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Prijatie novorodencov
27. apríla sa v Mestskej knižnici Vrbové usku-

toènilo už avizované nové podujatie - prijatie novo-
rodencov nášho mesta. Pozvaní boli rodièia so svo-
jimi ratoles�ami narodenými v prvom štvr�roku
2016.

Ide o deti:
Tomáš Beòo,
Ondrej Brestiè,
Katarína Halabrínová,
Max Káèerek,
Bea Michalicová,
Kristína Ondrejková,
Terézia Sedláèková,
Matej Strecký,
Jasmína Šmirjak
a Gregor Štefanka.
Na úvod všetkých srdeène privítala primátorka

mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
V príhovore, ktorý nasledoval, bolo uvedené, že

mesto sa rozhodlo organizova� takéto neformálne
stretnutia, aby dalo na vedomie, že si váži rozhod-
nutie našich obèanov odovzdáva� život a vychová-
va� deti. Veï každému je jasné, že v de�och je na-
ša budúcnos�.

Potom sa všetci zapísali do Pamätnej
knihy mesta a odobrali sa do priestoru pred
Mestskou knižnicou, kde sa na pamiatku
našich nových malých obèanov sadili strom-
èeky.

Pre dievèatá bola vybratá èerešòa pílka-
tá Amanogava (Prunus serrulata Amanoga-
wa) a pre chlapcov Cyprusovec leylandský
(Cupressocyparis leylandii).

Sadenie stromèekov sprevádzal dážï,
a tak veríme, že sa dobre ujmú a že budú
symbolizova� rast a napredovanie našich no-
vých obèanov.

Každý novorodenec dostal od mesta Vr-
bové finanèný príspevok.

-rb-, PK

VYUŽÍVAJTE
SLUŽBY

Mestskej knižnice Vrbové

pondelok - piatok  
12.00 - 18.00 hod.
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Oznam
Mesto Vrbové oznamuje všetkým

obèanom, fyzickým a právnickým oso-
bám-podnikate¾om, ako aj právnickým
osobám na území mesta, že sú povin-
né vykona� deratizáciu (reguláciu živo-
èíšnych škodcov) v termíne od 4. apríla
do 15. mája 2016 v zmysle odborného
usmernenia pre vykonanie celoplošnej
deratizácie, ktoré vydal Regionálny ú-
rad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave  dòa 7. apríla 2015. Toto od-
borné usmernenie je na nahliadnutie
na Mestskom úrade, útvare výstavby,
územného rozvoja a životného prostre-
dia vo Vrbovom a je zverejnené na
mestskej úradnej tabuli.

Vykonanie deratizácie preukážu fy-
zické osoby-podnikatelia a právnické
osoby potvrdením, ktoré zašlú na Mest-
ský úrad Vrbové. Potvrdenie o vykonaní
deratizácie pre tieto osoby vydá firma
vykonávajúca deratizáciu. V prípade, že
podnikatelia si vykonajú deratizáciu
svojpomocne, predložia èestné vyhlá-
senie spolu s pokladnièným dokladom
z predajne s uvedením prípravku, ktorý
bol použitý na tento úèel na mestský
úrad o vykonaní deratizácie vo svojej
prevádzke.

Mesto Vrbové bude vykonáva� dera-
tizáciu na nehnute¾nostiach vo svojom
vlastníctve  dòa  21. apríla 2016.

Navždy prestali pre Teba hviezdy svieti�,
už navždy prestalo pre Teba slnko hria�,
ale tí, èo �a mali radi,
nikdy na Teba neprestanú spomína�.

 7. mája si pripome-
nieme 1. smutné výroèie, èo
nás opustila manželka, mat-
ka, babka, prababka a ses-
tra

Irena MACKOVJAKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spomeòte si,

prosíme, spolu s nami.

Smútiaca rodina

Mesto Vrbové dbá na dodržiavanie ¾udových zvykov, preto 29. apríla zorganizovalo
tradièné stavanie mája. V strede mesta ho postavili pracovníci útvaru miestneho hos-
podárstva MsÚ (na snímke vpravo). Je ozdobený pestrofarebnými stuhami. Podujatie
obohatila svojim úèinkovaním dychová hudba Vrbovanka.

-rb-, PK

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom è. 55/IV/2016 a è. 57/IV/
2016 zo dòa 28. 4.2016 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 Obchodného zákonníka týmto

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú sú�až 
 na odpredaj nehnute¾ností vo vlastníctve mesta Vrbové, nachádzajúce sa v k. ú.

Vrbové reg. C: 

p. è. 1621/1 o výmere 803 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vy-
tvorená odèlenením z parc. è. 1621, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové,

p. è. 1622 o výmere 329 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníc-
tve mesta Vrbové, 

p. è. 1623 o výmere 89 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníc-
tve mesta Vrbové, 

p. è. 1624 o výmere 472 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníc-
tve mesta Vrbové.  

Ïalej ide o odpredaj poškodeného rodinného domu súp. è. 478, ktorý je posta-
vený na p. è. 1622, o výmere 329 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš�any,
vo vlastníctve mesta Vrbové a pri¾ahlých hospodárskych budov a objektov bez sú-
pisného èísla na parcelách è. 1623 a è. 1624, obe zastavané plochy a nádvoria,
a odpredaj poškodeného rodinného domu súp. è. 480, ktorý je postavený na p. è.
1621/1, o výmere 803 m2, ktorá je vytvorená odèlenením z parc. è. 1621, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš�any, vo vlastníctve mesta Vrbové. Spolu s rodinným
domom sa odpredávajú pri¾ahlé hospodárske budovy s minimálnou zostatkovou hod-
notou.

Minimálna kúpna cena v zmysle uznesenia MsZ è. 55/IV/2016 zo dòa 28. 4.
2016 je stanovená vo výške 45 €/m2.

Predkladanie sú�ažných návrhov do 10. júna 2016, do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS è. 5/2016 (sú�ažné podklady) sú zverejnené na webo-
vej stránke mesta - www.vrbove.sk - a v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r., primátorka mesta
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Sľúbili si vernosť 
v januári až apríli 2016

Srdečne blahoželáme!

V rím.-kat. kostole vo Vrbovom
2. 1. Matúš Verchola,

Pieš�any
Martina Hazuchová, 

Vrbové

16. 4. Michal Masarech,
Vrbové

Lenka Karlíková, 
Vrbové

30. 4. Andrej Kohút,
Hubina

Lenka Kohutovièová, 
Hubina

V rím.-kat. kostole v Šterusoch
16. 4. Daniel Vrábel,

Piešťany
Mgr. Simona Matiová,

Zemplínska Široká

V ev. a. v. kostole vo Vrbovom
16. 4. Raimund Floh,

Šípkové
Anna Kotrlová,

Šípkové

Na Matričnom úrade vo Vrbovom
19. 3. Ľuboš Obuch,

Prašník
Kristína Rakúsová,

Vrbové
NA SNEME JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU zvolili PaedDr. Ivana Borovského,

poslanca Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom, za èlena jej Republikovej rady. 27. apríla
sa v novej funkcii zúèastnil v Trenèíne prvého zasadania tohto grémia.

-rb-

Nezomrel ten,
Kto v srdciach ostáva.

 Dòa 24. apríla sme si
pripomenuli trinás� rokov, èo
nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamièka
a stará mama 

Anna HULVANOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, synovia

Vladimír, Jaroslav a Vlastimír s rodinami
-N-

Odišli ste dávno preè,
Nás to stále bolí, 
Opustili ste skoro svet,
aj proti svojej vôli.

 Pred 20 rokmi zomreli naši najdrahší. 11.
apríla 1996 milovaná mama, babka a prabab-
ka

Anka BJELIKOVÁ, rod. Lagová. 
17. mája 1996 náš otec, dedko a pradedko

Jožko BJELIK, rodák zo Šípkového.
V tichosti vyprosme ve¾ký dar pokoja,
kým sa nám raz naše duše naveky nespoja.

Syn Jozef s manželkou, vnuèky Broòka a
Aïka s rodinami, pravnúèatá Maxík a Melisska

P-No 1052/16

Dòa 4. mája uplynuli 3 roky od
smrti nášho drahého manžela,
otca a dedka 

Karola SLOVÁKA.
Si stále v našich srdciach. 
Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.

Manželka Darina, dcéra Miriam s rodi-
nou a syn Marcel

P-No 1037/16
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Na tento rok pripadajú dve ve¾ké životné výroèia Mórica Be-
òovského - uplynie 270 rokov od chvíle, èo vo Vrbovom uzrel svet-
lo sveta a 230 rokov odvtedy, èo na Madagaskare tragicky zahy-
nul ranený gu¾kou francúzskeho vojaka.

Pri tejto príležitosti vyšlo Združenie Mórica Beòovského s ini-
ciatívou vyda� ve¾ký román o tomto našom slávnom rodákovi. In-
formoval nás o tom riadite¾ združenia Vladimír Dudlák, PMP. 

Má ís� o preklad z ruštiny. Konkrétne ide o román, ktorý napí-
sal Lev Michajloviè Ïomin (1923 - 2008) pod názvom Katoržnik
imperator, èo v slovenèine znaèí Odsúdenec vládcárom. Vyšiel
v Moskve v roku 1980 a 1998.

Uvádzame i jeho bibliografický záznam: L. M. ÏOMIN: Katorž-
nik imperator : Beòovskij 1746? - 1786 : Istorièeskij roman / Ko-
mentár È. M. Zalilovoj, výtvarník V. N. ¼ubin. Moskva : Armada,
1998, 506 s. Edícia: Velikie avan�uristi v romanach.

Dopåòame nieko¾ko údajov o autorovi, z ktorých vidno, že na
dobré spracovanie témy mal všetky predpoklady. Bol úèastníkom
Ve¾kej vlasteneckej vojny, potom vyštudoval historickú fakultu Le-
ningradského pedagogického inštitútu A. I. Gercena (1949). Svoje
vzdelanie si rozšíril na Vyššej diplomatickej škole ministerstva za-
hranièných vecí ZSSR (1954). Stal sa kandidátom historických
vied (1956) a docentom.

V r. 1954 - 1965 pôsobil na sovietskom ve¾vyslanectve v Indo-
nézii a najdlhšie, v r. 1970 - 1998, ako výskumný pracovník Inšti-
tútu orientálnych štúdií Ruskej akadémie vied.

Napísal vyše 20 kníh, napr. o Indonézii, Malajzii, Singapúre,
Bruneji, o cestovate¾och, histórii Ruska, ako aj stovky statí v èaso-
pisoch, zborníkoch a almanachoch. 

Bol akademikom Akadémie prírodných vied, èlenom Zväzu spi-
sovate¾ov Ruska (1993), Ruskej geografickej spoloènosti a Spo-
loènosti Rusko - Indonézia. Získal vyznamenanie Rad Vlasteneckej
vojny 2. stupòa. 

Ak sa zámery Združenia Mórica Beòovského podaria, ešte ten-
to rok by sme mohli èíta� toto zaujímavé dielo v slovenskom jazy-
ku. Obohatili by sa tak nám prístupné románové spracovania osu-
dov slávneho Vrbovèana. Doteraz ich máme k dispozícii od Lujzy
Mühlbachovej (1814 – 1873) pod názvom Gróf Beòovský, od Joža
Nižnánskeho (1903 - 1976) pod názvom Dobrodružstvá Mórica
Beòovského a od Dezidera Galského (1921 – 1990) pod názvom
Krá¾ Madagaskaru.                                                            ¼B, PK

ODSÚDENEC VLÁDÁROM

Lazová stovka
2016

23. a 24. apríla sa uskutoènil už 9. roèník dia¾kového po-
chodu Lazová stovka, ktorého štart a cie¾ je vo Vrbovom.

Trasa mala dåžku 110 km a viedla cez Vrbové - Košariská -
Priepasné - Podbranè - Vrbovce - Kuželov (ÈR) - Lubina - Viš-
òové - Šípkové spä� do Vrbového. Celkové prevýšenie predsta-
vovalo 3450 m.

Do tohtoroènej Lazovej stovky sa zapojilo okolo 150 turis-
tov najmä zo Slovenska a Èeska, vrátane jednej ženy. Úspeš-
ne ju zdolali i Vrbovèania Marek Tarkoš, Boris Jobus, Peter
Opatovský a Dušan Miezga.

Pod¾a neoficiálnych výsledkov 1. miesto obsadil René
Mráz èasom 11:03 h, za ním nasledoval Mikuláš Kéri èasom
11:10 h a Bronislav Novák èasom 11:48 h. Tým, èo sa u-
miestnili na chvoste trvalo trasu zdola� 24 hodín.

Tento rok organizátori dali zhotovi� príležitostnú peèiatku,
ktorá v centrálnej èasti predstavuje Mórica Beòovského a po
okrajoch symboliku mesta Vrbové. Tým chceli spropagova�
najslávnejšieho vrbovského rodáka Mórica Beòovského a na-
še mesto.

-rb-



strana 5 9/2016RBOVÉHOHV
LAS

Výberové konanie 

na obsadenie funkcie
riadite¾a Základnej školy, 

Školská ul. 1006/4, 922 03 Vrbové, 
s nástupom od 1. 7. 2016

Mesto Vrbové v zastúpení primátorkou Dott.
Mgr. Emou Maggiovou

v y h l a s u j e
pod¾a § 4 zákona è. 596/2003 Z. z. o štát-

nej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zá-
kona è. 552/2003 o výkone práce vo verejnom
zá- ujme v znení neskorších predpisov výberové
ko- nanie na obsadenie funkcie riadite¾a Základ-
nej školy – Školská ul. 1006/4, 922 03 Vrbové.

Požadované kvalifikaèné predpoklady a iné
kritériá a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilos� v zmysle

vyhlášky MŠ SR è. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikaèné predpoklady a osobit-
né kvalifikaèné požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov,

• dosiahnutie kariérneho stupòa pedagogický
zamestnanec s I. atestáciou pod¾a § 27 odst.
5 alebo § 61 odst. 7 zákona 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• obèianska a morálna bezúhonnos�,
• riadiace, organizaèné, komunikaèné schop-

nosti,
• zodpovednos�, spo¾ahlivos�, flexibilita
• vyrovnaný postoj k pracovnému za�aženiu
• predloženie písomného návrhu koncepcie roz-

voja školy (rozsah maximálne 4 strany)
• znalos� práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiados� o úèas� na výberovom konaní,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej

náhrady,
• doklad o dåžke odbornej praxe,
• štrukturovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší

ako 3 mesiace),
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• písomný súhlas na použitie osobných údajov

pre potreby výberového konania v zmysle
zákona NR SR è. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpi-
sov

Ïalšie informácie:
Prihlášku do výberového konania s uvedený-

mi dokladmi je potrebné doruèi� osobne alebo
poštou s doruèenkou s dátumom v termíne do
31. 5. 2016 vrátane, na adresu:

Mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika
15/4, 922 03  Vrbové.

Obálka musí by� oznaèená heslom „Výberové
konanie RZŠ - neotvára�!“

Termín a miesto výberového konania oznámi
rada školy prihláseným uchádzaèom, ktorí spåòa-
jú požadované predpoklady.

Vo Vrbovom 25. apríla 2016

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta

Burza detského obleèenia
a  hraèiek

V sobotu 26. apríla sa priestory Domu kultúry nachví¾u premenili na malé trhovisko.
Vrbovské mamièky (a oteckovia) tu organizovali Burzu detského obleèenia a hraèiek. 

V okolitých mestách èi dedinkách majú podobné burzy už dlhšiu tradíciu a hlavne
mamièky ich vítajú s ve¾kou ob¾ubou. Okrem toho, že na burzu môžu prís� preda� veci,
z ktorých ich deti už vyrástli, sú ve¾mi vítané aj výmeny s inými mamièkami a dá sa tu
nakúpi� za naozaj symbolické ceny. 

Vo Vrbovom mala burza zatia¾ premiéru, na prvýkrát však celkom úspešnú. Burzy sa
zúèastnilo 21 predávajúcich, a aj keï kupujúcich mohlo by� o trošku viac, už teraz sa
mamièky pýtajú na ïa¾šiu burzu. V prípade záujmu by sa vo Vrbovom mohli kona� sezón-
ne. Mamièky tu majú okrem iného tiež priestor na vzájomné rozhovory èi výmenu skúse-
ností v príjemnej atmosfére, èo vždy rady uvítajú.

Okrem predaja a výmeny sa však burza niesla aj v charitatívnom duchu a mamièky
priniesli obleèenie, hraèky, èi potreby pre deti, ktoré budú darované sociálne slabším
rodinám. Je to naozaj príjemné zistenie, že sa stále nájdu ¾udia, ktorí myslia aj na do-
bro iných, ocitnutých v tiesni ve¾akrát nie vlastnou vinou. Všetkým im patrí ve¾ká vïaka.

Mgr. Lenka VRÁBLIKOVÁ
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Upevòova� priate¾stvo a spoluprácu

22. apríla sa na mestskom úrade uskutoè-
nilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúèastnili
viacerí pracovníci mesta Allstedt. V jeho úvode
prítomní zavinšovali starostovi, lebo práve o-
slalvoval svoje narodeniny.

Ten po privítaní informoval hostí zo Slo-
venska o meste, na èele ktorého stojí už rad
rokov.

Allstedt je starobylé mesteèko nachádzajú-
ce sa v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko pri
hraniciach s Durínskom a v okrese Mansfeld-
Südharz, ktorého sídlo je v meste Sangerhau-
sen. Má necelých 3000 obyvate¾ov spolu s pri-
druženou dedinkou Klosternaundorf. Od refor-
my v roku 2010 však pod mesto patrí ïalších
12 miestnych èastí, z ktorých tri sa skladajú
z dvoch dedín. Všetkých 13 miestnych èastí
(pôvodne 17 obcí) má dovedna takmer 8000
obyvate¾ov.

V meste sa nachádza stredoveký hrad a
zámok, ktoré tvoria jeho neodmyslite¾nú domi-
nantu, Kostol sv. Wigberta, z ktorého sa za-

chovala neporušená len veža, funkèný evanje-
lický Kostol sv. Jána Krstite¾a (Johanneskir-
che), radnica, starý mestský mlyn a rad ïal-
ších zaujímavých pamiatok.

Mesto je známe i tým, že tu v rokoch
1523 - 1524 pôsobil významný nemecký teo-
lóg, radikálny reformátor a revolucionár Tomáš
Müntzer (1489 - 1525), rodák z neïalekého
Stolbergu, ktorý za svoje ideály prišiel v mla-
dom veku o život. V Allstedte sa oženil s Otí-
liou von Gersenovou a tu sa mu narodil i syn.
A práve v tomto meste uskutoènil liturgickú
reformu a zaviedol do bohoslužieb nemecký
jazyk. Hoci spoèiatku bol stúpencom Luthera,
neskôr si nerozumeli a Luther ho nazval all-
stedským satanom.

Po predstavení hostite¾ského mesta sa
uskutoènilo rokovanie, na ktorom sa preberali
otázky spoloèného záujmu, ïalšie možnosti
rozvíjania partnerských vz�ahov. Zároveò sa
dohodlo, že obe mestá majú záujem, aby to
malo aj právny rámec, preto majú zámer prí-
slušnú zmluvu predåži� na ïalšie pä�roèné ob-
dobie. Podpis predbežne naplánovali na sep-
tember t. r. vo Vrbovom. Na tento termín pri-
mátorka Vrbového pozvala svojho allstedského
kolegu so sprievodom na návštevu nášho
mesta.

Ïalší bod programu bol venovaný obozná-
meniu sa s mestom Allsted a jeho okolím. Ne-
meckí hostitelia zaviedli Vrbov-
èanov do Archy Nebra (na hor-
nej snímke v¾avo), ktorá je ve-
novaná prezentácii unikátneho
archeologického nálezu - astro-
nomického bronzového disku,
vôbec najstaršieho zobrazenia
Slnka, Mesiaca a hviezdnej ob-
lohy v európskom praveku. U-
prostred lúk tam bolo v roku
2007 otvorené návštevnícke
centrum v atraktívnom architek-
tonickom vyhotovení spájajú-
com archeológiu a astronómiu.
Vysoko moderná a interaktívna
expozícia tu na príklade astro-
nomického bronzového disku
vysvet¾uje vybrané astronomic-
ké javy a predstavuje celý nález
zrozumite¾nou formou. Expozícia
je doplnená o planetárium, kto-
ré ponúka vizuálne predvedenie
zoznamujúce návštevníkov s vý-

znamom a funkciou unikátneho disku. Na Slo-
vensku sa odborná verejnos� s ním oboznámi-
la 5.  februára 2009 v prednáške Dr. Haralda
Mellerasa na konferencii Aktuálne problémy
archeologického bádania na Slovensku, ktorá
sa uskutoènila na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Konštatntína Filozofa v Nitre.

Cestou spä� sa Vrbovèania zastavili pri
zrúcanine významného kláštora a cisárskeho
paláca v Memlebene, ktoré založil Oto II. v ro-
ku 975. Opátstvo bolo silne prepojené s pa-
novníkmi Henrichom I. a Otom I. a vlastnilo
množstvo majetkov na slovanskom misijnom
teritóriu. 

Ïalší deò bol vyhradený návšteve Lipska
a jeho pamiatok, medzi ktorými vyniká pomník
Bitky národov (Völkerschlacht), na pamiatku
bitky ktorá sa tu odohrala medzi 16. a 19. ok-
tóbrom 1813. Armády protifrancúzskej koalície
(Rusko, Prusko, Rakúsko, Švédsko) v nej defi-
nitívne porazili Napoleona. Bitky sa zúèastnilo
asi 510 000 vojakov, z nich približne 110 000
zahynulo. Monumentálny pomník na bojisku pri
Lipsku postavili v èase storoèného výroèia bit-
ky národov. 

Záver pobytu v družobnom meste bol veno-
vaný úèasti na zaujímavom kultúrno-spoloèen-
skom podujatí v jednej z miestnych èastí Alls-
tedtu (na hornej snímke vpravo) s prezentá-
ciou miestnych vín. Program tam výrazne spes-
tril a o zábavu sa staral dychový orchester z
okresného mesta Sangerhausen.

-rb-

Delegácia mesta Vrbové pod vedením primátorky Dott. Mgr. Emy Maggiovej a jej zástup-
cu JUDr. Štefana Kubíka navštívila v minulých dòoch partnerské mesto Allstedt v Nemecku.
Stalo sa tak na základe pozvania starostu mesta Allstedt Dipl. Ing. Jürgena Richtera (na
snímkach s viazankou).

Poštový hárèek so známkou venovanou 500. výroèiu na-
rodenia Thomasa Müntzera s vyznaèením lokalít viažucimi sa
k jeho životu, vrátane Allstedtu.
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KLIMATICKÉ
ZMENY – DOSAHY

Naši predkovia pozorovali prírodu a snažili
sa ži� s òou v súlade. Reagovali na prudké
zmeny v poèasí (búrky, prívalové dažde).

Vybudovali v kopcovitom teréne vrbovské-
ho chotára mohutné odvodòovacie jarky. Sú-
èas�ou odvodòovania bolo i budovanie po¾-
ných ciest v smere odtoku vôd, pomocných
drobných jarkov až do potoka Holeška. Pri
zachytávaní vôd z prudkých dažïov plnili túto
funkciu hrádze so stromami naprieè svahom
aj ovocné sádky. Týmto sa aktívne bojovalo
proti vodnej i veternej erózii aj záplave obydlí.
Bez poznania funkcií týchto diel a èinností
našich predkov, sme postupne stromy z náš-
ho chotára vytrhali (i zákonom chránené os-
koruše a trnavské moruše). Odvodòovacie
jarky sme zahrnuli buldozérmi a ovocné sádky
zlikvidovali. A je tu naša súèasnos�, po prud-
kých dažïoch voda vyrýva v pôde hlboké ry-
hy, nièí úrodu, pôdu splavuje do záhrad, na
cesty, nako¾ko nemá prekážky – chýbajú od-
vodòovacie kanály.

Splavovanie pôdy – nánosy bahna a ka-
menia sú realitou v našom meste Vrbové naj-
mä v kopcovitom teréne horného konca. Ulice
Vinohradnícka až po záhradkovú osadu Vyso-
ké sady, Mikulášska, Hrabinská, Sadová,
Hoštáky, Rekreaèná, Priehradná, Štefánika,
Športová.

Zoh¾adòujme a riešme túto problematiku
komplexne pri obrábaní pôdy a budovaní no-
vých, ale i doterajších ulíc a ciest. Príroda re-
aguje na necitlivý prístup k nej.

M. KRIHÁK

Slávnostné otvorenie 2. júla 2016 
vo Vrbovom na Sídlisku 9. mája

Program 10.00 - 18.00 hod.
Aktívny program, hry, sú�aže, vystúpenia osobností, 

obèerstvenie, darèekové predmety pre deti

Zápis do
materskej školy

Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vr-
bové vyhlasuje zápis detí na školský rok
2016/2017, ktorý sa uskutoèní od 2. do 6.
mája 2016.

Žiados� si môžete vyzdvihnú� v budove MŠ
na Sídlisku 9. mája, aj na Súkenníckej ul.,
alebo stiahnu� na www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme prijí-
ma� od 2. 5. do 6. 5.2016 v budove MŠ na
Sídlisku 9. mája 322, Vrbové alebo elektro-
nicky info@msvrbove.sk

Kritériá prijímania:
Prednostne sa prijímajú deti:
• s odloženou povinnou školskou dochádz-
kou: rozhodnutie o odklade povinnej školskej
dochádzky die�a�a (§ 5 ods. 3 písm. b) a c)
zákona è. 596/2003 Z. z.) predložil rodiè do
27. 4. 2016,

• ktoré dovàšili 5. rok veku,
• deti s nástupom k 2. 9. 2016,
• ak sa prihlási vyšší poèet detí, ako je stano-
vená kapacita MŠ, rozhoduje dátum podania
žiadosti, bydlisko vo Vrbovom a nebudú sa
prijíma� deti mladšie ako 3 roky.

Z VRBOVSKEJ ASENTÍRKY
V médiách nedávno prebehla správa o prijímacích konaniach do dobrovo¾nej vojen-

skej prípravy. Prihlásilo sa 129 záujemcov z toho 33 žien. Výcvik prvých dobrovo¾ných vo-
jakov by mal trva� 12 týždòov. Kde sú tie èasy, keï sa mladí muži museli po dovàšení sta-
noveného veku dostavi� k odvodom, ako sa hovorilo asentírke. Po odvedení absolvovali
dvojroènú vojenskú službu, v posledných rokoch iba jednoroènú. Je to už za nami, chránia
nás profesionáli, mnohonárodné vojenské zoskupenie NATO.

Pri odvodoch dochádzalo èasto k humorným situáciám, keï ustráchaní mládenci
predstupovali pred odvodovú komisiu. Spomenieme vrbovské odvody pred sedemdesiati-
mi rokmi. Ani po skonèení vojny sa vojenská administratívna mašinéria nezastavila. Boli
vyhlásené odvody roèníkov, ktoré nezachytil posledný vojnový rok. Zúèastnili sa ich tiež
starší obèania, ktorí neboli odvedení poèas vojnových rokov. Odvody sa konali v budove
obecného domu. Zúèastnili sa ich branci z Vrbového a okolitých obcí. Tí èo sa ich zúèast-
nili sú už deduškovia, ale radi si zaspomínajú na úsmevné historky, ktoré sa tu stali.
Uvedieme aspoò niektoré.

Pred komisiu predstúpil mládenec a po bežných otázkach o zdravotnom stave sa ho
lekár – Èech opýta:

- Ste oèkován?
- Nie prosím, ja som Šipkovan!
Odpovedal pokojne branec zo Šípkového. Myslel si totiž, že sa ho lekár pýta, èi nie je

z Oèkova.
* * *

Z miestnosti odvodnej komisie vyjde vystrašený mládenec. Kamaráti na chodbe sa ho
pýtajú:

- Èo ti povedali, si odvedený?
- Èo ja viem, doktor mi povedal – schopen cez vodu!
- Kamarát, to si zle rozumel. To bolo – schopen bez vady.

* * *
Na stôl komisie hrmotne hodí pozvánku zavalitý chlapík, na ktorom na prvý poh¾ad bo-

lo vidie� preèo nebol už dva razy odvedený na minulých odvodoch. Predseda komisie sa
ho s úsmevom spýta:

- Tak èo Janko, kam by si chcel narukova�?
- Ja pán generál chodár aj do r...
- Vyhoïte ho von!
A tak už tretí raz si nemohol chudák obliec� vojenskú uniformu.

* * *
Z dverí sa vyrúti menší fúzatý chlapík s okuliarmi. Udýchaný si zapína nohavice a ka-

bát.
- Èo sa ti stalo Jaro, kam tak letíš?
- Poslali ma do Pieš�an na röntgen, utekám na autobus.
O chví¾u sa vráti spä� a hovorí: „Musel som sa vráti�, zabudol som si tam gate.“ Vbe-

hol do miestnosti komisie a o chví¾u sa vyrútil mávajúc ga�ami.
V. HULVAN
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Futbal IV. liga SZ 

20. kolo  

Bod po remíze
z Partizánskeho

FK Tempo Patrizánske – MFK Vrbové
2:2 (1:0) 

V 20. kole cestovalo Vrbové do Par-
tizánskeho a chcelo získa� bod stratený
na jeseò za remízu 3:3. Samotný zápas
bol slabšej úrovne, viac hráèov hostí na-
stúpilo po zranení so sebazaprením. 

V prvom polèase boli lepší domáci a
získali vedenie sedem minút pred polèa-
som, gólom Blahu. Hostia sa 2x dostali
do šance, ale Kurinec, ani Zelenay nebo-
li úspešní. Po zmene strán sa hostia tro-
chu zlepšili a v 64. min. poslal najlepší
hráè na ihrisku Strecký centrovanú loptu
Sumerovi a ten po zemi krížnou strelou
vyrovnal. Domáci po góle zle rozohrali,
hostia získali loptu a Igor Zelenay dal
pre hostí vedenie 2:1, ktoré trvalo se-
dem minút, lebo domáci využili chybu
hostí pri stratenej lopte ved¾a postrannej
èiary, èo využil Kuèera a dal vyrovnávajú-
ci gól na koneèných 2:2. 

Zostava MFK: Valoviè - Michálek, An-
drísek, Vlado, Strecký, T. Gažík (31. Ši-
mor), Sumer (90. F. Petényi), Majgot,
Doktor, Kurinec (83. E. Spál], Igor Zele-
nay, tréner S. Petényi.

21. kolo (dohrávka)

Zápas dvoch rozdielnych
polèasov 

MFK Vrbové – ŠK Jaslovské Bohunice  
3:2 (0:2)  

Dohrávanom 21. kole sa stretli v der-
by zápase, dve mužstva zo stredu tabu¾-
ky, siedme - desiate. Zápas zaèal mier-
nou podporov vetra v prospech hostí. Pr-
vú strelu na bránku poslal v 10. min.
z dia¾ky domáci Majgot, ale išla nad. Po-
tom dali o sebe vedie� hostia a po dvoch
rohoch sa lopta dostala po odraze Bakši-
mu, ktorý namieril presne ved¾a žrde do
siete, 0:1. V 25. min. po malej domov
nariadil rozhodca NK z pätky, ale hostia
stav zápasu nezvýšili, nastrelili len múr.
Domáci chceli vyrovna�, ale do šancí sa
dostávali ve¾mi �ažko, naopak na druhej
strane z nièoho niè po špatnom výkope

sa dostali v pokutovom území k lopte na
zemi ležiaci Bakši a dokopol loptu za
bránkovú èiaru a zvýšil na polèasových
0:2 pre hostí. Do druhého polèasu na-
stúpili domáci ako iné mužstvo a nástup
sa vydaril v 48. min., keï sa dostal
k lopte Lackoviè a nedal brankárovi šan-
cu, znížil na 1:2. Vyrovnanie viselo na
vlásku, domáci zahrávali asi 5x priame
kopy, ale vyrovnanie prišlo až v 72. min.,
keï sa dostal po kope z rohu v pokuto-
vom území k vyrazenej lopte domáci ka-
pitán Tomáš Gažík a nekompromisne vy-
rovnal na 2:2. O sedem minút tiež po po-
dobnej akcii ako pri dvoch góloch domá-
cich, ale teraz to bol Igor Zelenay, otoèil
po presnej strele do siete hostí na 3:2.
Posledných desa� minút už gól nepadol
a z ví�azstva sa tešili domáci, zví�azili
presne tak ako na jeseò v J. Bohuni-
ciach. Ví�azná zostava: Amcha-Ïuraèka,
Vlado, Andrísek, Lackoviè, Majgot (90.
Hrnèiar), Spál, T. Gažík, Kurinec (66.
Doktor), Sumer, Zelenay. Tréner: S.Peté-
nyi. 

22. kolo 

Remíza s Malženicami
OFK Dynamo Malženice – MFK Vrbové

2:2 (1:1)
Vo vyrovnanom prvom polèase sa ú-

toky striedali na oboch stranách, hralo
sa hore, dole. Hostia si vypracovali viac
šancí, išli traja na dvoch, potom aj dvaja
na dvoch, ale boli to domáci, keï po fau-
le obrancu Ïuraèku kopali pokutový kop,
ten Zvolenský premenil. Hostia sa snažili
vyrovna� a podarilo sa to tesne pred pol-
èasom po peknej centrovanej lopte od
Tomáša Gažika našla Sumera, ktorý vy-
rovnal gólom do šatne. Druhý polèas,
úvod patril domácim, chceli rozhodnú� a
podarilo sa to v 47. min. Koèiš získal ve-
denie 2:1. Hostia sa snažili o vyrovnanie
a ich trénerovi vyšlo striedanie, lebo prvý
dotyk s loptou Šimor premenil na vyrov-
nanie. Do konca zápasu už gól nepadol,
ale šancu mal tesne pred koncom Kuri-
nec v pokutovom území s loptou rozhod-
ca neposúdil ako faul. Vrbové za predve-
dený kolektívný výkon si minimálne bod
zaslúžilo. Zostava MFK: Valoviè-Ïuraèka,
Andrísek, Vlado, Strecký, Sumer, T. Ga-
žík, Majgot (74. Šimor), Doktor (64. Mi-
chálek), E. Spál, Kurinec (90. F. Peté-
nyi). Tréner: S. Petényi.

23. kolo  

Výhra nad Trenèianskymi
Teplicami

MFK Vrbové – MŠK Slovan Trenèianske
Teplice 7:4 (4:3)

Vrbové privítalo v odvete Trenè. Tepli-
ce a mali im èo odpláca�, lebo na jeseò

u nich prehrali 6:0. Domáci povzbudení
remizou v minulom kole v Malženiciach,
zaèali zápas na prekvapenie opatrne, ale
boli to hostia a už v 5. min. Šiko dal gól.
Domáci si vytvárali šance a vyrovnanie
prišlo 24. min., gól dal Sumer a o šes�
minút otoèil Majgot na 2:1 a v 34. min.
znova Sumer na 3:1. Obrany ani na je-
dnej strane sa nevyznamenali, lebo hos-
�ujúci Šiko znížil na 3:2 a na strane do-
mácich sa zapísal do listiny strelcov Ze-
lenay, keï zvýšil na 4:2, ani to nebola
koneèná, Jambor upravil na polèasových
4:3. Po zmene strán bolo bez gólov len
trinás� minút a boli to hostia stav zápa-
su vyrovnali, Šiko dosiahol hetrik. Výsle-
dok bol dlho na vážkach, no domáci to
zvládli a postupne v poslednej štvr�hodi-
ne zápasu dali tri góly, ich strelcami boli
Kurinec, Spál a Majgot prikrášlili výsle-
dok na koneèných 7:4. Bol to zápas
s bohatou gólovou nadielkou, š�astne-
jším záverom pre domácich

Zostava MFK: Valoviè-Lackoviè (46.
Ïuraèka), Vlado, Andrísek, Strecký, Maj-
got, T. Gažík, Doktor (46. Kurinec), Su-
mer, E. Spál, I. Zelenay (65. Šimor). Tré-
ner: S. Petényi

PETER SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

P o z v á n k a
Základná organizácia SZTP vo Vrbovom

pozýva širokú verejnos� na výstavu pod náz-
vom

NEZABÚDAME 
NA TRADÍCIE 

NAŠICH PREDKOV,
ale ani na
súèasnos�

Miesto výstavy:  Mestský spoloèenský klub
                         (pri ihriskách II. ZŠ)
Dátum:               17. - 28. mája 2016
Otvorené denne: 14.00 - 17.00 h.
Kontakt:             Mgr. E. Pekarovièová,
                          0905 882 069
Pre školy možnos� prehliadky aj v dopolud-
òajších hodinách.

�eláme Vám príjemný zážitok!


