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Váţení spoluobčania....
Ako ten čas letí, dovolenková sezóna je uţ za nami, skončili sa prázdniny
sladké „ničnerobenie“, čo však neplatilo pre obec ktorá práve toto obdobie
vyuţila na stavebné práce. Popasovali sme sa s krkolomnými termínmi,
ktoré však priniesli vytúţené ovocie. V krátkosti si Vám dovolím predstaviť
veci dokončené i tie ktoré ešte robíme
 verejné osvetlenie v lokalite Čupec
 posledná 6. etapa kanalizácie -pred dokončením
 prístrešok pred Domom smútku
 kazetový strop v klubových priestoroch
 nová elektroinštalácia v klubových priestoroch
 zrekonštruované sociálne zariadenie na OcÚ
 prestavba obecného bytu- rozšírenie priestorov pre MŠ
 výmena okien na budove školy a škôlky, nová zborovňa ZŠ
 oplotenie časti ihriska, pribudne spevnenie poľnej cesty
makadamom
 parkovisko pre osobné autá pri kostole - dokončenie sa
predpokladá do konca októbra
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V kancelárii pracovníčok OcÚ máme nový kancelársky nábytok, v škole
zase nový nábytok do kniţnice, ktorý je sponzorským darom firmy
ZAMA INTERIÉR. Do začiatku zimného obdobia sa chystáme popasovať s nevyhnutnými
opravami chodníkov a cestných výtlkov. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o hladký priebeh akcií konaných v obci.
Slová vďaky patria aj miestnym podnikateľom, ktorí nám vychádzajú maximálne v ústrety.
Nesmieme zabudnúť poďakovať sa pedagogickým aj hospodárskym zamestnancom ZŠ s MŠ,
ktorí za malej účasti rodičov zvládli upratovanie celej budovy po stavebných prácach.
Firma Renault Truck servis opravila a skultúrnila otočku pri soche sv. Vendelína. Záhradkári
odpracovali v čase svojho osobného voľna brigády na skrášlení obce. Firma JJJ DDD vykonala
bezplatnú deratizáciu budov v správe obce. Ale aj ostatný či uţ Stavoimpex Holíč, hostinec
u Michala, RaJ, Motorest ESO, ZAMA INTERIER, Farma Majcichov a iní prispeli k hladkému
priebehu rôznych podujatí. Osobitná vďaka patrí aj poslancom OZ. Naďalej očakávam podnetné
návrhy od poslancov, ale aj radových občanov, aby naša obec mohla pokračovať v nastúpenom
trende. Verím, ţe výsledky nášho snaţenia sú uţ teraz viditeľné. Osobne som presvedčený, ţe sme
nastúpili na dobrú cestu. Teším sa na ďalšie úlohy, ktoré nás čakajú.
Rudolf Kriţanovič
starosta obce
VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 400 ks, pripravila: Štefunková Zdena
Kontakt: tel: 033/55 84 037, fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk
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I tento rok sa v našej obci konala oslava MDD. Zorganizoval ju výbor
TJ Vlčkovce , za finančnej podpory OcÚ. Bol krásny slnečný deň
a deti sa mohli vyšantiť do sýtosti aţ do večerných hodín. Organizátori
pripravili pre deti bohatú paletu zábavy a rôznych atrakcií. Veľký
úspech zaznamenali stavebné stroje p. Kocmála, na ktorých mohli deti
absolvovať jazdu. Klasicky sa mohli povoziť aj na koníkovi, ktorý
však od toľkého rozrušenia odmietal poslušnosť. Samozrejmosťou boli
rôzne súťaţe. Deti boli za ne odmenené vecnými cenami a sladkosťami na ktoré finančne prispeli
sponzori. Záver osláv spestrila rocková kapela Slina pod vedením Ivana Bóţiho.
Darina Ševčíková
členka výboru TJ

Výbor TJ Vlčkovce ďakuje touto cestou sponzorom podujatia MDD
Hlavní sponzori :
p. Maroš Repiský, p. Rudolf Kocmál, p. Jozef Baňas, OcÚ Vlčkovce
Ďalší sponzori:
ZAMA interiér, Ing. Čapoš, Ing. Blaţek, p. Radko Kovačik, p. Daniela Repiská, p. Peter Hlavenka,
p. Peter Dano, Ing. Slezák, firma Progast, p. Ján Slovák, p. Ivan Macho, p. Henrich Barčák, Aspol
(výkup kovošrotu)Vlčkovce, Ladas Vlčkovce,
Sponzorské dary:
p. Miroslav Falath, p. Marcel Králik, p. Mária Šmitalová, p. Anna Ištvanovičová, p. Iveta
Dobrovodská.


História organizovaného ovocinárstva vo Vlčkovciach začína v roku 1933. V. Guldan - prvý
organizátor získal do Slovenskej ovocinárskej a vinohradníckej spoločnosti 20 členov. Venovali sa
dorábaniu a štepeniu stromčekov a škôlkarskej činnosti. Po skončení II. svetovej vojny v roku
1945, F. Bajcár zaloţil ďalšiu ovocinársku škôlku na ploche 0,75 ha. Vypestovanými stromčekmi
zásobovali záhradkárov aj v susedných obciach. V roku 1961 vznikol Slovenský ovocinársky
a záhradkársky zväz, v ktorom sa p. Masár pričinil o vybudovanie silnej organizácie. V rámci tejto
organizácie sa vyvinula bohatá činnosť. Od roku 1963 sa začali uskutočňovať výstavy ovocia,
zeleniny, kvetov dopĺňané originálnymi výšivkami ţien a poľovníckymi trofejami. Od roku 1972
začali organizovať „koštovky vína“. Tieto sa stali veľmi obľúbenými, takţe v tomto roku sa konal
uţ 36. ročník degustácie vín. Vlčkovskí vinári sa vypracovali na takú úroveň, ţe sa pravidelne
zúčastňujú na výstavách nielen vo vinárskych centrách, ale aj na celoslovenských podujatiach.
K najúspešnejším výrobcom vína patria Ing. Peter Uhrovič (súčasný predseda ZO SZZ), p. Filip
Uhrovič a p. František Smák. ZO SZZ vo Vlčkovciach má 47 členov a vo svojej činnosti
nadväzuje na dobré tradície z minulosti, kedy patrila k najlepším organizáciám v okrese.
Funkcionárom a členom ZO SZZ ţeláme ďalšie úspechy v pestovaní ovocia, zeleniny, kvetov
a viniča hroznorodého.
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Výbor ZO SZZ Vlčkovce Vás pozýva na

Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, poľovníckych
trofejí a ručných prác,
ktorá sa uskutoční dňa 23.9.2007 od 8.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch jedálne ZŠ
s MŠ Vlčkovce.
Preberanie vzoriek ovocia, zeleniny a kvetov bude dňa 22.9.2007 od 17.00 hod. do 19.00 hod.
v jedálni ZŠ.

V piatok 13.júla 2007 sa v areáli motorestu Eso konala Vatra zvrchovanosti. Slávnostnú atmosféru
podčiarkli svojím vystúpením spevácka skupina Vlčkovanka a folklórny súbor Dudváh. Veľkú
odozvu malo aj vystúpenie šermiarskej skupiny Ctibor. Pre deti boli pripravené rôzne sladkosti,
špekáčiky na opekanie. Mohli sa povoziť na poníkovi, alebo si dať pomaľovať tvár.

Motorest ESO v spolupráci s OcÚ Vlčkovce pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja
usporiadali v piatok 24.8.2007 pri príleţitosti „ukončenia leta“ hudobný večer, na ktorom vystúpila
česká hudobná legenda Plavci. Počas večera sa premietal cestopis od Petra Ondrejkoviča Becka.
Bohatým umeleckým záţitkom bolo aj vystúpenie Mariána Geišberga so synom Martinom.
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Hlbšie do peňaženky nám zasiahla výška poplatkov
za vývoz odpadu z našich domácností. Výšku poplatku,
ktorý ktorý platíme za vývoz odpadu podľa počtu obyvateľov
vypočítala obec podľa skutočných nákladov, ktoré
s likvidáciou odpadov má. Je nepochybné, že výška
poplatkov bude aj v budúcnosti rásť. Prispievajú k tomu
aj neplatiči, ktorý nie sú v našej obci prihlásení na trvalý
či prechodný pobyt, avšak obývajú našu obec počas
celého roku.
Podľa zákona č. 582/2004 sa poplatky vyrubujú iba
osobám prihlásením na trvalý či prechodný pobyt.
Avšak aj neprihlásení bývajúci občania sú producentmi
komunálneho odpadu, napr. niektorí obyvatelia nových
bytoviek. Je už len na nich, aby sa k plateniu prihlásili
dobrovoľne.
Osobitnou kapitolou je zakladanie divokých skládok.
Naposledy sme jednu zaznamenali za ihriskom.
Obec musí vynaložiť nemalé finančné prostriedky na ich
likvidáciu, ktoré idú z vreciek nás všetkých. Počas prvej
polovice roka boli dvakrát pristavené veľkokapacitné
kontajnery, do ktorých mohli občania uložiť netriedený odpad.
Zmena nastala aj vo vydávaní nádob na komunálny
odpad. Zakúpili sme plastové nádoby na odpad, ktoré sú
komfortnejšie, pretože sú na kolieskach, a tak uľahčujú ich
vývoz pred dom. Na zasadnutí OZ zo dňa 26.6.2007 bol prijatý
uznesením č.36/2007 Doplnok č. 5 k VZN č. 4/2003, ktorý mení
bezplatnú výmenu nádoby na komunálny odpad (plastovej)
z 5-tich rokov na 10 rokov.
Ďalšou zmenou je aj to, že bezplatná výmena nádoby
plechovej či plastovej sa vykoná iba v prípade jej poškodenia,
aj po uplynutí doby päť respektíve desať rokov.
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Už sa blíži čas
chryzantém.....
Uţ za pár týţdňov tu máme
1. novembrový týţdeň,
ktorý sa nesie v znamení
Sviatku všetkých svätých
a Pamiatky na zosnulých.
Znovu „zakvitnú“ hroby
našich blízkych a rozţiaria
sa plamienky sviec. Veľmi
intenzívne budeme v tieto
dni spomínať na svojich
milovaných, ktorí uţ nie sú
medzi nami. Naši príbuzní si
zaslúţia, aby miesto ich
posledného odpočinku bolo
miestom ich nerušeného
spánku. Ţiaľ, aj na našom
cintoríne
sa vyskytli
krádeţe kvetov či vencov
z hrobov našich príbuzných.
Takéto konanie je odsúdeniahodné a nemorálne. Preto
by sme aj touto cestou
chceli poprosiť občanov,
aby akýkoľvek podozrivý
čin nahlásili na Obecný
úrad,
a zabránili
tak
neţiaducemu vandalizmu.

Vážení spoluobčania,
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce
Vás pozývajú
na kultúrno-spoločenské podujatie

vystúpenie folklórneho súboru GYMNIK,
ktoré sa uskutoční v sobotu 6.10.2007
so začiatkom o 15.00 hod.v kinosále
OcÚ Vlčkovce.
Vstup zdarma.
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Aby sme nezabudli cestu do
knižnice.......
Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
(J.A. Komenský)
Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítali a ukazovali obrázky, podľa ktorých nás učili
rozprávať. Keď sme boli prváčikovia, snažili sme sa, aby sme vedeli čítať a šlabikár bol pre nás
prvou „ozajstnou“ knihou. Potom nasledovali ďalšie učebnice, pomocou ktorých sme sa vzdelávali,
takže knihám by sme mali byť vďační za veľa. Len čo sme vedeli trochu lepšie čítať, siahli sme po
peknej rozprávkovej knižke. Chlapci si predstavovali, že sú tí hrdinovia, ktorí musia zabiť
deväťhlavového draka, aby zachránili krásnu princeznú. Dievčatá sa hrali na princezné a
predstavovali si, že po ne príde princ na bielom koni. Keď sme boli starší, začali sme čítať
poviedky, novely, romány... Odsudzovali sme klamstvo, faloš, pýchu, pozdvihovali sme múdrosť,
skromnosť, odvahu... Naučili sme sa rozoznávať dobro a zlo. Dnes už knihu nahradila televízia a
výdobytky vedy a techniky. Môže televízia rozvíjať našu fantáziu? Pri čítaní knihy si predstavujeme
ako sú hrdinovia oblečení, ako sa tvária v danej chvíli... Kniha je nenahraditeľný pomocník. Doma
máme rôzne príručky a slovníky, ktoré nám pomáhajú skonštruovať stôl, uvariť dobrý obed, preložiť
slovíčko, ktorému nerozumieme. Kniha je najlepší priateľ človeka, lebo dokáže poučiť, povzbudiť,
a keď je treba aj rozosmiať.
Aj v našej obci máme kvalitne vybavenú knižnicu, preto len neradi počúvame, že počet čitateľov
neustále klesá. Navštíviť ju môžete vždy v utorok v čase od 15.00 hod. do 17.45 hod.

Ţivotných desatoro
1. Lenivosť pol zdravia.
2. Čo môţeš urobiť dnes, odloţ na pozajtra a získaš deň voľna.
3. To, ţe pracujú iní, neznamená, ţe musíš pracovať aj ty.
4. Vec, ktorá sa do 10 dní nespraví sama, nezaslúţi si ďalej tvoju
pozornosť
5. Stratenú chuť do práce nehľadaj.
6. Kto nič nerobí, nič nepokazí a preto si zaslúţi odmenu.
7. K práci sa stavaj tak, aby sa aj ostatní mali kde postaviť.
8. Pokiaľ ti slabo platia, nemôţeš silno pracovať.
9. Pracovisko nie je krčma a preto sa tam nezdrţuj celý deň.
10. Práce sa neboj a kľudne si vedľa nej ľahni .

Aj v tomto roku sme sa
rozhodli spríjemniť
Vianočné sviatky pre
dôchodcov a občanov
nad 70 rokov.
Dôchodcovia, ktorí sa
zúčastnia Vianočného
posedenia
dostanú
balíček salóniek. Pre
občanov nad 70 rokov
máme pripravené sety
kolekcií.
Všetkým
dôchodcov v obci, t.j.
aj invalidným, budú
prostredníctvom
poslancov odovzdané
šálky s logom obce.

Otváracie hodiny pošty Vlčkovce:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.30-13.00 14.00-15.00 hod.
7.30- 12.00 hod.
7.30-13.00 14.00-17.00 hod.
7.30-13.00 14.00-15.00 hod.
7.30-13.00 14.00-15.00 hod
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104. výročie narodenia Fraňa Štefunku

1. ročník futbalového turnaja JMB CUP

Kladenie venca k 63. – výročiu SNP

Návšteva veterného parku – Bruck an der Leitha

Deň matiek – vystúpenie škôlkárov

Zahájenie školského roku 2007/2008 –
uvítanie prváčikov
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