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Prvým tohtoroèným
Vrbovèanom�je�Maximilián Dohnál

Prvým obèanom Vrbového roku 2017 sa stal Maximilián Dohnál. Die!atko sa narodilo v pieš!anskej pôrodnici v pondelok
2.�januára o�13.18 h rodièom Hane a Martinovi Dohnálovcom. Matka je rodená Vrbovèanka, za slobodna sa volala Miklíková,
pôsobí ako pedagogièka na Základnej škole na Komenského ulici vo Vrbovom. Otec pochádza z Chtelnice, je IT obchodníkom
v�Bratislave.  

Chlapèek pri pôrode vážil 2 550 g, meral 48 centimetrov. Na svet mu pomohli MUDr. Michaela Kelemenová a MUDr. Ján Ka-
raba. Keïže Maximilián je prvorodeným die!a!om Dohnálovcov, rados! v rodine je obrovská. 

Mladej rodinke prajeme ve¾a zdravia, radosti a š!astný domov v novom spoloènom hniezdoèku, ktoré si pripravili.
V. D.

VRBOVSKÁ ŠTATISTIKA
Pod¾a centrálnej evidencie obyvate¾stva bolo vo Vrbovom k 31. decembru 2016 prihlásených na trvalý pobyt

5870 obyvate¾ov, kým o rok skôr 5940 obyvate¾ov. V�roku 2016 sa na trvalý pobyt v našom meste prihlásilo 68
osôb a 128 osôb sa z�neho odhlásilo. Narodilo sa 49 Vrbovèanov a zomrelo 59.

JD/¼B
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Dòa 14. januára sa konala Výroèná èlen-
ská schôdza DHZ Vrbové. Rokovanie sa nieslo
v slávnostnom duchu. Program rokovania ob-
sahoval obšírnu správu o�èinnosti DHZ v jed-
notlivých oblastiach ako zásahovej, preventív-
nej, o spolupráci s�mládežou, výcvikovej a
správu o�hospodárení a úèasti mužov, žien a
detí na sú8ažiach v hasièskom športe.

Keïže sa skonèilo volebné obdobie dote-
rajším funkcionárom vo vedení DHZ, jedným
z�hlavných bodov bola vo¾ba nového vedenia.
Zmena nastala na poste predsedu DHZ Vrbo-
vé. Po trinástich rokoch vystriedal vo vedení or-
ganizácie Viliama Boora doterajší podpredseda
Ing. Filip Gono. V súèasnosti tvorí výbor 12 èle-
nov.

Medzi zúèastnenými hos8ami boli: JUDr.
Štefan Kubík – viceprimátor mesta, Ing. Marta
Bartošová – predsedníèka ÚV DPO SR okresov
Pieš8any a Hlohovec, Ing. Marián Šiška – ú-
zemný velite¾ okresov Pieš8any a Hlohovec, èle-
novia Komisie DHZ a verejného poriadku pri
MsZ Ing. ¼ubomír Šteruský, Mgr. Marián Šmac-
ho a Mgr. Miroslav Šandrik.

Výbor DHZ pozval na svoje zasadnutie aj
bývalých èlenov DHZ a pri príležitosti ich život-
ného jubilea im odovzdal pozdravné listy a kyti-
cu kvetov. Konkrétne šlo o Jozefa Sedláèka
(75 rokov) a Karola Krá¾a (80 rokov). 

Ïalším oceneným za pomoc pri záchrane
sochy sv. Floriána vo Vrbovom bol Ing. ¼ubomír
Šteruský. 

Po bohatej diskusii, v ktorej odzneli slová
vïaky za vykonanú prácu v hodnotenom období
si hostia zaspomínali na historické udalosti a
humorné príhody zo života hasièov. 

V závere programu bol premietnutý amatérsky
film z osláv storoènice DHZ Vrbové. 

Po oficiálnej èasti bolo pre prítomných pri-
pravené posedenie s obèerstvením.

DHZ Vrbové, ako vyplynulo z obsahu roko-
vania, je dostatoènou zárukou bezpeènosti
v�ochrane pred požiarmi nielen pre našich spo-
luobèanov, ale je aj pravou rukou pri zásahoch
pieš8anských profesionálov pre okolité obce.
Vážme si ich prácu a podporujme ich v aktivi-
tách.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ, DHZ Vrbové

Hasièi DHZ Vrbové bilancovali

Návrh Zadania
Územného�plánu�mesta Vrbové

Mesto Vrbové, obstarávate¾ Územnoplánovacej dokumentácie mesta Vrbové na základe
§20 zákona è.50/1976 Zb.- Stavebného zákona v znení neskorších predpisov, oznamuje ob-
èanom a širokej verejnosti, že  od 17. januára 2017 do 16. februára 2017 je návrh Zadania
Územného plánu mesta  (ÚPN-M) Vrbové vystavený na verejné nahliadnutie na Mestskom
úrade Vrbové, Útvare výstavby, rozvoja a ŽP, denne v pracovných hodinách a na internetovej
stránke www.vrbove.sk. Verejnos8 je oprávnená poda8 pripomienky k návrhu zadania písom-
ne na Mestskom úrade vo Vrbovom  do 16. februára 2017, t. j. do 30 dní odo dòa oznámenia
o�vystavení dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne
sa v zmysle zák. è. 50/1976 Zb. neprihliada.

Prerokovanie návrhu zadania je orientované  predovšetkým na oboznámenie úèastníkov
prerokovania s cie¾mi a požiadavkami, ktoré bude rieši8 obstarávaný Územný plán mesta Vrbo-
vé, s formou, rozsahom a obsahom  spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Kontakt:
- Ing. Gabriela Valová, vedúca Útvaru výstavby, rozvoja a ŽP Mestského úradu Vrbové, tel.:

033/73 506 42, mobil: 0915 769 375, e-mail: vystavba1@vrbove.sk
- Ing. arch. Marianna Bogyová – poverená obstarávaním ÚPN-M Vrbové, 
  tel. 033/76 288 10,  mobil: 0905 643 581 e-mail: aabp@aabp.sk 
  

PINDŽERLO PO 25. RAZ
5. januára o 17. hodine a 17. minúte sa

v�mestskom kultúrnom zariadení - Kúrii Mórica
Beòovského vo Vrbovom zaèali už 25. majstrov-
stvá sveta a vesmíru v stolovej hre Pindžerlo.
Zúèastnilo sa ich pätnás8 sú8ažiacich nielen
z�Vrbového, ale aj z�Holíèa, Maduníc a Malže-
níc. Ví8azom sa stal Andrej B. Jobus nasledova-
ný Romanom Ví8azoslavom Klèom a Tomášom
Ïurišom. Štvrtú prieèku obsadil Rastislav Jobus
a piatu René Neodolatelislav Just.

-rb-
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Upozornenie pre
prevádzkovate¾ov MZZO

Mesto Vrbové upozoròuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré sú prevádzkovate¾mi malého zdroja zneèistenia ovzdušia, že sú na zákla-
de platného VZN mesta Vrbové è. 7/2012 povinné do 15. februára 2017 oznámi8 na Mestský
úrad - Útvar výstavby, územného rozvoja a životného prostredia údaje o ve¾kosti zdroja  a o
množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku 2016.

Poplatková ani oznamovacia povinnos8 sa nevz8ahuje pod¾a VZN na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách urèených

na individuálnu rekreáciu, pokia¾ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje mesto.
Tlaèivo je možné vyzdvihnú8 si na MsÚ - Útvar výstavby, ÚR, dopravy a životného prostre-

dia alebo si ho stiahnu8 z internetovej stránky mesta Vrbové (www.vrbove.sk › Pre obèana ›
Tlaèivá na stiahnutie › Oznámenie mzzo)

Možnos! získa! peniaze
na�verejnú angažovanos!

Trnavský samosprávny kraj zverejnil výzvy, na základe ktorých je možné žiada8 na rok 2017 do-
tácie na aktivity spojené s verejnou angažovanos8ou. 
Ide o výzvu Trnavského samosprávneho kraja:

è. 1/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora kultúrnych a u-
meleckých aktivít v roku 2017“,

è. 2/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora mládežníckych
aktivít v roku 2017“,

è. 3/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zamera-
ných na pomoc pre sociálne odkázaných obèanov“,

è. 4/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia a pre-
vencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“

a è. 5/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora športových
aktivít pre všetkých v roku 2017“.

Viac informácií, ako aj príslušné formuláre, nájdete na:
https://www.trnava-vuc.sk/menu-vlavo-dokumenty-a-vyzvy

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doruèi8 Úradu Trnavského samosprávneho kraja
najneskôr dòa 9. februára 2017.                                                                                -rb-

Dotácie od mesta
Upozoròujeme verejnos8, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové

è.�4/2016 môžu fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby žiada8 o�poskytnutie dotácie
z�rozpoètu mesta Vrbové.

Dotácie môžu by8 poskytnuté na všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešné
alebo verejnoprospešné úèely v zmysle zákona najmä v oblastiach: a) školskej a vzdelávacej,
b) športovej, duchovnej a kultúrnej, c) zdravotnej a sociálnej, d) ekologickej, e) ¾udských práv
a iných humanitných cie¾ov, f) investiènej pri verejnoprospešnom charaktere.

Žiadate¾ predkladá Mestskému úradu písomnú žiados8 o poskytnutie dotácie na príslušný
kalendárny rok obvykle do 31. januára. Náležitosti žiadosti o dotáciu ako aj podrobnejšie in-
formácie sú obsiahnuté vo VZN mesta Vrbové è. 4/2016, ktoré je zverejnené v Hlase Vrbové-
ho è. 3/2016 (s. 4 - 6) a na webovej stránke mesta:

http://www.vrbove.sk/samosprava/vseobecne-zavazne-nariadenia/.

Tichá spomienka na J. Juríèka
V mene Miest-

nej organizácie
SNS vo Vrbovom
vyslovujeme hlbo-
ký žia¾ a ¾útos8 nad
skonom nášho
priate¾a, predsedu
MO SNS.

Juraj Juríèek
(na snímke prvý
v¾avo) bol èlenom
SNS od 8. júna
1991. Dlhé roky
vykonával funkciu predsedu našej organizácie. Bol èlovek priamy a muž èinu. Srdcom i dušou
národniar. I na- priek svojím zdravotným 8ažkostiam bol do posledných dní svojho života stále
aktívny. Zaujímal sa o verejný život v meste, organizoval a zúèastòoval sa rôznych podujatí a
bol tým pra- vým reprezentantom SNS. Patriènou mierou prispel k zriadeniu strednej školy vo
Vrbovom – Gymnázia J. B. Magina.

Odchodom J. Juríèka utrpela naša MO SNS ve¾kú ranu, ktorá nás bolí a ešte dlho bolie8
bude. V našich spomienkach však vždy zostane ako èlovek s ve¾kým È.

Èes� jeho pamiatke.                                        Za MO SNS Vrbové, podpredseda L. BAHN

OZNAM PRE
DAÒOVNÍKOV /
POPLATNÍKOV

Termín na podanie daòového priznania
/ ohlásenia k poplatku za komunálny od-
pad – do 31. januára 2017:

* platí pre daòovníkov, ktorým v roku
2016 vznikla, resp. zanikla daòová povin-
nos8 k dani z nehnute¾nosti (kúpa, predaj,
darovanie). Neskoršie podanie je pod¾a
zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní
sankcionované,

* platí pre poplatníkov, ktorí chcú od-
pusti8 poplatok za komunálny odpad na ce-
lý rok 2017.

Mgr. Helena URBANOVÁ, vedúca
ekonomického útvaru MsÚ Vrbové

Sľúbili si vernosť 
v októbri až decembri 2016

Srdečne blahoželáme!

V rím.-kat. kostole vo Vrbovom

1. 10. Boris Kováè,
Radošina

Mária Remišová, 
Vrbové

15. 10. Daniel Sýkora,
Pieš!any

Adriana Fidlerová, 
Vrbové

29. 10. Jozef Žažo,
Vrbové

Mgr. Dominika Sabová,
Rohožník

V rím.-kat. kostole v Šterusoch

3. 12. Ladislav Kollár,
Vrbové

Anna Bandíková,
Vrbové

Na Matri čnom úrade vo Vrbovom

1. 10. Pavol Petlák,
Trnava

Zuzana Marušicová,
Vrbové

1. 10. Ing. Miroslav Blatnický,
PhD., Vrbové

Ing. Mária Štauderová,
Vrbové

 Vrbovčania 
 narodení
v nobembri až decembri 2016

Andrej FILIP 24. novembra Myjava
Tadeáš VLNKA 25. novembra Trenčín
Olivia MACHÁÈOVÁ 30. novembra Piešťany
Judita DÉROVÁ 3. decembra Piešťany
Aneta PUVÁKOVÁ 8. decembra Piešťany

Vitajte medzi nami!
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Nesprávna tvorba pomenovaní miest
a obcí vo funkcii orgánov v podobe Mes-
to Vrbové nevyplýva zo zákonov. Je iba
dôsledkom ich nesprávnej interpretácie. 

Svedèí o tom napríklad text z meto-
dického usmernenia Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR o vydávaní
záväzných stanovísk obcí ako dotknutých
orgánov v správnych konaniach pod¾a sta-
vebného zákona, z ktorého citujeme: 

„Pod¾a ustanovenia § 140a ods. 1
písm. b) stavebného zákona obec na ú-
èely správnych konaní plní tiež funkciu
dotknutého orgánu oprávneného vydáva8
záväzné stanoviská pod¾a stavebného zá-
kona, a to za podmienky, že obec nie je
stavebným úradom  pod¾a tohto zákona  
a konanie sa týka stavby alebo pozemku
na jej území. Prièom v zmysle § 140a
ods. 2 na území hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislava a mesta Koši-
ce sú dotknutými orgánmi mestské èasti,
ak pod¾a Štatútu hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy vykonáva kom-
petencie stavebného úradu hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava alebo
pod¾a Štatútu mesta Košice kompetencie
stavebného úradu vykonáva mesto Koši-
ce. Ak kompetencie stavebného úradu
vykonáva mestská èas8, dotknutým orgá-

nom je hlavné mesto Slovenskej republi-
ky Bratislava alebo mesto Košice.“ 

Ako vidno, v citovanom texte sa ani
v�prípade pomenovania samosprávnych
orgánov nepíše slovo mesto ani spojenie
hlavné mesto SR s ve¾kým zaèiatoèným
písmenom.

 Platí: V spojeniach typu mesto Vrbo-
vé a obec Šípkové treba písa! slová
mesto a obec s malým zaèiatoèným pís-
menom bez oh¾adu na to, èi sa ním po-
menúva mesto a obec ako geografický
objekt alebo ako orgán samosprávy.
S�ve¾kým zaèiatoèným písmenom je nále-
žité písa8 takéto spojenia iba na zaèiatku
textu, napríklad v záhlaví listu, na zaèiat-
ku nápisu na úradnej peèiatke a pod.

Spracované na základe materiálu Ja-
zykovedného ústavu ¼udovíta Štúra a na
základe konzultácie s Jazykovou porad-
òou.

Ako sa má písa! názov mesta
Pri názvoch sídel a ich èastí sú pod¾a Pravidiel slovenského pravopi-

su slová ako mesto, obec èi mestská èas! iba druhové oznaèenia, kto-
ré nie sú súèas!ou vlastného mena. Snaha písa! názvy právnych sub-
jektov (právnických osôb) typu Mesto Vrbové, Hlavné mesto Bratisla-
va, ale aj Obec Šípkové èi Mestská èas! Bratislava-Ružinov s�ve¾kým
zaèiatoèným písmenom vniesla chaos do písania podstatných mien
mesto a obec, ako aj do písania názvov sídelných objektov. 
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TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
v meste Vrbové od 1. januára 2017

Mesto Vrbové v uplynulom období prešlo na zber odpadov
v�zmysle nového zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch, kde sme
v II. polroku 2016 nastavovali systém zberu komunálneho, ale
hlavne separovaného odpadu. Posilnili sme poèty kontajnerov
na separovaný odpad a zabezpeèili sme na prelome rokov
zmluvné dohody, ktoré boli potrebné na skvalitnenie služieb
zabezpeèujúcich vývoz separovaného odpadu v meste. Zmluvné
dohody boli podpísané s Organizáciou zabezpeèujúcou vývoz
(ïalej len „OZV“), v našom prípade firmou Envi-Pak, ktorá finan-
cuje prostredníctvom výrobcov zber separovaného odpadu (sklo,
papier, plasty, tetrapaky a kovy) a firmou Márius Pedersen, kto-
rá zabezpeèuje samotný vývoz komunálneho aj separovaného
odpadu. Okrem uvedeného máme v meste zavedený zber staré-
ho šatstva a v roku 2016 sme zaviedli aj zber použitého jedlého
oleja. 

V I. polroku 2017 termíny zberu komunálneho odpadu zostá-
vajú nezmenené. Termíny zberu separovaného odpadu v I. polro-
ku 2017 sú uvedené ïalej v èlánku. Termíny zberu separova-
ných odpadov nám bude firma Márius Pedersen predklada:
v�polroèných intervaloch, o èom budeme obèanov vždy dopredu
informova: v Hlase Vrbového, na webových stránkach mesta,
ale aj prostredníctvom letákov doruèovaných prostredníctvom
Slovenskej pošty, ktoré budú všetkým obèanom doruèené do
každej domácnosti. 

Chcem upozorni: obèanov na malú zmenu, ktorú sme museli opravi:
pri zbere separovaného odpadu oproti už publikovanej správe v Hlase
Vrbového zo dòa 13. januára 2017.

Tak ako doteraz, aj naïalej je potrebné, aby sa obèania postupne
oboznamovali s novými pravidlami, ktoré priniesol nový zákon o odpa-
doch od 1. júla 2016. Aj v ïalšom období budeme vykonáva: osvetu
prostredníctvom Hlasu Vrbového, ale aj letákovým spôsobom. Chceme
znova poprosi: všetkých obyvate¾ov Vrbového o pristúpenie k tejto pro-
blematike serióznym spôsobom, a to hlavne z dôvodu, že zber separo-
vaných odpadov bude financovaný prostredníctvom Organizácie zabez-
peèujúcej vývoz, to znamená, že táto organizácia bude plati: mestu vý-
voz a zber separovaných odpadov. Podmienkou tohto financovania je èo
najèistejšie vyseparovaný jednotlivý odpad. Keï bude tento odpad po-
miešaný, napr. medzi sklom bude papier alebo medzi plastmi sklo atï.
bude tento odpad považovaný za komunálny odpad (èiže pôjde na sklád-
ku) a budeme zaò musie: zaplati: z mestskej kasy. 

Náklady na zber komunálnych aj separovaných odpadov sa vo všeo-
becnosti stále zvyšujú, zatia¾ sa nám prijatými opatreniami podarilo ce-
nu stabilizova: na doteraz schválenej úrovni mestským zastupite¾stvom.
Ak by sa nám v budúcnosti spoloène nepodarilo zabezpeèi: èo najväèšie
separovanie, tak bude musie: mesto pristúpi: aj k�nepopulárnym opat-
reniam, t. j. zvyšovanie cien za vývoz komunálnych odpadov v meste Vr-
bové. Zber triedeného odpadu v roku 2017 bude realizovaný nasledov-
ne.

Organizácia vývozu separátu – PLASTY - bude zabezpeèo-
vaná dvojakým spôsobom, vývoz plastov zo zberových stojísk
na sídliskách a vývoz plastov z rodinných domov:

Plasty - vývoz zo stojísk na sídliskách
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy na sídliskách.
Druh nádoby: žlté plastové 1�100-litrové kontajnery pre bytové do-

my na sídliskách.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, f¾aše od nápojov v stlaèenom stave,

kozmetických a èistiacich prípravkov, prepravky fliaš, tégliky od jogurtov,
hraèky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky
z kozmetiky a potravín...

Nezbiera sa: obaly zneèistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo zneèistené plasty, podlahové krytiny, gu-
ma, molitan a pod.

Termíny zberu plastov zo stojísk na sídliskách v I. polroku 2017:  
január - 16. pondelok
február - 13. pondelok
marec - 13. pondelok
apríl - 10. pondelok
máj - 8. pondelok

jún - 5. pondelok
júl - 3. pondelok
júl - 31. pondelok

Plasty prosím uklada: vždy v stlaèenom stave z dôvodu zvýšenia
objemnej kapacity kontajnerov, ktoré sa budú zbera: do 1�100-litrových
plastových kontajnerov žltej farby, (všetky kontajnery budú preh¾adne o-
znaèené) prosíme týmto obèanov, aby vytriedené plasty odkladali do
uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci urèených
zberových stojísk, ktorých je v meste 61 ks:

Plasty – vývoz z rodinných domov
Interval vývozu: 1x za 6 týždòov pre rodinné domy.
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre rodinné domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, f¾aše od nápojov v stlaèenom stave,

kozmetických a èistiacich prípravkov, prepravky fliaš, tégliky od jogurtov,
hraèky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné

plastové nádobky z kozmetiky a potravín...
Nezbiera sa: obaly zneèistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové

kombinované materiály, hrubo zneèistené plasty, podlahové krytiny, gu-
ma, molitan a pod. ...

Termíny zberu plastov z rodinných domov v I. polroku 2017:
január - 30. pondelok

február - - -   
marec - 13. pondelok
apríl - 24. pondelok

máj - - -
jún - 5. pondelok
júl - 17. pondelok

Plasty prosím uklada: vždy v stlaèenom stave z dôvodu zvýšenia ob-
jemnej kapacity vriec, ktoré sa budú zbera: do 120-litrových vriec, prosí-
me týmto obèanov, aby vytriedené plasty vždy v deò vývozu pod¾a har-
monogramu vyložili pred svoje domy, nové prázdne vrecia budú dodané
do domácnosti pri zbere (vymenených vriec bude to¾ko, ko¾ko bude odo-
vzdaných naplnených vriec, t. j. keï vyseparujete dve vrecia, tak vám
budú pri zbere do ïalšieho zberového obdobia poskytnuté dve vrecia a
pod.).

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského - Gymnázium 1

Bernolákova 3

gen. M. R. Štefánika 2

gen. M. R. Štefánika - Vetes 1

Hollého 3

Hrabinská 2

Hviezdoslavova - 18-bytovka 2

Komenského - II. ZŠ 1

Sadová + Chirosan + MsÚ byty 4

Námestie J. Emanuela 2

P. Jantauscha - kláštor 1

Sídlisko SNP 5

Sídlisko 9. mája + Auto City 8

Sietna - Semikron 2

Sídlisko 6. apríla 13

J. Zigmundíka 1

Súkennícka 3

Školská + I. ZŠ 3

Športová - štadión 1

Semenárska - firma Filson 1

Šteruská cesta - firma Tyros 1

Hoštáky 1
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Sklo
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy aj rodinné domy,

ako aj formou školského zberu.
Druh nádoby: zelené plastové 1�100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: sklené f¾aše, okná, poháre od zaváranín a iné sklené

nádoby, všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané...
Nezbiera sa: zneèistené sklenené f¾aše a nádoby – neèistoty nesmú

obsahova: (piesok, uhlie, kovy, cement, drevo, kožu, gumu, papier a
iné.), kovové a plastové uzávery fliaš, sklá vystužené drôtom, žiarivky,
porcelán...

Termíny zberu skla v I. polroku 2017:    
január - 16. pondelok
február - 13. pondelok
marec - 13. pondelok
apríl - 10. pondelok
máj - 8. pondelok 
jún - 5. pondelok
júl - 3. pondelok
júl - 31. pondelok

Zberové sklo sa bude zbera: do 1�100-litrových plastových kontajne-
rov zelenej farby, (všetky kontajnery budú preh¾adne oznaèené) prosíme
týmto obèanov, aby vytriedené sklo odkladali do uvedených kontajnerov
na týchto zberových miestach v rámci urèených zberových stojísk, kto-
rých je v meste 51 ks:

Papier
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy a rodinné domy,

ako aj formou školského zberu.
Druh nádoby: modré plastové 1�100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: noviny, èasopisy, brožúry, cenníky, zošity, knihy, listy,

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, vlnitá lepenka, papierové
škatule, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, poh¾adnice, baliaci pa-
pier, adresáre, telefónne zoznamy...

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
(tzv. tetrapaky), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne zne-
èistený èi mastný papier, kopírovací papier, pergamenový, asfaltový,
dechtový papier, brúsny, mastný, lakovaný, napustený papier a lepenka,
hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky
z dierovaèiek...

Termíny zberu papiera v I. polroku 2017:     

január - 2. pondelok
január - 30. pondelok
február - 27. pondelok
marec - 27. pondelok
apríl - 24. pondelok
máj - 22. pondelok 
jún - 19. pondelok
júl - 17. pondelok

Zberový papier sa bude zbera: do 1�100-litrových plastových kontaj-
nerov modrej farby, (všetky kontajnery budú preh¾adne oznaèené) prosí-
me týmto obèanov, aby vytriedený papier odkladali do kontajnerov na
týchto zberových miestach v rámci urèených zberových stojísk, ktorých je
v meste 73 ks:

Kovy a kovové obaly
Interval vývozu: 4x za rok pre bytové domy aj rodinné domy.
Druh nádoby: èervené plastové 1�100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov, konzervy z kompótov a potravín,

kovové výrobky a súèiastky, železo, hliník a pod.
Nezbiera sa: zneèistené kovy a kovové obaly, tetrapakové obaly,

ve¾ké a :ažké kovové èasti, ktoré môžu poškodi: nádobu, kovové obaly
od nebezpeèných látok, farieb, sprejov a pod.

Termíny zberu kovov a kovových obalov v I. polroku 2017:
január - - -

február - 10. piatok
marec - - -
apríl - - -
máj - - - 

jún 2. piatok
júl 28. piatok

Zberový kov a kovové obaly sa budú zbera: do 1�100-litrových plas-
tových kontajnerov èervenej farby (všetky kontajnery budú preh¾adne o-
znaèené). Prosíme týmto obèanov, aby vytriedené kovy odkladali do uve-
dených kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci urèených zbe-
rových stojísk, ktorých je v meste 19 ks:

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského 1

Bernolákova 3

gen. M. R. Štefánika 1

gen. M. R. Štefánika - Vetes 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Hviezdoslavova - 18-bytovka 2

Komenského II. ZŠ 1

Kopanièky 1

Námestie Jozefa Emanuela 2

Novoutvorená 1

Oslobodenia 1

Po¾ná 1

P. Jantauscha - kláštor 1

Sadova + Chirosan + MsÚ byty 2

Sídlisko 9. mája 6

Sídlisko 6. apríla 8

Sídlisko SNP 3

Ulica Jána Zigmundíka 1

Slovanská 1

Sietna - Semikron 1

Súkennícka 3

Školská + I. ZŠ 2

Vinohradnícka 3

Sietna 2

Ulica Počet kontajnerov
M. A. Beòovského - Gymnázium 1

Bernolákova 4

gen. M. R. Štefánika 2

gen. M. R. Štefánika - Vetes 1

Hollého 2

Hoštáky 2

Hrabinská 2

Hviezdoslavova - 18-bytovka 2

Komenského II. ZŠ 1

Kopanièky 1

Námestie Jozefa Emanuela 2

Novoutvorená 1

Oslobodenia 1

Po¾ná 1

P. Jantauscha - kláštor 1

Sadova + Chirosan + MsÚ byty 4

Sídlisko 9. mája 9

Sídlisko 6. apríla 13

Sídlisko SNP 5

Ulica Jána Zigmundíka 1

Slovanská 2

Súkennícka 3

Školská I. + I. ZŠ 3

Pieš:anská 1

Vinohradnícka 4

Sietna 2

Sietna - Semikron 1

Semenárska - firma Filson 1
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Tetrapaky príp. ostatné viacvrstvové
kombinované obaly

Interval vývozu: 10x za rok pre bytové domy aj rodinné domy.
Druh nádoby: oranžové plastové 1�100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kompozitné obaly, obaly

s džúsov, mlieka, smotany, vína a iné obaly s oznaèením C/PAP...
Nezbiera sa: zneèistené obaly a ostatné viacvrstvové kompozitné

obaly rôznymi surovinami...

Termíny zberu tetrapakov v I. polroku 2017:
január  - - -

február - 22. streda
marec - - -

apríl - 19. streda
máj - 17. streda 
jún - 14. streda
júl - 12. streda

Tetrapaky sa budú zbera: do 1�100-litrových plastových kontajnerov
oranžovej farby (všetky kontajnery budú preh¾adne oznaèené). Prosíme
týmto obèanov, aby vytriedené tetrapaky odkladali do uvedených kontaj-
nerov na týchto zberových miestach v rámci urèených zberových stojísk,
ktorých je v meste 28 ks:

Nepotrebný textil
Interval vývozu: pod¾a potreby 
Druh nádoby: biele kovové kontajnery.
Zbiera sa: všetky druhy šatstva a pod.
Nezbiera sa: zneèistené šatstvo...
Nepotrebný textil sa zberá do kovových kontajnerov bielej farby,

(všetky kontajnery budú preh¾adne oznaèené). Prosíme týmto obèanov,
aby vytriedený nepotrebný textil odkladali do uvedených kontajnerov na
týchto zberových miestach v rámci urèených zberových stojísk, ktorých je
v meste 15 ks:

Ako ïalšia novinka bol od 15. augusta 2016 v našom meste zave-
dený bezplatný zber použitého jedlého oleja, ktorý sa doteraz zberal len
na I. ZŠ vo Vrbovom. Prosíme obèanov oboznámi: sa s podmienkami
zberu, ktorý je vykonávaný centrálne na zbernom dvore mesta Vrbové pre
všetkých obèanov – teda z rodinných domov aj z bytoviek. Odberate¾ po-
užitého jedlého oleja zabezpeèil mestu prázdne umelohmotné bandasky,
ktoré bude možné si na zbernom dvore zapožièa: a potom naplnené do-
nies: na výmenu za prázdnu bandasku alebo obèania donesú použitý
olej vo vlastných nádobách a na zbernom dvore bude odobratý - preliati
do našich prázdnych nádob.

Zber použitého jedlého oleja a tukov
Interval vývozu: pod¾a potreby a naplnenia zberových kapacít
Druh nádoby:  umelohmotné bandasky
Zbiera sa: použitý jedlý olej po varení a tuky   
Nezbiera sa: zneèistený olej zvyškami jedla, žiadny iný olej okrem

jedlého...

V mesiaci máj 2016 bolo prijaté MsZ VZN è. 7/2016 o odpadoch,
v�ktorom bola riešená aj problematika zberového objemového odpadu
a�drobné stavebné odpady nasledovne: 

Zmesový komunálny odpad 
Interval vývozu: 1x za týždeò pre bytové domy, aj rodinné domy.
Druh nádoby: èierne alebo zelené plastové 120-litrové nádoby a ko-

vové 110-litrové nádoby.
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ïalej

triedi:.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané uklada: akéko¾vek staveb-

né odpady a podobné odpady zemina, kamene, drevo, popol a pod.),
zložky triedeného systému zberu, nebezpeèné odpady, biologicky rozlo-
žite¾ný odpad, ako aj iné odpady.

Drobný stavebný odpad (DSO)
Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpadov –

priebežne.
Zber je samostatne spoplatnený v zmysle § 3 ods. 1, písm. b) VZN

è. 3/2016 vo výške 0,020 eura/kg. 
Miesto zberu:  Zberný dvor.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, ako napr. (bytové

jadrá) z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe o-
hlásenia drobných stavebných úprav, ktoré je vydávané na MsÚ Vrbové.

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom
škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu,
èi zložiek triedeného zberu odpadov.

1. DSO do hmotnosti 500 kg v priebehu roka je možné odovzda: na
Zbernom dvore bezplatne, evidencia sa bude vykonáva:  na jednu do-
mácnos: v bytových alebo  nájomných domoch a na jedno súpisné èíslo
obèana v rodinných domoch s trvalým pobytom v meste Vrbové. 

Ulica Počet kontajnerov
Bernolákova 1

gen. M. R. Štefánika - kostol 1

Hollého 1

Hrabinská 1

Novoutvorená 1

Oslobodenia 1

Sietna 1

Sadová + Chirosan 1

Sídlisko 9. mája 2

Sídlisko 6. apríla 3

Sídlisko SNP 2

Slovanská 1

Súkennícka 1

Školská - I. ZŠ 1

Vinohradnícka (lipy) 1

Ulica Počet kontajnerov

Bernolákova 2

gen. M. R. Štefánika (kostol) 1

Hollého 1

Hoštáky 1

Hrabinská 1

Komenského II. ZŠ 1

Námestie Jozefa Emanuela 1

Novoutvorená 1

Oslobodenia 1

Pavla Jantauscha - kláštor 1

Sadová + Chirosan + MsÚ byty 2

Sídlisko 9. mája 3

Sídlisko 6. apríla 4

Sídlisko SNP 2

Jána Zigmundíka 1

Slovanská 1

Súkennícka 1

Školská I. - I. ZŠ 1

Vinohradnícka (lipy) 1

Sietna 1

Ulica Počet kontajnerov
Bernolákova 2

gen. M. R. Štefánika 2

Hollého 1

Hviezdoslavova 1

Námestie Jozefa Emanuela 1

Sietna 1

Sadová 1

Sídlisko 9. mája 1

Sídlisko 6. apríla 3

Sídlisko SNP 1

Vinohradnícka 1
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2. ostatní obèania a obèania mesta odovzdávajúci DSO
nad hmotnos: 500 kg môžu  tento odovzda: na zbernom
dvore po zaplatení miestneho poplatku v hotovosti priamo
na zbernom dvore poverenému pracovníkovi v zmysle všeo-
becne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za KO a
DSO. Na prepoèet hmotnosti dovozeného DSO bude slúži:
prevodová tabu¾ka vydaná Ministerstvom životného prostre-
dia SR.

Do zberného dvora je možné odovzda@
nasledovné druhy odpadov:

sanitárny odpad -  vane, WC misy, umývadlá a pod.,

objemný odpad -  starý nábytok (v demontovanom
stave), koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárub-
ne,

biologicky rozložite ľný odpad - odpad zo záhrad a
parkov - pokosená tráva, lístie, konáre (narezané na
dĺžku do 1 m) - tento druh odpadu musí byť odovzdaný
oddelene od ostatných odpadov,

elektrický a elektronický odpad -  televízory, monitory,
počítače, spotrebná elektronika, práčky, opotrebované
chladiarenské zariadenia – kompletné, nerozobraté,

nebezpečný odpad - použité automobilové oleje, plas-
tové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre.

Zberný dvor   n e o d o b e r á  nasledovné druhy od-
padov:

nebezpeèný stavebný odpad (azbestová strešná kryti-
na, azbestové rúry), biologicky rozložite¾ný kuchynský a reš-
tauraèný odpad, staré vozidlá a automobilové pneumatiky.

Otváracia doba na Zbernom dvore je od 1. 11. 2016
nasledovná:

a) Otváracia doba na Zbernom dvore v pracovné dni –
utorok, štvrtok a piatok:

- september až jún bežného roka - v èase od 9.00 hod.
do 14.30 hod.

- júl a august bežného roka - v èase od 8.00 hod. do
13.30 hod. 

- obedná prestávka – od 11.00 hod. – 11.30 hod.
b) Otváracia doba na Zbernom dvore v pracovné dni –

streda :
- marec až október bežného roka - v èase od 9.00

hod. do 17.00 hod.
- november až február bežného roka - v èase od 9.00

hod. do 15.00 hod.
- obedná prestávka – od 11.00 hod. – 11.30 hod.
c) Otváracia doba na Zbernom dvore v sobotu:
- marec až november bežného roka - v èase od 7.30

hod. do 12.00 hod. 
- december až február – prvá sobota v danom období

v�èase od 7.30 hod. do 12.00 hod.
d) Nede¾a, pondelok, sviatok a deò konania jarmoku

bude Zberný dvor zatvorený.
Osoba dovážajúca odpad je povinná preukáza: sa do-

kladom totožnosti.
Zber komunálneho a separovaného odpadu prebiehal

od 1. júla 2016 v tzv. skúšobnom režime. Pre zefektívnenie
a optimalizáciu zberu bolo potrebné sledovanie, analýza a
navýšenie dostatoèného poètu frekvencií vývozov, ako aj
naplnenie a doplnenie potrebného poètu zberných nádob,
èo samozrejme prinieslo so sebou aj problémy a nervozitu
obèanov, za èo sa dodatoène ospravedlòujeme, no nebolo
možné hneï nastavi: zber odpadov v zmysle nového záko-
na tak, aby sme boli všetci uspokojení. 

Nakoniec chcem poprosi: všetkých obèanov, aby k�se-
parovaniu odpadu pristupovali zodpovednejšie, najmä z�už
uvedeného dôvodu, nako¾ko pod¾a novoprijatého zákona
è.�79/2015 Z. z. o odpadoch mesto dostane zaplatené za
každý kilogram vyseparovaného odpadu a opaène, pod¾a
toho istého zákona všetko, èo obèania nevyseparujú a zlik-
vidujú ako zmesový komunálny odpad, musí potom zaplati:
mesto zo svojho rozpoètu. Bol by som ve¾mi nerád, aby
mesto v budúcnosti muselo zvyšova: poplatky za komunál-
ne odpady len z dôvodu neseriózneho prístupu a ¾ahostaj-
nosti obèanov.

JUDr. Štefan KUBÍK,
viceprimátor mesta Vrbové
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Mesto Vrbové v spolupráci s o. z. Cesta pomoci – Way to help
usporiadali v termíne od 16. do 21. decembra 2016 Malé vianoèné
trhy vo Vrbovom. Neoddelite¾nou súèas&ou trhov bol aj predajný stá-
nok nadácie Cesty pomoci, v ktorom sme ponúkali teplé nápoje, gu-
láš, kapustnicu, bylinky na èaj, vianoèné oblátky a podobne. Vý&ažok
z predaja, ktorý èinil 1645 eur samozrejme putuje na úèet nadácie a
bude použitý na plnenie našich cie¾ov – pomoc telesne postihnutým
de&om a ich rodinám s nákupom zdravotných pomôcok. Preto každý,
kto si u nás èoko¾vek zakúpil podporil akciu vianoèné trhy vo Vrbo-
vom a tiež prispel na dobrú vec. 

O každodenný program sa postarali interpreti priamo z Vrbového
alebo z okolia. Preto by som sa chcel v prvom rade poïakova& im za
ochotu a pomoc – bez nich by to nebolo ono. Preto ïakujem Cirkev-
nej základnej umeleckej škole sv. Gorazda, DH Chtelnièanke, Mie,
Itchovi Pèelárovi, taneènej skupine FOR DŽOJ, Gorazdíku, Úsmevu,
Gorazdu, Podhoranke, materskej škole, I. a II. základnej škole a Vr-
bovským vàbam.

Za Cestu pomoci chcem poïakova& mestu Vrbové za umožnenie
spolupráce s našou nadáciou, za prípravu stánkov, stolov, pódia, za
podporu pri organizovaní kultúrneho programu, za koordináciu ïal-
ších predajcov a podobne. Spolupráca prebehla bez menších problé-
mov a s ochotou v každej oblasti. Poïakovanie patrí aj dobrovo¾ní-
kom, ktorí pomáhali s predajom v stánku: Mirke Skipalovej, Simone
a Adamovi Štefankovým, Erike Dubovskej a všetkým, ktorí ochotne
pomohli s organizovaním akcie: REHACARE, s. r. o., PD Šípkové,
WAJDA WINE, Aqua-shop Jana Kubicová, RAGAS, PD Vrbové, FANCY
ZEBRA, CATERING PIEŠ�ANY, Stanislav Sedlák, RZ Prašník, Ladislav
Mackoviak, Vrbovské zvesti a Hlas Vrbového.

Mgr. Tomáš ANDRÍSEK

Vianoèné trhy vo Vrbovom
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Vrbovčania zomrelí 
v�októbri až�decembri�2016

Marta EŠTOČINOVÁ, rodená Královičová
† 4. 10. Trnava 71-ročná

Ján PAKÁN
† 8. 10. Piešťany 55-ročný

Peter DRŠKA
† 10. 10. Piešťany 65-ročný

Miroslava DUCHOVIČOVÁ, rodená Haršániová
† 12. 10. Vrbové 70-ročná

Františka STREDSKÁ
† 16. 10. Vrbové 92-ročná

Milan MICHÁLEK
† 26. 10. Vrbové 54-ročný

Mária SLÁVIKOVÁ, rodená Augustínová
† 30. 10. Vrbové 80-ročná

Mária ŠAŠOVÁ, rodená Bajcarová
† 30. 10. Piešťany 84-ročná

Jarmila FORGÁČOVÁ, rodená Mitošinková
† 6. 11. Galanta 77-ročná

Anna ONDAČKOVÁ, rodená Arbetová
† 19. 11. Vrbové 71-ročná

Marta KÁČEREKOVÁ, rodená Arbetová
† 21.11. Piešťany 60-ročná

Františka NOVOTOVÁ, rodená Valková
† 26. 11. Hrachovište 85-ročná

Mária TALAJKOVÁ
† 30. 11. Piešťany 80-ročná

Juraj JURÍČEK
† 2. 12. Vrbové 68-ročný

Jozef ŠANDRIK
† 3. 12. Vrbové 63-ročný

Anna BRANDEJSOVÁ, rodená Bielková
† 10. 12. Bratislava 79-ročná

Eva ŠINTÁLOVÁ, rodená Šagátová
† 13. 12. Vrobvé 60-ročná

sr. Anna Damiána ŠTETIAROVÁ,
† 13. 12. Vrbové 73-ročná

Štefan KRÁĽ
† 19. 12. Piešťany 75-ročný

sr. Apolónia Cecília ZAVADOVÁ,
† 23. 12. Piešťany 91-ročná

Česť ich pamiatke!

�

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 21. januára sme si pri-
pomenuli prvé výroèie, èo nás na-
vždy opustila milovaná mamièka,
babièka a prababièka 

Mária PUVÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomínajte

s�nami.
S láskou a úctou spomínajú syn Roman s ro-

dinou a dcéry Anka a Slávka s rodinami.
-N-

Za ¼ubomírom Kaclíkom
11. januára nás zastihla smutná správa, že

v�Trenèíne zomrel náš angažovaný obèan ¼ubo-
mír Kaclík. Posledná rozlúèka s ním sa uskutoè-
nila 14. januára na cintoríne vo Vrbovom. Pohreb-
né obrady vykonal miestny farár ICLic. Daniel Lu-
kaèoviè. V�závere primátorka mesta Dott. Mgr.
Ema Maggiová predniesla rozlúèkovú reè, z kto-
rej podstatné èasti tu uverejòujeme.

„Vážení prítomní, smútiaca rodina! Udalos&
ktorá nás tu všetkých zhromaždila, naplnila naše
srdcia hlbokým smútkom. Prišli sme vzda& po-
slednú poctu ¼ubomírovi Kaclíkovi, nášmu Mirko-
vi, ako sme ho volali.

Mirko sa narodil 15. decembra 1937 v�Žar-
novici. Od r. 1955 už hral ako prvoligový brankár
v Žiline. Prvý zápas za Žilinu chytal, keï ešte ne-
mal ani 18 rokov. V r. 1957 – 1959 hral v Dukle Pardubice a potom v 2. lige
osem rokov v Banskej Bystrici. Patril medzi devä& najlepších brankárov vtedajšie-
ho Èesko-Slovenska. Dlhé roky pracoval na vedúcich miestach v Pieš&anoch.

Vo Vrbovom v r. 1983 – 1991 vykonával funkciu asistenta futbalového tréne-
ra telovýchovnej jednoty ISKRA.

Jeho odchod pocítime všetci ako nenahradite¾nú stratu a som si istá, že to
môžem poveda& za všetkých, ktorí Mirka èo len trocha poznali. Odišiel dobrý pria-
te¾, ktorý nikdy neodmietol pomocnú ruku, milý èlovek a hlavne milovaný manžel,
otec troch detí a starý otec dvoch šikovných vnuèiek Dominiky a Sarinky.

Chcem vyjadri& úprimnú sústras& rodine, cítime s Vami. 
Mirko, chceme ži" s�tichou spomienkou na teba! Èes" Tvojej pamiatke!“

-rr-

Vrbovèan ¼ubomír Kaclík so svojou vnuèkou Dominikou Cibulkovou, špièkovou sve-
tovou tenistkou.
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Výstava o vrbovskom rodákovi
Dr.�Jantauschovi v Trnave

S láskou za pravdu
V roku 2015 rozšírilo Západoslovenské

múzeum v Trnave svoje zbierky o unikátnu
nábytkovú zostavu z pozostalosti Mons.
ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštol-
ského administrátora Apoštolskej adminis-
tratúry v Trnave. Nábytok do múzea daroval
jeho synovec Ing. František Gregor z Košíc.
Bol vyrobený pre Mons. Jantauscha pieš-
&anským stolárom Vojtechom Novotným
v�tridsiatych rokoch 20. storoèia v èase,
keï vrbovský rodák zastával v Trnave post
apoštolského administrátora. Jeho životné
krédo „S láskou za pravdu“ (Pro veritate –
cum caritate) je názvom expozície.

Skriòa, poste¾ s noèným stolíkom, pra-
covný stôl, k¾aèadlo a kreslá sa vrátili na-
spä& do Trnavy  a sú prezentované v�expo-
zícii venovanej životu, dielu a odkazu ná-
rodného dejate¾a, slovenského nábožen-
ského spisovate¾a, teológa a pedagóga pr-
vej polovice 20. storoèia. Interiér izby
Mons. Pavla Jantauscha je doplnený devo-
cionáliami, obrazmi Trnavskej Panny Márie
a predmetmi z historického knižného fon-
du. 

Expozícia S láskou za pravdu je prístup-
ná od 9. decembra 2016  na prvom pos-
chodí  Domu hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského. Po sprístupnení ju môžu ná-
vštevníci aj poèas zimnej sezóny navštívi&
v�pracovných dòoch od 13.00 do 14.30 h.
Inak treba návštevy a víkendovú skupinovú
prehliadku objedna& vopred telefonicky na
tel. è. 033/5512913. 

Mgr. Lucia DUCHOÒOVÁ,
foto: Tomáš Vlèek, ZsM v Trnave
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Najlepší futsalisti-žiaci
v�okrese sú

zo�ZŠ,�Školská, Vrbové

Futsal - ZŠ chlapci, okresné kolo

Centrum vo¾ného èasu AHOJ Pieš&any
usporiadalo za spolupráce ZŠ, Komen-
ského, Vrbové a ZŠ Ve¾ké Kosto¾any maj-
strovstvá okresu Pieš&any vo futsale. Sú-
&aže sa zúèastnilo 12 základných škôl a
vyše 100 futbalistov. Hráèi boli rozdelení
do štyroch skupín. Odohrali zápasy každý
s každým a len ví&azi postúpili do semi-
finále, kde sa stretli: v derby zápase vr-
bovské školy ZŠ, Školská - ZŠ, Komen-
ského (4:1) a ZŠ, Brezová ul. - ZŠ V.
Kosto¾any (5:0). 

V zápase o 3. miesto zví&azila domá-
ca ZŠ, Komenského nad ZŠ V. Kosto¾any
4:1, vo finále zví&azila ZŠ, Školská, Vrbo-
vé nad ZŠ, Brezová ul., Pieš&any 3:0.

Zápasy sa hrali v skupinách v telo-
cvièniach vo Ve¾kých Kosto¾anoch a vo
Vrbovom na ZŠ, Komenského, kde sa
hralo semifinále, aj  zápasy o 1. až 4.
miesto. 

Do krajského kola postúpila ví&azná
základná škola ZŠ, Školská, Vrbové bez
prehry.

Peter SEDLÁÈEK

1. ORGANIZAÈNÁ ÈINNOS�:
- výborové schôdze 10
- èlenské schôdze 2
- spoloèenské stretnutia 4 (blahože-

lanie jubilantom)
2. KULTÚRNA ÈINNOS�:
- návšteva kultúrnych podujatí (vy-

stúpenie speváckych súborov, divadel-
né predstavenie, návšteva múzea, ná-
všteva historických pamiatok)

- spoloèenské podujatia (majáles,
opekaèka)

- prednášky (zdravotnícka oblas&)
- zájazdy (kúpalisko, vianoèné trhy)
- rekreácia
- kúpe¾ná lieèba (pod¾a pridelených

poukazov)
- športová èinnos& (úèas& na sú&a-

žiach)
3. DOBROVO¼NÍCKA

A�OPATROVATE¼SKÁ ÈINNOS�:

- návšteva starších a bezvládnych
èlenov, hlavne v mesiaci „Úcty k starší-
m“ (október), záver roka (december)

4. PROPAGAÈNÁ ÈINNOS�:
- vývesná skrinka
- mestský rozhlas
- Hlas Vrbového
5. SPOLUPRÁCA:
- Mestský úrad
- MS Slovenského Èerveného kríža
- Únia žien
- ZO SZTP
- KO JDS, OO JDS
- ZO JDS v okrese Pieš&any
O všetkých akciách MO Jednoty

dôchodcov na Slovensku sú èlenovia
informovaní dostatoène èasovo vo-
pred.

Marta RAFFAYOVÁ,
predsedníèka MO JDS Vrbové

ZO ŠPORTU
PLÁN AKTIVÍT MO JDS

VO�VRBOVOM NA ROK 2017


