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Z rokovania Mestského zastupiteľstva  
Uznesenia MsZ konaného 10. marca

2016

Uznesenie MsZ è. 15/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8

písm. e) zákona è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v platnom znení odpredaj ne-
hnute¾nosti – pozemku reg. “C“, parc. è.
1611/9 o výmere 23 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vrbo-
vé, vedeného na LV è. 1900 v celosti pre
Mgr. Luciu Puvákovú, nar. ..., bytom Ul.
M. A. Beòovského è. 488/14, 922 03
Vrbové a manžela Ing. Jozefa Puváka,
nar. ..., bytom Ul. M. A. Beòovského è.
488/14, 922 03 Vrbové za cenu 17 €/
m2 spôsobom hodným osobitného zrete-
¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos�, že Mgr. Lucia
Puváková s manželom sú majite¾mi ved-
¾ajších pozemkov, dlhodobo uvedený po-
zemok užívajú a udržiavajú z dôvodu za-
bezpeèenia prístupu na svoje pri¾ahlé po-
zemky. 

celkový poèet všetkých poslancov
MsZ: 11, prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 16/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8

písm. e) zákona è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v platnom znení odpredaj ne-
hnute¾nosti – pozemku reg. “C“, parc. è.
1601/13 o výmere 118 m2, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Vrbové, vedeného na LV è. 1900 v ce-
losti pre Mgr. Luciu Puvákovú, nar. ...,
bytom Ul. M. A. Beòovského è. 488/14,
922 03 Vrbové a manžela Ing. Jozefa
Puváka, nar. ..., bytom Ul. M. A. Beòov-
ského è. 488/14, 922 03 Vrbové za ce-
nu 17 €/m2 spôsobom hodným osobitné-
ho zrete¾a.  

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a
MsZ považuje skutoènos�, že Mgr. Lucia
Puváková s manželom sú majite¾mi ved-
¾ajších pozemkov, parcela oddelená na
základe geometrického plánu è. 330/
2015 zo dòa 29. 10. 2015 je prístupo-
vou cestou na ich pozemky, pozemok
majú v súèasnej dobe ohradený, tento
dlhodobo užívajú a udržiavajú.

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 17/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje Dodatok è. 2 k Nájomnej

zmluve na nehnute¾ný majetok medzi
mestom Vrbové a Domovom dôchodcov
a Domovom sociálnych služieb, n. o., Vr-
bové (zmena názvu od 29. 10. 2014 na
Domov Klas, n. o., vo Vrbovom) uzatvore-
nej dòa 30. 10. 2004, s tým, že od 1. a-
príla 2016 bude Domov Klas, n. o., splá-
ca� mesaène nájom vo výške 300 €, pre-
najímate¾ovi na úèet èíslo: SK 78 0200
0000 0000 2712 7212, kde nájomné je
splatné vždy do 28. dòa v mesiaci za da-
ný mesiac.

prítomní: 9, za: 8, proti: 1

Uznesenie MsZ è. 18/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje použitie finanèných prost-

riedkov poukazovaných mestu Vrbové za
nájom Domovom Klas, n. o., len za úèe-
lom opráv budovy Domova Klas, n. o. 

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 19/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje Dodatok è. 1 k Zmluve o

poskytnutí návratnej finanènej výpomoci
medzi mestom Vrbové a Domovom Klas,
n. o., vo Vrbovom s tým, že od 1. apríla
2016 bude Domov Klas, n. o., spláca�
mesaène sumu vo výške 400 €, posky-
tovate¾ovi na úèet èíslo: SK 78 0200
0000 0000 2712 7212, kde posledná
splátka z celkového dlhu poskytnutej
návratnej finanènej výpomoci bude spla-
tená v mesiaci júl v roku 2024. 

prítomní: 9, za: 6, proti: 1, zdržali
sa: 2

Uznesenie MsZ è. 20/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje èlenstvo mesta Vrbové

v Klastri cestovného ruchu – západné
Slovensko.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 21/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A),

bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Vrbové a na základe §
588 a nasl. Obèianskeho zákonníka kúpu
nehnute¾ností:

– pozemok, parcela registra „C“ è.
2525, o výmere 447 m2, druh pozemku –
zastavené plochy a nádvoria, zapísaná na
LV è. 2223 v podiele 4/8 v celosti vo
vlastníctve jednotlivých spoluvlastníkov,
od každého spoluvlastníka sa odkúpi po-
diel vo ve¾kosti 1/8 z celku,

– predmetom kúpnej zmluvy je kúpa
kultúrnej pamiatky Vrbovskej synagógy
súp. è. 337, ktorá je postavená na parce-
le è. 2525, o výmere 447 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria
v podiele 4/8 v celosti a ktorá je zapísa-
ná na LV è. 2223 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlast-
níctve jednotlivých spoluvlastníkov:

– Dr. Ján Bábik, nar. ..., bytom ul. Me-
dená è. 27, 811 02 Bratislava I. (podiel
1/8),

– Eva Gulová, rod. Jarolímková, nar.
..., bytom ul. ¼ubovnianska è. 3154/5,
851 07 Bratislava V. (podiel 1/8), 

– Peter Matulák, nar. ..., bytom ul.
Moskovská è. 1, 811 08 Bratislava I. (po-
diel 1/8) 

– Andrea Hajdu, nar. ..., bytom ul.
Konventná è. 8, 811 03 Bratislava I. (po-
diel 1/8),

od každého spoluvlastníka sa odkúpi
podiel vo ve¾kosti 1/8 z celku za cenu
8 000 €. 

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 22/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
– schva¾uje – 
„Zmenu dokonèenej stavby ZDS Admi-

nistratívnej budovy è. 12 – prestavba,
adaptácia na byty na II. N. P. a III. N. P.“,
Vrbové, na pozemku CKN parc. è. 28, Ná-
mestie sv. Cyrila a Metoda 12, Vrbové“
zapísanej na LV 1900, vlastník mesto
Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové. 

 Adaptácia sa bude týka� vybudovania
bytov: na druhom nadzemnom podlaží -
N.P., a to bytu „A“ 1-izbového s plochou
33,32 m2, bytu „B“ 2-izbového s plochou
52,46 m2, bytu „C“ 2-izbového s plochou
52,14 m2, 

– na III. N. P., bytu „D“ 1-izbového
o ploche 35,02 m2, bytu „E“ 2-izbového
o ploche 55,86 m2, s celkovým nákladom
na adaptáciu pod¾a zmluvy o dielo
143 455,43 eur.  

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 23/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje návrh na podanie žiadosti

mesta Vrbové o poskytnutie dotácie na
obstaranie náhradných nájomných bytov
na základe § 3, ods. 1, písm. c) zákona
è. 261/2011 Z. z. v platnom znení na
úpravu vyššie špecifikovanej nehnute¾-
nosti v polyfunkènom dome a vo výške vy-
medzenej na základe podlahovej plochy
bytov, pod¾a zmluvy o dielo vo výške 143
455,43 €.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 24/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje adaptáciu bytu „F“ s plo-

chou 52,14 m2, nachádzajúci sa na III. N.
P., a jeho prefinancovanie z vlastných
zdrojov. Celkový náklad adaptácie bytu
„F“, vybudovanie novej vodovodnej prípoj-
ky a preriešenie odvodu vody z anglických
dvorcov bude financova� mesto Vrbové
pod¾a zmluvy o dielo v sume 39.049,46
eur.

Mesto Vrbové si po skonèení prestav-
by ponechá vo svojom vlastníctve sute-
rénne priestory, priestory prízemia a po-
valy.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 25/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje nájom nebytového priesto-

ru, ktorý sa nachádza v budove s. è. 292,
a to na prízemí v strednej èasti Domu kul-
túry na Ul. SNP vo Vrbovom, o celkovej
výmere 17,90 m2, formou obchodnej ve-
rejnej sú�aže na dobu neurèitú od 1. 5.
2016 s dvojmesaènou výpovednou leho-
tou.

prítomní: 8, za: 8 

dokonèenie na strane 5
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10. marca primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Mag-
giová na záver rokovania Mestského zastupite¾stva vo Vr-
bovom zablahoželala k životnému jubileu poslancovi
Mestského zastupite¾stva a predsedovi jeho komisie pre
rozvoj mesta, výstavbu a životné prostredie Ing. Jozefovi
Duraèkovi a poïakovala mu za dlhoroènú verejnú anga-
žovanos�. Zároveò mu na znak vïaky odovzdala pamätnú
medailu. Ku gratuláciám sa pripojili i zástupca primátorky
JUDr. Štefan Kubík, prednostka MsÚ Ing. Renáta Tara-
nová, ïalší funkcionári a zamestnanci mesta, ako i ko-
legovia-poslanci.

Ing. Jozef Duraèka
Narodil sa 2. februára 1956 v Dechticiach. SPŠ

elektrotechnickú v Pieš�anoch absolvoval v r. 1971 -
1975. V r. 1975 - 1977 vykonal Základnú vojenskú služ-
bu. V r. 1978 - 1984 dia¾kovo študoval na Elektrotechnic-
kej fakulte SVŠT v Bratislave.

7. októbra 1978 sa oženil s Vrbovèankou Boženou Pagáèovou, s ktorou majú tri deti.
Odvtedy je jeho život spätý s našim mestom.

V rokoch 1975 - 1985 pracoval v Tesle Pieš�any, v r. 1985 - 1998 v Trikote Vrbové a
v r. 1998 - 2016 v Atómových elektráròach v Jaslovských Bohuniciach.

Od r. 1998 je nepretržite poslanconcom Mestského zastupite¾stva a predsedom jeho
komisie pre rozvoj mesta, výstavbu a životné prostredie. Od príchodu do Vrbového hral fut-
bal za Iskru Vrbové a istý èas robil jej tajomníka. V r. 2004 - 2009 bol predsedom Záhrad-
kárskej osady Vysoké sady.

Za verejnú angažovanos� získal viaceré ocenenia, z nich spomenieme Pamätnú medai-
lu mesta Vrbové (2007), Pamätná medaila pri prílžitosti 1100. výroèia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Slovensko (2013) a medailu udelenú pri príležitosti životného jubilea (2016).

Medzi jeho životné priority patria vnúèence. Vo vo¾nom èase sa rád venuje záhradkárèe-
niu a bicyklovaniu.

K jubileu srdeène gratulujeme a do ïalších rokov želáme všetko dobré!

Veselé veľkonočné sviatky 
čitateľom Hlasu Vrbového 

a všetkým vrbovským občanom

želá vedenie mesta
a redakcia
Hlasu Vrbového 

Dòa 28. marca sa dožíva krásnych a
neuverite¾ných 60 rokov naša mamina a ba-
bièka Alena SVITKOVÁ.

Prajeme Ti dobrú náladu,
Pretože s òou je život veselší.
Prajeme Ti š�astie, pretože s ním 
je život jednoduchší,
prajeme Ti peniaze, pretože 
s nimi si môžeš užíva� život
plnými dúškami 
a prajeme Ti zdravie, pretože 
bez neho je Ti všetko na niè.

Všetko dobré želá
Priate¾ Branko, syn Marek a Peter s ro-

dinami k blahoželaniu sa pripája aj brat Mi-
roslav s rodinou.

P-No 531/16

Odišla si tichúèko, ako odchádza deò,
no v našich srdciach zostáva spomienka len.
Milovali sme �a, Ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach neznièí ani èas.

 Dòa 25. marca si pripome-
nieme prvé výroèie, èo nás navždy
opustila milovaná mamièka, stará
mama a prababièka 

Antónia HOLÁNOVÁ.
Kto ste ju poznali spomínajte

s nami.
S láskou a úctou spomínajú synovia Miloš,

Peter a Marcel s rodinami
P-No 467/16

Naši jubilanti
v mesiaci apríl 2016

60 rokov: Božena Furáková
Jarmila Kakalejčíková
Miroslav Kodaj
Jarmila Končeková
Júlia Snohová
Daniela Záhorcová

65 rokov: Mária Bednáriková
Anna Čanecká
Anna Drevenáková
Jaroslav Janiska
Mária Kaclíková
JUDr. Ivan Nosko
Štefan Slabý
Eva Vyskočilová

70 rokov: Anton Červeňanský
Emília Hanicová
Emília Mocková
Vladimír Petrucha
Emília Zifčáková

75 rokov: Margita Hrešková
Anna Uhlíková

80 rokov: Mária Talajková
81 rokov: Ing. Michal Braško

Vlasta Dobiašová
Gabriel Honig
Ján Šalát

82 rokov: Helena Lagová
Anna Nižnanská

83 rokov: Kvetoslava Motyčková
84 rokov: Mária Jurčová

Mária Šašová
Eleonóra Švarová

85 rokov: Juraj Nižnanský
86 rokov: Ľudovít Vlha
87 rokov: Mária Barošková

sr. Gema Zuzana Tomková
88 rokov: Serafín Murín

Jolana Snohová
89 rokov: sr. Terézia Margita 

Lukáčiková
Františka Sapáková

90 rokov: Rudolf Stráňava
91 rokov: Helena Böhmová
92 rokov: Juliana Drinková

Františka Stredská

Srdečne blahoželáme! 

Spoloèné úsilie sa vyplatilo
Dokonèenie z 1. strany
Naše ihrisko bude umiestnené na Sídlisku 9. mája, kde má mesto vhodný pozemok.

Bude však slúži� všetkým de�om bez rozdielu. Dokonca radi uvítame aj deti z okolia, preto-
že hlasy nám pomáhali získava� i obèania susedných obcí a navyše, keï sme my takéto
ihrisko nemali, oni ochotne prijmali u seba malých návštevníkov z Vrbového.

Ihrisko Žihadielo má rozmery 20 m x 16 m. Je urèené pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Viac o jeho urèení hovorí materiál spoloènosti LIDL: 

„Žihadielko so symbolom rozprávkovej vèielky Maje zaujme zaruèene aj tých naj-
menších objavite¾ov, ktorým je urèená èas� pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká
liata guma. Táto zóna ponúka ve¾a zábavy na pružinových hojdaèkách, kolotoèi èi
v domèeku urèenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmos�ou je ve¾ké pieskovisko.
Práve vïaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšanti� do sýtosti. Domi-
nantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je ve¾ký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda od-
vážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnú� na dva rôzne typy hoj-
daèiek umiestnených v zadnej èasti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk.“ 

17. marca ma navštívila projektová manažérka z LIDL-u Zuzana Sobotová. Dohodli
sme niektoré realizaèné záležitosti. Slávnostné otvorenie sa uskutoèní 2. júla. O podrob-
nostiach Vás budeme priebežne informova�.

Teším sa, že už èoskoro bude ihrisko slúži� svojmu úèelu a deti tu budú príjemne
a zmlysluplne trávi� svoj vo¾ný èas.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

K jubileu dlhoročného poslanca
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Mesto Vrbové
vás pri príležitosti Dòa

uèite¾ov pozýva na

OCEŇOVANIE UČITEĽOV
VRBOVSKÝCH ŠKÔL

Vrbové, 
Beòovského kúria

streda 30. marca 2016 
o 14.00 hod.

Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský
jarmok
v sobotu 16. apríla 

Z kultúrneho programu:
  8.00 hod. vysielanie mestského rozhlasu    
  9.00 hod. DH Vrbovanka zdraví jarmoèníkov
10.00 hod. Vystúpenie folklórneho súboru Slneènica Pieš�any

(30. výroèie jestvovania)
12.00 hod. Jarmoèná sú�až
12.10 hod. Predstavujú sa Karpatskí valaškári z Dolnej Krupej

(Slovenská zabíjaèka, O Malokarpatských vinohradoch)
14.00 hod. Záver kultúrneho programu

Ïalší jarmok sa uskutoèní v sobotu 24. septembra.

Verejné obchodné
sú�aže

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 31/III/2016 a
è. 32/III/2016 zo dòa 10. 3. 2016 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2
písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a ust. § 281 až 288 Obchod-
ného zákonníka týmto

vyhlasuje obchodnú verejnú sú�až 
na predaj bytu è. 2, ktorý sa nachádza na Ul. SNP, s. è. 288 v mes-

te Vrbové a vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie
kúpnej zmluvy o predaji  bytu vrátane podielu priestoru na spoloèných
èastiach, spoloèných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu
k pozemkom.

Celková výmera bytu je 80 m2. Minimálna kúpna cena v zmysle uz-
nesenia MsZ  èíslo 31/III/2016 zo dòa 10. 3. 2016 je vo výške
55 500,00 €.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 4. apríla 2016, do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS è. 2/2016 (sú�ažné podklady) sú zverej-
nené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mes-
ta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 27/III/2016 a
28/III/2016 zo dòa 10. 3. 2016, a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2
písm. a), § 9a ods. 1, písm. a) zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a noviel a pod¾a  ust. § 281 až 288 Obchod-
ného zákonníka týmto 

vyhlasuje obchodnú verejnú sú�až
na prenájom nebytových priestorov na Ul. M. A. Beòovského èíslo

495/2 vo Vrbovom
 a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme.
Celková výmera priestorov na prenájom predstavuje 112 m2, mi-

nimálne nájomné stanovené uznesením MsZ è. 28/III/2016 zo dòa
10. 3. 2016 na 40 €/m2/rok.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 6. apríla 2016, do 14.00 hod.
Podrobné podmienky OVS è. 3/2016 (sú�ažné podklady) vrátane

vzoru návrhu zmluvy o nájme sú zverejnené na webovej stránke mesta
www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta.

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

P-No 570/16
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva  
Uznesenie MsZ è. 26/III/2016  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje podmienky obchodnej verej-

nej sú�aže s prílohou „vzor zmluvy o náj-
me nebytového priestoru“ na nájom ne-
bytového priestoru, nachádzajúceho sa
v budove s. è. 292 na prízemí v strednej
prednej èasti Domu kultúry, Ul. SNP, vo
Vrbovom o celkovej výmere 17,90 m2.
Budova je vedená na LV 997 vo vlastníct-
ve mesta Vrbové, prièom minimálna výš-
ka nájomného je stanovená na 35 €/m2/
rok.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 27/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje nájom nebytového priestoru

ktorý sa nachádza v budove s. è. 495, o-
rientaèné èíslo 2, a to na prízemí v pred-
nej èasti od Ulice M. A. Beòovského vo
Vrbovom, o celkovej výmere 112 m2,
formou obchodnej verejnej sú�aže na do-
bu neurèitú od 1. 5. 2016 s 3-mesaènou
výpovednou lehotou.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 28/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje podmienky obchodnej verej-

nej sú�aže s prílohou „vzor zmluvy o náj-
me nebytového priestoru“ na nájom ne-
bytového priestoru, nachádzajúceho sa
v budove s. è. 495 na prízemí v prednej
èasti od Ulice M. A. Beòovského vo Vrbo-
vom, orientaèné èíslo 2, o celkovej výme-
re 112 m2. Budova je vedená na LV
1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, pri-
èom minimálna výška nájomného je sta-
novená na 40 €/m2/rok.

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 29/III/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
ruší: 
 uznesenie MsZ è. 105/VII/2015

z 13. 7. 2015
 uznesenie MsZ è. 133/IX/2015

z 29. 9. 2015
 uznesenie MsZ è. 139/XI/2015

z 19. 11. 2015
 uznesenie MsZ è. 140/XI/2015

z 19. 11. 2015
 uznesenie MsZ è. 141/XI/2015

z 19. 11. 2015
 uznesenie MsZ è. 142/XI/2015

z 19. 11. 2015
 uznesenie MsZ è. 17/III/2014

z 20. 3. 2014
 uznesenie MsZ è. 78/X/2014

z 30. 10. 2014.
prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 30/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje vymenovanie ïalšieho pre-

ventivára mesta Vrbové – zamestnanca
mesta Vrbové, Mgr. Mariána Šmacha.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 31/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona
è. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

schva¾uje spôsob prevodu – prevod
nehnute¾nosti – odpredaj bytu è. 2, ktorý
sa nachádza v bytovom dome s. è. 282,
a to na prízemí, na Ul. SNP vo Vrbovom,
o celkovej výmere 80 m2, vrátane podielu
priestoru na spoloèných èastiach a spo-
loèných zariadeniach domu a spoluvlast-
níckeho podielu k pozemku, podiel 80/
1481 - formou obchodnej verejnej sú�aže
za minimálnu cenu stanovenú na základe
znaleckého posudku è. 009/2016 na su-
mu 55 500 €.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 32/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje podmienky obchodnej verej-

nej sú�aže s prílohou „Vzor kúpnej zmluvy
na byt è. 2 na Ul. SNP“ na odpredaj bytu
è. 2, ktorý sa nachádza v bytovom dome
s. è. 282, a to na prízemí, na Ul. SNP vo
Vrbovom, o celkovej výmere 80 m2, vráta-
ne podielu priestoru na spoloèných èas-
tiach a spoloèných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu k pozemku,
podiel 80/148 – formou obchodnej verej-
nej sú�aže za minimálnu cenu stanovenú
na základe znaleckého posudku è. 009/
2016 na sumu 55 500 €.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 33/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje výpožièku nebytových prie-

storov, ktoré sa nachádzajú v budove
mestského štadióna, súp. è. 242 a plo-
chu futbalového štadióna pre potreby
MFK a ZŠK Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 34/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje poskytnutie dotácie vo výš-

ke 39 600 € Mestskému futbalovému
klubu Vrbové na prevádzkovanie priesto-
rov mestského futbalového štadióna a
zabezpeèenie svojej športovej èinnosti na
rok 2016. Finanèné prostriedky budú vy-
plácané na úèet MFK mesaène a vyúèto-
vanie bude vykonávané štvr�roène. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 35/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje poskytnutie dotácie vo výš-

ke 9 130 € pre MFK – futbalová mládež
na prevádzkovanie èinnosti mládežnícke-
ho futbalu na rok 2016. Finanèné pro-
striedky budú vyplácané na úèet MFK me-
saène a vyúètovanie bude vykonávané
štvr�roène. 

prítomní: 8, za: 8 

Uznesenie MsZ è. 36/III/2016 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje poskytnutie dotácie vo výš-

ke 6 500 € organizácii Združenie špor-
tových klubov mesta Vrbové na svoju
športovú èinnos� v roku 2016. Finanèné
prostriedky budú vyplatené na úèet Zdru-
ženia športových klubov v troch termí-
noch: v mesiaci marec 2016 suma vo
výške 2 000 €, v mesiaci máj 2016 su-
ma vo výške 2 500 € a v mesiaci august
2016 suma vo výške 2 000 €. Vyúètova-
nie bude vykonané v mesiaci december
2016. 

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 37/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje do funkcie prísediaceho na

Okresnom súde Pieš�any p. Jozefa Drin-
ku, nar. ..., bytom Ul. gen. M. R. Štefáni-
ka è. 208/3, Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 38/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje do funkcie prísediaceho na

Okresnom súde Pieš�any p. ¼udmilu Ju-
ríèkovú, nar. ..., bytom Ul. SNP è. 288/
10, Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 39/III/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom 
schva¾uje do funkcie prísediaceho na

Okresnom súde Pieš�any p. Evu Lechne-
rovú, nar. ..., bytom Sídlisko 9. mája è.
317/5, Vrbové.

prítomní: 9, za: 9 
Zo zápisnice z rokovania,

zapísala E. BELIÈKOVÁ

Vrbovèania ukradli
cenného vtáka

V pondelok 29. februára vo veèerných
hodinách dvaja Vrbovèania ukradli z Holu-
byho chaty na Ve¾kej Javorine  exotického
papagája, ktorého hodnota je vyèíslená
na 1800 eur. Polícii sa ich krátko po krá-
deži podarilo zadrža�.

Keï totiž zamestnankyne chaty zistili,
že vták zmizol, kontaktovali políciu. Poli-
cajti cestou k chate spozorovali podoz-
rivé vozidlo. Pokúšali sa ho zastavi�, ale
vodiè zaèal pred nimi unika�. Jeden z ob-
vinených vyhodil papagája schovaného vo
vreci z auta. Napokon policajti auto pred-
sa zastavili.

Pod¾a vyjadrenia polície za krádež hro-
zí obvineným až dvojroèný trest odòatia
slobody.

PREDÁME byt vo Vrbovom na Námestí
Jozefa Emanuela è. 13. 

Informácie na èísle 0911 862 887.
P-No 535/2016.
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Základná škola

na Školskej ulici vo Vrbovom

Škola ponúka:

• jednozmenné vyuèovanie v zmoder-
nizovanej budove po kompletnej re-
konštrukcii

• vyuèovanie Aj v povinnom predmete
od 1. roèníka

• vyuèovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom predmete od
6. roèníka

• vyuèovanie informatickej výchovy v povinnom predmete od
2. roèníka

• rozšírené vyuèovanie telesnej výchovy - športovej prípravy na
prvom stupni

• športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, volejbal
od 5. roèníka

• vyuèovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvièni
• zaèlenenie detí so špeciálno – pedagogickými potrebami do

štandartných tried
• starostlivos� o talentovaných žiakov – príprava na sú�aže a o-

lympiády
• rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
• spolupráca s MsK vo Vrbovom, Pieš�anoch
• školské športové stredisko so zameraním na futbal pre žiakov

1. a 2. stupòa
• multifunkèné športové ihrisko v areáli školy s umelým osvet-

lením
• úèas� detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
• aktivity projektov: ZS odborne, Zdravá škola, Modernizácia

vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty partnerskej spo-
lupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, Školské ovocie,
SME v škole, separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu –
Recyklohry, zber batérii – Zbierame baterky

• široký výber záujmových krúžkov – aranžovanie, basketbalový
krúžok, cvièenie s hudbou, florbalový, kreslenie s poèítaèom,
kuchynské umenie, matematika hrou, putujeme za rozpráv-
kou, stolnotenisový krúžok, športový krúžok, tvorivé aktivity 

• využívanie výpoètovej a prezentaènej techniky vo vyuèovacom
procese vo všetkých triedach

• vyuèovanie v poèítaèovej uèebni, interaktívnej uèebni, multi-
mediálnej uèebniach

• školský informaèný systém s aktuálnymi informáciami prezen-
tovanými v TV

• zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektormi, poèítaè-
mi a TV s káblovým systémom

• detské ihrisko s preliezkami, krytá vonkajšia uèebòa
• príprava žiakov na prijímacie pohovory

Tel. kontakt: 7718 008, e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získa� aj na internetovej stránke:

 
www.zsvrbove.sk

Základná škola, 

Komenského 2, Vrbové

V celoslovenskom hodnotení ZŠ a
SŠ v roku 2015 sa naša škola umiest-
nila na 2. mieste v okrese Pieš�any a
na 8. mieste v Trnavskom kraji.

Naša škola poskytuje:

• Vyuèovanie v modernom a príjemnom prostredí kvalifikovaný-
mi pedagogickými zamestnancami.

• Vyuèovanie informatiky a práce na PC v troch zmodernizova-
ných uèebniach výpoètovej techniky.

• Vyuèovanie v špeciálnych a klasických uèebniach vybavených
modernou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabu¾ami
a interaktívnymi dataprojektormi i tabletami.

• Prístup žiakov na internet, možnos� vypracovania projekto-
vých úloh priamo v škole.

• Absolvovanie: Školy v prírode spojenej s plaveckým výcvikom
Lyžiarskeho výcviku (všetko finanène nenároèné vïaka spon-
zorom, príspevkom Rady rodièov a Ministerstva školstva SR).

• Zaèlenenie detí so špecifickými vývinovými poruchami uèenia
do bežných tried.

• Spoluprácu s asistentom uèite¾a, špeciálnym pedagógom a
psychológom.

• Popoludòajšiu èinnos� v školskom klube. 
• Realizáciu èinnosti žiakov v školskom parlamente.
• Rozmanitú škálu krúžkov.
• Šancu realizova� sa v medzinárodných projektoch s družob-

nými školami Vizovice a Vítkov.
• Zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, výle-

tov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atï.
• Zvýšenú pozornos� talentovaným žiakom, ktorí nás reprezen-

tujú na rôznych sú�ažiach a olympiádach.
Projekty: Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie všeo-
becnovzdelávacích predmetov, Zvyšovanie kvality vzdelávania
na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Elektronizá-
cia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Komplexný
poradenský systém prevencie a ovplyvòovania sociálno-pato-
logických javov v školskom prostredí, Škola podporujúca
zdravie, Zober loptu a nie drogy, Ovocie do škôl, Školské
mlieko.                                  

• Informácie výchovného poradcu o správnej vo¾be pri rozhodo-
vaní sa v ïalšom vzdelávaní v profesijnom raste žiakov.

• Prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapájaním sa
do programu Komparo.

• Dobré uplatnenie žiakov na stredných školách.
• Možnos� zakúpenia desiatej v bufete.
• Chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt: 
tel. èíslo: 033/7762470, e-mail: 2zs-komenskeho@szm.sk

Informácie o našej škole môžete získa� na

www.zskomvrbove.edu.sk

Zápis detí do prvého roèníka
Zápis detí do prvého roèníka základných škôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2016/2017 sa uskutoèní:

štvrtok 7.  a v piatok 8. apríla 2016, v èase od 14.00 do 17.00 h, a to v týchto školách:

Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové

Prosíme rodièov, aby si priniesli rodný list die�a�a a obèiansky preukaz. Zákonný zástupca die�a�a, pestún, alebo obèan, prípadne ústav, ktorému bolo die�a na
základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný zapísa� do prvého roèníka základnej školy die�a narodené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Na zápis
treba prihlási� aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveò prinies� aj úradný doklad o druhu postihnutia.
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Žiaci gymnázia
si vyskúšali

vysokoškolský život
V dòoch 16. - 18. februára sa dvanás� žia-

kov Gymnázia J. B. Magina z Vrbového zúèast-
nilo študijného pobytu na City University
v Trenèíne. Okrem prednášok z rôznych oblastí
(angliètina, ekonomika a marketing) si vyskú-
šali ako to je by� študentom vysokej školy. Ako
si nažívajú študenti vo vysokoškolskom inter-
náte, aké sú prednášky èi veèerný študentský
život. 

Študentský parlament nám pripravil prog-
ram BODY AND MIND v popoludòajších hodi-
nách. Zároveò sme mohli ochutna� zdravé ob-
èerstvenie. Žiaci si mohli precvièi� Body (telo) –
jogu a iné cviky ale aj Mind (myse¾) v rôznych
kvízoch a testoch. Naši žiaci sa úspešne zapo-
jili do aktivít a preukázali svoje znalosti, keïže
vyhrali viaceré sú�aže. Zároveò ich program aj
zabavil. Všetci sa tešíme na ïalšiu spoluprácu
so City University Trenèín.

Mgr. Zuzana MOTYÈKOVÁ

Boli sme v divadle...
Dòa 8. marca sme sa my, študenti Gymná-

zia J. B. Magina vo Vrbovom, zúèastnili divadel-
nej hry Oblomov, ktoré sa konalo v divadle Já-
na Palárika v Trnave. Autorom románu je ruský
spisovate¾ Ivan Alexandroviè Gonèarov a jeho
terajšiu podobu sme videli v réžii Jána Toman-
dla. Boli sme nadšení hereckými výkonmi Mi-
chala Jánoša, ktorý bravúrne stvárnil Oblomo-
va, Tomáša Mosného v úlohe Štolca, a taktiež

Silvie Holeèkovej v úlohe O¾gy. K úžasnému u-
meleckému zážitku dopomohlo najmä komorné
prostredie štúdia, v ktorom sme hru sledovali.
Toto štúdio poskytovalo blízky kontakt s herca-
mi a dejom. Niektorí z nás sa prvýkrát zozná-
mili s pojmom „oblomovština“. Tento termín
vyjadruje až nekoneènú lenivos� a nezáujem
o vonkajší svet, ktorou hlavná postava dispo-
nuje. Lenže Oblomov nie je záporným typom
postavy, ktorá by vždy konala a premýš¾ala ne-
správne. Za jeho lenivos�ou èi nerozhodnos�ou
sa skrýva i odmietanie bezcie¾neho zhonu živo-
ta a naháòanie sa za nieèím, èo za to nestojí,
resp. èoho skutoèný zmysel èlovek nepozná. 

Hugo HAVALEC a Bianka ŽÁKOVÁ 

Arménsky holokaust
Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodné-

ho dòa spomienky na arménsky holokaust 25.
apríla 2016 bola v aule Gymnázia Jána Balta-
zára Magina vo Vrbovom inštalovaná výstava
k 101. výroèiu tejto udalosti. Výstava pozostá-
va z ôsmich tematicky rozèlenených plagátov.
Informujú o príèinách, priebehu a následkoch
holokaustu pre Arméncov. Z tejto genocídy sa
ich národ dodnes nevie spamäta�. Zomrelo tu
1,5 milióna obyvate¾ov. Obe�ami sa stali mno-
hé významné osobnosti-astrofyzik, šachista,
výtvarný umelec, hudobný skladate¾, spisovate¾
a mnohí ïalší. Výstava opisuje históriu Armén-
ska od dôb Osmanskej ríše po obdobie spomí-
nanej genocídy. Dodnes vyšlo v literatúre celé
množstvo knižných titulov opisujúcich hrôzo-
strašný život a osudy jednoduchých armén-
skych ¾udí. Výstava nesie posolstvo o slobode
rovnosti a tolerancii v dnešnej spoloènosti a
rovnosti spolužitia etnických menšín a raso-
vých skupín. 

Výstava vznikla v spolupráci s TTSK a Ga-
lériou Jána Koniarka v Trnave a potrvá do 11.
apríla 2016 v èase od 9.00 do 17.00 h.

T. GERBELOVÁ, K. MARKOVÁ 3. BA

Manifesto 15
Minulý rok publikovala skupina inte-

lektuálov dokument, ktorý nazvali Mani-
festo 15. V dvanástich bodoch tu formu-
lujú obraz radikálnej premeny vzdeláva-
nia. Dokument vznikol z dôvodu, že sú-
èasný vzdelávací model založený na vý-
chove k poslušnosti nie je udržate¾ný.
Premeny v praxi škôl sú minimálne a poli-
tici odmietajú bra� nutné zmeny na vedo-

mie. Budúcnos� je už tu, ale v rôznych
èastiach spoloèenského života i vzdeláva-
cieho systému je rozdelená nerovnomer-
ne.

Heslom Manifesto 15 je:
Škola generácie 1 nemôže vyuèova�

deti generácie 3.
Pedagogika tohto storoèia už nemôže

by� pevne naplánovanou, ale sa musí
priebežne vytvára�.

Budúcnos� bude patri� tým, ktorí sa
prispôsobia spoloènosti poznania, kde je
všetko premenlivé a prepojené do sietí.

Preèo sa vzdelávanie mení môžeme
vydedukova� z týchto dôvodov:

a) Objavy v oblasti aplikovanej psychológie
a neurológie, ktoré zmenili predstavy
o tom, ako a v akom prostredí sa najle-
pšie uèíme a èo nás k uèeniu motivuje.

b) Nástup technológií a internetu.
c) Spoloèenské zmeny, ktoré narušili funk-

ciu školstva ako sociálneho vz�ahu.
Zmeny v chápaní uèebných procesov

menia aj úlohu uèite¾a. Priemerný uèite¾
rozpráva, dobrý vysvet¾uje, výborný názor-
ne ukazuje a najlepší uèite¾ INŠPIRUJE.

Žiaci sa najlepšie uèia spoluprácou a
diskusiou v rôznorodej vekovej skupine
s minimálnym zasahovaním dospelých.
Treba vytvori� dostatok èasu pre hru, pre-
tože hra je pre žiakov procesom objavova-
nia. Škola stratila monopol na vzdeláva-
nie, škola už nie je hlavným zdrojom ani
informácií ani noviniek ani zaujímavostí.
Toto všetko je ¾ahšie dostupné mimo ško-
lu a v množstve, ktoré bežná škola nikdy
nemôže dosiahnu�. Úspešné vzdelávacie
systémy sú založené na tom, aby absol-
vent mal sebavedomie, tvorivos�, angažo-
vanos� a informovanos�. Bohužia¾ úspeš-
nos� škôl je hodnotená pod¾a iných para-
metrov ako je naplòovanie cie¾ov vzdelá-
vania.

 Keï chceme, aby žiak vedel prija�
zodpovednos� za vykonanie úlohy, musí-
me ho vystavova� situáciám, kde ho zdan-
livo nikto nekontroluje, nikto mu nehovorí
èo má robi�, a nikto mu nepripomína, ke-
dy má úlohu odovzda�.

Stanley

Lyžiarsky výcvik na Orave
Jarné prázdniny skonèili. Bolo naèase vráti� sa naspä� do školských

lavíc. Vyše tridsa� žiakov siedmeho a ôsmeho roèníka Základnej školy
na Školskej ulici vo Vrbovom sa však miesto toho smelo vrhlo na svahy
zimného strediska Roháèe – Spálená neïaleko obce Zverovka. Od 28.
februára do 4. marca 2016 sa zúèastnili lyžiarskeho kurzu v Nižnej na
Orave. V sprievode svojich vyuèujúcich, plniacich zároveò úlohu lyžiar-
skych inštruktorov, sa niektorí zoznamovali s lyžiarskym športom od úpl-
ných základov, iní sa v brázdení svahov zdokona¾ovali. Hoci poèasie sa
s nádejnými lyžiarmi vôbec nemaznalo a deti si okrem slnkom zaliatych
kopcov vyskúšali lyžovaèku aj za dažïa, sneženia a hmly, všetci odchád-
zali s množstvom pekných nových zážitkov a skúseností. K dobrej nála-
de prispel aj každodenný pestrý program po lyžiarskom výcviku. V hoteli
Arman mali žiaci k dispozícii stolný tenis, biliard, bowling èi posilòovòu.
Unavené svaly si zrelaxovali v parnej saune, masážnej vírivke a hotelo-
vom bazéne. Popri zábave sa však nezabudlo ani na teoretickú prípravu
mladých lyžiarov - vyuèujúci mali pre nich každý deò pripravené videop-
rednášky na rôzne témy súvisiace s pobytom v zimnej prírode.

Poïakovanie za prípravu, organizáciu a vydarený priebeh celého ly-
žiarskeho kurzu patrí vedeniu školy, pani zdravotníèke a vyuèujúcim a

zároveò inštruktorom Mgr. M. Svítkovej, Mgr. M. Slivanskej a Mgr. J.
Ku�kovi. Veríme, že sa nám podarí stretnú� sa na zasnežených svahoch
aj o rok.

NA KVETNÚ NEDE¼U
V prvý jarný deò, na Kvetnú nede-

¾u, sa vo Vrbovom uskutoènila krížova
cesta ulicami mesta, ktorá má u nás
už svoju tradíciu. Viedla od misijného
kríža pri Kostole sv. Gorazda, cez cin-
torín, Sasinkovu, Školskú a Sadovú u-
licu ku kamennému krížu pred Kosto-
lom sv. Martina. Pod vedením našich
bohoslovcov Lukáša Èmehíla (Olo-
mouc) a Dott. Petra Juhása (Bratisla-
va) ju viedli mladí ¾udia, ktorí tvorili aj
prevažnú väèšinu z približne 120 ú-
èastníkov.

-rb-
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Futbal IV. liga SZ 17. kolo   

Za zlepšený výkon po
polèase doma tri body

MFK VRBOVÉ – FK JUNIOR
KANIANKA 2:1, polčas 0:1

Domáci po odloženom 16. kole
v Častkovciach, nastúpili doma v 17. ko-
le proti poslednému mužstvu tabuľky,
FC Junior Kanianka. Zápas začali lepšie
hostia, lebo domáci hrali veľmi kŕčovito,
načo doplatili v 20. min., keď po chybe
obrany aj brankára sa ujala Kanianka
vedenia gólom Teslíka. Do prestávky
nervózni domáci hráči zahodili niekoľko
šancí a dokonca Erik Spál nepremenil
jedenástku.

V druhom polčase sa Vrbové zlepši-
lo, pridalo na dôraze aj rýchlosti a v 65.
min. zrovnal skóre, Strecký, po peknej
útočnej akcii. Víťazný gól  padol v 76.

min., po zbytočnom faule hosťujúceho
obrancu na Sumera, keď nariadenú dru-
hú jedenástku premenil Lackovič na 2:1.
V závere zápasu premárnili domáci nie-
koľko sľubných útokov, ale tesné víťaz-
stvo za zlepšený výkon v druhom polča-
se si zaslúžili. 

Zostava MFK: Valovič - Lackovič,
Ďuračka, Vlado, Strecký, Sumer, Majgot
(89. Šimor), T. Gažík (90. Michálek),
Kurinec (72. Doktor), E. Spál, Andrísek.
Tréner: S. Petényi.

Žiaci a dorast  
II. liga  starší žiaci

Považská Bystrica - CFM JA Vrbové-
Trebatice 3:0 

II. liga mladší žiaci
Považ. Bystrica - CFM JA Vrbové-Tre-
batice 3:2, góly: Marušic a Klampár.

III. liga starší dorast
CFM JA Vrbové, Trebatice - Kanianka
7:0, góly: Majgot a Prištic po 3, Škamla.

III. liga mladší dorast
CFM JA Vrbové, Trebatice - Kanianka
5:0, góly: Hečko 2, Dékaň, Bučinec a
vlastný.

Peter SEDLÁČEK

Mesto Vrbové Vás pozýva na

OCEŇOVANIE
 najlepších športovcov 

mesta Vrbové za rok 2015

Vrbové, Beòovského kúria,

štvrtok 31. marca 14.30 hod.

Spomienky pamätníka

MAÈACIE
PRÍBEHY

Hovorí sa, že maèka má sedem ži-
votov. Túto poveru môžem potvrdi� aj
skutoèným príbehom. Doma sme mali
strakatú maèku. Otec hovoril, že je ve¾-
mi maškrtná a darebná – lenivá, nech-
cela chyta� myši, len vylihovala. Ako sa
hovorí až tvrdá realita nauèí.

Otca táto maèka tak naštvala, že ju
zaviazal do tašky a na bicykli odviezol
do Moravian. Asi dva mesiace po maè-
ke nebolo ani stopy, ale zrazu sa obja-
vila. �ahala za sebou zadnú nohu a ko-
žuch mala poznaèený brokmi od po¾ov-
níkov. Na svojej ceste musela prekona�
Váh a jeho ramená, rieèky a potoky aj
strely po¾ovníkov. Po návrate chutili jej
vlastne ulovené myši, ale postupne
chradla a zahynula.

Ïalší príbeh je o hrdzavom lenivom
kocúrovi, ktorý škrabal a hrýzol. Preto
sa strýko rozhodol, že kocúra pošle na
služobnú cestu. Zaviazal ho do tašky a
zaniesol do lanèárskych hôr. Pri návra-
te som stretol strýka v humne, kde sa
mi pochválil ako sa zbavil kocúra. Ale
jeho optimizmus vyprchal pri príchode
k domovým dverám, kde ho hlasným
„mòau“ privítal jeho hrdzavý kocúr. Bol
doma skôr ako jeho majite¾.

Hovorí sa, že teraz je na vyhynutí
vrabec domáci. Za našej mladosti boli
viac ako premnožení. Na jar do nimi ob-
sadených hniezd nechceli v maštaliach
pusti� majite¾ov – lastovièky z tohto dô-
vodu sme ich rady riedili. Miesto psa
som mal èiernu maèku, ktorá sa volala
Cigana. Trafený vrabec vypadával z
hniezda, a ona ho za roztiahnuté krídla
dokázala zachyti�.

Ing. Milan KRIHÁK

Mesto Vrbové vás pozýva na

Pietny akt 
pri príležitosti 71. výroèia 

oslobodenia Vrbového

Vrbové, pri pomníku padlých

streda 6. apríla o 16.00 hod.
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