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Poďakovanie
Ďakujeme touto cestou
športovcom z družstva
“ Starých páni“
a kulturistom, ktorí
zabezpečili výkopové
práce a uloženie potrubia
na rozvody vody na
miestnom cintoríne.
Zároveň ďakuje p.
M.Falathovi a p. B.
Kudláčovi za
zabezpečenie osadenia
vodovodu na cintoríne.
Zároveň ďakujeme za
aktívnu účasť poslancom
OZ, členom komisií,
pracovníkom OcÚ, TJ
Vlčkovce, rodičom, a
sponzorom za finančnú,
materiálnu, technickú
a organizačnú pomoc pri
akciách poriadaných
obcou.

Kanalizačná story na „Záhumenskej ulici“
V mesiacoch február až apríl z dôvodu daždivého počasia a topenia prišlo
k takému naplneniu splaškovej gravitačnej kanalizácie na „Záhumenskej“ ulici
tak, že z uvedenej kanalizácie sa dostali splašky do pivníc rodinných domov
a do spodných vôd a tým do domácich studní. Obyvatelia uvedenej ulice
v tomto čase nemohli v dostatočnej miere využívať domáce kúpeľne a toalety,
nakoľko vzhľadom k preplneniu splaškovej kanalizácie dostatočne neodtekala
voda a splašky z domácností do splaškovej kanalizácie. Uvedená situácia bola
čiastočne riešená len zásobovaním pitnou vodou v čase od 28.2.-15.3.2013.
Z dôvodu podozrenia kontaminácie spodných vôd boli opakovane vykonané
rozbory vody na určených miestach. Dňa 12.4. 2013 sme obdržali na vedomie
petíciu a sťažnosť občanov „ Záhumenskej ulice“ vo Vlčkovciach, ktorá bola
zaslaná občanmi „ Záhumenskej ulice“ s poukázaním na daný stav.
Obec Vlčkovce ako akcionár v rámci spoločnosti Tavos, a.s. požiadal
o urýchlené riešenie danej situácie- riešenie závad na splaškovej kanalizácii,
aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia občanov kontamináciou vôd
v domácich studniach, ako aj napĺňaniu splaškovej kanalizácie spodnými
vodami. Situácia , ktorá by aspoň čiastočne vyriešila problémy bola
spoločnosťou Tavos, a.s. odhadnutá na cca 150.000,-€, ktorými spoločnosť
nedisponuje.
K možnostiam riešenia uvedenej veci bude vyvolané stretnutie medzi
starostom obce a predstaviteľmi spoločnosti.

Vodovod sa dostáva do finále
Kredistav Piešťany, a.s. postupne realizuje jednotlivé etapy
rozvodov vody v našej obci. V súčasnom období sa vykonávajú
práce na hlavnej ulici v časti „Papučkovej“ ulice a pri zdravotnom
stredisku. Terénne úpravy v obci budú zrealizované až po vykonaní
tlakových skúšok. Týmto Vás žiadame o trpezlivosť pri výkone úprav
a výsadby pre Vašimi domami. V tejto súvislosti Vás informujeme aj
o rozhodnutí Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
z Trnavy o výkope cestných priekop, ktoré budú obojstranne v úseku od
rázcestia po miestnu školu.

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

Ako sme stavali máj
Aj tento rok sme v posledný aprílový večer boli svedkami stavania mája v našej obci. Máje boli známe už
v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda
mala silu a dobrý rast. V neskorších časoch zase zvykli mládenci stavať máje svojim dievčatám. Boli symbolom
života, a podľa tradície mali byť dievčence vďaka tomu pekné, štíhle
a zdravé.Preto na tradičnom mieste v strede dediny oproti M-Clubu postavili
naši chlapci pekný máj. Podarilo sa im to tak ako každý rok – bez
akejkoľvek techniky, iba poctivo ručne. Počasie nám v tento deň prialo,
preto bolo pre všetky deti nachystané opekanie špekáčikov. Pre tých
hladnejších bol nachystaný guláš, cigánska pečienka a ďalšie občerstvenie,
ktoré zabezpečil M-Club.
O sprievodný kultúrny program sa postarala naša VLČKOVANKA,
a neskôr sa rozbehla zábava, ktorú mal na starosti DJ Roman v spolupráci
s M-Clubom. Zúčastnení teda mohli zažiť príjemný večer v kruhu svojich
známych.

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu tohto roku
sme
si
pripomenuli
azda
najvýznamnejšiu osobu každého
človeka – mamu. Pri tejto
príležitosti sa konali v nedeľu 13.
mája v sále Kultúrneho domu ako každý rok oslavy
Dňa matiek.
Milým príhovorom otvoril slávnostný program
pán starosta. Krásnu báseň predniesol Miško Bilčík
a potom sa javisko Kultúrneho domu zaplnilo našimi
najmenšími. Deti z Materskej školy vo Vlčkovciach
predniesli
pripravené básničky. Po škôlkaroch
nastúpili na pódium naši žiaci Základnej školy.
Pripravenými scénkami, básničkami a tancom poďakovali svojim mamkám za lásku a opateru. Program bol
výborne pripravený a nielenže vyčaril všetkým prítomným úsmev na tvári, a mnohým zaleskli v očiach aj slzy
dojatia.
Po slávnosti čakala naše mamy a staré mami pozornosť v podobe kvietkov, ktoré im v mene Obecného úradu a OZ
odovzdali naši poslanci spolu so starostom Ivanom
Dobrovodským.
Na záver chceme povedať jedno veľké ďakujem
našim najmenším za krásny kultúrny program, ktorý
si pre nás pripravili. Ďakujeme samozrejme a pani
učiteľkám ZŠ a MŠ za prípravu a vedenie našich
škôlkarov a žiakov.

A najväčšie ĎAKUJEM patrí našim
mamám, starým mamám za to, že ich
máme!

8. 6. 2013

„Sobotný piknik akcií“

Medzinárodný deň detí
Tak ako každý rok, obec Vlčkovce v spolupráci
s poslancami OZ, ZŠ a MŠ Vlčkovce zorganizovala športovo –
zábavnú akciu „Medzinárodný deň detí 2013“. Detičky sa opäť
mohli stretnúť v areáli TJ Vlčkovce, kde ich v tento deň čakali
súťaže a odmeny v podobe vecných cien.
O súťažný program sa postarali p. učiteľky zo ZŠ s MŠ a rodina
Bilčíková a pracovníci OcÚ. Naši najmenší si vďaka tomu mohli
vyskúšať rôzne disciplíny. Každé dieťa dostalo balíček so sladkosťami, ktoré zabezpečila obec Vlčkovce v spolupráci so
sponzormi. Po súťažiach si mohli deti pozrieť ukážky z práce policajných a hasičských jednotiek. Policajti predviedli
ukážky z poslušnosti služobných policajných psov a ukážky
výcviku koní jazdeckej polície. Pyrotechnici zase predviedli
ukážku likvidácie výbušnín a ich výzbroj a pomôcky.
Taktiež
svoju
techniku
prezentovali
členovia
Dobrovoľného hasičského zboru Križovany n/Dudváhom.
Odvážnejšie deti si dokonca túto náročnú a zodpovednú
prácu mohli aj vyskúšať.
Deti sa mohli povoziť na štvorkolke, koníkoch,
a vychutnať si nanuky, pukance a cukrovú vatu, ktorú
zabezpečila obec pre všetky deti zdarma. Všetkým deťom
boli odovzdané balíčky so sladkosťami, ktoré pre nich
pripravila
obec.Ďakujeme
všetkým
zúčastneným,
organizačnému tímu ale najmä sponzorom za ich finančnú,
materiálnu, technickú a organizačnú pomoc a spoluprácu.

Vlčkovský guláš 2013
Dňa 8. 6. 2013 sme
mohli zažiť už tretí
ročník
výbornej
kulinárskej
súťaže
„Vlčkovský
guláš“.
Počasie nám v tento
deň prialo,
takže
v úplnej pohode všetky
súťažné
družstvá
navarili plný kotlík
dobrého gulášu a celá
súťaž prebehla bezproblémovo. Oproti minulému roku sa jej zúčastnilo
o štyri družstvá viacej, takže celkovo sa na štarte stretlo 18 súťažných mužstiev. Variť sa začalo o 12.00 hod a už o štyri
hodiny neskôr sa mohli porote odovzdať vzorky na degustáciu. Prvé tri družstvá získali víťazné poháre a vecné ceny.
S úplnými výsledkami sa môžete oboznámiť na našej webovej stránke www.vlckovce.sk.

Vlčkovská klobása 2013

samosprávneho kraja, ktorá bola
schválená v rámci programu Podpora
kultúrnych a umeleckých aktivít pre rok
2013.
Ocenenia sa odovzdávali na verejnej časti
degustácie, ktorá sa konala v sobotu 23.
marca 2013 v Spoločenskej sále KD vo
Vlčkovciach plnej priaznivcov a
obdivovateľov dobrých vín.
--------------------------------------------------------------

Ochutnávka jedál
starých materí
III. ročník Vlčkovskej klobásy sa uskutočnil
16. februára 2013. Po dôkladnej príprave
organizačným výborom pod záštitou starostu
obce sa ho podarilo zorganizovať v
priestoroch spoločenskej miestnosti
Obecného úradu vo Vlčkovciach. O tom, že
súťaž postupne naberá na kvalite značí aj
počet účastníkov a predložených vzoriek. Do
súťaže bolo prihlásených 47 vzoriek klobás,
ktoré boli predložené odbornej komisii
a vzorky degustovali aj zúčastnení súťažiaci.
Ocenením účastníkom boli odovzdané okrem
vecným darov poháre ako aj diplomy, ktoré
odovzdal konateľ firmy Progast s.r.o. Ing.
Pavel Kvasnica a starosta obce Ing. Ivan
Dobrovodský.
Tak ako po minulé ročníky uskutočnila sa
zbierka medzi súťažiacimi, ktorej výťažok
bol venovaný Základnej škole s Materskou
školou Vlčkovce. V tomto roku suma dosiahla
výšku 411 EUR, za čo zúčastnením

41. ročník degustácie
vín Vlčkovce 2013
Dňa 22.03.2013 v piatok o 17:00 sa v
Spoločenskej sále OcÚ Vlčkovce konal
41. ročník degustácie vín pod odborným
dohľadom p. L. Siváka.
Tri odborné komisie hodnotili spolu 155
vzoriek vín, z toho 97 bielych, 46
červených a 12 ružových.
Celkovo bolo udelených 18 zlatých, 71
strieborných a 47 bronzových medailí.
Ocenení v jednotlivých kategóriách
obdržali plakety a vecné ceny, ktoré boli
zabezpečené obcou Vlčkovce z
prostriedkov dotácie Trnavského

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa obec
Vlčkovce zúčastnila tradičného podujatia
"Ochutnávka jedál starých materí".
Tohtoročný 12. ročník sa uskutočnil v sobotu
12. februára a zorganizovala ho obec Opoj.
Ďakujeme všetkým účastníkom za prezentáciu
obce a zároveň sa už tešíme na ďalší ročník,
ktorého organizáciu odovzdaním putovnej
varešky pripadla v roku 2014 našej obci.

Už sú tu prázdniny- Pozor
na úrazy u detí!
Leto je najnebezpečnejšie obdobie
pre vaše ratolesti. Hyperaktivita
počas horúčav sa môže skončiť aj
tragicky. Vedeli ste, že čo sa týka
úrazov detí a mládeže do 18 rokov,
tak najkritickejšími sú práve letné
mesiace - prázdniny, počas ktorých
sú deti často bez dozoru dospelých
a svoju hyperaktivitu si vybíjajú
neraz riskantným spôsobom?
Každoročne v lete pribúda počet
detských úrazov pri športoch ako je
bicyklovanie alebo korčuľovanie a
najviac úrazov majú na svedomí
pády - najčastejšie potknutie alebo
zakopnutie,
potom
pády
z
vybavenia
detských
ihrísk,
dopravné úrazy. Výsledkami týchto
úrazov sú predovšetkým zlomeniny
horných končatín a otras mozgu.
Preto apelujeme na rodičov, aby
svojim deťom ozrejmili bezpečné
prechádzanie cez cestu, bezpečné
bicyklovanie. Pre tých, čo si cestu
v obci zamieňajú za pretekársku
dráhu, platí to isté dodržiavanie
predpisov ako pre ostatných
vodičov! Každý sa chce predsa
domov vrátiť živý a zdravý. Ak si
nevážite vlastné zdravie, berte
ohľad na ostatných!
Pripomeňme ešte niekoľko rád, na
čo by sme mali byť zvlášť opatrní,
aby sme predišli úrazom našich detí
ale aj nás dospelých na cestách:

pri bicyklovaní
a korčuľovaní
používajme ochranné
pomôcky, prilby,
chrániče, reflexné
prvky
cestu prechádzajme len
na vyznačených
miestach
pre deti používajme
autosedačky
a bezpečnostné pásy
neustále dozerajme na
deti hrajúce sa pri ceste
netelefonujme počas
jazdy
dodržiavajme
predpísanú rýchlosť
snažme sa predvídať
možné kolízie pri
prechádzaní obcou

Ochrana pred požiarmi!
Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo
požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných
prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov,
pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už
vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä
z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri
hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky.
Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme
na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:
-

-

dodržiavanie zákazu fajčenia,
zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu,
prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných
tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier
a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
dbajte, aby stohy slamy boli umiestňované v dostatočných
bezpečnostných vzdialenostiach - od obce 50 metrov, stoh od
stohu 50 metrov, stoh od železničnej trate 100 metrov, stoh od
verejnej komunikácie 60metrov,
v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť,
okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste
požiar na operačné pracovisko Hasičského a záchranného
zboru, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej
osobe - občanovi až do výšky 331,- €
__________________________________________________________
Pozor na pálenie v záhradách!
Na základe mnohých podnetov a sťažností našich obyvateľov Vás
chceme opätovne upozorniť na zákaz pälenia.
Upozornenie sa týka hlavne prísneho zákazu pálenia biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad a ďalšej zelene. Zároveň Vás
upozorňujeme na prísny zákaz vypaľovania tráv a porastov.
Pripomíname, že jarné a letné obdobie je spájané so zvýšeným
výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy,
biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov.
Obec apeluje na občanov a verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu,
ktoré ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, medzi ktorými
sú mnohé chránené, ohrozuje ľudské životy a môže spôsobiť
obrovské hospodárske škody.

Biologicky rozložiteľný odpad ako je
pokosená tráva, opadané lístie, burina,
orezané konáre a podobne sa má
jednoznačne zhodnocovať kompostovaním u
pôvodcu odpadu to je u každého občana!

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE
Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom
napomáha pri ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jednoduchý a
generáciami overený spôsob na využitie biologického odpadu. Kompostovaním
premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadeného rozkladu na
kompost –organické hnojivo, ktoré môžeme použiť ako hnojivo alebo
pestovateľský substrát
Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich späť do
pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Aplikáciou kompostu na
pôdy v nich zvyšujeme množstvo organickej hmoty. Jej nedostatok je v poslednej
dobe hlavným dôvodom znižovania úrodnosti pôd v celom svete a aj na
Slovensku. Správne zvolená forma a technológia kompostovania môže pre obec
a jej obyvateľov priniesť aj značné finančné úspory.
Kompostovaním teda môžeme vyriešiť viacero problémov:
znížime množstvo odpadov, ktoré nám z domu odvážajú na skládky a
Nespaľujeme zelený odpad,
znížime náklady na nakladanie s odpadmi, čo môže viesť k nezvyšovaniu
miestneho poplatku za odpady,
z odpadu vyrobíme kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.
Ktoré odpady sú vhodné na kompostovanie:
● záhradné biologické odpady –pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané
ovocie, zvädnuté rastlinné časti, mladá vypletá burina, odrezané časti vetiev, lístie,
● kuchynské a domové biologické odpady – rastlinné zvyšky z prípravy jedál
(z čistenia ovocia a zeleniny), usadenina z kávy, šupky z južného ovocia (banány,
pomaranče, citróny), zvyšky varenej stravy (nie produkty živočíšnej výroby),
potraviny po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina
z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckovky,
●biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat – zvieracie výkaly -hnoj,
z hydiny, zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených pilinách.

____________________________________________________________
Informácie o úspešných dotáciách
V súlade s článkom III. všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.7/2006 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 zverejňuje Trnavský
samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK,
poskytnutú v roku 2012 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu TTSK.
Obec pripravila a podala päť projektov a všetkých päť projektov bolo úspešných
Na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít –50. Ročník –Výstava ovocia, zeleniny a kvetov Vlčkovce“, „ 41.
Ročník – Degustácia vín Vlčkovce- vo výške 200€,
Na podporu mládežníckych aktivít -Obstaranie vecí neinvestičného charakteru a materiálu pre činnosť
mládeže - družstva dorastu TJ Vlčkovce - vo výške 250€ ,
Na podporu športových aktivít pre všetkých -Nákup športového oblečenia a športového príslušenstva pre
družstvo „ Starí páni TJ Vlčkovce“- vo výške 300€,
Na podporu zdravia a prevencie chorôb- - „ Rehabilitačné cvičenie a plávanie pod vedením rehabilitačného
pracovníka“- vo výške 500€,
Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov – „Rekondičné pobyty občanov so
zdravotným postihnutím a seniorov“- vo výške 400€.
Na konci decembra 2012 vypracoval starosta obce projekt na žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality- kamerový systém v obci. Na tento
projekt nám bolo odsúhlasených 3000€, obec sa bude spolupodieľať do výšky 5000€. Za tieto peniaze bude
v tomto roku zrealizované osadenie cca 5 kamier, ktoré budú slúžiť k ochrane a bezpečnosti v obci.

___________________________________________________________________________

