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Čo je nové u nás doma?
V rámci „ Poskytnutia finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva SR
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií v roku 2011 boli vypracované
2 projekty a zároveň boli zaslané ţiadosti na Krajský školský úrad v Trnave o dotácie
na „Odstránenie havarijného stavu na objekte Základnej školy“. Jeden z projektov
„ Oprava strechy“ bol z KŠÚ posunutý na MŠ SR ako prijatý a mal by byť realizovaný
do konca roka 2011.
Tieţ bolo vypracovaných ďalších 6 projektov, ktoré boli zaslané na Trnavský
samosprávny kraj spolu so ţiadosťami o pridelenie dotácií v rámci nasledovných
programov v zmysle Výzvy Trnavského samosprávneho kraja
1. „ Podpora mládežníckych aktivít v roku 2011“
2. „ Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2011“
3. „ Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít v roku 2011“
4. „ Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“
Z projektov podaných na TTSK nám boli schválené dva, a to projekt č.3 - vydanie
pamätnej publikácie k 50. výročiu zaloţenia ZO SZZ a projekt č.4 - Zlepšenie
dostupnosti na Obvodné zdravotné stredisko vo Vlčkovciach.
Projekt „ Rodinný futbal“, ktorý Obecný úrad Vlčkovce predloţil v rámci Výzvy,
nebol pre našu obec schválený a preto bude detské ihrisko realizované v tomto roku
z vlastných zdrojov, svojpomocne.
V rámci programu Dotácia na individuálne potreby obce boli na Ministerstvo financií
SR podané dva projekty a to –Modernizácia majetku obce- Obnova domu smútku
a Modernizácia majetku obce- Obnova verejného osvetlenia, ktorý bol schválený.
-
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V lokalite autobusového otoču pri kriţovatke bola zrealizovaná výsadba
zelene.
Na základe našej poţiadavky boli vypracované cenové ponuky od 3 firiem na chladiaci presklenný
katafalk, ktorý bol v máji osadený a daný do prevádzky v tunajšom Dome smútku.
V súčasnosti sa pripravujú podklady na rekonštrukciu detského ihriska v rámci športového areálu TJ
Vlčkovce, ktorá bude realizované svojpomocne.
Na autobusovej zastávke pri zdravotnom stredisku bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie.
Od apríla 2011 zriadil OcÚ vo Vlčkovciach 7 dočasných pracovných miest, v rámci národného
projektu „V-2 aktivácia uchádzačov o zamestnanie“ a podpísal s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny zmluvu, kde týchto ľudí vyuţívame hlavne pri prácach ako sú čistenie verejných
priestranstiev, čakární, pri kosení, pri čistení priekop v rámci proti povodňových opatrení, pri zbere
separovaného odpadu.

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

Stavanie mája
Takmer kaţdý mesiac v roku má svoj prívlastok. Inak to nie je ani
s piatym mesiacom v roku, ktorý sa povaţuje za čas lásky. A nielen to,
ale môţeme povedať, ţe máj je najkrajší mesiac v roku. Príroda je v máji
v plnom kvete a po dlhej stresujúcej zime, slnečné lúče jarného slniečka
blahodárne zapôsobia nielen na telo, ale aj na dušu človeka. Preto si tento
mesiac uctievali uţ naši predkovia a na znak úcty k tomuto mesiacu stavali
symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci
stavali dievčatám máje ako symbol zelene ţivota, aby boli dievčence
pekné, štíhle a zdravé.
V našej obci sa táto tradícia zachovala dodnes a rok čo rok mladí chlapci „regrúti“ postavia pred
miestnym hostincom „Máj“. Aj tento rok sa poslednú aprílovú sobotu stretli chlapci, ročník 1993, aby
túto ľudovú tradíciu v obci zachovali. Hádam nikde na okolí sa máje nestavajú tak ako vo
Vlčkovciach. Všade sa vyuţíva technika, ale vlčkovskí chlapci stavajú máje tak ako voľakedy,
poctivo ručne. Pre tých, ktorí prídu ako diváci je to vţdy pekný záţitok a najmä pre deti. I keď počasie
bolo toho roku chladné, tí čo prišli pozrieť na „Máj“ neobanovali, lebo sa tu dalo pochutnať na
dobrom guláši, cigánskej a pre deti bola prichystaná vatra, kde si mohli opekať špekáčiky, ktoré
zabezpečil Obecný úrad Vlčkovce.
Na tejto akcii sa podieľali členovia ZO SZ Záhradkárov, ktorí zabezpečovali občerstvenie a
kultúrna komisia pri OZ Vlčkovce. Všetkým týmto patrí poďakovanie za zorganizovanie tohto
vydareného podujatia.

Oslavy Dňa matiek
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského
srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu,
lásky, porozumenia, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a
vznešenosti? Za všetky tieto prívlastky poďakovali mamičkám, babičkám ba
i prababičkám, deti Základnej školy s Materskou školou vo Vlčkovciach,
v nedeľu 8. mája v sále Obecného úradu, kde sme spoločne oslávili Deň matiek.
Za hudobného doprovodu pána Joţka Šuleca, svojou uspávankou „ Hajaj búvaj ...“ pozdravila
na začiatok všetky mamičky ale aj ostatných prítomných pani Mária Madarová. Deti svojim
spontánnym prejavom a mávaním svojim mamkám z javiska, vyčarili všetkým úsmev na
tvárach. V programe odznelo veľa pekných básničiek, pesničiek ba dokonca deti
i zatancovali, za čo získali od prítomných veľký potlesk. Celým programom nás sprevádzala
pani Darina Marušiaková.
Slávnostný program ukončil starosta obce svojim príhovorom, kde poprial všetkým
mamičkám a babičkám hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí. Celá slávnosť bola
ukončená odovzdávaním kvetov všetkým prítomným mamkám poslancami OZ.

Ďakujeme našim najmenším za prekrásny kultúrny program, ktorý pripravili pre naše
mamičky a babičky. Naša vďaka patrí aj všetkým zainteresovaným pedagógom ZŠ s MŠ,
členom kultúrnej komisie, že sa aj tento rok aktívne podieľali na kultúrnom programe a vďaka
nim bola táto nedeľa sviatočná a pekná !

Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlčkovce a TJ Vlčkovce zorganizovala športovo – zábavnú akciu
pre deti z Vlčkoviec „ Deň detí Vlčkovce 2011“ v priestoroch športového areálu TJ Vlčkovce. Svoje
urobilo i prekrásne počasie. Bol pripravený program a súťaţe pre deti, ktoré boli ocenené za svoje
výsledky a zároveň im boli odovzdané balíčky so sladkosťami, ktoré zabezpečil OcÚ v spolupráci so
sponzormi. Ukáţky z práce policajných, bezpečnostných, hasičských a záchranárskych činností
prezentovali náročnú činnosť jednotlivých zloţiek a deti sa mohli oboznámiť s ich náročnou
a zodpovednou prácou. Taktieţ si mohli vyskúšať niektoré prvky z ich výstroja a výzbroje. Za
prezentáciu ukáţok ako i sponzorské príspevky Ďakujeme!

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii úspešnej akcie,
z našej obce ako i členom skupiny DOMINATORS Sereď, Krajskému riaditeľstvu PZ Trnava,
Okresnému riaditeľstvu HaZZ Trnava, Dobrovoľnému hasičskému zboru Farské pole, p.
Petrovi Jakubekovi Nový Majer, p. Gabrielovi Janíkovi Vlčkovce, I.D.C. Holding Trnava,
Viesstrade Trnava, p. Márii Šmitalovej Vlčkovce, p. Jozefíne Lukačovičovej Vlčkovce, Progast
s.r.o. Vlčkovce, MOD Vlčkovce, Coffea Drinks Trakovice, Prvej stavebnej sporiteľni, ASA
Trnava, Wűstenrod poisťovni, TRUCK Servis s.r.o Vlčkovce, Mlyna Caterring Trnava,
MABONEX s.r.o. Piešťany, Victoria AG Trnava, Agropret Pulz s.r.o. Bratislava a ACORDu
s.r.o. Bratislava.
Zo života školy a škôlky
V súlade s končiacim sa mandátom na poverenie zastupujúcej riaditeľky ZŠ s MŠ vo
Vlčkovciach Mgr. Petry Slíţovej, starosta obce Vlčkovce, Ing. Ivan Dobrovodský
vypísal nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou vo Vlčkovciach a to viacerými spôsobmi. Či to uţ bolo
zverejnením na internetovej stránke obce Vlčkovce, na internetovej stránke Krajského
školského úradu v Trnave, vyhlásením v miestnom rozhlase, vyvesené na úradnej tabuli
mesta Sereď, opakovaným inzerátom My – Trnavské noviny, alebo vyvesené v priestoroch Základných
škôl Vlčkovce, Kriţovany a Majcichov i napriek všetkým týmto inzerátom bolo toto výberové konanie
neúspešné, pretoţe do posledného termínu t.j. do 31.5.2011 nebola zaregistrovaná na Obecnom úrade vo
Vlčkovciach ţiadna ţiadosť na obsadenie tejto pozície. Táto skutočnosť však na danej veci nič nemení,
pretoţe naša Základná škola s materskou školou pokračuje vo svojej činnosti ako doteraz. A to tak, ţe na
poste zastupujúcej riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach ostáva Mgr. Petra Slíţová, ako ďalšia vyučujúca
učiteľka bude Mgr. Renáta Vranovičová. Od septembra by malo našu Základnú školu navštevovať 21 detí
z toho by malo byť 8 prváčikov.
Materská škola toho roku bude fungovať aj cez prázdniny a to prvé 2 júlové týţdne. Od septembra by malo
navštevovať materskú školu 29 detí. V materskej škole ostávajú pani učiteľky Ivana Piknová ,
Eva Koštialová a nová pani učiteľka Mgr. Martina Vašáková.

Vlčkovský guláš 2011
Dňa 11. 6. 2011 sa pod záštitou starostu obce
Vlčkovce uskutočnil I. ročník akcie
„VLČKOVSKÝ GULÁŠ 2011“. Akcia sa
konala v priestoroch športového areálu TJ
Vlčkovce.
Organizačné
zabezpečenie
pripravil Obecný úrad v spolupráci s členmi
TJ Vlčkovce. Podmienky pre súťaţiacich boli
vopred zverejnené. Kaţdé druţstvo muselo
variť z minimálne z 3 kg mäsa. Suroviny
a ingrediencie na prípravu gulášu si
zabezpečovali jednotlivé súťaţiace druţstvá.
Na štarte bolo prítomných 12 trojčlenných
druţstiev, ktoré sa rozhodli zabojovať
o celkové prvenstvo:
1. POD LÁVKOU
Spartakovský guláš
2. LUDVIK TEAM
Farkašínsky špeciál
3. BOČKOVCI
Dievčenský sen – Bohovské volačo
4. TLSTÉ S CHUDÝM
Guláš klasik
5. VLČKOVSKÝ KOVBOJI Kovbojský guláš
6. VLČÁCI
Bohovský guláš
7. TRNAVSKÍ KOVBOJI
Mladý býček
8. POĽOVNÍCI
Zbojnícky bez halušiek
9. A A A
Pali guláš
10. T.R.I.
Guláš jak má byt
11. MNM
Vinohradnícky guláš
12. HORŇÁCI
Hornácky guláš
Začiatok bol stanovený na 11.00 hod spoločným zapálením ohňa a časom 15.00 bolo odovzdávanie
vzoriek. 7 členná nezávislá (medzinárodná) komisia ochutnala predloţené vzorky, kde hodnotila mäso
(1 – 10b), šťava (1 – 10b) a celkový dojem (1 – 10b) Vzorky na hodnotenie odovzdalo všetkých 12
súťaţných druţstiev a komisia uzavrela nasledovné výsledky:
I. miesto LUDVIK TEAM ( Malovec, Sabo, Sadloň )- Farkašínsky špeciál 171 b.
II. miesto HORŇÁCI ( Vidlička, Jakubech, Lukačovič ) - Hornácky guláš 166 b.
III. miesto VLČÁCI ( Kalivoda M., Václav, Holovič ) - Bohovský guláš
163 b.
IV. – VIII miesto obsadili druţstvá s rovnakým počtom bodov 159 :
T. R. I. ( Richtárik, Kalivoda R., Štefunko I.)
MNM ( Bosý, Galgóci, Kalivodová )
VLČKOVSKÍ KOVBOJI ( Kucman J.,Černý, Gemela )
TRNAVSKÍ KOVBOJI ( Bott, Bednár, Dobšovič )
POD LÁVKOU ( Repiský P., Repiská, Štefunko Z. )
IX. miesto BOČKOVCI ( Bočko I., Bočko T., Bočko P. ) 158 b.
X. – XI. miesto obsadili dve druţstvá s počtom bodov 151 :
A A A ( Kubíček, Kucman P., Hlavička )
TLSTÉ S CHUDÝM ( Kollár P., Bartoš T., Koštial J. )
XII. miesto POĽOVNÍCI ( Kollár V., Kabát, Lisický )
147 b.
Trom víťazným druţstvám boli odovzdané poháre a vecné ceny. Guláše boli veľmi vyrovnané
a jednoznačne chutili, pretoţe všetko navarené sa minulo v krátkej dobe.
Okrem organizačného zabezpečenia OcÚ a TJ Vlčkovce je potrebné poďakovať sponzorom, ktorí
uvedenú akciu podporili nielen vecne ale aj materiálne a to:
AGROPRET PULZ s.r.o., MLYNA CATERING Trnava, NEMETZ s.r.o. Sereď, MOD Vlčkovce,
PROGAST s.r.o Vlčkovce, Poľovnícka organizácia Dubník Šintava, POD LÁVKOU Vlčkovce
Organizátor zabezpečil prípravu podmienok a slnečné počasie, pričom akcia mala takmer
bezproblémový priebeh. Všetci účastníci sa tešia na ďalší ročník. Takţe o rok dovidenia priatelia
gulášu na „ Vlčkovskom guláši 2012“.

Výstava policajných čiapok
Od 17.5.2011 v priestoroch spoločenskej miestnosti OcÚ Vlčkovce zorganizoval OcÚ Vlčkovce
v spolupráci s Klubom policajtov 21 výstavu „ POLICAJNÉ ČIAPKY“.
Výstava sa uskutočnila pod záštitou poslanca NR SR Roberta Kaliňáka. Výstava tohto druhu
a v takomto počte bola zrealizovaná po prvýkrát v rámci Slovenska, o čom svedčil i záujem médií,
ktoré prezentovali informácie o výstave v hlavných správach a to TV MARKÍZA, TV JOJ, KREA
TV, Rádio REGINA, NOVÝ ČAS, MY Trnavské noviny a SME.
Na výstave bolo prezentovaných 450 ks čiapok, z ktorých bolo takmer 400 ks policajných, tieto boli
doplnené o vojenské, námornícke a hasičské kusy. Zastúpenie malo 66 štátov všetkých 5-tich
kontinentov.
Výstavu dňa 17.5.2011 slávnostne otvoril poslanec NR SR p. Marián Kovačócy za prítomnosti
členov vedenia KPOL 21, poslancov OZ Vlčkovce, sponzorov, hostí a taktieţ organizačného tímu,
ktorý sa podieľal na príprave samotnej výstavy.
Podľa knihy návštev sa výstavy zúčastnilo viac ako 1000 návštevníkov a to nielen z našej obce.
Starosta obce, ako vlastník danej zbierky policajných čiapok sa rozhodol pre ľubovolné vstupné, ktoré
bude pouţité na školstvo, kultúru a šport v obci Vlčkovce. Počas výstavy návštevníci sa rozhodli
podporiť uvedenú myšlienku a záver je suma 579,- €, ktorá bude vyuţitá na základe rozhodnutia
Obecného zastupiteľstva Vlčkovce na vyššie uvedené aktivity v rámci školstva, kultúry a športu.
Poďakovanie patrí najmä organizačnému tímu, ktorý sa na príprave a organizácii výstavy podieľal
a pripravil hodnotný záţitok pre návštevníkov danej výstavy. Zároveň by som chcel poďakovať
sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu nielen tejto ale i ďalších akcií poriadaných obcou
Vlčkovce: JAVYS a.s., VINANZA Vráble, IRIS IDENT Banská Bystrica, SECAR Bratislava, BIKERS
CENTRUM Trnava, RELAX Trnava, BENYSTAV Prievidza, p. Martin Kováč Jasenie, KAMWOOD
p. Kamenský Lučenec.
Ing. Ivan Dobrovodský

Noc kostolov
Noc kostolov je medzinárodný projekt, ktorý k nám prišiel z Rakúska a Česka, kde
úspešne prebieha už niekoľko rokov. V Trnavskej arcidiecéze dňa 27.mája
2011 v čase medzi 18. – 24. hodinou počas Noci kostolov sprístupnili
svoje priestory naraz 82 kostolov, medzi ktorými bol aj vlčkovský
rímsko – katolícky Kostol sv. Terézie z Lisieaux.
Cieľom tohto celého projektu bolo pripomenúť všetkým ľuďom
dobrej vôle zrozumiteľnou formou význam kresťanského a kultúrneho
dedičstva. Aj na návštevníkov nášho kostola
čakal bohatý program. Pozvanie na toto stretnutie prijal pán Ján Valovič, ktorý
svojou hrou na organe za speváckeho doprovodu pani Lenky Antalovej predviedli
nezabudnuteľný zážitok. Túto príležitosť si nenechali ujsť ani tí najmladší účastníci deti,
ktoré si so svojimi pani učiteľkami pripravili pre túto chvíľu pekný program. Veľmi
zaujímavým vystúpením pre všetkých bola prezentácia nášho spoluobčana pána Bensona
Alumbasiho Timonu, ktorý prezentoval život ľudí v jeho rodnej Keni. Veľký úspech so
svojou básňou zožal Miško Bilčík, víťaz celoslovenskej súťaže v prednese prózy.
Zaujímavú prezentáciu, z histórie našej obce odprezentovala RNDr. Mgr. Ľubica
Hildebrandová. Svoje rezbárske výrobky s náboženskou tematikou predstavil pán Milan
Gabriel.
Organizátori ponúkli návštevníkom skutočne rozmanitý program, takže si každý z nich
určite prišiel na svoje. Na záver by sme mohli povedať, že cieľ tohto celého projektu Noc
kostolov vo Vlčkovciach splnil všetky očakávania a preto budeme radi ak sa podobné
stretnutia budú opakovať.

Pozor na cesty - blížia sa prázdniny!
Blíţia

sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale
prázdniny predstavujú aj veľké riziko úrazu. V tomto období je 100% nárast detských
úrazov.
Štatistiky hovoria, ţe počet úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je taký
vysoký, ţe kaţdoročne by bolo moţné zavrieť 7 školských tried. Najväčšia
úrazovosť detí ale i dospelých vzniká na cestách. Deti sa tieţ zúčastňujú
cestnej premávky buď ako chodci alebo cyklisti. Pri hrách je ich sústredenosť
na sledovanie premávky malá a ak sa hrajú v blízkosti ciest, väčšinou si
neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im na cestách hrozí. Preto by sme chceli
touto cestou apelovať hlavne na rodičov, aby si so svojimi deťmi pohovorili o bezpečnom prechádzaní
cez cestu, o bezpečnom bicyklovaní, upozornili ich na to , aké je dôleţité na ceste vidieť a byť videný
aj ostatnými účastníkmi cestnej premávky, najmä vodičmi.
Pozor aj na „hudbu na cestách“ čo mládeţ značne podceňuje keď pri korčuľovaní a bicyklovaní nosí
na ušiach slúchadlá, ktoré pri počúvaní hlasnej hudby ovplyvňujú a zniţujú pozornosť a tým sa
stávajú títo účastníci cestnej premávky ohrozenejší, keďţe nemusia počuť prichádzajúce motorové
vozidlá a ľahko môţe prísť ku kolízii, kde je vţdy viac ohrozený korčuliar alebo cyklista. Preto je
namieste výzva- keď športovať tak bezpečne, aby neboli zbytočné zranenia a úrazy.
Pre tých čo si zamieňajú cestu v obci za pretekársku dráhu, platí to isté dodrţiavanie predpisov a určite
nie je zbytočné, pretoţe kaţdý sa chce domov vrátiť ţivý a zdravý. Ak si neváţite vlastné zdravie berte
ohľad na ostatných!
A nakoniec si ešte pripomeňme niekoľko rád na čo by sme mali byť zvlášť opatrní, aby sme predišli
úrazu našich detí ale aj nás dospelých na cestách :
* pri bicyklovaní a korčuľovaní pouţívajme ochranné pomôcky
prilby, chrániče, reflexné prvky
* cestu prechádzajme len na vyznačených miestach
* pre deti poţívajme autosedačky a bezpečnostné pásy
* neustále dozerajme na deti hrajúce sa pri ceste
* netelefonujme počas jazdy
* dodrţiavajme predpísanú rýchlosť
* snaţme sa predvídať moţné kolízie pri prechádzaní obcami a sídliskami

Letné mesiace – nebezpečenstvo požiaru
Prichádza letné obdobie, počas ktorého nám za posledné roky čoraz viac znepríjemňujú ţivot poţiare v
prírodnom prostredí. Najčastejšie sú poţiarmi v letnom období postihnuté lesné porasty. Ţiaľ, pri nich často
dochádza k zraneniam osôb, alebo aj k ich úmrtiu. Počasie láka ľudí do prírody, aby nazberali veľa
turistických záţitkov, ale taktieţ na rodinné vychádzky. Veľa poţiarov vzniká pri zakladaní ohňa v prírode,
pri vypaľovaní tráv a suchých porastov. V tomto prípade si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a
vypaľovanie a vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov a zakladajú oheň v priestoroch a na miestach, kde
môţe dôjsť k jeho šíreniu, čo je podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení
neskorších predpisov zakázané. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za túto činnosť môţe
uloţiť fyzickej osobe v správnom konaní pokutu. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké
nebezpečenstvo rozšírenia poţiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné
porasty a iné, pri ktorých nielenţe vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a ţivoty
občanov. Musíme si uvedomiť, ţe príroda slúţi na oddych a relax všetkým. Podľa toho by sme sa mali aj
správať. Touto cestou chceme upozorniť občanov na dodrţiavanie základných pravidiel v období
dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia: nezakladať oheň na miestach kde by sa mohol rozšíriť, na
zaloţenie ohňa vyuţívať bezpečné miesta, ako napr. udrţiavané ohniská, nezahadzovať neuhasené ohorky
z cigariet, nepovoľovať deťom hry so zápalkami, rešpektovať príkazy a dodrţiavať zákazy umiestnené na
verejných miestach, najmä pri vstupoch do lesa. V prípade spozorovania poţiaru zachovať kľud a rozvahu,
na správny postup pri zdolávaní poţiaru treba vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených
osôb, uhasiť poţiar, ak je to moţné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
Všetky poţiare je nevyhnutné bezodkladne ohlásiť.

