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28. apríla primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Mag-
giová podpísala v Pieš�anoch Zmluvu o zriadení Združenia obcí
Zelená cesta, ktorého zakladajúcimi èlenmi sa stávajú i mesto
Pieš�any, obec Krakovany a obec Trebatice. Združenie obcí
Zelená cesta má sídlo v Trebaticiach na Hlavnej ulici è. 247/
107. Pod¾a stanov predmetom jeho èinnosti a poslaním je: 

a) zabezpeèovanie trvalo udržate¾ného rozvoja územia, cestovného
ruchu, zabezpeèenie spolupráce všetkých èlenov pri realizácii spoloèné-
ho zámeru, a to osobitne v�oblasti prevodu vlastníctva, prípadne nájmu
stavby a pri¾ahlých pozemkov nevyužívanej železniènej trate è. 803 Pieš-
)any - Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slo-
venskej republiky a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy
ako cyklotrasy.

b) prebudovanie nevyužitej železniènej trate Pieš)any - Vrbové na
cyklotrasu, èím sa aktívne prispeje k rozvoju záujmov združenia, osobit-
ne v oblasti trvalo udržate¾ného rozvoja územia, cestovného ruchu a
v�oblasti bezpeènej, ekologickej dopravy obyvate¾ov regiónu do zamest-
nania;

c) zabezpeèi) následné prevádzkovanie vybudovanej cyklotrasy spo-
loène s èlenmi Združenia obcí Zelená cesta;

d) podporova) rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vy-
tvárania podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu;

e) realizova) marketingové a propagaèné aktivity podporujúce èin-
nos) združenia a rozvoj cestovného ruchu;

f) poskytova) poradenskú pomoc podnikate¾om v cestovnom ruchu,
ostatným podnikate¾om a záujemcom o podnikanie v cestovnom ruchu;

g) organizova) kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznat-
ky pre rozvoj cestovného ruchu;

h) organizova) exkurzie, úèas) na výstavách, ve¾trhoch a iných podu-
jatiach propagaèného charakteru, spolupracova) s inými združeniami,
inštitúciami a podnikate¾skými subjektami, pôsobiacimi v oblasti cestov-
ného ruchu;

i) realizova) aktivity spojené s výchovou miestneho obyvate¾stva vo
vz)ahu k cestovnému ruchu;

j) spolupracova) na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v�ob-
lasti cestovného ruchu;

k) spolupracova) na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stra-
tégií rozvoja v�rámci cestovného ruchu;

l) zabezpeèova) ïalšie úlohy, ktoré napåòajú poslanie združenia;
m) realizova) aktivity spojené s rozvojom športovej èinnosti;

n) realizova) aktivity na zachovanie historických pamiatok, písom-
ností, tradícií a zvyklostí;

o) aktívne zastupova) záujmy združenia a jeho èlenov.
-rb-, foto Eva BERECZOVÁ

V záujme vybudovania cyklotrasy

Na podporu vybudovania cyklotrasy Pieš)any - Vrbové sa 29. apríla
uskutoènila cyklistická jazda, do ktorej sa zapojili aj obyvatelia nášho
mesta. Vrbovskú úèas) koordinoval viceprimátor Vrbového JUDr. Štefan
Kubík.

Z podpisu Zmluvy o zriadení Združenia obcí Zelená cesta. Za mesto
Pieš)any bol prítomný primátor Miloš Tamajka, MBA, za mesto Vrbové
primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová, za obec Trebatice starosta Mgr.
Juraj Valo a za obec Krakovany starosta PhDr. František Klinovský.
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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo Vr-

bovom (ïalej MsZ) zo zasadania konaného 27.
apríla 2017

Uznesenie MsZ è. 43/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie
na vedomie predloženie správy spoloènosti Ve-
olia, a. s., o èinnosti a výrobe tepla vo Vrbo-
vom za rok 2016.

Uznesenie MsZ è. 44/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
è.�138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení odpredaj nehnute¾nosti vo vlastníctve
mesta Vrbové vedenej na LV 1900 – pozemku
reg. “E“, parc. è. 385/8 o výmere 635 m2,
druh pozemku ostatné plochy, do výluèného
vlastníctva Po¾nohospodárskeho družstva
Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov, IÈO
00800414, štatutárny zástupca Mgr. Jana
Šmachová, predseda PD Dolný Lopašov, podiel
1/1,  za cenu 15 €/m2  spôsobom hodným
osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos), že PD Dolný Lopašov je
výluèným vlastníkom ved¾ajšieho pozemku a
dlhodobo uvedený pozemok týkajúci sa predaja
užíva a udržiava ho.

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è.  45/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta vo
výške 1270 €  Miestnej organizácii Jednoty dô-
chodcov na Slovensku Vrbové na zabezpeèenie
èinnosti v roku 2017. Finanèné prostriedky bu-
dú vyplatené na bankový úèet MO Jednoty dô-
chodcov a vyúètovanie bude vykonané najne-
skôr v mesiaci december 2017.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 46/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta vo
výške 1040 € Parlamentu mladých mesta Vr-
bové na zabezpeèenie èinnosti v roku 2017.
Finanèné prostriedky budú vyplatené na ban-
kový úèet Parlamentu mladých a vyúètovanie
bude vykonané najneskôr v mesiaci december
2017.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  47/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta vo
výške 800 € obèianskemu združeniu – Rodièia
škole vo Vrbovom na zabezpeèenie èinnosti
v�roku 2017. Finanèné prostriedky budú vypla-
tené na bankový úèet obèianskeho združenia –
Rodièia škole vo Vrbovom a vyúètovanie bude
vykonané najneskôr v mesiaci december
2017.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  48/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje Zámenu pozemku v súlade s èl. 4, písm.
B), bod 5 Zásad hospodárenia a nakladania
s�majetkom mesta Vrbové, v zmysle ustanove-
nia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona è. 138/1991
Zb. o majetku obcí a na základe § 611 a  nasl.
Obèianskeho zákonníka v  k. ú. Vrbové,  parce-
la reg. „C“ è. 2805 o celkovej výmere 41 m2,
druh pozemku – záhrada, ktorý je zapísaný na
LV è. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš)any, vo vlastníctve mesta Vrbové,

IÈO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika
è. 15/4, 922 03 Vrbové za èas) pozemku
v�k.�ú. Vrbové,  KN reg. „C“, p. è. 2804 o cel-
kovej výmere 470 m2, druh pozemku – záhra-
da. Na základe geometrického plánu èíslo
84/2017 zo dòa 12. 4. 2017 bola uvedená
parcela rozdelená na parcely reg. „C“ èíslo
2804/1 – záhrada o výmere 429 m2  a parcelu
è. 2804/2 – záhrada o výmere 41 m2, kde -
predmetom zámennej zmluvy je novovytvorená
nehnute¾nos) parcela registra „C“ è. 2804/2 -
záhrada o výmere 41 m2, ktorá je zapísaná na
LV è. 2345 na Okresnom úrade, katastrálnom
odbore Pieš)any, vo výluènom vlastníctve
p.�Viera Trnkusová, rod. Havrlentová, bytom Ul.
Valová è. 4262/12, 921 01 Pieš)any bez po-
vinnosti ïalšej úhrady, a to z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos), že parcela è. 2804/2 sa
v budúcnosti použije pre úèely vybudovania
cestného telesa.  Z uvedeného dôvodu je v zá-
ujme mesta ma) aj túto èas) pozemku vo svo-
jom vlastníctve.

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  49/IV/2017

Pozri s. 5.

Uznesenie MsZ è.  50/IV/2017

Pozri s. 5.

Uznesenie MsZ è.  51/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje nájom nebytového priestoru, ktorý sa na-
chádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336 na
prízemí v¾avo od Ulice M. A. Beòovského  vo
Vrbovom  o celkovej výmere 30,00 m2 + os-
tatné plochy o celkovej výmere 3,70 m2, for-
mou obchodnej verejnej sú)aže na dobu neur-
èitú od 1. 6. 2017 s 2 mesaènou výpovednou
lehotou.

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  52/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje podmienky obchodnej verejnej sú)aže s prí-
lohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového prie-
storu“  na nájom nebytového priestoru, nachá-
dzajúceho sa v budove „Haèkovec“, s. è. 336
na prízemí v¾avo od Ulice M. A. Beòovského vo
Vrbovom. Celková výmera nebytového priestoru
je:

- priestor na 1. poschodí – ostatné plochy:
30,00 m2  + 3,70 m2.

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pri-
èom minimálna výška nájomného je stanovená
na 17 €/m2/roène a cena nájmu ostatných  
priestorov vo výške 3,50 €/m2/roène.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.   53/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje spôsob prevodu - odpredaj nehnute¾ností –
pozemkov v k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, p. è.
1651, o výmere 59 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV
è. 119 na Okresnom úrade, katastrálnom od-
bore Pieš)any, vo vlastníctve mesta Vrbové,
p.�è. 1652, o výmere 76 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 119 na Okresnom úrade,  katastrál-
nom  odbore  Pieš)any, vo  vlastníctve  mesta  
Vrbové a  p. è. 1653/2,  o�výmere 119 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore Pieš)any, vo vlast-
níctve mesta Vrbové – formou obchodnej verej-

nej sú)aže za minimálnu cenu 12 €/m2.
prítomní: 10,za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 54 /IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje podmienky obchodnej verejnej sú)aže na
odpredaj nehnute¾ností - pozemkov v k. ú. Vr-
bové,  KN reg. „C“, p. è. 1651, o výmere
59�m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš)a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové, p. è. 1652,
o�výmere 76 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è.
119 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
Pieš)any, vo vlastníctve mesta Vrbové a p. è.
1653/2, o výmere 119 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 119 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš)any, vo vlastníctve mesta Vr-
bové – prièom  minimálna cena za 1 m2  bola
stanovená  na 12 €.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  55/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje spôsob prevodu nehnute¾ností – odpredaj
poškodeného rodinného domu s. è. 466, ktorý
je postavený na parcele è. 1651, o výmere 59
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš)any, vo
vlastníctve mesta Vrbové, ktorého všeobecná
hodnota je daná na základe znaleckého posud-
ku – stanovenie technickej hodnoty stavby na
sumu minimálne 2438,45 €, a odpredaj po-
škodeného rodinného domu s. è. 467, ktorý je
postavený na parcele è. 1652, o výmere 76
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorý je zapísaný na LV è. 119 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš)any, vo
vlastníctve  mesta  Vrbové, ktorého všeobecná
hodnota je daná na základe znaleckého posud-
ku – stanovenie  technickej  hodnoty stavby na
sumu  minimálne 3141,05 € - formou obchod-
nej verejnej sú)aže.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.  56/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje podmienky obchodnej verejnej sú)aže na
prevod nehnute¾ností - odpredaj poškodeného
rodinného domu s. è. 466, ktorý je postavený
na parcele è. 1651, o výmere 59 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš)any, vo vlastníctve
mesta Vrbové, ktorého všeobecná hodnota je
daná na základe znaleckého posudku – stano-
venie technickej hodnoty stavby na sumu mini-
málne 2438,45 €, a odpredaj poškodeného
rodinného domu s. è. 467, ktorý je postavený
na parcele è. 1652, o výmere 76 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
zapísaný na LV è. 119 na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore Pieš)any, vo vlastníctve
mesta Vrbové ktorého všeobecná hodnota je
daná na základe znaleckého posudku – stano-
venie technickej hodnoty stavby na sumu mini-
málne 3141,05 € – prièom stanovené ceny
možno považova) za minimálne. Prièom ak no-
vý vlastník nezrealizuje podmienku  zbúrania
a�odvezenia sutín na vlastné náklady v lehote
maximálne do 31. 12. 2017, bude povinný
zaplati) zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €.

prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
Dokonèenie na str. 5
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Odišiel si od nás
tíško ako sen,
zostala nám v srdci
spomienka len...

� Dòa 27. mája to bude už
5 smutných rokov èo nás opustil
vo veku 63 rokov manžel, otec a
starý otec 

Jozef HALAMA

Spomíname na teba s láskou manželka, dcé-
ra Eva, syn Miroslav s rodinami.

Kto si na neho spomínate, venujte mu tichú
spomienku.

P-No P2/0870/2017

AVIZUJEME
24. mája - absolventský koncert 4. roè. CZUŠ Vrbové, Aula
Gymnázia J. B. Magina o 17.00 hod.

31. mája - absolventský koncert CZUŠ Vrbové Aula Gymná-
zia J. B. Magina o 17.00 hod.

3. júna - Medzinárodný stolnotenisový turnaj O�putovný po-
hár (bližšie údaje dodatoène)

14. júna - Vystúpenie taneèného odboru CZUŠ sv. Gorazda
Vrbové (bližšie údaje dodatoène)

Vrbovčania zomrelí 
vo�februári až apríli�2017

Františka SABOVÁ, rodená Klčová
† 4. 2. Vrbové 89-ročná

Oľga DUNAJČÍKOVÁ, rodená Podoláková
† 8. 2. Bratislava-N. Mesto 67-ročná

Pavol RAPANT
† 13. 2. Vrbové 85-ročný

Mária LADÁNYIOVÁ, rodená Šafarková
† 21. 2. Piešťany 81-ročná

Anna HAVRLENTOVÁ, rodená Böhmová
† 1. 3. Piešťany 92-ročná

Alžbeta DURCOVÁ, rodená Adamková
† 9. 3. Vrbové 89-ročná

Rudolf HANKOCI
† 10. 3. Vrbové 86-ročný

Stanislav TOMIŠ
† 10. 3. Piešťany 74-ročný

Vladislav VERČÍK
† 12. 3. Piešťany 73-ročný

Anna TRÚCHLA, rodená Čanecká
† 22. 3. Vrbové 69-ročná

PhDr. Jana DOBROVODSKÁ, rodená
Ducháčová

† 2. 4. Myjava 69-ročná
František HOLOVIČ

† 2. 4. Piešťany 67-ročný
Marek HEČKO

† 16. 4. Vrbové 41-ročný
Anna KOCHANOVÁ, rodená Mudráková

† 29. 4. Vrbové 87-ročná

Česť ich pamiatke!

�

Cirkus KellnersCirkus KellnersCirkus KellnersCirkus Kellners
Vrbové na futbalovom ihrisku

utorok 23. mája od 18.00 hod.
streda 24. mája od 18.00 hod.

Zábavné predstavenie, artisti, žongléri, Hulla hop,
kúzelník, klauni, lasershow. 

Pre malých divákov príde aj Elza a Olaf.

OZNAM. Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Vrbovom organizuje
z�príležitosti MDD PRE DETI DETSKÉHO DOMOVA V PEÈEÒADOCH ZBIERKU
nového, prípadne zachovalého a èistého letného šatstva, tiež hygienických
potrieb, hraèiek a potravín, ako sú: cestoviny, strukoviny, zaváraniny, ovocie,
zelenina a pod. Zbierka sa uskutoèní 31. mája 2017 v Dome kultúry od
14.00 do 16.00 hod., odkia¾ budú zozbierané predmety ihneï odvezené do
Detského domova v Peèeòadoch. ZO ÚŽS už vopred ïakuje ochotným dar-
com za to, že pomôžu de�om bez rodièov spríjemni� ich sviatok.

Letný detský táborLetný detský táborLetný detský táborLetný detský tábor
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska
vo�Vrbovom plánujú zorganizova� v�dòoch 17. - 21. júla

mestský�Letný detský tábor
so stravovaním, celodenným programom a výletmi.

Poplatok�30 €.
Podrobnejší program bude k dispozícii dodatočne.

Záujemcovia sa môžu hlásiť
na sekretariáte Mestského úradu vo Vrbovom.
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Vo štvrtok 27. apríla od 8.00 do 11.00 hodiny sa vo Vrbo-
vom v Dome kultúry  uskutoènila už po 4. krát prekrásna akcia
s cie¾om pomáha) ¾uïom, ktorí to potrebujú, ¾uïom, ktorí potre-
bujú najvzácnejšiu tekutinu na svete – ¾udskú krv. Uskutoènil sa
bezpríspevkový odber krvi pod názvom JARNÁ KVAPKA KRVI VO
VRBOVOM 2017!

„Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše
rozhodnutie darova) krv môže rozhodnú) aj o osude iného èlove-
ka a zachráni) mu tým to najvzácnejšie èo èlovek má – jeho ži-
vot. Sme tu pre vás, aby sme váš š¾achetný a krásny  èin po-
mohli uskutoèni). Urobíme maximum pre to, aby ste sa u nás
cítili dobre a po odbere krvi ste si mohli s pokojom a rados)ou
v�srdci poveda) – áno aj ja som pomohol, áno aj ja som pomo-
hol zachráni) ïalší ¾udský život! Ïakujeme Vám drahí darcovia!“
Tak takýmito krásnymi slovami privítala predsedníèka Miestne-
ho spolku Slovenského Èerveného kríža Vrbové Vierka SABOVÁ  
všetkých úèastníkov krásnej jarnej akcie darovania krvi, ktorá sa
uskutoènila za obetavej èinnosti všetkých èlenov výboru MsSÈK
Vrbové, zdravotníckeho personálu z hematologicko-transfúzneho
oddelenia  NTS SR v Trnave a podpory Mestského úradu Vrbo-
vé. Ïakujeme!

Tohtoroènej akcie darovania krvi vo Vrbovom sa zúèastnilo
spolu 35 bezpríspevkových darcov krvi, z toho bolo 5 prvodar-
cov, 14 žien, 21 mužov a rekordérom podujatia v BDK bol pán
Miroslav HALAMA z Vrbového, ktorý daroval vzácnu tekutinu už
po 56 x! Gratulujeme a ïakujeme všetkým zúèastneným! 

Organizovanie darovania krvi vo Vrbovom sa už stáva jednou
z pravidelných èinností MsSÈK Vrbové, ktoré zastrešuje hema-
tologicko-transfúzne oddelenie NTS SR v Trnave. Našou  úlohou
je neustále oslovova) a vychováva) budúcich darcov krvi, preto
sme pozvali na túto akciu aj detièky z MŠ zo Sídliska 9. mája,
ktoré sa s potešením pokochali poh¾adom na darcov krvi pri ich
úžasnej èinnosti – darovaní krvi. Detièky predškoláci v�poète 15

pod vedením pani uèite¾ky Zdenky HRABLOVEJ si po „exkurzii“
osladili svoj návštevný deò sladkos)ou a teplým èajom a dúfa-
me, že sa raz v budúcnosti stanú takisto darcami vzácnej tekuti-
ny – ¾udskej krvi. Naïalej chceme organizova) odbery krvi a oce-
òova) všetkých BDK za mnohonásobné darovanie krvi ako aj o-
ceòovanie prvodarcov bezpríspevkového darovania najvzácnejšej
tekutiny na svete – ¾udskej krvi.

Ešte raz ve¾ká vïaka všetkým úžasným ¾uïom a hrdinom,
ktorí túto krásnu akciu  poctili svojou prítomnos)ou a bezprís-
pevkovým darovaním vzácnej tekutiny – krvi! Ve¾ká vïaka v�me-
ne ¾udí, ktorí to potrebujú a budú potrebova)!

Nieèo o krvi
¼udská krv je nenahradite¾ná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú

úlohu: èervené krvinky prenášajú kyslík z p¾úc do celého tela, krvná
plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, ne-
odmyslite¾né pre obranyschopnos� organizmu. Biele krvinky chránia
èloveka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštièky zasa pomáhajú
pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozlièné prípravky, ktoré
sa používajú na lieèbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu mož-
no vyrobi� lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa
získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradi�. ¼udia s poruchou
zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý
svoj život.

Text a foto: Miroslav HALAMA, èlen VV MsSÈK Vrbové

Partia Vrbovèanov bola v závere apríla na výlete v�južných
Èechách. Za krásne zážitky, ktoré si odtia¾ odniesli a za doko-
nalý servis, úèastníci ïakujú organizátorovi poznávacieho zájaz-
du Jánovi Frajštákovi. 

MM

JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2017



strana 5 10/2017RBOVÉHOHV
LAS

Z rokovania mestského zastupite¾stva
Dokonèenie z 2. strany

Uznesenie MsZ è. 49/IV/2017

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 (RO č. 3) k 31. 3. 2017

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 3 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 417 664,00 18 016,94 4 435 680,94

 Kapitálové príjmy 152 000,00 152 000,00  152 000,00

 Finančné operácie príjmové 326 500,00 327 227,57  327 227,57

 Školstvo 51 000,00 51 000,00 51 000,00

 Príjmy spolu 4 932 600,00 4 947 891,57 18 016,94 4 965 908,51

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 361 123,00 14 924,00 2 376 047,00

 Kapitálové výdavky 691 000,00 691 000,00  691 000,00

 Finan. operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00  83 000,00

 Školstvo 1 688 689,00 1 812 768,57 3 092,94 1 815 861,51

 Výdavky spolu 4 932 600,00 4 947 891,57 18 016,94 4 965 908,51

Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* zdroj 41 EK 111 003 (výnos dane) +         3 092,94 * bežné výdavky školstvo zdroj 41 program 8.2 +     3 092,94

zdroj 111 EK  312 001 zo ŠR +       14 924,00 * program 12.3 zdroj 111 FK 10.2.0 EK 640 +   14 924,00

Uznesenie MsZ è. 50/IV/2017

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje rozpoètové opatrenie è. 4 (RO è. 4)

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 4 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 435 680,94 4 435 680,94

 Kapitálové príjmy 152 000,00 152 000,00 109 000,00 261 000,00

 Finančné operácie príjmové 326 500,00 327 227,57 327 227,57

 Školstvo 51 000,00 51 000,00 51 000,00

 Príjmy spolu 4 932 600,00 4 965 908,51 109 000,00 5 074 908,51

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 376 047,00 2 376 047,00

 Kapitálové výdavky 691 000,00 691 000,00 109 000,00 800 000,00

 Finan. operácie výdavkové 83 000,00 83 000,00 83 000,00

 Školstvo 1 688 689,00 1 815 861,51 1 815 861,51

 Výdavky spolu 4 932 600,00 4 965 908,51 109 000,00 5 074 908,51

Kapitálový príjmy (všetko zdroj  111) Eur Kapitálové výdavky Eur

* EK 322 001 (zo ŠR) +    109 000,00 * PR 5.1 zdroj 111 FK 03.1.0EK710 +         9 000,00 

* PR 10.3 zdroj 46 FK 08.2.0 EK 710 -         77 450,00

PR 11.1 zdroj 46 FK 06.2.0 EK 710 +        77 450,00

zdroj 111 FK 06.2.0 EK 710 +      100 000,00

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1                                                                                                                                                Zo zápisnice z
rokovania

Doplnil zveènenú trojicu
Naše kultúrne dedièstvo pomáhajú udržiava) aj antikvariáty. V ich

prípade ide totiž menej o podnikate¾skú ako o kultúrnu èinnos). Ale ani
ich prevádzkovate¾ov neobchádza smr). Zaznamenali sme, že nedávno
(7. apríla) náhle zomrel vo veku 45 rokov majite¾ antikvariátu v Trenèí-
ne, známy znalec starých kníh  Juraj Holúbek, bývalý poslanec tamoj-
šieho mestského zastupite¾stva.

Doplnil tak trojicu nebohých antikvariátnikov nášho okolia. V roku
2009 zomrel vo veku nedožitých 55 rokov Jozef Petko, od roku 1991
majite¾ antikvariátu v Trnave a v roku 2011 zomrel vo veku 72 rokov
Ing. Tibor Ïurák z Leopoldova, majite¾ tamojšieho najväèšieho antikva-
riátu v�strednej Európe. Èes� ich pamiatke!                                    -rb-

Spomienka po 30 rokoch
V Plaveckom Petri na Záhorí sa 22. apríla uskutoènila pietna

spomienka na tamojšieho rodáka kòaza Štefana Poláka, ktorý bol
pred tridsiatimi rokmi za nevyjasnených okolností v Borovciach beš-
tiálne zavraždený. Konala sa v deò jeho nedožitých 77. narodenín.
Slávnos) zaèala svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kaza-
te¾om bol borovský farár Patrik Katrinec. Pokraèovala na cintoríne
modlitbou pri hrobe a vyvrcholila priate¾ským posedením v�kultúr-
nom dome. Prvým kaplánskym miestom dp. Štefana Poláka bolo od
15. júla 1974 do 15. októbra 1979 Vrbové. Tu teda strávil vyše pä)
rokov zo svojho trinás)roèného kòazského úèinkovania.

-rb-
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3. mája sa vo Vrbovom uskutoènilo
po tretí raz nové podujatie - prijatie no-
vorodencov nášho mesta. Pozvaní boli
rodièia so svojimi ratoles�ami narodený-
mi v štvrtom štvr�roku 2016 a prvom
štvr�roku 2017. Úvod sa uskutoènil
v�mestskej knižnici, kde všetkých srdeè-
ne privítala primátorka mesta Dott. Mgr.
Ema Maggiová a kde si rodièia prevzali
finanèný príspevok od mesta. Potom sa
so svojimi de�mi presunuli na Ulicu 6. a-
príla a Sídlisko 9. mája, kde zasadili
stromèeky na pamiatku svojich novoro-
dencov:

1 Judita Dérová
2 Maximilián Dohnál
3 Peter Fiala
4 Andrej Filip
5 Filip Haòák
6 Klára Horòáková
7 Ema Kadleèíková
8 Amia Kubicová
9 Matúš Kunic
10 Liam Labuda
11 Simon Lietava
12 Alžbeta Lukáèová
13 Emily Madžová
14 Olívia Macháèová

15 Mateo Makara
16 Hugo Marikoviè
17 Aneta Puváková
18 Nataša Truchla
19 Jakub Tuhela
20 Emily Christína Unterholzer
21 Matias Vislocký
22 Tadeáš Vlnka
23 Patrik Karas
24 Erik Klèo
25 Zara Prievozníková
26 Anetta Šteruská

-rb-, PK

OCENENIE VRBOVÈANOV Z FESTIVALU
PALIÈKOVANEJ ÈIPKY V KRAKOVANOCH
„Vodný svet našimi oèami“ (na snímke) je názov sú)ažnej práce pa-

lièkárok, ktoré sa stretávajú každý piatok v Mestskej knižnici vo Vrbovom.
Poèas prvého májového víkendu sa so svojim spoloèným dielom umiestni-
li na Festivale palièkovanej èipky v Krakovanoch na druhom mieste v hla-
sovaní verejnosti a tiež získali mimoriadne ocenenie od organizátora festi-
valu OZ Bábence. Do sú)aže sa zapojili Nina Augustínová, Rebeka Dérová,
Sára Jobusová, Daniela Kellerová, Ema Kleinová, Sabína Konkušová, Eri-
ka Michalcová, Katarína Mitterová, Linda Petényiová, Ema a Martina Prie-
vozníkové a Zuzana Valovièová. Sme radi, že aj mladá generácia sa naïa-
lej snaží zachováva) tradície našich predkov.                                          

Privítanie novorodencov

Rodièia pri zápise do pamätnej knihy.
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V novembri 2016 sme vás informovali
o�aktivitách a podujatiach, ktoré naša škola ro-
bí v rámci roka èitate¾skej gramotnosti.  Usku-
toènili sme  nieko¾ko sprievodných aktivít, kto-
ré žiakom v rozvíjaní èitate¾skej gramotnosti
pomáhajú. Súèasne sa snažíme pestova) v�de-
)och èitate¾ské návyky a vzbudzova) záujem o
literatúru a èítanie. V novembri 2016 sme na-
vštívili knižný ve¾trh Bibliotéka, èo sme spojili
so  zážitkami z  premietania fantasy filmu. Tiež
sme stihli navštívi) divácky ve¾mi prí)ažlivé
predstavenie muzikálu Boyband. V�èitate¾ských
aktivitách  sme pokraèovali pri èítaní knihy Pet-
ra Karpinského, s ktorým sme sa osobne stret-
li na besede v Pieš)anoch.

O tom, že Rok rozvíjania èitate¾skej gra-
motnosti berieme skutoène vážne, svedèia
i�mnohé ïalšie aktivity, ktoré so žiakmi realizu-
jeme. Na hodinách SJL pracujeme s pracovný-
mi listami urèenými na precvièovanie èitate¾-
ských zruèností. Taktiež pokraèujeme v�tradícii
èitate¾ských denníkov, využívame mimoèítan-
kové èítanie i prezentácie žiakmi preèítaných
kníh. Zapojili sme sa do spoloèného èítania
rozprávok v rámci Medzinárodného dòa škol-
ských knižníc. Každoroène sa naši prváèikovia
zapisujú do Mestskej knižnice vo Vrbovom. Ve-
dieme deti  k tomu, aby knižnicu navštevovali
nielen s pani uèite¾kou, ale aj súkromne.

Najmä kultúrne, literárne a èitate¾ské po-
dujatia dominovali poèas celého apríla. Okrem
Noci s Andersenom  sa na zaèiatku mesiaca
uskutoènilo školské kolo sú)aže Hollého pa-
mätník, z ktorého postúpili žiaci do okresného
kola. V dòoch 10. a 11. apríla sme sa zúèast-
nili hneï nieko¾kých podujatí podporujúcich èi-
tate¾skú gramotnos) i kultúrny rozh¾ad žiakov.
V rámci Mesiaca detskej knihy besedovali dru-
háci, tretiaci a štvrtáci s Petrom Glockom, au-
torom detských kníh. V Elektrárni Pieš)any mali
možnos) štvrtáci a piataci stretnú) naraz nie-
ko¾ko autorov detských kníh. Zaujal ich nielen
domáci Braòo Jobus, ale aj Petra Džerengová-
Nagyová, Peter Karpinský, Roman Brat, Ján
Ulièiansky a Peter Glocko. Siedmaci a ôsmaci
sa v tom istom èase rozprávali s Danielom He-
vierom. Naši najmenší, prváci, druháci a tretia-
ci, vycestovali na divadelné predstavenie Ko-
cúr v èižmách, ktoré bolo nielen v slovenskom,
ale i v anglickom jazyku. Pravidelne prispieva-
me do literárnej sú)aže v tvorbe sci-fi poviedok
s názvom Keï si vymýš¾am a zapojili sme sa
tiež do literárnej sú)aže v prezentovaní vlastnej
básnickej tvorby Zimné mrazenie.

Zaèiatkom apríla sa uskutoènil v našej
škole zápis do 1. roèníka. Do vyzdobenej triedy
na prízemí prichádzali rodièia s de)mi plnými
oèakávania. Budúci prváci riešili rôzne úlohy
s�vyuèujúcimi 1. stupòa, absolvovali vstupný
rozhovor a po preukázaní svojej šikovnosti boli
odmenení darèekmi a pamätným listom. Už te-
raz sa tešíme na budúcich prváèikov. Zápisu
predchádzalo Testovanie 9, aj na základe kto-
rého budú žiaci prijímaní do stredných škôl a
my dúfame, že budú úspešní a podarí sa im
dosta) sa do škôl, ktoré si vybrali. Predve¾ko-
noèné obdobie sme uzavreli Ve¾konoènými trh-
mi, ktorých príprava i realizácia boli opä) ús-
pešné. Pod vedením triednych uèite¾ov, vlast-
noruène i s pomocou ochotných rodièov, pri-
pravili množstvo výrobkov s jarnou a ve¾konoè-
nou tematikou. Návštevníci si nakúpili ozdoby,
korbáèe i koláèe, obèerstvili sa v�školskej je-
dálni a znovu s nami prežili príjemné chvíle. 

Zo športových sú)aží v termíne Ve¾konoè-
ných trhov stojí za povšimnutie  Školský pohár
Coca-Cola vo futbale žiakov a  vybíjaná mlad-
ších žiaèok. Športu sa nebránili ani žiaci prvé-
ho stupòa. Od 19. do 28. apríla sa zúèastnili
plaveckého výcviku v plavárni v�Myjave. Druhá-
ci absolvovali základný a tretiaci zdokona¾ovací
výcvik, zároveò si precvièili plavecké zruènosti. 

V piatok 21. apríla sa uskutoènila vo Vese-
lom sú)až MIKRO 2017 zameraná na vedo-
mosti o Mikroregióne nad Holeškou, ktorý zdru-
žuje obce v okolí Vrbového a Pieš)an. Sú)ažili
3-èlenné družstvá, zastupovali príslušnú obec
alebo mesto. Našu školu a mesto reprezento-
vali žiaci 8. roèníka. 

Keïže si v sobotu 22. apríla ¾udia na ce-
lom svete pripomenuli Svetový deò Zeme, us-
kutoènili sa rôzne akcie zamerané na ochranu
životného prostredia. Zamerané boli  na zbiera-
nie odpadu, èistenie prírody a iné aktivity s cie-
¾om zvýšenia ekologického povedomia obyvate-
¾ov Slovenska. Do týchto aktivít sa zapojila aj
naša škola, a to dòa 25. apríla 2017, v uto-
rok. Po tretej vyuèovacej hodine  žiaci 8. roèní-
ka èistili okolie školy. Žiaci 5.-7. a 9. roèníka
èistili okolie priehrady Èerenec a štadióna
MFK. Svojou snahou prispeli ku skrášleniu a
k�ochrane životného prostredia v�okolí mesta
a�školy.

V prvej polovici mája sme takisto aktívni.
Keïže apríl je i mesiacom lesov, svojím spôso-
bom prispievame každoroène k ich ochrane.
Zber starého papiera sa nám podarilo zorgani-
zova) hneï od 3. mája, aby sme ušetrili stro-

my, ktoré sú pre nás dôležité. Okrem zberu pa-
piera však u nás dlhodobo fungujú rôzne zber-
né aktivity, vïaka ktorým uèíme deti chráni)
životné prostredie a recyklova) materiály. Ide
o�Recyklohry - použité baterky, zber drobných
elektrospotrebièov, zber žiariviek, použitého
oleja a zber tonerov. Na druhý deò bol prioritou
športovcov McDonald Cup, kde sa na majstrov-
stvách okresu v�malom futbale žiakov a žiaèok
zúèastnili aj naši žiaci. V utorok 9. mája sa na-
ši žiaci zúèastnili dopravnej sú)aže Na bicykli
bezpeène, kde obsadili vynikajúce 2. miesto.

V máji však nemáme v pláne len športové
aktivity. 5. mája prebehlo testovanie žiakov 4.
roèníka Komparo 4, v ktorom štvrtáci písali dva
testy: jeden z matematiky a všeobecných štu-
dijných predpokladov, druhý zo slovenského
jazyka, prírodovedy a vlastivedy.  V Základnej
škole v Drahovciach sa konalo okresné kolo
recitaènej sú)aže Štúrove a Hollého rétorické
Drahovce. Bystrík Klèo, žiak deviateho roèníka,
obsadil v silnej konkurencii krásne druhé mies-
to. V piatok 12. mája sme besedovali s Elenou
Elekovou o jej prvej knihe pre deti Môj brat ne-
má brata. 

Poèas uplynulých týždòov sme sa zapájali
do viacerých výtvarných sú)aží. V krajskom kole
sú)aže Biblia oèami detí, ktorá spája nábožen-
skú výchovu s výtvarnou výchovou,  obsadila
Barbora Karasová 3. miesto. Vo výchove k�¾ud-
ským právam sme sa výtvarnými prácami zapo-
jili do sú)aže Rodina a základné ¾udské práva.
Taktiež sme sú)ažili v ekologicko-výtvarne  
zameranej sú)aži Zelený svet i v�projekte
(Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta. Žiaci
prvého stupòa urobili množstvo aktivít v�pro-
jekte Hovorme o jedle.

Aktivity našich žiakov a pedagógov na za-
èiatku mája nekonèia. V druhom májovom týžd-
ni si naši tretiaci vyskúšali iný spôsob výuèby
v�Nízkych Tatrách, kde boli v škole v�prírode.
Naïalej sa venujeme sú)ažiam, športovým
i�kultúrnym podujatiam, plánujeme koncoroèné
výlety a exkurzie.

SB

Stále máme na našej ZŠ množstvo aktivít
Apríl bol v tomto školskom roku bohatý na rôzne podujatia. Hneï v prvom aprílo-

vom dni ostali žiaci prvého stupòa nocova� v škole, aby zažili zábavné podujatie Noc
s Andersenom. Èítali a pozerali sa rozprávky H. CH. Andersena, viac ako 100 detí sú-
�ažilo v rôznych hrách a sú�ažiach. Tvorivé èítanie, projekty o autorovi i sú�aže boli
zaujímavé, deti úspešné a každý z úèastníkov bol odmenený pamätným listom.
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IV. liga SZ futbal 
25. kolo

MFK Vrbové – Trenèanské Stankovce 3:0
(2:0)

Po dobrom výkone
ví�azstvo o triedu

29. apríla chcelo Vrbové doma nadviazať na
výkon z minulého kola a pretrhnúť streleckú
smolu. Zápas začali lepšie domáci a hneď
v prvej minúte stopér Vlado naskočil na cen-
ter od Blaška a otvoril skóre zápasu. Obe
mužstvá hrali otvorený futbal a bolo sa stále
načo pozerať. V 28. min. urobil brankár hostí
hrubú chybu a domáci Blaško do prázdnej
brány zvýšil na 2:0. Do konca prvého polča-
su mali sľubné akcie aj hostia, ale domáca
obrana s brankárom sa nenechala prekvapiť.
Aj začiatok druhého polčasu patril domácim,
keď po najkrajšej akcii zápasu, Igor Zelenay
odvážne vyhral súboj s obranou hostí a ná-
sledne zacentroval loptu, ktorú domáci kapi-
tán Tomáš Gažík upratal na 3:0. Aj naďalej
sa hral dobrý, technický a behavý futbal, bo-
lo sa načo pozerať. Odmenou bol potlesk di-
vákov. Svojim výkonom a dobrou, bojovnou
hrou s prehľadom domáci dotiahli zápas do
víťazného konca. Ostáva veriť, že pretrhli
streleckú smolu a budú pokračovať v dob-
rých výkonoch aj v nasledujúcich zápasoch.
 
Zostava MFK : Grežo-Ďuračka, Verchola,
Vlado (58. Michálek), Strecký, Lackovič,
T. Gažík, Sumer, Majgot (61. Spál),  Blaško
(77. Matejka), Zelenay, tréner A. Adamčík.  

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

Pocta Štefánikovi
6. mája sa na Bradle uskutoènila spomienková slávnos) pri príležitosti 98. výro-

èia tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika za úèasti predstavite¾ov nášho
verejného života a zahranièných hosti. Ministerstvo obrany, ktoré patrilo k hlavným
organizátorom, zabezpeèilo èestnú stráž, vojenskú hudbu a prelety stíhacích lietadiel.
Vrbové na nej zastupovala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová (na snímke
pri kladení vencov).

Na podujatí sa zúèastnili aj viacerí Vrbovèania. Niektorí prišli autobusom, ktorý
tam vypravila Miestna organizácia Slovenskej národnej strany vo Vrbovom v�spolu-
práci s mestom Vrbové. Iní prišli individuálne. Našli sa aj vytrvalci, ktorí prišli pešo
v�rámci pochodu, ktorý bol organizovaný z Lanèára.

-rb-, foto: Mária MADŽOVÁ

Stavanie mája
Ani nepriaznivé poèasie, ktoré 28. apríla vládlo vo Vrbovom, neprekazilo tradièné

stavanie mája. S úderom 16.00 hodiny ho pracovníci útvaru Miestneho hospodárstva
Mestského úradu vo Vrbovom vztýèili v centre mesta pri šikmej veži (na snímke v¾a-
vo). Je dekorovaný pestrofarebnými stuhami a štátnou vlajkou Slovenskej republiky.
Podujatie sprevádzalo koncertovanie dychovej hudby Vrbovanka pod vedením kapelní-
ka Miroslava Lagu.

-rb-, PK


