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Z obsahu vyberáme

Čistá voda bude aj vo Vlčkovciach
Dňa 24. januára 2011 sa uskutočnilo rokovanie starostov obcí
Vlčkovce, Kriţovany n/Dudváhom, Zavar, Opoj a Majcichov
s vedením Tavosu, a.s. Piešťany. Predmetom jednania bolo
dofinancovanie a pokračovanie na akcii privádzač vody TrnavaKriţovany n/Dudváhom a celoobecný vodovod Vlčkovce. Po vzájomnej
dohode bola následne predstavenstvom Tavosu, a.s. odsúhlasená uvedená
stavba. V súčasnosti sa pripravuje zo strany Tavosu, a.s. Piešťany verejné
obstaranie dodávateľa uvedenej stavby. Takţe ČISTÁ VODA bude aj vo
Vlčkovciach. Ďalšie informácie k realizácii budú priebeţne zverejňované.
Ivan Dobrovodský
Jarné drvenie dreveného odpadu

Čistá voda a vodovod
bude aj vo Vlčkovciach
Bude drvenie
dreveného odpadu
Z obecného
zastupiteľstva
Súťaž o najlepšiu
klobásu
Čo je nové vo futbale

Niečo o Vlčkovanke
V tomto roku podáva obecná samospráva pomocnú ruku tým, ktorí sa
potrebujú zbaviť dreveného odpadu z bežného orezávania stromov v
Okienko do histórie
záhradkách pri domoch.
Obec zabezpečí likvidáciu orezaného materiálu v druhej polovici marca. Za
Ochrana pred požiarmi
uvedeným účelom boli vytvorené tri miesta na dočasné uloženie drevenej
hmoty a to: na konci „Papučkovej“ uličky pri dome č. 318, v „Záhumenskej“
ulici v lokalite za „Joštíkom“ a na starej Sereďskej ceste pri miestnej komunikácii smerom
k areálu Semat, a.s.
Keďže sa jedná iba o následné drvenie dreveného odpadu je možné na uvedené miesta odložiť
iba drevenú hmotu, haluzovinu a kmene stromov až do priemeru 50 cm, a tiež i vykopané
staré pne a korene.
Na uvedené Vás žiadame neukladať iný záhradný odpad !

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, www.vlckovce.sk

Futbalisti bilancovali
Naši futbalisti svoje športové výsledky bilancovali
6. februára 2011, kedy sa zišli na výročnej členskej
schôdzi. Svojou účasťou asi 60 prítomných potvrdili,
členovia ako i nečlenovia, ţe o futbal v našej obci je
naozaj záujem. Prítomní si vypočuli správu o činnosti,
ktorú predniesol p. Peter Dano a my sme z nej vybrali
tento príspevok.
Vo futbalovom ročníku 2009/2010 sa našim
muţstvám príliš nedarilo. Ţiaci skončili na poslednom
mieste v Okresných majstrovstvách a zostúpili do
Okresnej súťaţe. V júni 2010 sa ţiaci zúčastnili na
turnaji o pohár starostu obce Kriţovany nad
Dudváhom, kde po víťazstvách nad domácimi
Kriţovanmi 1:0 a vo finále nad Zavarom 1:0 obsadili
I. miesto a Tomáš Bočko bol vyhlásený za najlepšieho
brankára turnaja.
Dorast začal sezónu v Okresných majstrovstvách, ale
po šiestich kolách sme ho museli zo súťaţe pre
nezáujem chlapcov odhlásiť.
Muţi skončili ročník na 10. mieste z 12-tich
muţstiev. Zaujímavosťou je získanie nového hráča,
Alumbasi Bensona z Kene, ktorého prístup k futbalu
by mal byť príkladom aj pre ostatných hráčov.
Nová súťaţná sezóna 2010/2011 sa začala pre naše
dve muţstvá podstatne lepšie. Po jesennej časti sú
muţi na 2. mieste so ziskom 22 bodov a skóre 24:12
so stratou 5 bodov na vedúci Opoj.
Ţiaci prezimovávajú na 5. mieste so ziskom 20 bodov
a skóre 28:20 so stratou 3 body za 3. Opojom.
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.

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN
NAOBECNOM ÚRADE
Na podnet niektorých občanov ako
i poslancov Obecného zastupiteľstva vo
Vlčkovciach budú upravené stránkové hodiny
pre občanov na Obecnom úrade od 1.3.2011
nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

od 8.00- 12.00 od 13.00. 16.00
od 8.00- 12.00 od 13.00. 16.00
od 8.00- 12.00 od 13.00. 17.00
nestránkový deň
od 8.00 - 12.00

Veríme, že uvedená zmena prispeje ku
skvalitneniu služieb pre občanov. Zároveň Vás
žiadame o dodržiavanie stránkových hodín.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 14.februára 2011 o 18.00 h. v
spoločenskej miestnosti Obecného úradu,
prerokovalo jediný bod programu, ktorým bolo
určenie predpokladov na výkon funkcie hlavného
kontrolóra obce.
Starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský v úvode
tohto zastupiteľstva, oboznámil poslancov ako
i prítomných občanov, ţe ku dňu 8.februára 2011
Týmto by som chcel vyzvať všetkých občanov obce,
sa hlavná kontrolórka pani Viera Krajčírová
ktorí majú záujem o futbal, či uţ ako hráči, alebo
vzdala funkcie hlavnej kontrolórky obce
funkcionári, aby prišli medzi nás a pomohli
Vlčkovce.
Ivan Dobrovodský vo svojom
pozdvihnúť šport v obci na vyššiu úroveň.
vystúpení verejne poďakoval za doterajšiu prácu,
vykonanú na Obecnom úrade Vlčkovce
odchádzajúcej hlavnej kontrolórke p. Viere
Peter Dano, predseda
Krajčírovej.
TJ Vlčkovce
V ďalšom bode oboznámil starosta obce, ţe
v zmysle zákona 369 /1990 Z .z . v znení
neskorších predpisov budú následne zverejnené
kritériá pre výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce.
Tieto budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Záujemcovia sa môţu
prihlásiť písomnou formou do 21.3.2011 do 13.00 hod. Voľba hlavného kontrolóra prebehne
5. apríla 2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

SÚŤAŽ O „NAJLEPŠIU KLOBÁSU“
Dňa 5. februára 2010 sa v našej obci uskutočnil prvý
ročník súťaţe o „najlepšiu klobásu.“ Všetko sa nieslo
v duchu skúšobného ročníka. Prípravy a zabezpečenia sa
zhostil organizačný výbor v zloţení Ivan Dobrovodský,
Anton Richtárik a Ivan Štefunko s kolektívom. Pozvaní
hostia prekvapili nie len svojou vysokou účasťou ale
najmä veľkým počtom prinesených súťaţných vzoriek

klobás, ktorých celkový počet bol 31.
Naši degustátori sa chopili svojich úloh
veľmi poctivo a kaţdej jednej klobáse
pridelili čo najlepší počet bodov,
samozrejme podľa vlastného uváţenia.
Kaţdá jedna z klobás bola iná, svojím
spôsobom niečím výnimočná. Súťaţiaci
mohli priniesť aj viacero súťaţných
vzoriek. Niektorí však svoje vzorky iba poslali, pretoţe sa nemohli osobne zúčastniť, no napriek tomu
boli zaradení do súťaţe. Bodovalo sa v štyroch kategóriách a to nasledovne: vôňa (1-3 bodu), chuť (15), vzhľad (1-5) a celkový dojem (1-7). Najvyšší moţný počet bodov, ktorý mohli súťaţiaci získať bol
20. 29 rozhodcov (účastníkov) pridelilo body a výsledok bol priemerný koeficient (výsledky
v tabuľke).
Po konečnom zrátaní všetkých bodov sme dospeli k výsledkom, z ktorých nám vzišli prvé tri víťazné
miesta. V niektorých prípadoch rozhodovali doslova desatinné miesta. Na prvom mieste sa umiestnil
Miroslav Falath, za ním nasledoval Ľubomír Králik, ktorý obsadil nie len druhé ale zároveň aj tretie
miesto. Súťaţiaci mali moţnosť získať ceny, ktoré do súťaţe venovala firma Progast, víťazné poháre
a diplomy zabezpečila firma Victoria AG. Ďalším sponzorom bola Pekáreň Takáč a syn. Pre našich
súťaţiacich však nebolo dôleţité vyhrať ale zúčastniť sa.
V rámci súťaže sa zúčastnení na návrh starostu obce Ivana Dobrovodského rozhodli prispieť na
zakúpenie učebných pomôcok. Príspevok bol dobrovoľný a výťažok, ktorý v konečnej sume
predstavuje 260 € bude odovzdaný riaditeľke Základnej školy s materskou školou vo
Vlčkovciach.
Stretnutie bolo veľmi priateľské a na záver si mohli všetci účastníci pochutiť na výbornom guláši z
diviny, o ktorý sa špeciálne postarali
spoluorganizátori Ivan Štefunko a Anton
Richtárik. Pevne verím, ţe prvý ročník tejto
súťaţe nebol zároveň aj posledným, ale stane
sa akousi tradíciou a budúci rok sa stretneme
minimálne v takom hojnom počte a kvalite
ako
v prvú
februárovú
sobotu
vo
Vlčkovciach.
Za úspešnú akciu by som chcel poďakovať
všetkým sponzorom, organizačnému výboru
aj mládeţníkom ktorí sa na organizácii
podieľali.
Podrobné
výsledky
na
www.vlckovce.sk .
I. Dobrovodský

O Vlčkovanke.
V našej dedine už 25 rokov pôsobí skupina Vlčkovanka, správnejšie po slovensky Vlčkovčanka.
Mnohými zatracovaná spevácka skupina, sa pred niekoľkými rokmi rozrástla o nových členov,
účinkujúcich v scénach a v recitácii poézie a prózy.
Je dosť obyvateľov, ktorí programy Vlčkovanky ani nepoznajú, ale ju negatívne hodnotia. Cieľ
Vlčkovanky je však jasný. Je to snaha udržať ľudové tradície v našej obci. Chýbajú nám však kroje,
ale i dobrý harmonikár. Viac ako rok má Vlčkovanka posilu, v osobe výborného muzikanta Jožka
Šuleca, ktorý pripravuje hudobné podklady, ale prispieva i odbornými radami.
Vlčkovanka pomáha nielen pri spoločenských udalostiach, ale i spevom na pohreboch i v kostole,
preto potrebujeme skupinu udržať. Okrem vedúcej Pani Majky Madarovej iba jedna speváčka nie je
v dôchodkovom veku. Prečo vlastne o Vlčkovanke píšem? Potrebovali by sme ju omladiť. Možno
i medzi novými obyvateľmi sa nájdu ľudia, ktorí radi spievajú, je jedno či muži, ženy alebo deti.
Harmoniku nám darovala rodina Filová, ale harmonikára sme nenašli. Snáď ste pred sviatkami pri
upratovaní natrafili na niečo z ľudového oblečenia, čo vám doma zavadzia a Vlčkovanke by to
pomohlo, veľmi radi to prijmeme. Ak niekoho obsah článku zaujal, ozvite sa u členov Vlčkovanky,
alebo na OcÚ.
Ďakujem.

MUDr. Darina Marušiaková

Okienko do histórie
Už po minulé roky sa vo Vlčkovskom občasníku objavila táto rubrika. Ibaže sa objavila len v niektorých
výtlačkoch a potom sa na Okienko do histórie akosi pozabudlo. Myslíme si, že to bol celkom dobrý nápad,
aby sme oživili pamäť starších, poučili mladších občanov i tých ktorí sa k nám prisťahovali, aby i naše deti
vedeli čo, to z histórie našej obce zaujímavosti a postrehy ako to bolo kedysi. Do tejto rubriky budeme
vyberať výpisky zo starých kroník našej obce.
Prvá kronika obce bola založená v roku 1933 a prvá kniha bola odovzdaná na ONV v Seredi. V čase
spracovania druhej knihy bol predsedom MNV Jozef Šimo st. a kronikár Ján Pitoňák, riaditeľ Národnej
školy vo Vlčkovciach. Dnes by sme Vám chceli priniesť zaujímavosti z tejto knihy.
V roku 1945 bolo vo Vlčkovciach 1200 obyvateľov. Priemerný počet narodených detí za roky 1945 až 1947
je 34. Priemerný počet zomrelých bolo 17 občanov ročne. Z toho bolo 5 detí a12 dospelých. Sobášov bolo
priemerne 10 ročne. Dňa 1.júna 1948 bola naša obec premenovaná z názvu Farkašín na terajší názov
Vlčkovce. 1. októbra 1948 bola v obci zriadená materská škola s počtom 60 detí a navštevovali ju deti od 3
do 6 rokov. 30. apríla 1950 bol odovzdaný verejnosti obecný rozhlas, obec zaň zaplatila 120.000 Kčs.
1.júna 1955 uvoľnením jedného cukrovarského bloku ( bývalá kantína ) bolo v našej obci zriadené obvodné
zdravotné stredisko. Ako prvý lekár tu začal ordinovať Dr. Laffers.
V týchto rokoch bolo v obci v prevádzke i KINO, ktoré ako sa píše v kronike vtedy navštevovalo priemerne
80 – 100 ľudí na jednom predstavení.
V roku 1956 ukončil Dr. Juraj Bárta archeologický výskum v našom „Hliníku“na Vinohrádkoch*, kde
objavil diluviálne sídlisko spred 80 000 rokov. Našli sa tu kamenné nástroje pravekého človeka –
najvzácnejšie sú tzv. listovité hroty, ktoré pravdepodobne slúžili ako hroty kópií. Z nespočetných kostených
pozostatkov našli sa mamutie a sobie kosti. Zdá sa, že toto miesto tvoriace kedysi breh Váhu ( dnes
Dudváhu ) bolo sústavne osídlené pravekým človekom za celé posledné zaľudnenie, čím sa stali Vlčkovce
najvýznamnejšou západoslovenskou lokalitou z obdobia staršej doby kamenej.
*Hliník - Vinohrádky, bola to lokalita kade v súčasnej dobe vedie cesta RI – premostenie do Vlčkoviec.
Vážení občania, chceli by sme Vás týmto vyzvať k tomu, ak máte nejaké nápady, návrhy, alebo konkrétne
požiadavky, ktoré by ste chceli aby náš OBČASNÍK obsahoval, skontaktujte sa s nami buď písomnou
formou, a to doručením na Obecný úrad, alebo e-mailom na adresu obec.vlckovce@stonline.sk .Vaše
príspevky radi uverejníme. Zároveň by sme Vám chceli dať do pozornosti, že ak by ste sa chceli dozvedieť
viac o jednotlivých akciách, ktoré sa konali počas uplynulých dní v našej obci kliknite si na
www.vlckovce.sk.

Ochrana pred požiarmi
Jedno slovenské ľudové porekadlo hovorí, ţe „ Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch“.
Obyčajne sa tak stane keď to najmenej očakávame. V tomto znamení sa niesla aj noc z 3. na 4.januára
tohto roku, kedy vznikol poţiar na „prístavbe“ rodinného domu v našej obci. Tri hasičské autá sa
snaţili poţiar lokalizovať a zlikvidovať, aby sa nerozšíril na susedné budovy. To sa im podarilo
v skorých ranných hodinách 4. januára. Pre obyvateľov tohto domu, ale aj pre ostatných obyvateľov
susediacich s týmto domom, zostane táto noc dlho v pamäti. Pokiaľ sa nás niečo takéto nedotýka
osobne a zábery z takýchto udalostí si pozrieme iba v televízii, myslíme si, ţe nám sa niečo podobné
nemôţe stať. Ale je tomu skutočne tak? Máme svoje obydlia skutočne zabezpečené proti poţiaru tak,
aby „ červený kohút „ nesadol aj na našu strechu?
Po ţiadosti niektorých občanov, by sme sa dnes chceli s touto problematikou, ktorá je v tomto
ročnom období aktuálna zaoberať. Hlavne chceme poukázať na to, ako predchádzať týmto neţiaducim
javom. S týmto problémom sme sa obrátili i na nášho poţiarno – bezpečnostného technika, Ing.
Dušana Petroviča, ktorého príspevok „ Preventívne protipoţiarne kontroly a prevencia „ si môţete
prečítať na druhej strane.
Aby sme predišli poţiarom, prinášame Vám niekoľko dobre myslených rád, ktoré nám ponúkajú
naslovovzatí odborníci – poţiarnici.
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v blízkosti horľavé materiály
nepouţívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, či denaturovaný lieh
inštaláciu vykurovacích telies zverte vţdy odborníkom a rešpektujte pokyny výrobcu
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a krby boli umiestnené na nehorľavej
podloţke a odborne zaústené do komínových prieduchov
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob
v zimnom období vytvárajú poţiarne nebezpečenstvo jednoduché drevené údiarne,
venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil poţiar
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenie vyţadujú trvalý dozor
dodrţujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie horľavých kvapalín, kovových
nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály
Zároveň Vám odporúčame uzatvoriť poistenie Vášho majetku v niektorej poisťovni
republike.

v našej

Pozývame Vás
„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
bereme všecko, aj plané hrušky“......
TJ Druţstevník Vlčkovce v spolupráci so
speváckou skupinou Vlčkovanka a
kultúrno- športovou komisiou pri OZ Vlčkovce
pripravujú pre Vás fašiangovú zábavu
„ Pochovávanie basy“,
ktorá sa uskutoční v utorok 8.marca 2011
so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej
miestnosti Obecného úradu.

ZO SZZ Vlčkovce poriada II. ročník
Verejnej výstavy vín
spojenú s degustáciou,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 6.marca 2011
v spoločenskej miestnosti Obecného úradu
v čase od 14.00 do 20.00 hod.
Pozývame Vás na ochutnávku víťazných vín
a dobrý guláš.

Preventívne protipožiarne kontroly a prevencia.
Obec ako právnický subjekt je povinná vykonávať v zmysle § 23, ods. 1, písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poţiarmi, v znení neskorších predpisov preventívne protipoţiarne kontroly. Preventívne
protipoţiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku
poţiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyţaduje kratšiu lehotu.
V päťročnom kontrolnom cykle od 2007 do 2011 bolo skontrolovaných celkovo 307 domov, pričom bez
zistených závad bolo celkovo 175 domov. Do zvyšného počtu patria aj okrem závad aj neprítomní (kontrola by
mala byť vykonaná v roku 2011), domy so závadami, ale aj deväť domov, majitelia ktorých odmietli vstup
komisii Obecného úradu Vlčkovce.
Najčastejšie závady, ktoré boli zisťované pri preventívnych protipoţiarnych kontrolách, slúţia súčasne aj
ako príklady toho, čomu by sa mali vlastníci rodinných domov vyhnúť:
1. dymovod, ktorý bol dlhší viac ako 2 metre, nebol ukotvený osobitnou objímkou (z nehorľa-vého
materiálu).
Hrozí tu nebezpečenstvo, vzhľadom na dynamické rázy pri spaľovaní, ţe príliš dlhý dymovod sa môţe
uvoľniť a spaliny horenia môţu vnikať do obytných priestorov a následne hrozí ťaţká otrava aţ smrť. Otrava
oxidom uhoľnatým patrí k smrteľne nebezpečným, obzvlášť v málo vetraných priestoroch. Je nutné ukotvenie
(spravidla kovovou objímkou) do stropu, resp. do steny. Ak je dymovod veľmi dlhý, ukotvuje sa najmenej
v dvoch bodoch.
2. odstrániť horľavé materiály z blízkosti plynového kotla, resp. z miestnosti kotla.
Platí zásada ešte z dôb spaľovania tuhých palív (drevo, uhlie), ţe kotol musí byť stavebne oddelený od
paliva a tak bola vtedy vţdy samostatná uhoľňa, resp. dreváreň. V súčasnosti platí, ţe v miestnosti, kde je
plynový kotol nesmú byť ţiadne horľavé materiály – papiere, drevo, nábytok, koberce, umelé hmoty a NIKDY
nie horľavé kvapaliny (riedidlá, farby, technický benzín, petrolej, nafta, DIAVA – na nábytok, ...).
Stalo sa, ţe pomerne často si vlastníci domov neuvedomia, ţe skladujú horľavé materiály v blízkosti
plynového kotla, dokonca sa niekedy fajčí (popolník !) pri kotli a bol zistený aj prípad útulného odpočinkového
kútu pri kotli. Nuţ, ak uniknú splodiny horenia miesto do komína do priestoru pri kotli, odpočinok leţiaceho
bude trvalý a zostáva uţ len pohreb.
Ak vznikne poţiar a pri vyšetrovaní sa zistia horľavé materiály, resp. horľavé kvapaliny v blízkosti kotla,
poistné za dom je 0,00 €.
3. vstup dymovodu do komína je neutesnený (nedomurovaný), prípadne utesnený handrami, či inými
horľavými materiálmi.
Samozrejme v prípade vzniku poţiaru ste prispeli k intenzite poţiaru a tieţ k šíreniu poţiaru, takţe platí
znovu, ţe poistné za dom je 0,00 €.
4. bolo zistené skorodované miesto na dymovode (diera v dymovode).
Je to osobitne nebezpečné pre všetky osoby, ktoré vstúpia pri vykurovaní do priestorov, kde je diera
v dymovode, pretoţe splodiny horenia môţu spoľahlivo ohroziť tieto osoby na ţivote.
Obzvlášť „neviditeľné – deravé“ miesta sú na hornej strane vyústenia dymovodu do komína, takţe
doporučujem všetkým prstami skontrolovať hornú časť dymovodu pri stene (komín). Pozor, dymovod pri kúrení
môţe byť horúci.
5. plynové rúrky v suteréne, resp. na fasáde a rozvody plynu majú byť natreté žltou farbou.
Platí zásada, ţe MINIMÁLNA vzdialenosť pre pouţívanie otvoreného ohňa od plynového rozvodu (rúrok,
ventilov, HUP a pod.) je 1,5 metra. Lenţe tie musia byť viditeľne označené práve ţltou farbou.
Takţe nezodpovedným doporučujeme fajčiť pri hlavnom uzávere plynu (najlepšie pri plynomeri), resp.
hazardérom, aby pri unikaní plynu hľadali miesto úniku zapálenou sviečkou. Všetkým normálnym občanom
uvedené činnosti NEDOPORUČUJEME.
Poisťovňa, ak zistí v prípade vzniku poţiaru porušenie horeuvedených zásad, a to aj ţe vlastník domu
odmietol vstup komisii Obecného úradu (komisia musí mať príslušné splnomocnenie starostu obce a kaţdý člen
musí mať občiansky preukaz), má dôvod, aby nezaplatila vzniknuté škody. Jednoducho vlastník ako poistenec
konal v rozpore s platnými zákonmi a neznalosť zákonov neospravedlňuje.
So ţelaním, aby nikdy nehorel Váš majetok, aby ste pokojne spávali a pokojne sa zobúdzali a aby Vás
poţiare obchádzali, do Vašej pozornosti zveruje horeuvedené informácie poţiarny preventivár Obce Vlčkovce.
Spracoval : Ing. Dušan Petrovič

PÁČI SA VÁM TO?!
TOTO JE VIZITKA NIEKTORÝCH OBČANOV VLČKOVIEC!!!

Väčšina z nás sa snaží maximálne si spríjemniť prostredie, v ktorom bývame. Viacerí
občania realizujú rôzne úpravy, výsadby, kosenie a pod. Investujú sa nemalé finančné
prostriedky a najmä čas a práca na to, aby si skrášlili okolie svojich príbytkov. Nie vždy si
však každý pozametá pred vlastným prahom. Pri prechádzke po obci však nájdete mnohé
miesta, ktoré sa nedajú nazvať príjemným prostredím a niektoré sú dlhodobo znečistené
stavebným materiálom a drobnými stavebnými odpadmi. (pozri niektoré vybrané foto)
Myslím si že tieto skládky pred jednotlivými domami určite nikomu neurobil alebo neuložil
sused resp. že by si dal niekto námahu zo susednej obce. Ak by to spravil niekto iný pred
cudzím domom tak by ma to hnevalo, ale keď to spravím ja tak je všetko v poriadku? Určite
nie! Poslanci obecného zastupiteľstva Vlčkovce ako i členovia komisie pre životné prostredie
a ochranu verejného poriadku spracovali príslušný zoznam všetkých obyvateľov a k tomu
príslušnú fotodokumentáciu jednotlivých miest, na ktorých sú umiestnené rôzne materiály
a stavebné odpady, uložené našimi občanmi na verejných priestranstvách, chodníkoch, resp.
miestnych komunikáciách v rámci celej obce. Na základe vyššie uvedeného budú všetkým

občanom v krátkej dobe zaslané výzvy na odstránenie stavebných materiálov, resp.
drobných stavebných odpadov a to v termíne najneskôr do 20. marca 2011 aby uvedené
priestory pred svojimi domami vyčistili. V prípade, že nebude uvedený materiál odstránený
v danom termíne bude zo strany obce pristúpené k opatreniam vyplývajúcim pre obec
Vlčkovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom nariadení v znení neskorších
predpisov, ako i v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým vykonáva obec prenesený výkon štátnej správy
na pozemných komunikáciách. Taktiež obec Vlčkovce bude realizovať postup v zmysle
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
V zmysle vyššie uvedených zákonov môže obec pri zistení porušenia zákona ukladať určité
sankcie (pokuty) ktoré nie sú malé. Verím, že máme dostatočne uvedomelých občanov
a obec Vlčkovce nebude musieť pristupovať k využitiu takýchto opatrení.
Vážení občania,
umiestnením rôzneho druhu materiálu (napr. stavebného materiálu, drobného stavebného
odpadu, ale aj veľkokapacitného kontajnera na odvoz odpadu), dochádza na miestnych
komunikáciách a chodníkoch k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácii (všetky
komunikácie v obci / okrem hlavnej ulice/ a všetky chodníky).
Na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (aj chodníkov) sa musí v zmysle § 8 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) podať písomná žiadosť na príslušný cestný správny orgán (v
prípade miestnych komunikácií aj chodníkov je to konkrétna obec). Na základe príslušnej
žiadosti sú žiadateľovi stanovené podmienky a príslušný cestný správny orgán v tomto
prípade obec Vlčkovce následne vydá príslušné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zvláštne
užívanie miestnej komunikácie.
V našej obci bude príslušným cestným správnym orgánom vykonaný v súčinnosti
s Okresným dopravným inšpektorátom v Trnave po 20. marci 2011 štátny odborný dozor
nad pozemnými komunikáciami obce Vlčkovce s dôrazom na dodržiavanie ustanovení
zákona č. 135/1961 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., a zákona č. 8/2009 Z.z. o
premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Verím že na základe
vyššie uvedených informácií si naši občania odstránia nedostatky a po vykonaní štátneho
odborného dozoru v obci bude môcť byť konštatované, že v našej obci sa v tomto smere
zjednala náprava. Viac záberov na www.vlckovce.sk.
Ivan Dobrovodský
Neničme si životné prostredie.

Životné prostredie patrí nám všetkým, ale zároveň nie je naše. Chráňme ho, aby mohlo
rovnakú radosť z krásy robiť našim potomkom a nasledujúcim generáciám. Základom je však
osveta. Každý, počnúc mladou generáciou, by si mal uvedomiť, že ochrana životného
prostredia je veľmi dôležitá. Začať treba od seba a nestavať sa k jeho ochrane pasívne.
Bohužiaľ, u nás je to často tak, že „hlavne nech ja mám doma čisto a s tým odpadom si už
niekto poradí“. Okrem pravidelného odvozu komunálneho odpadu obec zabezpečuje minimálne 2x ročne vývoz
nadrozmerných odpadov, separovaných plastov, zber elektroodpadu a v tomto roku aj drvenie drevenej hmoty.
Niektorí nezodpovední občania napriek zákazu stále vyvážajú domový odpad a stavebný odpad na rôzne miesta
v obci čím vytvárajú divoké skládky odpadu. Momentálne platí, že ak sa nepreukáže pôvodca nelegálnej skládky,
tak náklady spojené s jej likvidáciou hradí samospráva. Čo myslíte, z akých prostriedkov ? Z daní, ktoré platíme
my všetci. Takže nie je na mieste pasívny postoj k tým , ktorí skládky vytvárajú.
Obec môže pôvodcovi čiernej skládky alebo tomu, kto neudržiava čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo
v inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo prípadne
odkladá veci mimo vyhradených miest, uložiť pokutu - občanovi do výšky 165,-eur, právnickej osobe a fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6638,- eur. Vážme si to čo máme a neprispievajme k tomu, aby
peniaze z obecnej kasy museli byť použité na likvidáciu odpadov. Za tie peniaze radšej vysadíme pekné stromy
a kríky v obci.

