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Vážení spoluobčania,
Blížia sa komunálne voľby, ktoré sa tentoraz uskutočnia v sobotu 27. novembra
2010. Volebnou miestnosťou bude zasadačka na prízemí obecného úradu. Voliť
budeme môcť v čase od 7.00 hod do 20.00 hod. Občania, ktorí sa nemôžu pre svoj
zdravotný stav dostaviť do volebnej miestnosti , môžu požiadať o prenosnú volebnú
urnu. Vo voľbách v našej obci sa o priazeň voličov uchádza 19 kandidátov na post
poslanca obecného zastupiteľstva a 5 kandidátov na funkciu starostu obce. Pre
lepšiu orientáciu v rozhodovaní komu dáme náš hlas, nám môže napomôcť aj
predstavovanie kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva. Miestna volebná komisia vo Vlčkovciach z tohto dôvodu organizuje
predstavovanie kandidátov. Obecný úrad umožnil kandidátom na starostu , aby
svoje príspevky uverejnili aj v občasníku, takže sa na stránkach „ Vlčkovského
občasníka“ môžete zoznámiť s programom všetkých kandidátov na funkciu starostu.
Príspevky kandidátov sú uverejnené v plnom znení a podobe , ako nám boli
doručené.

Miestna volebná komisia vo Vlčkovciach
pozýva všetkých kandidátov a občanov na
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Naša škola 2.septembra otvorila svoju bránu
Dalo by sa povedať, ţe história s našou školou sa opakuje. V roku 2005 bola škola
v podobnej situácii ako je tento rok. To znamená ţe škola má prihlásených málo
detí a tento rok sa vyskytol ďalší problém, ţe ostalo prázdne i riaditeľské kreslo.
Keďţe pani riaditeľka Mgr. Carmen Delinčáková poţiadala o ukončenie
pracovného pomeru ku dňu 15.8.2010, obec Vlčkovce vyhlásila podľa zákona
NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie na miesto
riaditeľky. Dňa 11.6.2010 sa na výberovom konaní zúčastnili
dve uchádzačky, rada školy navrhla obci ako zriaďovateľovi
„Koštovka vína“
ZŠ s MŠ vymenovať do funkcie Mgr. Danu Varmusovú. Táto
však 29.6.2010 listom oznámila, ţe na miesto riaditeľky školy
Pre milovníkov dobrého a
nenastúpi. V tejto situácii niektorí rodičia svoje deti odhlásili,
kvalitného vína sú
základné pravidlá degustácie
preto poslanci OZ iniciovali stretnutie rodičov školákov aj
vína jasné.
predškolákov, na ktorom sa zúčastnili budúce učiteľky, starosta
Okrem zostavenia správnej
obce a poslanci OZ.
degustačnej vzorky vám tí
Tu boli rodičom predstavené dve nové pedagogické pracovníčky,
najzapálenejší porozprávajú
Mgr. Petra Slíţova a Mgr. Renáta Vranovičová. Odchádzajúca
aj o histórii jednotlivých
riaditeľka Mgr. Delinčáková odporučila poveriť zastupovaním
odrôd
a
pri
poháriku
riaditeľky Mgr. Petru Slíţovú.
kvalitnej
vzorky
odhalia
2. septembra zasadlo do školských lavíc 12 ţiakov, v materskej
tajomstvá výroby vína spred
škole je momentálne 26 detí. Vedením ZŠ s MŠ bola dočasne
niekoľkých storočí.
poverená p. Mgr. Petra Slíţová.
V dňoch 6. a 7. marca 2010 sa
v spoločenskej miestnosti OcÚ
uskutočnil 38.ročník degustácie
vín. Počas prvého dňa prebehla
odborná degustácia, kde mali
porotcovia k dispozícii 112 vzoriek od
43 vystavovateľ ov. Cenu starostu
obce za najlepšie biele víno
z Vlčkoviec získal p. Viliam Ginga,
za odrodu „Zmes biela“, a cenu
starostu obce za najlepšie červené
víno
z Vlčkoviec získal p. Michal
Sabo, za odrodu „Zmes červená“.
S veľ kou odozvou sa stretla výstava
vín spojená s ochutnávkou , konaná
na druhý deň , na ktorej mohla
široká
verejnosť
ochutnať
s vystavovaných vzoriek.

____________________________________
Posedenie s najstaršími občanmi našej obce
"Vysoký vek tají múdrosť ţivota.
Bielučký vlas skrýva dávne starosti.
Útrapy do tváre vpísal čas.
Len srdce je ešte mladé a dobré,
štedro rozdáva lásku
a nerado o priazeň ţobre.
Takí sú naši starí otcovia a staré mamy."

Ţiť je krásna vec a sú to skutočne krásne chvíle, keď príde človek
za človekom, priateľ za priateľom so ţelaním všetkého dobrého.
Aj v tomto roku zorganizovala kultúrno-športová komisia
stretnutie 80 a viac ročných občanov , v rámci októbra „Mesiaca
úcty k starším“, v klubových priestoroch obecného úradu. Na
posedenie bolo pozvaných 28 občanov.
Členky kultúrno športovej komisie zabezpečili program a
jubilantom odovzdali pripravené darčeky.
Po programe nasledovalo posedenie a malé
občerstvenie. Dúfame, ţe prítomným sa akcia páčila a strávili príjemné popoludnie. Prajeme
všetkým veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a dní plných úsmevov, a ďakujeme všetkým,
ktorí prijali pozvanie a strávili spoločne pekné chvíle.

Bude vzduch vo Vlčkovciach znovu bez smradu ?
Bude vzduch vo Vlčkovciach ešte niekedy bez smradu ? S takouto otázkou sa na mňa čoraz častejšie
obracajú susedia, známi, priatelia ale aj úplne neznámi obyvatelia našej obce, ktorým stav ţivotného
prostredia v mieste kde ţijú oni, ich rodiny, deti, nie je ľahostajný.
Na úvod pár slov ku genéze celého problému . Obecné zastupiteľstvo našej obce v minulosti súhlasilo
s investičnými zámerom spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s. na realizáciu veľkofarmy pre chov
hovädzieho dobytka – len tak mimochodom najväčšej v Európe - a to pri pouţití techniky a technológie ,
ktorá výrazne jednostranne šetrí len náklady jej prevádzkovateľa a zároveň však predstavuje technológiu,
ktorá najvyššou moţnou mierou zaťaţuje okolie smradom, emisiami jedovatých a zdraviu ľudí
škodlivých plynov – amoniaku a sírovodíka a ohrozovaním uţ i tak znečistených spodných vôd . Starosta
našej obce vydal pre uvedenú stavbu a jej jednotlivé časti , bez stanovenia akýchkoľvek relevantných
podmienok vo vzťahu k ochrane nášho ţivotného prostredia a bez ohľadu na moţné následky , ktoré
museli byť jasné a zrejmé kaţdému čo i len minimálnou mierou zdravého sedliackeho rozumu
obdarenému človeku , stavebné povolenia a stavby aj skolaudoval a povolil ich uţívanie a to v danom
momente dokonca v rozpore so zákonom . V dôsledku týchto rozhodnutí sa takpovediac zo dňa na deň
niekoľko desiatok metrov od našich domov a našej obce ocitlo asi 2 500 dojníc a kráv v úplne
otvorených maštaliach ( maštale nemajú steny ) v chove bez podstieľky ( t.j. v zásade ustajnených na ich
vlastných výkaloch ) a 700 teliat chovaných na voľnej ani len nezakrytej ploche, pominúc uţ fakt, ţe
niekoľko stoviek ďalších kráv bolo chovaných v provizórnom prístrešku, pričom výkaly tejto obrovskej
ţivej masy dobytka – 20 000 m3 sú dlhodobo ( 6 mesiacov ) skladované v jazere- lagúne a potom dvakrát
ročne počas niekoľkých týţdňov intenzívne vyváţané a rozlievané na polia aj v tesnej blízkosti našej
obce . A aby toho nebolo dosť - na farme boli umiestnené a povolené aj nezakryté a neuzatvorené siláţne
ţľaby s obrovským objemom , v ktorých firma vyrába a skladuje vysokozapáchajúcu siláţ a iné zápašné
krmivo ( napr. cukrovarnícke rezky ) pre túto masu svojho dobytka . Nech som o veci hovoril s
akýmkoľvek odborníkom na poľnohospodárstvo a chov dobytka , kaţdý si len klopal na čelo s otázkou
ako je moţné, ţe naše vlastné obecné orgány takéto niečo sami povolili a odsúhlasili . Bohuţiaľ u nás vo
Vlčkovciach sa to stalo - a následky znášame všetci . Ale ako sa hovorí, čo sa stalo uţ sa neodstane .
Keďţe sme ja a tieţ iní Vlčkovčania vzniknutú situáciu, ktorá v našej obci trvala (a bohuţiaľ trvá aj
dodnes) nepovaţovali za normálnu , iniciovali sme uţ v minulom roku niekoľko podaní na príslušné
orgány, bohuţiaľ ako to uţ na Slovensku chodí, zväčša bez akéhokoľvek výsledku . S cieľom umoţniť
našim občanom sa vyjadriť priamo k tomuto stavu, v minulom roku prebehla v našej obci petičná akcia
„Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce“ . Petíciu podporila väčšina obyvateľov našej obce
a petičný výbor ju predloţil kompetentným orgánom . Ešte raz by som sa aj touto cestou rád poďakoval
kaţdému kto akoukoľvek formou prispel k výsledku tejto petičnej akcie , ktorú v konečnom dôsledku
podpismi podporila väčšina našich obyvateľov a dala tak jasne a jednoznačne najavo, ţe si ţelá ţiť
v dôstojných pomeroch, neobťaţovaná škodlivým a jedovatým zápachom produkovaným dánskymi
farmármi , ktorí si zisk zarobený na Slovensku uţívajú v čistučkom Dánsku hrdiacom sa pred svetom
svojím vzťahom k ţivotnému prostrediu . Ale hluché uši zostali hluchými a slepé oči slepými - bohuţiaľ
musím konštatovať , ţe ani táto forma nášho spoločného jednoznačného verejného protestu proti stavu,
v ktorom ľudia nedokáţu viesť normálny a ľudsky dôstojný ţivot vo svojej vlastnej obci a vo svojich
vlastných obydliach neposunuli riešenie problému dopredu . Vzhľadom na tento fakt sme sa opakovane
pokúsili o riešenie problému cestou dohody s danou spoločnosťou a jej majiteľmi. Výsledkom tejto
snahy bolo uzatvorenie Dohody o porozumení , ktorou sme sa pokúsili poskytnúť uvedenej spoločnosti čo
najviac príleţitostí odstrániť vadný stav a dôsledky jej činnosti v našej obci bez toho, aby sme nateraz
obmedzili jej podnikanie a hospodárenie v našej obci, keďţe sme všetci cítili , ţe neblahý stav
s podnikaním tejto spoločnosti u nás je aj dôsledkom nepremyslených a neuváţených rozhodnutí orgánov
našej obce, ktorí činnosť tejto spoločnosti v rozsahu a forme , ktoré kaţdý z nás takpovediac cíti vlastným
nosom v našej obci povolili a odsúhlasili a keďţe spoločnosť tvrdila, ţe problém je schopná a spôsobilá
zvládnuť a napraviť .
Ale chyba lávky – uţ od prvých týţdňov po podpise dohody bolo jej plnenie zo strany spoločnosti
FARMA MAJCICHOV a.s. sprevádzané polovičatosťou a neústretovosťou . Tento stav vyvrcholil potom
v júni, kedy spoločnosť listom oznámila, ţe nebude realizovať prekrytie lagún fóliou bez otvorov ,
údajne pre zlé počasie , ktoré jej to neumoţnilo a jednostranne odkladá splnenie tohto záväzku, od

ktorého sme očakávali aspoň nejaké zlepšenie súčasného stavu, aţ na dobu do 30.11.2010 Toto všetko
vyvoláva dojem, ţe pre túto spoločnosť a jej dánskych majiteľov bola a je táto dohoda len akousi
dočasnou náplasťou, ktorá má umoţniť im čo najdlhšie „podnikať“ v našej obci tak ako doteraz,
bezohľadne drancovať prírodu a zdroje vo Vlčkovciach, pri vynaloţení minimálnych nákladov , čerpať
všetky moţné dotácie a podpory zo slovenského štátneho rozpočtu ( a to poţehnane v desiatkach
miliónov) , predávať mlieko do zahraničia a svoj čistý zisk si potom bezstarostne uţívať doma v Dánsku.
Moje poznanie je také, ţe ktokoľvek z nás – obyvateľov obce Vlčkovce má pre týchto „investorov“
a manaţérov danej spoločnosti menšiu hodnotu ako zviera na ich farme .
Súčasný stav v našej obci je teda bohuţiaľ taký , ţe ovzdušie v nej je naďalej často nedýchateľné, dusivé
plyny a zápach spôsobujú váţne zdravotné problémy , leptajú naše dýchacie cesty a to najmä tým
najbezbrannejším – deťom , starším ľuďom, alergikom, chronicky chorým (ozaj všimli ste si aj Vy ţe za
posledné roky oveľa viac kašlete a máte podobné problémy ? ) ,neumoţňujú vetrať a uţívať svoj majetok
Ako teda ďalej ? Nevzdávame sa ! Dosiahli sme , ţe kolaudačné rozhodnutia pre väčšinu stavieb na
farme boli Krajským stavebným úradom v Trnave zrušené ( aspoň malý –ale dôleţitý úspech) .
Spoločnosť FARMA MAJCICHOV a.s. tak v súčasnosti prevádzkuje svoju farmu v našej obci
protiprávne a bez toho, aby jej prevádzka bola povolená . V súčasnosti uţ prebiehajú nové kolaudačné
konania – s konečnou platnosťou v nich bude zase rozhodovať starosta našej obce , ktorý prisľúbil , ţe
v týchto konaniach uţ zaujme jednoznačný postoj a bude hájiť záujmy nás, obce Vlčkovce a ţivotného
prostredia v nej . Pokiaľ svoj daný sľub dodrţí a neumoţní kolaudovať stavby, ktoré uţ nám narobili
toľko zla a ktoré sú výsmechom zdravého rozumu, bude musieť spoločnosť FARMA MAJCICHOV a.s.
svoje podnikanie u nás prehodnotiť . Pokiaľ však dôjde ku kolaudácii daných stavieb v podobe v akej sa
nachádzajú, nebudeme uţ môcť zlepšenie očakávať . Bol by som preto rád, keby sa k veci aj na strane
orgánov obce Vlčkovce a najmä na strane nášho pána starostu pristupovalo aspoň teraz uţ naozaj
zodpovedne. Osobne si myslím, ţe vzhľadom na predchádzajúce chyby v danej veci a blíţiace sa
komunálne voľby , v ktorých voliči aj tieto skutočnosti iste vyhodnotia, by najvhodnejšie a najčestnejšie
bolo rozhodnutie v tejto veci ponechať na rozhodnutie uţ novému starostovi .
Súčasný stav mňa osobne , členov nášho petičného výboru, ale ani kohokoľvek z nás Vlčkovčanov
nemôţe tešiť a neteší . Neteší tým viac , ţe sa dotýka takého obyčajného, avšak pre človeka takého
dôleţitého práva ako je právo slobodne sa vo svojom dome, na svojom dvore, záhrade a vo svojej obci sa
nadýchnuť . Všetci členovia petičného výboru sme pripravení spoločne so všetkými obyvateľmi
Vlčkoviec a všetkými, ktorí nás podporovali doteraz pokračovať v boji za naše nám neodňateľné právo
ţiť dôstojne a v ľudských podmienkach a som presvedčený, ţe toto právo nám nemôţe nik vziať , tobôţ
uţ nie bezohľadní dánski investori, ktorí sa v našej krajine a v našej dedine správajú horšie ako jej
okupanti .
Na otázku z úvodu preto ja osobne odpovedám – áno vzduch u nás bude znovu bez smradu a my
budeme môcť znovu normálne ţiť ako ľudia vo svojich domoch , ale len vtedy ak spoločne , všetci
– nami zvolení zástupcovia rovnako ako aj my občania a kaţdý z nás dáme jasne a jednoznačne
najavo, ţe čistý a dýchateľný vzduch je naším právom, ktoré si nedáme nikým vziať a ktoré nám
stojí za to angaţovať sa vo veci a vyjadriť svoj názor. Kaţdá forma podpory , kaţdý prejav
občianskeho záujmu o vec , kaţdé vyjadrenie svojho vlastného názoru je a bude preto v tejto veci
prospešné . Verím, ţe spoločne môţeme dokázať, ţe naša obec sa bude môcť znova zhlboka
nadýchnuť vzduchu bez smradu a jedov !

Ladislav Krechňák , predseda petičného výboru

Z kroniky vyberáme
Všetci vieme, ţe jedným z najlepších zdrojov o histórii obce je
kronika. Tá "naša" je tieţ zdrojom mnoţstva informácií.
Úlohou spoločnosti nie je len zhromaţďovať duchovné a materiálne
bohatstvo národa, či štátu ale ho aj zaznamenávať pre potreby
budúcich generácií.
V tomto smere plní nezastupiteľné miesto obecná kronika.
Uţ od roku 1999 zastáva funkciu kronikárky obce pani Mgr. Eva Magulová.
A ţe si svoju prácu robí svedomito, je vidieť v obsahu KRONIKY OBCE.
Nájdeme tu všetko, čo sa v tom v ktorom roku udialo v našej dedine.
Obsah „Kroniky“ je veľmi pestrý a skutočne zaujímavý.
Spomenieme niekoľko tém o ktorých pani Mgr. Magulová obšírne píše v kronike, sú to napr.:
Dôležitosti zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva,
Udalosti celoštátneho charakteru, Obyvateľstvo – zaujímavosti z matriky, Kultúrnospoločenský život v obci, Zdravotníctvo a školstvo v obci,
Cirkevný život, Zásobovanie obyvateľstva a obchodná sieť ďalej sa v kronike píše o práci
Spoločenských organizácií, ktoré v obci pôsobia. Nájdete tu i rubriky- Šport v obci, Počasie
a veľa zaujímavostí, ktoré sa v obci vyskytli za posledný rok.
Keďţe v minulom roku náš Občasník nevyšiel, dovolili sme si z Kroniky obce vybrať niekoľko
informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

Načreli sme do okienka:
Obyvateľstvo a zaujímavosti z matriky:
Počet obyvateľov k 31.12.2009 bol 1225 ( nárast za posledné 4 roky o 71 obyvateľov ).
Narodilo sa 13 detí, z toho 9 chlapcov a 4 dievčatká :
Rastík Štefanides, Natália Štefunková,Zoroslav Slíţ, Dominika Petríková, Filip Hlavenka,
Simona Baláţová, Zdenka Krajčovičová, Patrik Riško, Adam Falath, Matúš Fúska, Michal
Padišák, Sebastián Martišovič a Samuel Mišovič. Rok 2009 bol od roku 2005 najplodnejším
rokom v našej obci, čo sa týka počtu narodených detí.
V priebehu roka zomrelo 11 obyvateľov : Margita Švorcová, Peter Jančich, Františka Baková,
Anna Bubláveková, Irena Kalivodová, Milan Pikna, Oľga Hanusová, Magdaléna Klimová,
Daniela Šulecová, Ján Slovák, Hedviga Šuranová.
Manţelstvo uzatvorilo 14 párov, z toho boli 3 sobáše v obci ( všetky civilné ).
Najstarší občania sú pani Mária Šturdíková- 95 ročná a z muţov pán Jozef Kalivoda- 86 ročný.
Trvalý pobyt si nahlásilo v obci 67 nových obyvateľov, k prechodnému pobytu sa prihlásilo 13
obyvateľov, odsťahovalo sa 10 občanov.
Pribudli k nám obyvatelia napr. z Brezna, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Hurbanova,
Popradu, Trstenej, Keţmarku, Ţeliezoviec.

Športové okienko

Z histórie futbalu vo Vlčkovciach
Obec Vlčkovce, niekdajší Farkašín dlho nemala vlastné ihrisko. Deti hrávali futbal zväčša bez
kopačiek, bosí, namiesto lopty mali takzvané “handráky”. Hralo sa na improvizovaných
ihriskách bez bránok, napr. v Jamách, na Čupci, na Sigote. Prvú ozajstnú futbalovú loptu vraj do
dediny priniesol Béla Weis, syn miestneho obchodníka. V obci sa traduje príhoda, ţe na prvom
svojpomocne upravenom ihrisku v Hliníku sa futbalovému zápasu prizeral aj vtedajší prezident
Dr. Jozef Tiso, ktorý autom prechádzal po neďalekej hradskej. Ďalší futbalový zápas, ktorý sa v
dedine spomína, odohrali miestni futbalisti v období 2.sv. vojny proti výberu nemeckých
vojakov. Po 2. sv. vojne zaloţili miestni futbaloví nadšenci ŠK Slovan Vlčkovce a v roku 1949
vznikla Jednotná telovýchovná organizácia (JTO) Sokol Vlčkovce, ktorá mala pri svojom vzniku
25 členov. V pokladničnej knihe nájdeme aj zaujímavý a pravidelne sa opakujúci výdavok 20
korún, ktoré vyplácali synovi Bohunických za prehadzovanie prekopnutej lopty do ich záhrady.
Podľa starej vlčkovskej kroniky nové ihrisko za cintorínom začali budovať asi v .r.1954,
svojpomocne, formou brigád. Pozemok na ihrisko daroval futbalistom občan Ján Falath.
V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol postavený byt stráţcu , a k ihrisku patriace zariadenia –
šatne, sprchy atď. Finančne vypomohol aj miestny národný výbor. Na prelome päťdesiatych a
šesťdesiatych rokov sa organizácia futbalistov JTO Sokol pretransformovala na Dedinskú
športovú organizáciu DŠO Slavoj. Boli zaloţené aj oddiely volejbalu, stolného tenisu, ţenskej
hádzanej a futbalové druţstvá ţiakov a dorastencov. K obdobiu šesťdesiatych rokov sa viaţe
dostavba ihriska, okolo ktorého bola vybudovaná škvárová beţecká dráha. V areáli ihriska bol aj
vrhačský sektor, jama na skok do diaľky a hádzanárske ihrisko, ktoré neskôr zaniklo. Vlčkovce
vychovali aj futbalistky: D.Šustová, M.Škvrndová, R. Krivošíková a J. Baková boli platnými
hráčkami futbalového oddielu Skloplast Trnava. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych
rokov si zaloţilo niekoľko mladých rodín oddiel základnej a rekreačnej telesnej výchovy
(ZRTV), ktorý pod názvom Druţstevník Vlčkovce vyvíjal desať rokov všestrannú záujmovú
činnosť. Vlčkovce dali československému vrcholovému futbalu prvoligových hráčov ako sú Ján
Horváth, Jozef Štibrányi, Konštantín Šimo, Ján Šturdík.
Futbalový ročník 2009/2010
Ţiaci skončili na poslednom mieste v Okresných majstrovstvách a zostúpili do Okresnej súťaţe.
Tu majú za sebou prvý majstrovský zápas proti muţstvu Cífera, ktorý vyhrali 3:0. V júni tohto
roku sa ţiaci zúčastnili turnaja o pohár starostu obce v Kriţovanoch nad Dudváhom, kde po
víťazstvách nad domácimi Kriţovanmi 1:0 a vo finále nad Zavarom 1:0 obsadili 1. miesto
a Tomáš Bočko ml. bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
Dorast začal sezónu v okresných majstrovstvách, ale po šiestich kolách sme ho museli pre
nezáujem chlapcov odhlásiť.
Muţi skončili ročník na 10. mieste z 12-tych muţstiev. Zaujímavosťou je získanie nového hráča
Bensona Alumbasi z Kene, ktorého prístup k futbalu by mal byť príkladom aj pre ostatných
hráčov.
Na futbalovom ihrisku prebieha rekonštrukcia šatní, vymieňajú sa lavičky a pripravená je
montáţ sieťových lapačov lôpt za bránkami. Hracia plocha je vďaka práci výboru a obce vo
veľmi dobrom stave a patrí k najlepším v okrese.
Týmto by som chcel vyzvať všetkých občanov obce, ktorí majú záujem o futbal či uţ ako hráči,
alebo funkcionári, aby prišli medzi nás a pomohli pozdvihnúť šport v obci na vyššiu úroveň.
Nakoniec chcem v mene výboru TJ poďakovať Obecnému úradu, ako najväčšiemu sponzorovi
,ako aj ostatným sponzorom a dobrovoľníkom za ich podporu.
Peter Dano, predseda TJ Druţstevník Vlčkovce.
.

Človek sa odjakţiva obklopoval domácimi zvieratami, pretoţe mu prinášali nielen úţitok, ale aj veľa
radosti. V posledných rokoch sme svedkami zvýšeného záujmu o chov psov a mačiek. Tento fenomém
prináša veľa pozitívneho pre človeka, ale tieţ si vyţaduje dodrţiavanie určitých pravidiel.
Na našich miláčikov striehnu rôzne ekoparazity. Dôsledky parazitóz pre zvieratá aj ľudí sú
problém váţny, ale riešenie je jednoduché. A najjednoduchším riešením je prevencia.
Najčastejšími parazitmi sú blchy, kliešte a komáre. Blchy sú najčastejším zdrojom koţných
problémov u psov a mačiek. Stačí jediná blška , ktorú si Váš miláčik prinesie z prechádzky
a tá môţe vyvolať celotelovú alergickú reakciu. Liečba býva zdĺhavá a finančne náročná .Problémom je aj
fakt, ţe blchy sú medzihostiteľom vnútorného parazita- pásomnice, ktorú pes alebo mačka prehltne pri
vykúsavaní následkom svrbenia.
V tomto prípade vzniká nebezpečenstvo prenosu na človeka, pričom najohrozenejšou skupinou sú hlavne
deti. Z tohto vyplýva , ţe blchy nie sú len kozmetický problém, ale dokáţu spôsobiť váţne zdravotné
problémy aj u ľudí. Ďalšou kategóriou sú kliešte. Tieto parazity ţijú nielen v lese, ale aj v krovinách
a trávnatých porastoch. Stačí jedno prisatie kliešťa a váš miláčik sa môţe nakaziť závaţnými a ťaţko
liečiteľnými infekciami, ktoré potrápia Vášho zverenca a prevetrajú Vašu peňaţenku. V posledných
rokoch sú zdrojom nákazy aj komáre, ktoré sú nebezpečné tým , ţe prenášajú dilofilárie-červovitých
parazitov krvného obehu a koţe. Pes sa týmto stáva potencionálne nebezpečným zdrojom nákazy aj pre
človeka.
Z uvedeného vyplýva, ţe najjednoduchším riešením parazitóz a ich následkov je prevencia. Na trhu
existuje mnoţstvo rôznych druhov a foriem preparátov proti týmto malým nepriateľom. V praxi sa ako
veľmi efektívne ukázali spot-on liečivá(pipetky). Rovnako účinné môţu byť aj obojky s akaricídnym
účinkom. Týmto krátkym príspevkom by som chcela prispieť k tomu, aby vám spoluţitie so štvornohými
miláčikmi prinášalo čo najviac radosti a čo najmenej starostí.
MVDr. Silvia Holovičová.

Potrebujete pomôcť pri starostlivosti o Vášho štvornohého miláčika?
MVDr. Silvia Holovičová
Vlčkovce 70, t.č. 0918/520340

Rehabilitačné cvičenie žien.
Fyzická ako aj psychická sila je dôležitá v každodennom živote. Ide predsa nielen o
to pridať roky životu, ale aj pridať život rokom!
Pod vedením kvalifikovanej precvičovateľky pani MUDr. Dariny Marušiakovej, sa jedenkrát
týţdenne stretávajú cvičenky na rehabilačnom cvičení.
Tieto cvičenia sú zamerané na ťaţkosti v oblasti dolných končatín, chrbtice a na posilnenie
chrbtových svalov a pohybového aparátu. Nie sú obmedzené vekom, preto sa ich môţe
zúčastniť kaţdý, kto má nejaké zdravotné problémy, čo sa týka pohybového ústrojenstva, alebo
i ten čo si chce zacvičiť pre radosť a rozhýbať si svoje telo.
Určite tu nájdete odbornú radu od naslovovzatej odborníčky pani MUDr. Dariny Marušiakovej.

Spoločný odber krvi
Daruj krv - tú vzácnu tekutinu, a moţno zachrániš ţivot tým, čo omylom stupili na nášľapnú
mínu.
Daruj krv - to červené zlato, a nahradíš aj tých, čo ľahostajne kašlú na to.
Daruj tú vzácnu kvapku v mori, a moţno zachrániš toho, čo so smrťou sa borí.
Daruj detičkám, čo postihla ich nemoc. Daruj tým, čo potrebujú Tvoju pomoc.
Daruj tým, čo stal sa im úraz, a ktorí teraz budú operovaní neraz.
Daruj tým, čo ešte chcú ţiť a svojím prístupom môţu prekvapiť...
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v kaţdom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môţe
rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu ţivot.
Chcela by som sa touto cestou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa v roku 2010
zúčastnili odberov krvi v Kultúrnom dome v Kriţovanoch nad Dudváhom
Dňa 07. 04. 2010
Viliam Ginga, Ing. Kristína Gingová, Ing. Tatiana Štibrányiová, Miroslav Axman, Iveta
Nemčeková, Daniela Králiková, Vladislav Královič.
Dňa 17. 09. 2010
Viliam Ginga, Mário Kašaj, Zuzana Kašajová, Jakub Klačo, Ing. Sabína Klačová, Eva
Kollárová, Peter Kollárovič, Daniela Králiková, Vladislav Královič, Eva Královičová, Jaroslav
Silný, Adam Šturbňa.
Dúfam, ţe sa v budúcnosti pridá viac občanov, aby sme mohli uskutočňovať tieto odbery v našej
obci.
Ďakujem týmto aj Miestnej organizácii Červeného kríţa v Kriţovanoch nad Dudváhom.

Ing. Sabína Klačová.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia vo Vlčkovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :
1. Jozef Baňas, 49 r., podnikateľ, Vlčkovce č. 364, SMER, HZD
2. Michal Bilčík, Ing., 54 r., ekonóm, Vlčkovce č. 139, nezávislý kandidát
3. Rudolf Bott, Bc., 23 r., študent, Vlčkovce č. 268, nezávislý kandidát
4. Andrej Caban, Mgr., 33 r., projektový manaţér, Vlčkovce č. 212, SMER, HZD
5. Stanislav Černý, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Vlčkovce č. 247, nezávislý kandidát
6. Ľubomír Dano, Ing., 52 r., technik, Vlčkovce č. 233, nezávislý kandidát
7. Peter Dano, 45 r., podnikateľ, Vlčkovce č. 372, nezávislý kandidát
8. Miroslav Falath, 33 r., SZČO, Vlčkovce č. 102, nezávislý kandidát
9. Sabína Klačová, Ing., 44 r., hlavný radca KÚŢP, Vlčkovce č. 12, nezávislý kandidát
10. Rudolf Kocmál, 36 r., podnikateľ, Vlčkovce č. 129, SMER, HZD
11. Miroslav Koštial, 34 r., ţivnostník, Vlčkovce č. 144, nezávislý kandidát
12. Ladislav Krechňák, Mgr., 40 r., advokát, Vlčkovce č. 303, nezávislý kandidát
13. Jaroslav Kucman, 46 r., technológ, Vlčkovce č. 190, nezávislý kandidát
14. Daniela Kvetanová, Bc., 44 r., samostatný radca ÚPSVaR, Vlčkovce č. 299, nezávislý
kandidát
15. Igor Madara, 43 r., ţivnostník, Vlčkovce č. 26, nezávislý kandidát
16. Darina Marušiaková, MUDr., 65r., lekárka, Vlčkovce č. 225, nezávislý kandidát
17. Michal Potisk, 39 r., hlavný technológ, Vlčkovce č. 270, OKS
18. Ivica Štefanidesová, Ing., 32 r., finančný šéf, Vlčkovce č. 374, SaS
19. Ľuboš Šuran, Ing., 41 r., obchodno technický manaţér, Vlčkovce č. 162, nezávislý
kandidát
20. Daniela Viselková, 41 r., čašníčka, Vlčkovce č. 50, SMER, HZD

Vo Vlčkovciach
Dátum : 8.10.2010

Mgr. Alţbeta Richtáriková v.r.
predseda volebnej komisie

Kandidát č.1
Váţení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril ako jeden z kandidátov na post starostu obce, ktorému záleţí na rozvoji
a kvalite ţivota jej občanov. Chcem vyjadriť úprimný záujem o obec.

-

O čo sa chcem spolu s Vami pokúsiť:
zapojiť občanov do rozhodovania o ţivote obce,
zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jeho ţivota,
spravodlivé a transparentné rozdeľovanie financií, ktorému bude predchádzať objektívne posúdenie
potrieb,
preukazovanie financií, kde boli pouţité a za akých podmienok boli poskytnuté.

Cieľom môjho volebného programu je poskytnúť ucelený obraz o zámeroch, cieľoch a spôsobe riešenia rozvoja
obce v nadchádzajúcom volebnom období. Znamená to prejsť od slov k činom a tak dať Vám, občanom obce novú
nádej na zlepšenie kvality ţivota v našej obci.
I. Infraštruktúra
Zabezpečím výstavbu chodníkov. Bude to financované z programu rozvoja vidieka. Kaţdoročne vykonám
budovanie a obnovu miestnych komunikácii v rozsahu vyčlenených finančných prostriedkov z cestnej dane.
II. Bytová výstavba
V zmysle navrhnutého územného planú v spolupráci s majiteľmi pozemkov a potencionálnymi stavebníkmi
pripravím pozemky na IBV./individuálnu bytovú výstavbu / Obec bude postupne zo svojich finančných
prostriedkov a z príspevku fondu bytovej výstavby realizovať výstavbu inţinierskych sieti, t.j. miestnych
komunikácii, rozvodov el. energie, plynu a telekomunikačného vedenia. Zabezpečím výstavbu nájomného bytového
domu z programu rozvoja bývania. Po dohode s majiteľom pozemkov v Majeri pripravím oddychové zóny
a detské ihriska. Ďalej vybudujem detské ihrisko na futbalovom ihrisku.
III. Školstvo
Kaţdoročne bude v rozpočte obce vyčlenená finančná čiastka na ZŠ a materskú škôlku na vybavenie učebnými
pomôckami. Zabezpečím projektovú dokumentáciu na prístavbu a výstavbu telocvične.
IV. Sociálna pomoc
Pre potreby sociálnej pomoci kaţdoročne vyčlením z rozpočtu obce finančné prostriedky na poskytovanie sociálnej
pomoci nad rámec štátnej sociálnej pomoci rodinám a osobám sociálne odkázaným, pričom budem úzko
spolupracovať s cirkevnými a charitatívnymi organizáciami. Budeme poskytovať odbornú a poradenskú činnosť
zdravotne postihnutým občanom.
V. Oblasť zamestnania a rozvoja podnikania
V úzkej spolupráci s OÚP v Trnave budem nápomocní nezamestnaným občanom pri hľadaní si zamestnania,
respektíve získavania ţivnostenského oprávnenia, ak sa títo rozhodnú podnikať, pričom budem s nimi úzko
spolupracovať aj pri vyhotovení podnikateľských zámerov na novovytvorené pracovné miesta z fondu
zamestnanosti Národného úradu práce.
VI. Šport
Skvalitním športové a kultúrne vyţitie mladých ľudí /zriadim centrum voľného času/.
Finančne budem podporovať rozvoj súťaţnej športovej činnosti mládeţe.
Pre mládeţ a športovú verejnosť zabezpečíme sponzorsky dopravu na Ligu majstrov do Mníchova, pripadne
Október fest. Postavím a zriadim klub mladých na ihrisku, aby mohli nerušene pracovať a nerušiť ostatných
občanov našej obce. Zabezpečím a zrealizujem projekt celého športového areálu. V projekte budú zahrnuté tieto
oblasti: motokrosová dráha, pláţové ihrisko, cvičisko pre psov, sociálne zariadenia, altánok pre matky z deťmi,
detské oddychové centrum.
VII. Kultúra
Zabezpečím, aby kultúrny dom bol intenzívnejšie vyuţívaný na kultúrno-spoločenské akcie, divadelné predstavenia,
zdravotné prednášky, besedy s významnými osobami z oblasti kultúry a histórie. Kaţdoročne zorganizujem pre
dôchodcov cirkevný alebo kultúrny zájazd v rámci Slovenskej republiky, kvartálne usporiadam posedenie
dôchodcov, odmením jubilantov okrúhleho výročia za sponzorské peniaze. Pre mládeţ a ostatných spoluobčanov
zabezpečím do kaţdej domácnosti internet zadarmo.
VIII. Ţivotné prostredie
Budem pokračovať v rozbehnutých prípravách na zrealizovanie proti hlukovej steny a riešení problému druţstva.
Z programu vidieka dám vyčistiť a upraviť kanál pri mlyne a taktieţ dám vybudovať oddychovú zónu a park pri
kostole. Sponzorsky zabezpečím nové oplotenie a bránu pri kostole.
Ak Vám nie je ľahostajný osud a rozvoj našej obce je ţiaduce, aby ste sa komunálnych volieb zúčastnili.
Dokáţte, ţe máte záujem o rozvoj a zveľaďovanie obce, čo bude mať vplyv na ţivotnú úroveň a budúcnosť našich
deti. Na poste starostu budem môcť vyuţiť skúsenosti a kontakty, ktoré mám z predchádzajúcich zamestnaní.
Určite si nájdem čas nielen na vypočutie kaţdého občana, ale aj na riešenie problémov.
Ďakujem za prejavenú dôveru, Jozef Baňas

Kandidát č.2
Ing. IVAN DOBROVODSKÝ, 46r., manaţér, nezávislý kandidát na starostu obce Vlčkovce, ţenatý,
2 dcéry, absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Ţiline, Fakulta Prevádzka a ekonomika dopravy.
Prax 27 rokov práce v štátnej správe na rôznych pozíciách v Policajnom zbore, najmä v oblasti dopravy
a bezpečnosti.
VÁŢENÍ OBČANIA, VOLIČI
Prihováram sa k Vám s dobrým úmyslom byť tým, čo sa odo mňa očakáva. Nemienim veľa
sľubovať, ale radšej postupne konať. Všetko však vo veľkej miere závisí od tímovej práce, ktorú som
presadzoval počas môjho pôsobenia na predchádzajúcich pozíciách, čo sa mi vţdy osvedčilo. To
znamená, ţe ak chceme dosiahnuť pozitívne výsledky, musí byť podpora tímu spolupracovníkov
(poslancov). Samozrejme si uvedomujem, ţe kaţdá aktivita, projekt, stavba ako i jej následná realizácia
je podmienená na finančných prostriedkoch, ktoré je v súčasnosti obtiaţne získavať. Veľké rezervy však
vidím v Eurofondoch, a mrzí ma, ţe za posledných niekoľko rokov nebol vo Vlčkovciach spracovaný
ţiadny projekt na získanie finančných prostriedkov pre obec. A pritom ak sa chce a je vôľa, tak sa toho
dá veľmi veľa dosiahnuť.
OBLASTI, KTORÝM SA CHCEM VENOVAŤ
- príprava a následné budovanie verejného vodovodu,
- zníţenie prejazdu nákladnej dopravy cez obec
- vybudovanie zberného dvoru, budovanie protihlukovej bariéry pri ceste R1
- riešenie dopadov farmy Majcichov na ţivot v obci,
- zriadenie lekárne v našej obci
- rekonštrukcia Domu smútku s vybavením mraziarenského boxu
- vybudovanie multifunkčného ihriska zároveň s detským ihriskom
- obnova verejného osvetlenia s moţnosťou dobudovania VO na problémových bodoch
(napr. kriţovatka na Trnavu)
- vypracovanie projektov a následná realizácia chodníkov s moţným pozdĺţnym
parkovaním pre vozidlá
- skultúrnenie cestovania prestavbou autobusových čakární s vyznačením autobusových
zastávok
- spracovanie analýzy a pasport dopravného značenia s prehodnotením organizácie
dopravy na komunikáciách v obci
Samozrejme je veľa ďalších oblastí, na ktoré sa dá v našej obci zamerať a sú potrebné riešiť za
pochodu.
MILÍ OBČANIA, VOLIČI
Keďţe sa nedá všetko rozpísať podrobne, tak Vás srdečne pozývam na stretnutie „HODINA
OTÁZOK A ODPOVEDÍ“ k môjmu volebnému programu, ktoré sa uskutoční 16. 11. 2010 o 18.00
hod. v Kultúrnom dome vo Vlčkovciach. Na stretnutie zároveň pozývam nezávislých kandidátov na
poslancov, ktorých uvedený program oslovil a sú ochotní v prípade úspešnosti vo voľbách sa na ňom
podieľať.
DOBRE ZVÁŢTE, STAROSTLIVO VYBERTE A ZODPOVEDNE ROZHODNITE

Ing. Ivan Dobrovodský, nezávislý kandidát na starostu

Kandidát č.3
Váţení občania, dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila.
Narodila som sa 18. 09. 1966 v Trnave. Po skončení Základnej školy vo Vlčkovciach
a v Kriţovanoch nad Dudváhom som študovala na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. V roku
1991 som ukončila štúdium na Slovenskej technickej univerzite, Chemicko-technologickej
fakulte, odbor technológia vody. Od roku 1992 pracujem v štátnej správe ochrany ţivotného
prostredia v Trnave. Začala som pracovať na prvom stupni štátnej správy a od roku 2004
pracujem na Krajskom úrade ţivotného prostredia Trnava, ako hlavný odborný radca.
Vţdy som sa zaujímala o ţivot v obci. Poslankyňou obecného zastupiteľstva som uţ tretie
volebné obdobie.
Obec Vlčkovce sa počtom obyvateľov 1240 radí medzi malé obce, nemôţe sa
presadzovať iba individuálny prístup k regionálnemu rozvoju - preto budem podporovať
výstavbu investičnej akcie ako "Prívod vody Trnava - Kriţovany nad Dudváhom". Chcela by
som sa pokúsiť o výstavbu - zriadenie zberného dvora, čo dopomôţe k zniţovaniu mnoţstva
komunálnych odpadov nachádzajúcich sa v extraviláne obce Vlčkovce. V oblasti infraštruktúry
podľa výsledkov pasportizácie ciest a miestnych komunikácií by som chcela následne
pripravovať podkladové materiály potrebné k výstavbe, oprave chodníkov a oprave miestnych
komunikácií, zameriam sa na revitalizáciu verejných priestranstiev, rekonštrukciu budovy ZŠ s
MŠ, vytvorenie oddychovej zóny pri kostole, zriadenie detského ihriska pre verejnosť. Na tieto
zámery by som sa chcela získať financie z fondov EÚ v rámci jednotlivých operačných
programov.
Pri svojej práci si predstavujem spoluprácu so všetkými novozvolenými poslancami
obecného zastupiteľstva a so všetkými miestnymi organizáciami.
Veľa práce bude s jestvujúcou prevádzkou veľkochovu hospodárskych zvierat Farmy
Majcichov, a. s.. Kritiky je veľa na túto tému, hlavne na staré obecné zastupiteľstvo.
Ale ja sa pýtam, kto je zodpovedný za to, ţe v zámere je objekt siláţneho ţľabu navrhnutý ako
8 komorový s úţitkovým objemom 38 000 m3, stavebným povolením č. Výst. 86/2007/Sá-120 zo
dňa 13. 12. 2007 obec povolila siláţny ţľab ako 12 komorový s úţitkovým objemom 48 160 m3
a kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 58/2008/Sá - 83 zo dňa 25. 08. 2008 obec povolila uţívanie
13 komorového siláţneho ţľabu
s úţitkovým objemom 52 200 m3. Staré obecné
zastupiteľstvo nikdy nesúhlasilo s navýšením projektovej kapacity úţitkového objemu siláţneho
ţľabu.
Síce je toto rozhodnutie zrušené, ale podarí sa novému obecnému zastupiteľstvu zrušiť časť
týchto siláţnych ţľabov ?
Chcela by som sa o to pokúsiť samozrejme spoločne s novozvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva.
Ing. Sabína Klačová

Kandidát č. 4
,

Milí spoluobčania,
nebudem a nechcem sľubovať, čo s istotou nie som
schopná zrealizovať, ale budem sa usilovať, aby náš
spoločný domov prosperoval a potreby nás všetkých
boli uspokojované. Prioritne budem riešiť problémy
väčšiny obyvateľov pričom nezabudnem riešiť aj
problémy jednotlivcov. Všetky doteraz získané
vedomosti
a praktické
skúsenosti
z oblasti
manažmentu, marketingu a finančníctva využijem
v prospech rozvoja našej obce.
chcem, aby sme dýchali čistý vzduch a pili čistú vodu (nadviažem na súčasnú situáciu
v riešení problému farmy Majcichov a s pomocou všetkých zanietených sa priblížime k
spoločnému cieľu)
zrealizujem svoj projekt výstavby detského ihriska a oddychovej zóny pre všetky vekové
skupiny
starším a imobilným občanom priblížim zdravotnú starostlivosť vo forme zabezpečenia
odvozu objednanou sanitkou na odborné vyšetrenia, 2x do týždňa zabezpečím vyzdvihnutie
predpísaných receptov v lekárni, pokúsim sa zvýšiť frekvenciu ordinačných hodín
praktického lekára
doriešim problémy novej bytovej výstavby v lokalite Majer s rešpektom na názor jej
obyvateľov a názor ostatných dotknutých
v spolupráci so spoločnosťou A.S.A. Trnava s.r.o. zavediem efektívnejšie triedenie
separovateľného odpadu a zber kompostovateľného odpadu
pripravím dva projekty čerpajúce prostriedky eurofondov (ROP):
o Projekt na obnovu a rekonštrukciu Z{kladnej školy s materskou školou
a vybudovanie adekv{tnych športovísk a telocvične aj na verejné účely
o Projekt rekonštrukcie miestnych komunik{cií, autobusových zast{vok
a odvodňovacieho kan{la pozdĺž hlavnej cesty
naďalej budem podporovať súčasné aktivity obce z oblasti kultúry, športu a vzdelávania
sprehľadním nakladanie s obecnými prostriedkami a budem dohliadať na dodržiavanie
zákonov vo všetkých smeroch

Milí spoluobčania, dovoľte aby som Vás touto cestou pozvala k Voľbám do orgánov
samosprávy obcí 2010 dňa 27.11.2010, kde som kandidátkou (aj) na starostku našej obce.
Pretože Vlčkovce sa stali aj mojim domovom, na ktorom mi záleží!

Ing. Ivica Štefanidesová
nezávislá kandidátka s podporou

Kandidát č. 5

Ing. Peter Uhrovič
Nezávislý kandidát na starostu obce Vlčkovce
Narodil som sa 2.1.1961 v Trnave a od narodenia bývam vo Vlčkovciach. Po skončení
základnej školy som pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Trnave. V roku 1984 som
ukončil SVŠT v Bratislave, za čo mi bol priznaný titul Inţinier.
Zaujímam sa o dianie v obci, uţ šiesty rok pracujem ako predseda ZO SZZ Vlčkovce,
ktorá pod mojím vedením kaţdoročne organizuje výstavu ovocia, zeleniny a kvetov,
ktorá je spojená s výstavou prác Klubu dôchodcov, poľovných trofejí našich poľovníkov
a zvierat chovateľov našej obci. Ďalej kaţdoročne organizujeme degustáciu vín, ktorá
bola tento rok spojená s verejnou ochutnávkou.
Uţ ôsmy rok pracujem ako poslanec, člen obecnej rady a predseda stavebnej komisie.

Z môjho programu
Pracujem uţ ôsmy rok ako poslanec a preto budem vychádzať z reálnych moţností obce
a z reálneho rozpočtu.
Predovšetkým dám vypracovať projekty, ktoré by získali peniaze z fondov Európskej
únie, lebo toto je súčasné volebné obdobie zanedbané. Projekty sa budú týkať ochrany
ţivotného prostredia –vybudovanie zberného dvora na druhotné suroviny a likvidácie
čiernych skládok.
Pozemok za obecným úradom chcem vyuţiť na vypestovanie sadeníc okrasných drevín,
ktoré budeme vysádzať v obci.
Čo sa týka Farmy Majcichov budem sa snaţiť eliminovať nepriaznivé dôsledky
prevádzky v našej obci dôslednou kontrolou dodrţiavania technologických postupov.
Budem sa snaţiť o vybudovanie protihlukovej bariéry, na ktorú sú vypracované projekty.
Budem podporovať všetky dobré a zauţívané aktivity, ktoré sa vo Vlčkovciach
uskutočňovali ako je Pochovávanie basy, posedenie s dôchodcami ,Deň matiek a mnohé
ďalšie. Ďalej chcem obnoviť akcie, ktoré u nás boli a z rôznych príčin zanikli, ako sú
organizovanie Medzinárodného dňa detí v spolupráci s Telovýchovnou jednotou
Vlčkovce v športovom areáli a posedenie s Mikulášom.
V spolupráci s výborom TJ ďalej zveľaďovať športový areál a okrem iného vybudovať
detské ihrisko.

Verím, ţe v spolupráci s novozvoleným Obecným zastupiteľstvom sa mi
podarí zrealizovať môj volebný program, ktorý je podľa môjho názoru
reálny.
Ing. Peter Uhrovič

