočte obce je vyčlenených 10. 000,- €.
8. Realizácia vodorovného dopravného značenia na autobusových zastávkach v obci najmä pri
zdravotnom stredisku a osadenie ďalšieho dopravného značenia s tým súvisiaceho.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí, konaného dňa 5.apríla 2011 zvolilo hlavného
kontrolóra obce Vlčkovce, stal sa ním Ing. František Valachovič z Trnavy.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí nájdete na našej webovej stránke www.vlckovce.sk.

O k i e n kOkienko
o d o h do
i s thistórie
órie
Dnes by sme sa chceli,
v našom okienku do histórie
preniesť do roku 1961, 1963
a pripomenúť aspoň tým
skorej narodeným čo sa
v tomto
roku udialo.
Z „Pamätnej knihy“, do
ktorej zapísal tieto zápisy
riaditeľ školy Ján Pitoňák,
doslova vyberáme:
Obyvateľstvo
Obec Vlčkovce mala v roku
1961 včetne s obyvateľmi,
ktorí majú domky na
katastrálnom území obce
Križovany t.j. na Kórey 1537
obyvateľov.
Bez
katastrálneho územia obce
Križovany
mala
obec
Vlčkovce 1395 obyvateľov.
Obec Križovany si robila
nároky na týchto občanov
Vlčkoviec, ktorí mali domky
na ich katastrálnom území
avšak občania tam bývajúci

s tým nesúhlasili a nechceli
sa
prihlásiť
do
obce
Križovany, lebo sú to
vlčkovskí rodáci. V roku 1961
mala obec Vlčkovce rozlohu
1256 ha z toho 712
ha
obhospodarovalo JRD, 253
ha Štátne majetky, 56 ha
záhumeniek členov JRD, 64
ha záhrad a inej pôdy,
zastavanej plochy bolo 171
ha.
Povodeň v roku 1963
V tomto roku v zimnom
období bola pôda zamrznutá
miestami až do hĺbky
jedného metra.V prvých
marcových dňoch prišlo
k náhlemu otepleniu. Voda
ktorá vznikla rozpustením
snehu, nemala kam vsiaknuť,
keďže pôda bola hlboko
zamrznutá
a preto
si
vyhľadávala najnižšie polohy

kde sa zhromažďovala. 10.
marca
začala
voda
ohrozovať niektoré domy na
ulici
Vlčkovce – Križovany a to
dom Pagáčov, Reháčkov,
Štibrányiho a Trlidov. Domy
boli úplne obkľúčené vodou,
takže do bytov sa mohli
majitelia dostať iba po lávke.
Tak isto bol vodou zaliaty
i dolný koniec obce. Posledný
blok bytovky – Europa bol
úplne obkolesený vodou
a zachránený bol iba tak, že
bager vybudoval okolo neho
hrádzu. Na Čupci bol
ohrozený dom Hužovičov
a Bakov odkiaľ sa musela
voda prečerpať na druhú
stranu cesty. Dudváh sa
vylial tak, že bol zaliaty celý
Cukrovarský dvor až po
strážnicu. Ohrozené boli
i sklady cukru.

Chceme mať čistú obec ?
Ako sme vás informovali v minulom čísle Občasníka , ale i formou obecného rozhlasu, v sobotu 19.
marca 2011 sa uskutočnil zvoz drevenej hmoty.I napriek nepriaznivému počasiu členovia miestnej
organizácie SZZ so starostom obce a zamestnancami OcÚ vykonávali tento zvoz po celej dedine, za
čo im patrí úprimné poďakovanie. Zvoz haluzoviny bol sústredený na troch miestach v obci, kde bol
rozdrvený a vzápätí vyvezený firmou, ktorá drvenie zabezpečovala. Veríme, že touto akciou, obec
pomohla všetkým občanom, ktorí sa chceli zbaviť dreveného odpadu a vyčistiť si svoje záhrady
a verejné priestranstvá od prebytočných haluzovín , suchých a starých kmeňov, a tak nemuseli vo
svojich záhradách a na verejných priestranstvách zakladať ohne a tento drevený odpad páliť. Bohužiaľ
nie všetci občania našej dediny pochopili zámer tohto zvozu. I napriek opätovnému vyhlasovaniu
v miestnom rozhlase ako i v našom Občasníku, že na uvedené miesta je treba vyvážať iba haluzovinu
a drevný odpad, niektorí občania sem začali vyvážať všetko čo im v záhrade prekážalo. A tak obec na
vlastné náklady, alebo lepšie povedané na úkor nás všetkých musí zlikvidovať odpad týchto
jednotlivcov.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo by sme mali na takýchto „poriadkumilovných spoluobčanov“
doplácať všetci? Prečo nemôže byť naša obec pekná a čistá? Prečo je postoj niektorých občanov „Ja
viem kto to spravil ale nepoviem“. V takýchto prípadoch si myslíme, že aj ten kto nevie ukázať na
chyby a vinníkov, ako keby sa sám zúčastnil na znečisťovaní obce. Preto vyzývame všetkých tých,
ktorí majú záujem o čistotu obce aby ukázali na „spoluobčanov ktorí znečisťujú prostredie. Len
správne a včasné informácie môžu mať úspech. Informácie môžete poskytnúť kedykoľvek starostovi
obce na t. č. 0905758855. Potom si už nemusíme klásť otázky „Kto to zaplatí“.

Čo je nové vo futbale
V dnešnej športovej rubrike, Čo je nové vo futbale,
Vám prinášame futbalový rozpis zápasov TJ Vlčkovce
jar 2011
„A“ - mužstvo
17.4.2011 Nedeľa 16.00 hod.
23.4.2011 Sobota 16.00 hod.
1.5.2011 Nedeľa 16.30 hod.
8.5.2011 Nedeľa 16.30 hod.
15.5.2011 Nedeľa 16.30 hod.
22.5.2011 Nedeľa 17.30 hod.
28.5.2011 Sobota 17.30 hod.
5.6.2011 Nedeľa 18.00 hod.
12.6.2011 Nedeľa 18.00 hod.
19.6.2011 Nedeľa 18.00 hod.
Žiaci
16.4.2011 Sobota 16.00 hod.
23.4.2011 Sobota 13.30 hod.
30.4.2011 Sobota 16.00 hod.
8.5.2011 Nedeľa 14.00 hod.
14.5.2011 Sobota 16.30 hod.
22.5.2011 Nedeľa 15.00 hod.
28.5.2011 Sobota 15.30 hod.
5.6.2011 Nedeľa 15.30 hod.

Borová – Vlčkovce
Vlčkovce – Horné Orešany
Naháč – Vlčkovce
Vlčkovce - Lovčice
Dlhá - Vlčkovce
Vlčkovce – Radošovce
Opoj - Vlčkovce
Vlčkovce - Trnava
Pavlice - Vlčkovce
Vlčkovce - Bíňovce
Zvončín – Vlčkovce
Vlčkovce – Dolné Orešany
Voderady – Vlčkovce
Vlčkovce - Majcichov
Biely Kostol – Vlčkovce
Vlčkovce – Horné Orešany
Opoj – Vlčkovce
Vlčkovce – Košolná

Žiacke mužstvo odohrá domáce majstrovské zápasy
ako predzápas majstrovských zápasov dospelých.
Prípadné zmeny hracích dní a časov budú oznámené
minimálne týždeň pred daným majstrovským zápasom
na webovej stránke TJ Vlčkovce.

Kultúrne akcie
v našej obci pripravované
v mesiaci máj
30. apríla - 1. mája „Stavanie mája“
8. mája - Slávnostná
akadémia ku dňu matiek
17.- 31. mája - Výstava
policajných čiapok pod
záštitou poslanca NR SR
27. mája - „Noc kostolov“

Poďakovanie
Spevácka skupina
Vlčkovanka, týmto
vyslovuje poďakovanie
rodine p. Ľudmily
Šuranovej za podarované
ľudové kroje a krojové
súčasti

______________________________________________________________

„Túlavé psy aj tie naše“
Z môjho pozorovania a z podnetov občanov usudzujem, že v obci sa často vyskytujú „túlavé“ psy. Na
uliciach sa pohybuje niekoľko“ túlavých“ psov, ktorí možno aj niekomu patria, ale ten niekto nerieši
ich samovoľný pohyb po obci. Častokrát sú to akoby len „dočasní tuláci“, pretože niektorí naši
obyvatelia umožňujú aby sa ich psy dostali mimo dvora či záhrady. Jednou z možností je odchyt psov
Slobodou zvierat, prípadne inou organizáciou a ich následné umiestnenie do karanténnej stanice.
Tento postup však stojí nemalé peniaze - peniaze nás všetkých, ktoré budú inde chýbať. Taktiež to nie
je preventívne opatrenie, nakoľko sa túlavé psy budú objavovať zas a znova a zakaždým volať
odchytovú službu je ozaj finančne náročné. Je na mieste upozorniť , že v zmysle zákona č. 282/2002
Z. z. sa priestupku dopustí ten, kto nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému
spôsobu ich ohrozovania psom. V takomto prípade je možné uložiť na mieste blokovú pokutu do
výšky 65,-€. Pravdepodobne dozrel čas, aby sa tieto pokuty začali udeľovať, nakoľko len za posledný
týždeň nám boli nahlásené tri prípady kedy miestne psy ohrozovali, dokonca v jednom prípade aj
pohrýzli. Možno až finančný postih donúti niektorých, aby si svojich štvornohých miláčikov
zabezpečili tak, aby sa po uliciach prestali voľne pohybovať. Obecný úrad pripraví novelizáciu VZN
č.3/2002 o niektorých podmienkach chovu a držania psov.

