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Slovo na úvod....Vážení spoluobčania.
Dovoľujem sa Vám touto formou prihovoriť, osloviť a zároveň predstaviť a oboznámiť Vás
s obnovenou formou vydávania Vami obľúbeného Občasníka. Verím, že bude rovnako zaujímavý
a budete prostredníctvom neho informovaní o aktuálnych udalostiach v obci. Zároveň si Vás
dovoľujem upozorniť na nové spracovanie webovej stránky, ktorá je priebežne podľa potrieb
aktualizovaná. Čo sa týka personálneho obsadenia OcÚ, pracujeme už v kompletnom zložení
a som presvedčený že sa budeme všetci snažiť vychádzať Vám v ústrety k vašej maximálnej
spokojnosti. Každý podnet, či pripomienku uvítame, a podľa možností zhodnotíme či
zrealizujeme. Verím, že zvolení poslanci ako aj zriadené komisie pri OZ sa zhostia svojej úlohy
tak, aby naša obec neustále napredovala. Prvé kontakty s právnickými a fyzickými osobami,
a hlavne prisľúbená pomoc nám nalieva novú silu a nádej. Dúfam, že nezostane len pri prvých
lastovičkách a spolupráca sa bude rozvíjať a utužovať. Pracovná nálada a odhodlanie v úzkom
kolektíve na OcÚ je priateľské, iniciatíva, zdvorilosť, slušnosť a ochota sú tu samozrejmosťou,
nehľadiac na nadčas či osobné voľno. Na záver Vám chcem popriať pokojné prežitie
Veľkonočných sviatkov v kruhu vašich blízkych.
Rudolf Križanovič, starosta obce
starosta obce
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Čo sa u nás udialo od volieb.
Prehľad niektorých udalostí konaných v našej obci od komunálnych volieb :
Tak ako každý rok, aj vlani k nám prišiel Mikuláš. MO HZD
zorganizovala pre všetky deti vo veku do 14 rokov stretnutie s Mikulášom, ktorý obdaril deti darčekmi.
Poďakovanie predsedu MO HZD sponzorom stretnutia Mikuláša.
Vážení občania, dovolím si ako predseda MO HZD Vlčkovce
poďakovať sponzorom menovite: p. Maroš Repiský, Ing. Dušan Grman,
Henrich Barčák, Ing. Ivan Kvasnica, Ing. Juraj Blažek, p. Ľuboš
Dobrovodský, Ing. Maroš Miškolci a starostovi OcÚ Vlčkovce za
finančnú pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie privítania
Mikuláša v kinosále OcÚ. Ďalej chcem poďakovať bývalému starostovi
Ing. Jarolímovi Šimovi, za mimoriadne dobrú spoluprácu počas celého
jeho volebného obdobia, čo sa nedá povedať o jeho predchodkyni
MUDr. Darine Marušiakovej. Dúfam že nový starosta bude pokračovať
v dobrej spolupráci ako jeho predchodca Ing. Jarolím Šimo, aby sme
mohli pokračovať v tejto tradícií aj ďalej.
Marián Miškolci
Príspevok je uverejnený v plnom znení, názor autora nemusí byť
totožný s názorom vydavateľa tohto periodika.

konané dňa 17.12.2006 zorganizovala kultúrna komisia pri OZ Vlčkovce a OcÚ Vlčkovce.
Na posedení vystúpili s programom naši najmenší pod vedením pani učiteľky Štefunkovej
a pani učiteľky Piknovej a program spestrili svojim pásmom aj žiaci miestnej základnej školy.
Pásmo o vianočných zvykoch v prevedení Vlčkovanky iste potešilo divákov ako aj balíček
saloniek, ktorý obdržali všetci prítomní.
Ďalším podujatím konaným na sklonku roka bola
na ktorej sa zúčastnilo 47 jej členov a pozvanie prijali aj dvaja hostia, a to odstupujúci starosta
ako aj novozvolený starosta. Členovia organizácie si odhlasovali zmenu v organizačnom
poriadku klubu, a to že voľby do výboru klubu budú jeden krát za tri roky. Výbor klubu
dôchodcov bude pracovať v tom istom zložení ako minulý rok.




Ustanovujúce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Dňa 29.12.2006 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Doterajší starosta obce
Ing. Jarolím Šimo poďakoval bývalým poslancom OZ a taktieţ predsedom a členom všetkých komisií
za dobrú spoluprácu. Ďalej poďakoval Ing.Jarolím Šimo pracovníčke Viere Krajčírovej, ktorá
ukončila pracovný pomer. Potom nasledovalo zloţenie sľubu novozvoleného starostu p. Rudolfa
Kriţanoviča, po ktorom si prebral z rúk doterajšieho starostu insígnie obce.
Uţ do rúk nového starostu skladali sľub aj novozvolení poslanci: Tomáš Bartoš, Mgr. Andrej Caban,
Viliam Ginga, Ing. Sabína Klačová, Veronika Krajčovičová, Mária Madarová, Vladimír Pikna, Ing.
Jana Poláková a Ing. Peter Uhrovič.

Rozdelenie obce na poslanecké obvody, tak ako bolo navrhnuté Obecným úradom
a zároveň pridelenie jednotlivých obvodov poslancom nasledovne:
obvod č. 1 – Ing. Sabína Klačová
obvod č. 2 – Ing. Jana Poláková
obvod č. 3 – Tomáš Bartoš
obvod č. 4 – Ing. Peter Uhrovič
obvod č. 5 – Mgr. Andrej Caban
obvod č. 6 – Vladimír Pikna
obvod č. 7 – Mária Madarová
obvod č. 8 – Veronika Krajčovičová
2 obvod č. 9 – Viliam Ginga
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súp. č. 1 – 45 + 351 + 364 + 374
súp. č. 46 – 68 + 373 (Stríž)
súp. č. 69 – 103
súp. č. 104 – 149
súp. č. 151 – 182
súp. č. 183 – 225
súp. č. 300 – 338 + 372
súp. č. 274 – 299 + 339 – 350
súp. č. 226 – 273 + 360 + 353 + 368

Poslanci hlasovaním na návrh starostu obce odsúhlasili zriadenie štyroch komisií a to
nasledovne:
finančná pre oblasť financií a správy obecného majetku
stavebná pre oblasť výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a poľnohospodárstva
kontrolná a poriadková pre oblasť kontroly, podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb,
dopravy a ochrany verejného poriadku
kultúrna a športová pre oblasť kultúry, školstva, športu a sociálnu oblasť
Komisie budú pracovať v tomto zložení :

Obnovená služba pre občanov....

Finančná : predseda - Mgr. Andrej Caban
členovia - Ing. Jana Poláková, Ing. Martin Kudláč

PONUKA JUDr. MARTINA KUBOVIČA BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
PRE OBČANOV

Stavebná : predseda - Ing. Peter Uhrovič
členovia - Ing. Sabína Klačová, Viliam Ginga,
Marián Miškolci, Viera Krajčírová
Kontrolná a poriadková : predseda - Vladimír Pikna
členovia - Tomáš Bartoš, Jaroslav Kocmál
Kultúrna a športová : predseda - Mária Madarová
členovia - Veronika Krajčovičová, Miroslav Škorec,
MUDr. Darina Marušiaková

JUDr. Martin Kubovič – Advokátska
kancelária ponúka občanom Vlčkoviec
poskytovanie právnych služieb vo forme
právnych rád v oblasti obchodného,
občianskeho a správneho práva, a to tretiu
pracovnú stredu v príslušnom mesiaci
v čase od 15,30 hod. do 19,30 hod.
v zasadačke obecného úradu Vlčkovce.

12. februára členky miestnej organizácie Červeného kríža v spolupráci
s transfúznou stanicou zorganizovali spoločný odber krvi v klubových priestoroch
Obecného úradu, ktorého sa zúčastnili nasledovní darcovia :
Ing. Sabína Klačová, p. Marta Králiková, p. Eva Kráľovičová, p. Iveta Nemčeková
a p. Vincent Brestovanský.
Naše poďakovanie patrí všetkým darcom, ako aj organizátorom tejto akcie, ktorá
dúfajme bude aj v budúcom období úspešne pokračovať.

Mnoho krát sa nás niekto cudzí v rozhovore spýta: „Aká je vaša
dedina?“ mnohí z nás odpoveď nepoznajú.
V našej obci k 31. decembru 2006 bolo 374 súpisných čísel, bol skolaudovaný jeden bytový
dom s 19-bytovými jednotkami. K tomuto dátumu ţilo v našej obci 1149 obyvateľov
prihlásených na trvalý pobyt. V roku 2006 pribudlo 9 novorodencov, prisťahovalo sa 21
a odsťahovalo sa 26 občanov. Navţdy sme sa rozlúčili z 8 obyvateľmi našej obce.
A ešte trochu štatistiky ... v obci ţije 230 detí a mládeţe do 18 rokov, 695 obyvateľov vo veku
od 18 do 65 rokov, 92 obyvateľov od 65 do 80 rokov, 24 obyvateľov od 80 do 90 rokov a 8
obyvateľov od 90 do 94 rokov. Zaujímavý je však údaj, ţe vo veku od 80 do 90 rokov ţije iba 6
muţov a vo veku nad 90 rokov iba 3 muţi. Celkovo je v obci 562 osôb muţského pohlavia
a 587 osôb ţenského pohlavia. Ţeby si ţeny vedeli na seba dávať lepší pozor, alebo sa muţi
tak dobre starajú o svoje polovičky?
Kinosála dočasne mládeži zablokovaná....
Mrzí nás, že sme museli od 1.3.2007 na neurčito pre známe a dlhotrvajúce problémy urobiť „STOP“ pre našu
mládež. Pohár trpezlivosti pretiekol pri nakopenom vandalizme a hlavne rozbití zrkadla na dámskom WC. Sme
presvedčení, že ide len o pár nespratných jednotlivcov, na čo doplácajú ostatní návštevníci. Je len na škodu veci,
že nemalá investícia do premietacieho projektora, stolného tenisu, či možnosti využitia internetu je týmto
znemožnená. Na ťahu je teraz mládež, ktorá si po konzultácii musí stanoviť prehľadné pravidlá, zabezpečiť
zodpovednú osobu, ktorá bude dbať na dodržiavanie pravidiel. Sme presvedčení, že tento stav je len dočasný a už
čoskoro budeme môcť odovzdať kľúč do správnych rúk.
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Dňa 9. januára sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí pod názvom Indiánsky deň, ktorý bol
hlavne venovaný našim škôlkárom a rodičom, ktorí mali možnosť vidieť prácu žiakov aj zábavnou formou.
V tomto prípade sa žiaci celé dopoludnie oboznamovali so životom indiánov.
Na prvej hodine sme si vyrobili indiánske čelenky a dali si indiánske mená. Potom k nám prišli na
návštevu škôlkári, rodičia i pán starosta. Za odmenu sme dostávali indiánske pierka, vypĺňali úlohy s indiánskou
tematikou a naučili sa indiánsku pieseň, ktorú sme si zaspievali i so škôlkármi.
A samozrejme nechýbal indiánsky pozdrav.
Bolo to pekné a poučné dopoludnie, ktoré ukázalo, že učiť sa dá aj veselo
a zaujímavo. Škoda len, že sme neoslovili všetkých budúcich prváčikov.
Mrg. Carmen Delinčáková
riaditeľka školy

Dňa 9. februára sme čas fašiangov zavŕšili karnevalom aj na našej škole a škôlke. V tento deň by ste
veru na škole nenašli žiadne deti ani pani učiteľky. Našli by ste tu iba princezné, víly, zvieratká, pirátov,
čarodejnice či dokonca Pipi Dlhú Pančuchu alebo Hrozno. Veru, bolo tu riadne veselo.

Poďakovanie
Starosta obce v mene školskej rady, poslancov OZ, zamestnancov OcÚ, ako aj vo svojom mene vyslovuje
poďakovanie pani riaditeľke ZŠ s MŠ 1.-4. ročník Vlčkovce, Mgr. Carmen Delinčákovej za aktívny prístup pri
riadení školy. Som presvedčený, že to bol ten najlepší výber na tak dôležitý post. Poďakovanie patrí aj celému
kolektívu pracujúcemu pod jej vedením. Výchova našich najmenších, ako aj školákov prebieha na
profesionálnej úrovni. Nastala však doba, kedy je potrebné „bojovať“ o každé dieťa, aby sa aj v nasledujúcich
rokoch v septembri otvorili brány školy. Záverom ešte raz jedno „ ďakujem“, a zostáva len dúfať, že v ďalších
rokoch bude počet detí, ktoré budú zapísané do prvého ročníka neustále stúpať.
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Aj po deväťdesiatke môže byť človek svieži..........
V našej obci sa počas jej existencie vystriedalo v školstve veľa učiteľov. Dobrých
i vynikajúcich, i takých čo sa pamätníkom zapísali do povedomia na celý ţivot. Začiatkom
tohto roka si na svoje učiteľské začiatky spomenula pani učiteľka Kopecká, rod. Čapková
a napísala krásny list. List je veľmi dlhý a nikto by si nemyslel, ţe ho písala 94 ročná pani
učiteľka. Dovolíme si z neho uverejniť krátky úryvok.

Tých najstarších z našej obce by mohol zaujať i celý list, preto ho v plnom znení zverejňujeme
na obecnej výveske.

Jubileá v I. štvrťroku 2007
70 rokov
p. Zuzana Madarová
p. Jozef Kráľovič
p. Štefan Nemček

75 rokov
p. Gabriela Slobodová
80 rokov
p. Irena Bilčíková

85rokov
p. Irma Potisková

Viac ako 90-rokov sa v I. štvrťroku 2007 doţili: p. Kamila Horváthová, p. Štefan
Horváth-90 rokov, p. Mária Stranovská-91 rokov, p. Enestína Šulecová a p. Mária
Šurdíková-92 rokov, p. Františka Baková, p. Jozef Kotvas a p. Štefan Pikna-93 rokov.

Blahoželáme, žite dlho v zdraví a šťastí so svojimi blízkymi!
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V tretiu februárovú sobotu sa konala v Opoji
v poradí šiesta ochutnávka tradičných jedál
z nášho okolia, na ktorej boli prezentované jedlá
z obcí Opoj, Vlčkovce, Abrahám, Pusté Úľany,
Hoste, Pavlice a Veľký Grob. Našu obec
prezentovali prevaţne členky Klubu dôchodcov:
B. Štefáková (štrúdľa maková), A. Prívozníková
(výrobky s kysnutého cesta), A. Brezíková
(výrobky s kysnutého cesta), T. Uhrovičová
(bosnáky a čierny chlieb), V. Fuknová
(ťahaná štrúdľa), H. Doktorová (šamróle),
Mudr. D. Marušiaková
(čierny chlieb s oškvarkovou nátierkou), J. Kubíčková (orechové
batôţky), M. Hlavičková (slané paličky), A. Šenkovičová
(bryndzové pečivo), S. Dudášová (scískance).

Stalo sa uţ dobrou tradíciou, ţe sa v poslednú fašiangovú nedeľu stretnú občania na
kultúrnom podujatí „Pochovávania basy“, ktoré i tento rok pripravila Vlčkovanka
v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ
Vlčkovce. V programe okrem Vlčkovanky
účinkovali aj jej hostia Jozef Gabriel, Margita
Glasová, Silvia Dudášová a hlavne nevysvätený
„pán farár“ Rudolf Kriţanovič a jeho miništrant
Jaroslav Jakubech. Myslím si, ţe všetci
návštevníci boli spokojní s úrovňou programu,
čo je zárukou aj budúcoročnej návštevnosti.
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