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Letné prázdniny
V živote každého človeka je len pár
nezabudnuteľných a neopakovateľných
zážitkov, či už pozitívnych alebo aj tých
negatívnych. Pár takých zážitkov sa
deťom naskytnú aj počas letných
prázdnin, ktoré sa konajú v mesiacoch
júl – august. Preto, ak chcú mať deti len
tie pekné zážitky z prázdnin, je

potrebné, aby si dávali pozor, či už
na bicykli, na korčuliach, keď idú po
ceste a pozor na svoje ratolesti by
mali dávať hlavne rodičia. Taktiež
by mali spozornieť aj vodiči
a dodržiavať predpísanú rýchlosť
v dedinách počas jazdy na cestách.
Iba bezpečnosť a dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky zaručí,
že deti môžu bez úrazu 5. septembra
2016 zasadnúť do školských lavíc na
zahájenie nového školského roku.
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Protihluková stena Vlčkovce – Križovany
nad Dudváhom
Ako sme už informovali v Občasníku 2/2016,
spoločnosť STRABAG, a.s. začala od 1. apríla 2016
práce na pokračovaní výstavby protihlukovej steny
Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom. Aj napriek
tomu, že v súčasnosti sú práce na stavbe prerušené,
veríme, že výstavba bude ukončená a skolaudovaná
do konca roku 2016.

Chodník na cintoríne
V areáli cintorína Vlčkovce sa uskutočnila rekonštrukcia chodníka, ktorú realizovala stavebná
spoločnosť Stehel Construction, s.r.o. Chodník je obnovený z dlažby v dĺžke 370 bm. Práce
boli ukončené na konci júna a stavba bola zrealizovaná z rozpočtových prostriedkov obce
Vlčkovce. Počas výstavby bolo osadené verejné osvetlenie v areáli cintorína a príprava na nové
ozvučenie cintorína. Ostáva osadiť lavičky a informačnú tabuľu so vstupnou bránou, čo bude
realizované v mesiaci júl 2016. Taktiež sa uskutoční obnova asfaltového povrchu zadnej
komunikácie a terénne úpravy. Ospravedlňujeme sa všetkým návštevníkom cintorína za
obmedzenia počas výstavby.

Workout park Vlčkovce
V športovom areáli TJ Vlčkovce bola v mesiacoch máj - jún realizovaná výstavba
„WORKOUT PARK VLČKOVCE“. Práce vykonávala spoločnosť WODGEAR, s.r.o. Vranov
nad Topľou, po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia.
WORKOUT PARK je po kolaudácii prístupný verejnosti a mládež môže realizovať svoju silu
počas cvičenia. Tento projekt bol realizovaný z rozpočtových prostriedkov obce Vlčkovce.

Plážové volejbalové ihrisko Vlčkovce
TTSK nám v rámci projektu „Obnova volejbalového plážového ihriska v športovom areáli TJ
Vlčkovce“ poskytol dotáciu a spolu s využitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce
Vlčkovce sa v mesiaci máj rekonštruovalo ihrisko. Jeho rekonštrukciou prišlo k rozšíreniu,
uloženiu podkladovej geotextílie a výmene pieskového povrchu. Zároveň boli dokúpené siete,
pásky na vyznačenie ihriska a obnova náterov konštrukcií. Obnovené ihrisko je možné
využívať na plážový volejbal alebo nohejbal. Práce boli ukončené v júni 2016.

Škola
Stavebná spoločnosť BAURIZOL
s.r.o., Galanta realizuje prístavbu našej
ZŠ a MŠ, o ktorú rastie záujem.
Rozšírenie pozostáva z prístavby
jednej triedy pre MŠ, ktorá je
situovaná
na
prízemí
a triedy
a sociálnych zariadení pre ZŠ, ktoré sú
situované na prvom poschodí. Zároveň
sa rekonštruuje plynová kotolňa
a ostatné nutné úpravy súvisiace
s touto prístavbou.
Práce by mali byť ukončené 20. júla
2016 tak, aby boli priestory
k dispozícii žiakom v MŠ a ZŠ po kolaudácii k 1. septembru 2016.
Na rozšírenie kapacít MŠ naša obec obdržala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vo výške 89 000 EUR. Ostatné finančné náklady sú vyčlenené v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2016. Rozšírenie kapacít si do budúceho obdobia vyžiadalo aj personálne
zabezpečenie, dokúpenie zariadenia a inventáru, čo bude zabezpečené zo strany vedenia školy,
ale najmä zriaďovateľa – obce Vlčkovce. Investícia do našich najmenších na vzdelanie je tá
najlepšia investícia. Sme pripravený zabezpečiť všetky požiadavky našich občanov na
predškolské vzdelávanie, ako aj vzdelanie na I. stupni ZŠ vysoko porovnateľné s ostatnými
základnými školami.

Vidiecky dom
V mesiacoch máj – jún 2016 ste mohli sledovať práce na odstraňovaní havarijného stavu domu
č. 14, ktorý chceme premeniť na vidiecke múzeum našej obce.
Stavebná spoločnosť odstránila poškodenie statiky stien prednej časti domu, obnovu fasády,
ako aj opravu predných okien a vstupnej brány. Čakajú nás ešte opravy a úpravy interiéru.
Všetko bude záležať od časových, ale najmä finančných možností rozpočtu na danú stavbu.
Všetkých občanov, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom prispieť k budúcemu zariadeniu
vidieckeho domu, žiadame o rôzne druhy nábytku, zariadenia jednotlivých miestností (spálňa,
kuchyňa, obývacia izba, komora, písomnosti, výšivky, obrusy, obrazy, fotky, kuchynské
potreby, náradie, pracovné pomôcky a rôzne ďalšie), vonkajšie priestory akéhokoľvek druhu
a sú ochotní tieto poskytnúť pre zariadenie vidieckeho domu, sa môžu prihlásiť na tel. číslach
0905/75 88 55, 033/55 84 037, na e-mailovej adrese: obec.vlckovce@stonline.sk, resp. osobne
na OcÚ Vlčkovce, k dohode na prevzatie materiálu.
Už teraz ĎAKUJEME všetkým, ktorí chcú byť nápomocní na zachovaní tradícií po našich
predkoch pre ďalšie generácie.

KONALO SA
Tradičné stavanie mája
30. apríla 2016 sa vo Vlčkovciach uskutočnilo tradičné stavanie
mája. Mladí športovci za účasti širokej verejnosti zachovali
tradíciu a na verejnom priestranstve pred M-Clubom vo
večerných hodinách postavili prinesený a stužkami vyzdobený
máj.
Obecný úrad a kultúrna komisia tradične pre deti pripravili
opekanie špekačiek, ktorému sa najmenší veľmi tešili. Počasie
nám prialo a M-Club zabezpečil pre všetkých účastníkov chutné
občerstvenie a príjemné hudobné posedenie.

Deň matiek
Dňa 8. mája 2016 sa tradične uskutočnilo v
spoločenskej miestnosti Obecného úradu
posedenie pre mamičky, mamy a staré mamy.
O kultúrny program sa postarali deti z našej
materskej školy a základnej školy vo
Vlčkovciach pod vedením svojich pedagógov.
Po ukončení príjemnej akcie poslanci Obecného
zastupiteľstva odovzdali farebný karafiát
všetkým mamám a účastníčkam pekného
nedeľného popoludnia.

„Zahrajme sa spolu“
Predškoláci z Dudvážskeho okruhu zavítali
koncom mesiaca máj do Vlčkoviec. Konalo sa
tu podujatie úžasných rozmerov, ktoré má
dlhoročnú tradíciu.
XVIII. ročník detskej tvorivosti sa uskutočnil
26. mája 2016 v priestoroch kinosály Obecného
úradu Vlčkovce s názvom „ZAHRAJME SA
SPOLU“. Na tejto prehliadke sa rok čo rok
stretávajú predškoláci z obcí Križovany nad
Dudváhom, Majcichov, Opoj, Šúrovce,
Vlčkovce, Zavar a Zeleneč. Takéto detské
predstavenia majú svoju atmosféru a šmrnc.
Práca s deťmi je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša každodenne nové poznatky,
skúsenosti a výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať v záujme rozvoja osobnosti
dieťaťa. Prehliadkou, ktorá je vždy plná zábavy a tvorivosti, sa škôlkarské súbory predviedli
pred svojimi rovesníkmi. Aj touto formou vzdelávania sa mení tradičná škola na modernú. Táto
prehliadka je pre všetky deti zároveň príležitosťou, ktorá im dáva možnosť sa rozvíjať,
porovnať svoje kvality s inými, napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi a
nabrať inšpiráciu. Pre deti zo škôlok bolo okrem samotných vystúpení pripravené aj malé
občerstvenie a darčeky.

Vlčkovský guláš
Dňa 4. júna 2016 sme organizovali už VI. ročník obľúbenej kulinárskej súťaže ,,Vlčkovský
guláš“. Na štarte sa tento rok stretlo sedemnásť súťažných tímov a spoločne sme si mohli
vychutnať ďalšiu vydarenú akciu. Teší nás, že sa do
súťaže zapojili ďalší záujemcovia, a to k nám
prilákalo nové tváre. Všetky súťažné tímy si odniesli
symbolické víťazné poháre za svoju účasť a prvé tri
mužstvá boli ocenené okrem víťazných pohárov aj
vecnými cenami. Samotná súťaž bola zahájená aj
ukončená výstrelom z dela.
Celý deň bolo príjemné počasie s pár kvapkami
dažďa, ktoré neodradilo aktérov varenia ani
návštevníkov. To nás motivuje k tomu, že v
víťazné družstvo Svatovci
úspešných akciách je potrebné aj v budúcom období
pokračovať a preto STRETNEME SA O ROK PRIATELIA na VII. ročníku Vlčkovského
gulášu. Ceny do súťaže venovali: Obec Vlčkovce,
Progast s.r.o.
Keďže uvedená akcia si vyžaduje značné technické
zabezpečenie, preto poďakovanie patrí všetkým
sponzorom a všetkým čo sa materiálne, finančne,
resp. technicky a organizačne podieľali na jej
úspešnosti:
PROGAST s. r. o., DS Systems, s.r.o. Trnava, Nestle
Slovensko, Mabonex, s.r.o. Piešťany, PSA Peugeot
Citroen Slovakia, MOD Vlčkovce, Prvá stavebná
sporiteľňa TT, Benystav Prievidza, Stehel Construction Šintava, PZ Dubník Šintava, ČS OMV
Vlčkovce, M-Club Vlčkovce, KR PZ Trnava, KCZS Gabčíkovo, Relax AQUA a SPA, SACHS
Slovakia, Begam Trnava, DHZ Križovany n/Dudváhom, Nadácia Jána Korca, CS AGRO
Slovakia, TRITON, s.r.o. Trnava, BEGAM, s.r.o. Trnava, IRIS IDENT, Pekáreň Takáč a syn
Trnava, A. S. A. Trnava, Cukrová vata B&M, SISI , s.r.o. Trnava, RELAX Team Trnava , fy.
VEISSMAN , PSP Centrum , Farma Majcichov, KH Technik Trnava, Javys, a.s. BA, Mgr. A.
Richtáriková, Ing. Blažej Varinský, Ing. Anton Frolkovič, fy. Červeňanský, RIKO, ALBEX Plus
Nitra, p.Milan Brisuda, p. Tomáš Bočko, Výroba kŕmnych zmesí p. A. Retzer , Ing. V.
Zimerman , Ing. Ivan Dobrovodský, ALES- Alena Nemetzová, p. Marián Solárik so
spolupracovníkmi, p. Róbert Urban, p. Stanislav Bobek, p. Jozef Futas, p. František Sabo, p.
Jozef Baňas
Celkové poradie:
1. SVATOVCI - Rodinný guláš - 105b.
2. RODO - „Dobrý guláš“ - 87 .
3. LUDVIK TEAM - „Guláš a hotovo“ 86b.
4. MLSNÉ PAPUĽKY - Premiérový-85b.
5. DADO TEAM - Voda vre - 78b.
6. BOKI TEAM - Čepenské čaro - 74b.
7. MLADÉ PUŠKY - Naša klasika - 73b.
8. CHUDÉ s TLSTÝM - Klasik V. - 70b.
9. T.R.I. - Vlčkovské tajomstvo - 68b.
10. RICHTÁRIČKIN TEAM-„Že by to bol
guláš?“- 65b.

11. FISHING GULÁŠ TEAM - Hovädzí
guláš - 61b.
12. BYTOFKÁRI - Pokus č.5 - 60b.
13. FARKAŠÍNSKÍ GAZDOVIA Gazdovský guláš - 56b.
14. ZELENÍ KUCHÁRI - Pochúťka zelených
majstrov - 53b.
15. GULÁŠ BANDA- Kerestúrske čaro - 52b.
16. LABUŽNÍCI - Labužnícky - 37b.
17. VLČKOVSKÉ MLADICE – Babkin guláš - 34b.

Obecný deň
25.júna 2016 sa v obci Vlčkovce uskutočnil obecný
deň, pri ktorom si občania Vlčkoviec pripomenuli
680. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Vlčkovce.
Prvá písomná zmienka o obci Vlčkovce, ktorá je
zatiaľ preukázaná, je z roku 1336, kedy vtedajší
panovník Karol Róbert vo svojej listine odstraňoval
neprimerane vysoké mýtne poplatky na ceste vedúcej
z českých krajín na Balkán. Mýtna stanica sa
nachádzala aj vo Farkašíne (Vlčkovciach). Viac
o histórii Vlčkoviec spracoval v minulom storočí národný umelec Fraňo Štefunko v Kronike
starého Farkašína (1975), resp. Silvia Čordášová – Vlčkovce (1998).
Počas oslavy Dňa obce bol pre všetkých návštevníkov
pripravený bohatý program, v ktorom vystúpili detský
folklórny súbor Dudvážtek, deti ZŠ s MŠ Vlčkovce,
spevácka skupina Vlčkovanka, folklórny súbor
Dudváh, hudobná skupina TADEMA (Mazúrovci
z Košolnej), dychová hudba Križovianka, Marián
a Martin Geišbergovci, country skupina WEEKEND,
DJ Semmy. Súčasťou osláv bol vo večerných hodinách
aj krásny ohňostroj.
Starosta obce pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky odovzdal ocenenia „Ďakovný
list“:
- bývalým žijúcim starostom obce Vlčkovce Alojzovi Matúšovi, MUDr. Darine
Marušiakovej, Ing. Jarolímovi Šimovi, Rudolfovi Križanovičovi, Ing. Sabíne Klačovej za
vedenie vlčkovskej samosprávy od roku 1981 do roku 2010,
- starostom susedných obcí Ing. Svetlane Masarykovej z Križovian nad Dudváhom, Mgr.
Petrovi Bartovičovi z Opoja, Ing. Tiborovi Marekovi z Majcichova za spoluprácu medzi
obcami
- Trnavskému samosprávnemu kraju za spoluprácu v rokoch 2006 - 2016
- organizáciám: ZŠ s MŠ Vlčkovce, Klubu dôchodcov, speváckej skupine Vlčkovanka, Spolku
záhradkárov a vinohradníkov, Poľovníckemu združeniu Vlčkovce-Opoj, TJ Družstevník
Vlčkovce, Futbalovému družstvu Starí páni Vlčkovce, DHZ Križovany nad Dudváhom, ZO
SZZP Vlčkovce, Folklórnemu súboru Dudváh a Detskému folklórnemu súboru Dudvážtek
za činnosť a spoluprácou s obcou Vlčkovce.
ĎAKUJEME sponzorom, ktorí pomohli zorganizovať oslavu Dňa obce Vlčkovce.
Za finančnú pomoc ďakujeme
Trnavskému samosprávnemu kraju
DS SYSTEMS, s.r.o. Trnava
AGRO CS Slovakia
Farma Majcichov, a.s.
JAVYS, a.s. – Jadrová a vyraďovacia
Progast, s.r.o.
spoločnosť
Mlyna Catering, s.r.o.
IRIS IDENT, s.r.o. Banský Bystrica
SISI Sped, s.r.o. Trnava
Nadácia Jána Korca
p. Marián Solárik a kolektív.
Za materiálnu a technickú pomoc ďakujeme zamestnancom Obecného úradu Vlčkovce,
poslancom OZ Vlčkovce, členom Kultúrno-športovej komisie Vlčkovce, TJ Družstevník
Vlčkovce, starým pánom Vlčkovce, Kolektívu posilňovne Vlčkovce, obciam – Voderady,
Majcichov, Abrahám, Križovany nad Dudváhom, mestu Trnava, ZO SPZ Vlčkovce-Opoj
a speváckej skupine Vlčkovanka.

Futbalový turnaj starých pánov
Dňa 2. júla 2016 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil IV. ročník turnaja Starých
pánov. Turnaj bol zorganizovaný v spolupráci s obcou Vlčkovce, Telovýchovnej jednoty
Družstevník Vlčkovce a za finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja v rámci
programu "Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016".
Tohto roku sa turnaja zúčastnili družstvá "Starých pánov" z Opoja, Hôrky (okr. Žilina), Dolnej
Stredy a domáce Vlčkovce. Po úvodných zápasoch postúpili víťazi do finále a porazení
zabojovali o tretie miesto. Zápas o tretie miesto:
Hôrky – Dolná Streda 2:9
Zápas o prvé miesto - FINÁLE:
Vlčkovce - Opoj
2:4
Konečné poradie:
1. miesto – Starí páni Opoj
2. miesto – Starí páni Vlčkovce
3. miesto – Starí páni Dolná Streda
4. miesto – Starí páni z Hôrky
Ohodnotení boli aj najlepší hráč Jaroslav Poboček (Dolná
Streda), najlepší strelec Jozef Blaho – 5 gólov (Dolná
Streda) a najlepší brankár Peter Javor (Opoj). Všetky
družstvá aj ocenení hráči si odniesli ceny pre najlepších.
Aj napriek horúcemu počasiu sa turnaj zaobišiel bez
zranení a všetci si odniesli príjemný športový zážitok s
predpokladom pokračovania ďalším ročníkom v roku
2017. ĎAKUJEME TTSK, obci Vlčkovce a všetkým
sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
zabezpečení úspešného priebehu turnaja.

Podpora športových aktivít pre všetkých 2016

Deň detí
Tak ako každý rok, tak aj 4. júna 2016 sa vďaka
spolupráci obce Vlčkovce, poslancov OZ, rodičov a
sponzorov mohli stretnúť naše deti na športovo-zábavnej
akcii pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Pre všetky
deti boli v areáli TJ Vlčkovce pripravené rôzne súťaže, o
ktoré sa postarali rodičia detí a kultúrna komisia pri OZ
Vlčkovce, poslanci a ich rodinný príslušníci spolu so
zamestnancami obce. Vďaka štedrým sponzorom sa deti
mohli tešiť z balíčkov plných sladkostí, ale i odmien v podobe rôznych vecných cien, ktoré si
vysúťažili. Po súťažiach nasledoval program v podobe ukážok techniky policajných a
záchranárskych jednotiek. Príslušníci OR PZ Trnava a Komplexná centrálna záchranná služba
Gabčíkovo predviedli ukážky zo služobnej kynológie a previedli šikovnosť a poslušnosť ich
psíkov. KR PZ V Trnave predviedli ukážky pyrotechniky, zbraní a techniky spolu s ukážkami
zo svojej činnosti.
Niektoré deti osedlali i koníky, ktoré boli taktiež k dispozícii. Deti si pochutnali na nanukoch,
cukrovej vate alebo pukancoch, ktoré boli zabezpečené našou obcou zdarma.

BIOODPAD – PÁLENIE
(z e-mailovej pošty vyberáme)
Napísali občania Vlčkoviec na adresu obec.vlckovce@stonline.sk (citujeme celý text):
dňa 11.7.2016: „Pekný pondelkový smradľavý večer prajem. Prosím zahrať ďakovný song
inteligentnému Farkašínanovi, ktorý spríjemnil práve teraz 21:30 hod. ovzdušie svojim primitívnym pálením
zeliny. Tri krát mu hurá, hurá, hurá.“
dňa 13.7.2016: „Dobrý deň prajem.
Ivan obraciam sa na Teba ako starostu, zamestnancov OÚ a volených zástupcov s dôverou, že dokážete
vyriešiť problém nakladania s bioodpadom občanov Vlčkoviec.
Máme v obci spoluobčanov , ktorí v rámci svojich morálnych u väčšiny až kresťanských zásad, “Miluj
blížneho svojho”, dokážu spríjemňovať nažívanie svojim večerných pálením bioodpadu. Čas večerný, pred
spaním, je pre nich najideálnejší na naloženie s bioodpadom – podpáli ho a najlepšie, keď fúka vietor na
suseda a nie nebodaj do vlastného obydlia. Veď sused bude isto potešený, že sa mu zadymí do otvorených
okien, ktoré si otvorí po sparnom dni, kedy teploty vystúpili na 35 stupňov a večer sa trochu ochladilo. Občan,
ktorý toto urobí sa rovná tomu ako keby susedovi, ktorého zadymí “napľul do tváre a povedal mu, tu máš ty
k...t”. Minimálne ja to tak vnímam. A najviac sa tomu dymovému čerstvému vzduchu potešia ľudia chorí,
napr. ktorý má odobratých 1/3 pľúc ...
Ťažko povedať, kde je chyba. Či v ľuďoch, ktorí tak konajú a v ich inteligencii. Či v rozhodnutiach volených
zástupcov obce. Či v nálade všeobecne panujúca v spoločnosti, kedy si každý myslí, že je tým najdôležitejším
jedincom v tejto republike.
Občania isto uvítajú nejakú osvetu a možnosti na naloženie s bioodpadom (pravidelný zvoz) a nebudú si
znepríjemňovať život jeden druhému pálením bioodpadu.
Radšej celoročne čistý vzduch ako vypolievané “hriščo” – môj malý postreh.
Vopred ďakujem za riešenia a ostávam s pozdravom.“
(adresy pisateľov máme na obecnom úrade)
Vážený občan,
v súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov, ako aj
spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti zakazujú. Zákon o odpadoch zakazuje, bez možnosti výnimky,
spaľovanie akéhokoľvek vrátane zeleného odpadu v domácnostiach a na súkromných alebo verejných
priestranstvách. Podľa Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a spaľovanie odpadu sa môže vyšplhať
v blokovom konaní do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 331 eur. Vždy je tu možnosť takéto
konanie nahlásiť na príslušnú policajnú stanicu (t.č. 158) a ihneď urobiť aspoň fotodokumentáciu.
Obyvatelia majú spomínaný odpad v prvom rade skompostovať, resp. orez drevín a krov uložiť do areálu
Farmy Vlčkovce, kde je zabezpečená likvidácia (streda, resp. sobota).
Takže, voľba konkrétneho človeka páliť či nepáliť určite je o osobnom rozhodnutí, resp. jeho
zaužívanom zvyku, bez ohľadu na všeobecný dopad na jeho okolie a rozhodnutia volených zástupcov obce,
to vôbec neovplyvnia. Ani ja ani žiadny z poslancov nedržíme ruku nikomu, kto spaľuje zelený bioodpad
v záhradách. Obec Vlčkovce reagovala na výzvu MŽP SR a v máji 2016 predložila žiadosť o finančné
prostriedky na vybudovanie Zberného dvora Vlčkovce na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
a drobného stavebného odpadu občanov obce Vlčkovce. Jedná sa o stavebnú časť, ale aj príslušnú
technológiu, na čo je vypracovaná projektová dokumentácia tak, aby boli zabezpečené požiadavky
vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Všetky informácie o likvidácii, separovaní a nakladaní s jednotlivými
druhmi odpadov máme zverejnené na našej webovej stránke www.vlckovce.sk, resp. prostredníctvom
občasníka alebo letákov ich dávame do všetkých domácností.
Vážený občan, ak máš podnetnejšie návrhy na osvetu, veľmi radi prijmeme podnety a tieto, ak budú
uplatniteľné v praktickom živote Vlčkovčanov, tak ich využijeme. Určite nie je v možnostiach obce
momentálne zabezpečovať zvoz bioodpadu.
Apropo vypolievané „hriščo“ je už niekoľko rokov a to len a len zásluhou niekoľkých obetavcov,
ktorí to robia len ručne (bez akýchkoľvek nárokov), takže určite vybudovanie závlah nie je žiadnym
zbytočným rozmarom, nakoľko to „hriščo„ využívajú celoročne všetky skupiny obyvateľstva a stav hranej
plochy (trávnika) nám závidia viaceré obce v širokom okolí. Ale to by bolo potrebné sa zaujímať aj
o športové, kultúrne a iné dianie v našej obci a nie sedieť iba pri počítači (reakcie tých, čo polievajú ručne).

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

