3/2012
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.
Dúfame, ţe onedlho naše ulice zasype biela perinka machového jemného snehu.
Belosť symbolizujúca čistotu duše vţdy priťahovala
predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z
blikajúcej sviečky - symbol blíţiacich sa Vianoc, ktoré
určite rozţiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď kaţdý z
nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu
krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a
činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k ţivotu, k ľuďom a tak dokázať, ţe je naozaj
človekom.
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, sponzorom, 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 2012 patrí úprimné ĎAKUJEM.

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

Na akciách poriadaných v roku 2012 sa sponzorsky podieľali
IRIS IDENT Banská Bystrica, AGE COLOR Piešťany, Ing. Blaţej Varinský, MOD Vlčkovce,
M CLUB Vlčkovce ,NEMETZ, s. r. o. Sereď, OMV Vlčkovce, PROGAST, s. r. o., Bratislava, Klub
policajtov KPOL 21, Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, Komplexná centrálna záchranná sluţba
Gabčíkovo, Dobrovoľný hasičský zbor Kriţovany n/D, Pekáreň Takáč a syn Trnava, A. S. A. Trnava,
Prvá stavebná sporiteľňa, Mabonex Piešťany, Cukrová vata B&M, Trnavský hlas extra, Agropret
Pultz, Trucks servis Vlčkovce, Jozef Martinus, I.D.C. Holding, PZ Dubník – Šintava, Kofola, Simea
Piešťany, KH Technik Trnava, Slovenské elektrárne, Javys , a.s. Bratislava, Baurizol s. r. o. Galanta,
DOVLA -V. Šturdík, p. Marián Solárik, p. Róbert Urban, p. Stanislav Bobek, p. Gabriel Janík, p.
Jozef Stehel, Benystav, s.r.o. Prievidza, Turčan Delta, s.r.o. Martin, STEHEL CONSTRUCTION,
s.r.o. Šintava, Stavebniny Kasan, s.r.o. Nová Baňa, IMD & design, s.r.o. Majcichov, Triton, s.r.o.
Trnava, TSS Grade, a.s. Trnava, Stavebniny Vladimír Drozda, Kriţovany nad Dudváhom, Vladimír
Kollár- Stavebné práce.

Ďakujeme!

Ako ďalej s vodovodom?
Prevaţná väčšina z občanov Vlčkoviec uţ netrpezlivo čakajú na dokončenie
vodovodu, ktorý momentálne
buduje investor Tavos a.s. ,prostredníctvom
dodávateľa stavebnej firmy Kreditstav Piešťany, ktorý realizuje vodovod v našej
obci. Práce by mali byť ukončené podľa informácií dodávateľa do konca júla 2013.
V tomto roku by v prípade dobrých poveternostných podmienok mali pracovať do
15 decembra.
Do tohto dátumu majú vydané príslušné právoplatné rozkopávkové povolenia a zvláštne uţívanie
cesty a miestnych komunikácií od príslušných správnych orgánov. Preto ak počasie dovolí chcú práce
realizovať uţ od januára. Stavbu a výkopy spomaľujú ostatné inţinierske siete, ktoré bolo obtiaţne
identifikovať ako aj to, ţe po celej trase od ulice Záhumenskej, okolo M –Clubu aţ po Kriţovany sa
do jedného výkopu ukladajú okrem prívodného potrubia do Opoja aj vetva obecného vodovodu.
Zelené plochy pred rodinnými domami sa budú dávať do pôvodného stavu aţ po zime, k takejto
dohode zatiaľ prišlo medzi dodávateľmi a obcou Vlčkovce. Niektoré vjazdy do rodinných domov
a niektoré plochy začali dávať do pôvodného stavu.
V rámci úprav je podmienka Obvodného úradu pre CD a PK ako príslušného, cestného , správneho
orgánu, ako aj vlastníka cesty C. III/05131 SÚC TTSK zriadenie nespevnenej krajnice a vybudovanie
cestnej priekopy v úseku od ulice Záhumenskej (sv.Jána) aţ po kriţovatku obojsmerne, tak aby bol
zabezpečený odvod a vsakovanie daţďových vôd z danej cesty. Uvedené úpravy bude realizovať
dodávateľ stavby, taktieţ v jarných mesiacoch po uloţení potrubia. Zároveň v rámci budovania
vjazdov do rodinných domov by mali byť uloţené priepustné rúry, tak aby bol zabezpečený prietok
daţďovej vody.
Počas výstavby vodovodu sa budú realizovať rodinným domom, bytovým domom jednotlivé
vodovodné odbočenia a to aţ na pozemok ţiadateľa, ktorý predloţí ţiadosť o zriadenie vodovodnej
prípojky (tlačivá sú k dispozícií na OcÚ) max do 1 m na pozemok ţiadateľa. Je to miesto kde bude
umiestnená vodovodná šachta. Tavos, a.s. nebude súhlasiť s umiestneným vodomeru do iných
priestorov ako vodomernej šachty príslušných predpísaných rozmerov. Museli sme upravovať niektoré
odbočenia k domom nakoľko od spracovania projektovej dokumentácie aţ k dnešnej realizácii došlo
k zmenám, vznikli niektoré nové parcely na ktoré neboli pripojenia plánované a preto sa musia
realizovať určité zmeny. Súčasťou ţiadosti je aj samotné zakreslenie umiestnenia vodomernej šachty
na pozemku ţiadateľa čo je zároveň potrebný podklad pre dodávateľa stavby na umiestnenie
príslušného vodovodného odbočenia. Bliţšie informácie sú k dispozícii na obecnom úrade. Preto je
potrebné ,aby si občania vyzdvihli a následne predloţili príslušné ţiadosti s príslušnou dokumentáciou.
Následne budú ţiadateľom vydané potrebné materiály, aby si ţiadatelia vybavili zmluvné pripojenie
na odber vody. Keďţe nás čaká budúci rok pokračovanie výstavby vodovodu, ktoré bude spojené
s mnohými dopravnými obmedzeniami ţiadame občanov o trpezlivosť a veríme, ţe spoločne sa
dočkáme kvalitnej pitnej vody v našich domácnostiach.

Obec Vlčkovce
pozýva
všetkých dôchodcov obce Vlčkovce na Vianočné posedenie
v nedeľu 16.decembra 2012 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
V programe vystúpi spevácka skupina Vlčkovanka

OKTÓBER – mesiac úcty k starším
Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v
hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom
okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky ţivé organizmy, teda aj my
ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom ţivote. Úcta k starším ľuďom by mala byť
predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho ţivota, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si
ju zaslúţia, pretoţe vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by
sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému
človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôleţitá aj v
kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy. Dňa 27.októbra 2012
sme si aj v našej obci uctili tých najstarších občanov našej obce. V kultúrnom dome im deti
folklórneho súboru „DUDVÁŢTEK“ a Základnej školy pripravili krátky kultúrny program. Po
vystúpení sa presunuli do klubových priestorov, kde mali pripravené malé pohostenie.
_______________________________________________________________________________

Výstava ovocia , zeleniny a kvetov
I keď sa leto toho roku s nami rozlúčiť nechcelo, jeseň sa ohlásila v plnej svojej kráse a okrem
pestrofarebných listov v prírode, moţno obdivovať aj mnohé produkty zo
záhrad. Príleţitosťou pozrieť si tohtoročnú úrodu zo svojich záhrad a
pochváliť sa ňou bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú počas
víkendu 22. a 23. septembra 2012 zorganizovala ZO Slovenského zväzu
záhradkárov vo Vlčkovciach. Počas dvoch dní si mohli návštevníci prezrieť,
v spoločenskej miestnosti Obecného úradu vo Vlčkovciach nielen
exponáty tej najkrajšej a najlepšej úrody dopestovanej v našich záhradách,
ale i výrobky z týchto produktov. Súčasťou výstavy bola výstava kvetov,
ktorú zabezpečili členky Klubu dôchodcov vo Vlčkovciach a s názvom “ Krása kvetov z našich
okien”. Do celej atmosféry vhodne zapadli i nápadité výrobky z rôzneho ovocia a zeleniny, zhotovené
deťmi Základnej školy s Materskou školou vo Vlčkovciach. Je potešiteľné, ţe sa do takýchto výstav
zapájajú i naše deti, u ktorých je vidieť vzťah k záhradkám a prírode samotnej, čo sľubuje nádej do
budúcnosti.

Dňa 3. septembra 2012 o 8:00 hodine v priestoroch školskej jedálne slávnostne otvorila
nový školský rok 2012/2013 nová pani riaditeľka PaedDr. Iveta Krchňáková.
Ţiaci Dáška Falathová a Šimonko Kopásek predniesli báseň na privítanie svojich spoluţiakov.
Riaditeľka privítala hostí, staro-nový pedagogický zbor, ţiakov ZŠ a rodičov. Oboznámila ich
s novým vzdelávacím programom zameraným na environmentálnu a regionálnu výchovu
s heslom „SPOJME SRDCIA PRE PRÍRODU“ a novým plánom organizácie školského roka.
V tomto školskom roku bude základnú školu navštevovať 5 prváčikov, 8 druhákov, 3 tretiaci
a 3 štvrtáci. Pod vedením pani učiteliek Krchňákovej, Vranovičovej, Horváthovej.
V materskej škole sú dve triedy. Triedu „LIENOK“ bude navštevovať
21 detí a triedu „MOTÝLIKOV“ 11 detí, pod vedením pani učiteliek
Piknovej, Koštialovej, Pucheľovej, Hlavnovej. Školský klub detí
navštevuje 17 detí, pod vedením pani učiteľky Vašákovej. Pre deti sú
Obecná knižnica
naplánované rôzne súťaţe, návštevy divadiel a výchovných koncertov,
v nových
priestoroch.
je naplánovaný plavecký kurz a rôzne spoločenské udalosti spojené so
spoluprácou s Obecným úradom vo Vlčkovciach (Október - mesiac
V sobotu
úcty k starším, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň Matiek a pod.). Naša škola
24.novembra prišlo
sa okrem iných zapojila aj do súťaţe „JESENNÁ KRÁSA“, v ktorej
k premiestneniu
Tomáško Antal, ţiak 4. ročníka,
so svojou prácou obsadil
obecnej knižnice do
3.miesto.Všetky
ostatné
informácie
a
zmeny
o našej škole sa môţete
zrekonštruovaných
dozvedieť
na
novej
webovej
stránke
priestorov
v zdravotnom
http://zssmsvlckovce.edupage.org/.
stredisku.

Knižnica je
umiestnená
v priestoroch zadnej
časti zdravotného
strediska na I.
poschodí.
Otváracie hodiny
pre verejnosť zostali
v obvyklom čase, t.j.
v utorok v čase od
15.00 hod. do 18.00
hod. V zimnom
období bude
knižnica otvorená
len do 17.00 hod.

OZNAMY ZŠ s MŠ VLČKOVCE
9.1.2013 v čase od 15.00-19.00 hod. - Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ
pre verejnosť a najmä pre budúcich prváčikov
15.1.2013 v čase od 14.00-18.00 hod. zápis detí do prvej triedy

Harmonogram vývozu komunálneho a zmesového
odpadu
Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2013 :
nepárny týždeň- vždy vo štvrtok poobede.
Zber zmesového plastového odpadu bude v termínoch:
18.1.2013, 12.4.2013, 6.7.2013( sobota) , 27.9.2013,
20.12.2013.

V roku 2012 sa naša obec rozrástla o 12 novorodencov z toho 7 dievčat a 5
chlapcov.
Navţdy svojich blízkych a našu obec opustilo 7 občanov. V minulom roku
uzavrelo manţelstvo 11 občanov, z toho 2 sobáše boli v obci. V roku 2012
sa do Vlčkoviec prisťahovalo 33 obyvateľov a odsťahovalo sa 42 obyvateľov. K
decembru 2012 matrika eviduje 1247 občanov prihlásených k trvalému pobytu .

Čo sa podarilo zrealizovať v roku 2012
1) Rekonštrukcia Zdravotného strediska- Výmena okien a dverí na prízemí a v suteréne
budovy č.68 ( 15.000,-€- dotácia z rezervy premierky vlády SR, 9000,-€ z rozpočtu obce),
2) Rekonštrukcia suterénu zdravotného strediska vrátane inţinierskych sietí a sociálnych
zariadení a prerábka interiéru- umiestnenie obecnej kniţnice, oprava komínov, oprava strechy,
vymaľovanie schodiska( z rozpočtu obce 23.000,-€),
3) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu a jeho rozšírenie do niektorých lokalít ( 12.000,-€
z rozpočtu obce),
4)Rekonštrukcia verejného osvetlenia v uliciach v hornej časti obce ako aj doplnenie
verejného osvetlenia na kriţovatke ( 5000,-€ z rozpočtu obce),
5) Prístavba sociálnych zariadení v areáli TJ Vlčkovce pre návštevníkov podujatí ( 2500,-€ dotácia ZSE + 4000,-€ z rozpočtu obce),
6) Vybudovanie novej komunikácie od M- Clubu po „ Záhumenskú ulicu“( v rámci výstavby
vodovodu rekonštruoval, dodávateľ stavby vodovodu),
7) Výsadba zelene v areáli ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Akcie plánované obcou v roku 2013
- vodovodné prípojky pre objekty vo vlastníctve obce ( OcÚ, ZŠ s MŠ, Zdravotné stredisko),
- úprava zelene v rámci pokládky vodovodu v celej obci,
- úprava komunikácií a verejných priestranstiev po uloţení vodovodu( „Papučková ulica“,
parkovacie plochy pred OcU, zdravotným strediskom
- nové rozvody vody v areáli cintorína,
- úprava plochy pod parkoviskom pri kostole,
- rekonštrukcia priestorov v bytovom dome č.68- na bytové jednotky,
- príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov v rámci obce.

A prišiel aj mikuláš
V stredu 5.decembra privítali deti z našej obce aj Mikuláša so svojimi asistentmi čertom
a anjelom. Na úvod vystúpili so svojim programom deti z miestnej materskej a základnej
školy. Po programe boli deťom odovzdané balíčky so sladkosťami, ktoré pre všetky deti vo
veku od 1 do 15 rokov s trvalým pobytom vo Vlčkovciach pripravila obec.

Zmeny v daniach v roku 2013
Od 1.12.2012 je účinná novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá prináša viacero podstatných
zmien.
Od januára budúceho roku platí jedno spoločné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Fyzických osôb
(beţného občana) sa týkajú hlave prvé dve z daní.
Prvou časťou spoločného priznania je priznanie k dani z nehnuteľností, ktorého súčasťou je
daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2013
nepodáva kaţdý vlastník nehnuteľností.
Priznanie do 31.1.2013 podáva daňovník, ktorý sa stal úplne novým vlastníkom
nehnuteľností a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2012.
Čiastkové priznanie do 31.1.2013 podáva daňovník, ktorý uţ podal daňové priznanie
v predošlom období, ale u ktorého v roku 2012 úplne zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti,
ktorému pribudli alebo odbudli nehnuteľnosti, nastali zmeny vo výmere, u ktorých došlo
k zmene vyuţitia stavby alebo nastali iné zmeny, napr. právoplatné stavebné povolenie,
kolaudačné, dedičské konanie, ohlásenia drobných stavieb a iné.
Druhou časťou spoločného priznanie je priznanie k dani za psa.
Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, nemusí podávať priznanie. Ak
daňovník – vlastník psa nadobudol nového, ešte nepriznaného psa a tento uţ má 6 mesiacov
veku, prípadne mu pes za ktorého uţ platí uhynul, je povinný do 30 dní podať čiastkové
priznanie.
Tlačivo „Priznanie“ získa daňovník na Obecnom úrade vo Vlčkovciach alebo na internetovej
stránke obce www.vlckovce.sk.
Zásadnou zmenou je, že už sa ruší povinnosť uhradiť daň za psa do konca januára bez
vyrubenia platobným výmerom.
Ak daňovník platí daň za nehnuteľnosti aj daň za psa, obidve dane budú vyrubené
v spoločnom rozhodnutí, v ktorom bude uvedená aj splatnosť dane z nehnuteľností a dane za
psa.
________________________________________________________________________
„O našej pohodlnosti a bezohľadnosti“
Ľudské sebectvo sa prejavuje v mnohých maličkostiach, konkrétne v našej obci tým, že niektorí
naši občania si pracovníkov obecného úradu zamieňajú so sluhami slúžiacimi ich pohodlnosti.
Chcem týmto článkom poukázať na občanov, ktorí z vlastnej pohodlnosti odkladajú k zvonom na
PET fľaše vrecia naplnené fľašami , bez toho aby ich z vriec vyložili do zvonov. Sú lokality v našej
obci v ktorých občania robia tieto aktivity so železnou pravidelnosťou. Takisto niektorí opierajú
o zvony kusy skla či tvrdených plastov ( vedrá, bandasky a pod.). Väčšie kusy skla je potrebné
doma si rozbiť a takto nahádzať do zvonov na sklo. Tvrdené plasty sa zberajú pravidelne každého
¼ roka, pričom občania sú na túto skutočnosť upozornení miestnym rozhlasom. Osobitnou
kapitolou sú tiež občania ktorí nám tieto zberné zvony napĺňajú rôznym druhom odpadu ako je
tráva, burina či popadané listy. Hlavne že si poupratovali vo vlastnom a čo tam po tom že iným
pridávajú nezmyselnú prácu. Problémom je aj odpad vo veľkokapacitných kontajneroch na
miestnom cintoríne. Ľudia nerešpektujú oznamy podľa ktorých je potrebné odhadzovať odpad
na cintoríne podľa druhu. Výsledkom je zmiešaný odpad zo zelene s odpadom iným( napr. sviece
a kahance) v jednom kontajneri. Je potrebné si uvedomiť že všetky tieto aktivity sú spojené so
zvýšenými nákladmi na odvoz , likvidáciu a separáciu odpadov ktorá ide z peňaženiek nás
všetkých.

