
      

RBOVÉHOHV
LAS

Ročník XXVII.

4
23. februára 2017

 0,10 € (3 Sk)

Vo¾by do
samosprávnych krajov

Slovenský parlament najnovšie pri-
jal legislatívne zmeny, ktoré sa budú
týka# volieb do samosprávnych krajov,
ktoré nás èakajú už v závere tohto ro-
ka. Vo¾by predsedu samosprávneho
kraja budú - na rozdiel od minulosti -
jednokolové, takže aj o novom trnav-
skom županovi sa nebude rozhodova#
v�dvoch kolách. Súèasne sa predlžuje
funkèné obdobie novozvolených kraj-
ských orgánov zo štyroch na pä# ro-
kov. Chce sa tým dosiahnu# zjednote-
nie termínu komunálnych volieb a vo-
lieb do samosprávnych krajov. Ïalšie
vo¾by v roku 2022, komunálne i kraj-
ské, sa tak budú kona# odrazu. Parla-
ment tým chce nielen uspori# finan-
cie, ale dosiahnu# aj zvýšenú volebnú
úèas# do orgánov krajskej samosprá-
vy, ktorá je na Slovensku katastrofál-
ne nízka.

-rb-

Vyvrcholenie tohoroèných fašiangov budeme v našom meste prežíva� s folklórnou skupinou Podhoranka.
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Dokonèenie z minulého èísla.

V minulom èísle Hlasu Vrbového
primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová a viceprimátor JUDr. Šte-
fan Kubík zhodnotili rok 2015.

V�tomto èísle nás informujú èo
sa podarilo vrbovskej samospráve
v�roku 2016.

Môžete spomenú#, èo sa v prvom
polroku realizovalo v investiènej oblas-
ti?

V januári 2016 sme zaèali s�ïalšou
investiènou akciou, ktorou bola prerábka
Domu služieb ved¾a MsÚ.  V�mesiaci feb-
ruár až marec roka 2015 po zrušení
Mestskej polície sme pres*ahovali èas*
agendy, stavebný úrad, útvar výstavby
a�životného prostredia, útvar kultúry a
hlavnú kontrolórku mesta do hlavnej bu-
dovy MsÚ. V hlavnej budove bola zruše-
ná duplicitná sobášna miestnos* a zasa-
daèka, ktoré máme na lepšej úrovni
v�kúrii Mórica Beòovského. 

V uvo¾nenom priestore Domu služieb
v�súèasnej dobe je dokonèených 6 ná-
jomných bytov, kde 5 bytových jednotiek
bolo financovaných prostredníctvom
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške

143�450 € a jeden byt bol financovaný
z�rozpoètu mesta vo výške 39�040,46 €.

V marci roka 2016 bolo vybudované
nové detské ihrisko pri novom rímskoka-
tolíckom kostole v hodnote 5�000 €, na
ktoré sme získali dotáciu od predsedu
vlády SR p. Róberta Fica a ïalej dòa 2.
júla 2016 bolo slávnostne otvorené nové
detské ihrisko na Sídlisku 9. mája, ktoré
sme získali v sú*aži predajného re*azca
LIDL v hodnote 80�000 €. Za uvedenú
investíciu patrí naše úprimné poïakova-
nie všetkým obèanom nášho mesteèka,
ktorí hlasovali v termíne od 15. januára
do 29. februára 2016.  

V mesiaci apríl roka 2016 boli ukon-
èené práce aj mimo schváleného projek-
tu výmeny verejného osvetlenia v meste,
kde bolo dobudované verejné osvetlenie
hlavne na miestach v meste, kde pri do-
terajšom osvetlení vznikali tmavé mies-
ta. Na týchto miestach boli pridané nové
ståpy verejného osvetlenia, ïalej boli
osvetlené všetky priechody pre chodcov,
zabezpeèili sme osvetlenie hokejbalové-
ho ihriska v areáli II. ZŠ vo Vrbovom a
osvetlenie šikmej veže na námestí, ako
aj osvetlenie veže v areáli evanjelickej
fary. 

Na konci apríla 2016 bol ukonèený aj
projekt nového vnútorného osvetlenia kú-
rie Mórica Beòovského – v spolupráci

s�gymnáziom Vrbové bola zabezpeèená
výmena vnútorného osvetlenia v budove
kúrie Mórica Beòovského v hodnote
4�000 €, ktorá bola financovaná prost-
redníctvom grantu nadácie EKOPOLIS.

Dôležitou oblas#ou samosprávy je
majetok mesta a jeho zhodnocovanie.

V mesiaci február sa nám podarilo
koneène vysporiada* vlastnícke vz*ahy
pri vrbovskej synagóge, kde nasledujúce
kroky mesta budú smerova* na získanie
akýchko¾vek finanèných prostriedkov na
jej rekonštrukciu. Urèite je všetkým zná-
ma skutoènos*, že keï sme chceli na sy-
nagógu nejaké financie z fondov získa*,
museli sme by* jej 100 % vlastníkom.
Synagógu sa podarilo odkúpi* od dotera-
jších 4 spoluvlastníkov za sumu 8�000 €
pre každého.  

V mesiaci apríl 2016 bolo na MsZ
schválené uznesenie o predaji pozemkov
s polorozpadnutými budovami na Ul. M.
A. Beòovského formou verejnej obchod-
nej sú*aže, ktorá bola vyhodnotená dòa
10. júna 2016. Pozemky sa podarilo
mestu odpreda* za sumu 101�580 €,
ktoré boli použité na ïalšie investièné
akcie mesta Vrbové. Nový majite¾ sa roz-
hodol na tomto priestore vybudova* poly-
funkèný dom s podzemnými parkoviska-
mi. 

V mesiaci máj sme rokovali s firmou
Elise, spol. s r. o., o odkúpení pozemkov
na Súkenníckej ul., kde boli v minulosti
umiestnené „Unimobunky“. Tieto pozem-
ky sú v majetku mesta len sèasti a mes-
to tieto pozemky odkúpilo za 32�000 €
na výstavbu ïalších nájomných bytov vo
Vrbovom. 

V mesiaci máj 2016 bolo na MsZ
schválené uznesenie o predaji pozemkov
v lokalite „Horné Dielce“ formou Verejnej
obchodnej sú*aže, ktorá bola vyhodnote-
ná v mesiaci júl 2016. Pozemky sa po-
darilo mestu odpreda* za sumu 134�250
eur, ktoré boli použité na ïalšie inves-
tièné akcie mesta Vrbové. Nový majite¾
sa rozhodol na tomto priestore vybudo-
va* individuálnu bytovú výstavbu.

Aj druhá polovica roka 2016 bola
bohatá na investièné akcie.

V júli 2016 bola ukonèená investícia
vo výške 6�728,70 € – oprava mosta na
Ulici J. Zigmundíka. V októbri 2015 mes-
to získalo do svojho majetku pozemok,
na ktorom sa mostová konštrukcia na-
chádza.

V mesiaci júl roka 2016 bol ukonèe-
ný dopravný pasport miestnych komuni-
kácií, kde boli osadené nové dopravné
znaèenia, vyznaèené nové zákazy parko-
vania, vyznaèené nové vodorovné doprav-
né znaèenia na cestách atï.

Dokonèenie na strane 4.

Dosiahnuté výsledky v r. 2015-2016
Bilancia s primátorkou a viceprimátorom v polèase volebného obdobia

Ponuka práce
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT OBECNÉHO ÚRADU

Náplò práce:

vedenie účtovníctva obce podľa právnych predpisov

spracovanie personálnej a mzdovej agendy podľa platných právnych predpisov

správa miestnych daní a poplatkov

evidencia obyvateľov

vykonávanie úloh na úseku preneseného výkonu štátnej správy

komplexná spisová služba obecnému úradu
Informácie o pracovnej pozícii:

miesto výkonu práce: Obecný úrad Podkylava, Podkylava 6.

termín nástupu: apríl 2017

uskutočnenie výberového konania: marec 2017

pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas MD a RD)

plat: stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov (príloha č. 1 k naria-
deniu vlády č. 366/2016 Z. z.)

Požiadavky na zamestnanca:

 minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania

počítačové znalosti (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, internet)

znalosť príslušných právnych predpisov a zákonov

komunikatívnosť, samostatnosť
Výhodou je znalos# úètovníctva vo verejnej správe.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, pošlite, prosím žiados* o prijatie do zamestnania a svoj
životopis do 28. 2. 2017 poštou, prípadne mailom na adresu:
Obecný úrad Podkylava, 916 16 Podkylava 6 - podkylava@mail.t-com.sk

P-No 1588862/17,3-4
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Naši jubilanti
v�mesiaci�marec 2017

60 rokov: Jaroslav Zeman
Ladislav Žažo
Alena Bartuláková
Ing. Eliška Madžová
Jozef Svetlík
Margita Pilková

65 rokov: Eva Madžová
Ing. Jozef Puvák
Elena Kimerlingová
Sr. Mgr. Renáta Valéria 
Kňažíková
Anna Kubánová
Ján Rafaj
Jana Reháčková
Ján Danielič
Marián Martinkovič

70 rokov: Marta Jandová
Mária Michalková
Marián Benedikovič
Eduard Petrík
Helena Roháčková

80 rokov: Emília Ilenčíková
Anna Surovčíková

81 rokov: Oľga Bališová

82 rokov: Mária Heriánová
Mária Pakanová
Jolana Pekníková

83 rokov: Kvetoslava Takáčová
Alžbeta Drobná
Helena Gondálová
Helena Vlhová

86 rokov: Anna Mikuličková

87 rokov: Anna Bosáková
Jozefína Stolárová
Anna Kochanová

89 rokov: Otília Svítková

Srdečne blahoželáme! 

� Dòa 26. februára
2013 nás navždy opusti-
la vo veku 108 rokov do-
teraz najdlhšie žijúca ob-
èianka Vrbového a v tom
èase aj najstaršia ob-
èianka Slovenska naša
matka, babka, prababka 

Anna BALÁŠOVÁ. 
S úctou na òu spomíname 

rodina Matavová
-N-

NAŠI OCENENÍ
JUBILANTI

8. februára primátorka mesta Dott.
Mgr. Ema Maggiová prijala predstavenú
miestneho kláštora sestier premonštrá-
tok Mgr. Katarínu Janu Drahovskú, kto-
rá na Mestský úrad vo Vrbovom zavítala
v sprievode sestry Mgr. Martiny Kataríny
Regulyovej. Stalo sa tak pri príležitosti
jej okrúhleho životného jubilea. Primá-
torka jej poïakovala za príspevok k du-
chovnému rozvoju Vrbového a odovzdala
jej Pamätnú medailu mesta.

Nasledujúci deò sa na Mestskom
úrade vo Vrbovom uskutoènilo prijatie
Karola Krá¾a pri príležitosti jeho nedáv-
neho životného jubilea. Na základe roz-
hodnutia mestského zastupite¾stva mu
primátroka mesta Dott. Mgr. Ema Mag-
giová odovzdala za dlhoroènú verejnú
angažovanos* Cenu mesta Vrbové. Jubi-
lant rád zaspomínal na uplynulé roky a
na svoju všestrannú èinnos*, ktorú rád
vykonával vo verejnom záujme, najmä
ako hasiè a v poriadkovej komisii.

      -rb-, PK

PONÚKAME
klietky pre chov prepelíc, 

králikov, èinèíl, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíèka,
odchovne pre kuriatka,

krmítka a napájaèky. Robíme
rozvoz po celom Slovensku,

viac na:
www.123nakup.eu, 
tel. 0907181800.

PRIJMEME KUCHÁRA – ÈAŠNÍKA. Kontakt 0905612328

Zároveò ponúkame priestory na prenájom.
P-No 112/2017

Už deviaty rok uplynie, 
èo stíchol Tvoj hlas, 
len spomienky na Teba 
vracajú sa zas.

� Dòa 5. marca si pripome-
nieme deviate výroèie úmrtia
nášho manžela, otca a starého otca 

Jána DRŽÍKA.
Tichú spomienku mu venuje manželka Hele-
na, švagriné a dcéry s rodinami.   

                                   P-No 136/17



4/2017 strana 4
RBOVÉHOHV

LAS

Pokraèovanie z 2. strany.

Poèas letných prázdnin boli vybudo-
vané letné WC na v oboch detských škôl-
kach mesta, na Sídlisku 9. mája a na
Súkenníckej ulici v hodnote 7�000 € a
pokraèovanie zhodnocovania mestského
majetku v školách bolo vybudovaním
dvoch tried na I. Základnej škole vo Vr-
bovom z dôvodu navýšenia poètu žiakov
v�prvom a piatom roèníku v celkovej
hodnote 5�175,32 €.

V novembri roka 2016 bolo realizo-
vané ïalšie detské ihrisko pre staršie
deti, ktoré je umiestnené na Ulici 6. aprí-
la. Ihrisko bolo financované z rozpoètu
mesta vo výške 7�000 € . 

Na konci roka 2016 došlo k ukonèe-
niu II. etapy investiènej akcie v hodnote
65�130,82 € dobudovania novej ulice
(Barcíkova), ktorá vedie z Ulice gen. M.
R. Štefánika cez Sadovú ulicu na Hra-
binskú. I. etapa v hodnote 29�377,34 €
(horná èas* ulice od Sadovej ulice na
Hrabinskú) sa zaèala ešte v minulom vo-
lebnom období v roku 2014. Po ukonèe-
ní prác na projektovej dokumentácii sa
práce na II. etape v hodnote 35�753,48
eur (dolná èas* ulice od Ul. gen. M. R.
Štefánika po Sadovú ulicu) zaèali v me-
siaci marec 2016 a celá stavba bola
prebratá mestom v októbri 2016. Celá
investièná akcia je dôležitá pre vybudo-
vanie prístupu na lokalitu „KOPEC“, kto-
rá by mala by* sprístupnená na individu-
álnu bytovú výstavbu, kde túto investíciu
bude zabezpeèova* súkromný investor. 

V novembri roka 2016 sme v�meste
Vrbové zapoèali s výstavbou klietok na
odpadové koše. Zaèali sme na sídlis-
kách mesta, ktoré chceme postupne
zrealizova* a týmto prispie* k skultúrne-
niu životného prostredia na úseku odpa-
dového hospodárstva mesta. 

V novembri roka 2016 sme ukonèili
výstavbu nového chodníka na Pieš*an-
skej ceste, ktorý mesto s¾ubovalo obèa-
nom tejto ulice od roku 2011. Výstavba
bola financovaná z mestského rozpoètu. 

Na základe ukonèeného dopravného
pasportu miestnych komunikácií bolo
v�mesiaci december 2016 zapoèaté bu-
dovanie nových odstavných spevnených
plôch v meste na parkovanie. Zaèalo sa
na Sídlisku 9. mája, Sídlisku 6. apríla,
Sídlisku SNP a následne na Súkenníckej
a Sadovej ulici, kde bolo preinvestova-
ných celkom 70�000 € z mestského roz-
poètu.

Pamätá sa i na bytovú výstavbu?
V priestore bývalého „Košiaru“ sa

koncom roka 2016 realizovala príprava
na zaèatie výstavby bytového domu – 15
b.�j., prichystaním priestoru, kde boli vy-
konané potrebné práce, ako napr. od-
stránenie existujúcej stavby, odstránenie
porastov a stromov, ktoré by bránili vý-

stavbe a chystanie vybudovania prípojok
elektriny, plynu, vody, odkanalizovanie
budúcej stavby a výstavba ochranných
plotov, ktoré požadovali susedia v už
platnom územnom konaní. Financovanie
bolo vo výške cca 70�000 € zabezpeèe-
né prostredníctvom rozpoètu mesta Vr-
bové.

Horúcou témou v každom meste je
komunálny odpad. Posun vo Vrbovom
nastal i v tejto oblasti.

V júli roka 2016 sa zaèali zbera* od-
pady na Slovensku a teda aj v meste Vr-
bové pod¾a nového zákona è. 79/2015
Z. z. o odpadoch. Zaèal sa po novom
zber separovaného odpadu (plastov, že-
leza, tetrapakov, skla a papiera). Zber
od 1. júla 2016 už neplatí mesto, ale or-
ganizácie, ktoré tento odpad produkujú.
V�meste sme sa museli vysporiada*
s�nárastom separovaného odpadu, kto-
rého vývoz bol nastavený pod¾a zberov
v�okolitých obciach firmou Márius Peder-
sen. V priebehu polroka bolo treba rieši*
túto situáciu nákupom nových kontajne-
rov a týmto krokom posilni* poèetnos*
zberných nádob, lebo sa nám v zaèiatku
po zmene zberu mesto zahlcovalo odpa-
dom, za èo sa dodatoène obèanom o-
spravedlòujeme, ale nebolo možné túto
situáciu rieši* zo dòa na deò.

Na úseku ochrany životného prostre-
dia sme v decembri roku 2016 zakúpili
pre útvar verejnej zelene a odpadového
hospodárstva mesta Vrbové nové ná-
kladné vozidlo zn. ZEBRA, ktorá nahradí
dosluhujúce multikáry. Na vozidle sú na-
montované prídavné zariadenia – radlica
na odhàòanie snehu a zariadenie na po-
syp klzkého povrchu ciest a chodníkov.
Vozidlo ZEBRA sa nám podarilo obstara*
verejným obstarávaním za 49�000 € +
12�000 € z mestského rozpoètu.

Èo sa vykonalo v druhom polroku
2016 v oblasti majetku mesta?

V mesiaci september roka 2016 bolo
zapoèaté aj postupné vysporiadanie - vy-
kupovanie pozemkov pod mestským šta-
diónom. Na zastupite¾stve 29. 9. 2016
bolo vysporiadaných prvých 807,50 m2

za cenu 5 €/m2. V tomto trende budeme
aj v budúcnosti pokraèova*.

Ïalší súkromný investor zaèal v mes-
te Vrbové ponúka* stavebné pozemky
v�poète 28 ks, urèené na individuálnu
bytovú výstavbu na novej ulici „Šípko-
vec“, (na Športovej ul. od štadióna sme-
rom k�Šípkovcu), ktorú sme v mesiaci
december 2016 odkúpili od investora za
6 € aj s vybudovanou infraštruktúrou.

V roku 2016 sa podarilo vybavi* u
predsedu VÚC Tibora Mikuša výmenu ne-
hnute¾ného majetku mesta Vrbové – bu-
dovu gymnázia za priestory bývalej Stred-
nej odbornej školy vo Vrbovom, ktorá u-
konèila èinnos* 30. júna 2015. Bez-
platný prevod – zámena nehnute¾ného
majetku bola zaevidovaná na katastri
v�novembri 2016. Do budúcnosti chce-
me priestory prerobi* na hasièskú zbroj-
nicu a ïalšie priestory na nájomné byty.

Po zabezpeèení projektovej dokumen-
tácie na vznik nových ulíc (Hrabinská a
Boèná) urèených na individuálnu bytovú
výstavbu, sme poèas celého roka 2016
zabezpeèovali a podporovali výkup po-
zemkov pod telesom cesty novovznikajú-
cich ulíc, kde na zabezpeèenie stavebné-
ho konania na vybudovanie týchto cest-
ných telies je potrebné ma* pozemky vo
vlastníctve mesta. V roku 2016 bolo vy-
sporiadaných prvých 9.342 m2 za cenu
5�€/m2 z rozpoètu mesta. V tomto tren-
de budeme aj v budúcnosti pokraèova*.

V mene èitate¾ov Hlasu Vrbového ïaku-
jeme za poskytnuté informácie.

Dosiahnuté výsledky v r. 2015-2016
Bilancia s primátorkou a viceprimátorom v polèase volebného obdobia
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NA VRBOVSKOM GYMNÁZIU
PLES�VO�VALENTÍNSKOM ŠTÝLE

Dòa 11. februára sa v aule Gymnázia Jána Baltazára
Magina uskutoènil už 13. reprezentatívny ples vo valen-
tínskom štýle. O jeho slávnostné otvorenie sa postaral
riadite¾ gymnázia PaedDr. Ing. František Glos, PhD. spolu
s primátorkou mesta Dott. Mgr. Emou Maggiovou, ako
i�predsedníèkou Rady rodièov Mgr. Evou Masárovou. 

Do tanca viac ako sto prítomným hrala ¾udová hudba
Bojòanci. V programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej
školy v Pieš*anoch, ktorí si svojimi tromi taneènými vystú-
peniami vyslúžili obrovský aplauz. Vypoèuli sme si tiež
klavírne skladby v podaní Terezy Fifíkovej a hru na violon-

èelo, ktorú predviedol Hugo Havalec – obaja žiaci Gymná-
zia J. B. Magina. Samozrejme, nemohli chýba* ani zástup-
covia umenia z Vrbového – otec so synom – Andrej a Ras-
*o Jobusovci. Slávnostnú atmosféru plesu dotvárali obra-
zy pána Igora Piaèku „Telo a duša“, ktorých výstava v au-
le gymnázia pokraèuje aj v ïalších dòoch. Plný parket po-
èas celého veèera až do skorých ranných hodín je dôka-
zom, že ples gymnázia už má vo Vrbovom svoju tradíciu.
Tešíme sa opä* o rok. 

Vïaka za výraznú pomoc a podporu pri organizovaní
podujatia patrí najmä mestu Vrbové.                        Gym
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ROK 2017 – volebný rok
v�DPO�SR

Vážení obèania. Žijeme v období, kedy všetky organizácie DHZ združené pod hlavièkou Do-
brovo¾nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky hodnotili na výroèných èlenských schôdzach
svoje úsilie za dosiahnutie vytýèených cie¾ov za uplynulý rok, ale aj za celé uplynulé volebné
obdobie rokov 2012 – 2017. O�èinnosti DHZ v našom meste sme vás informovali už v�minu-
lom èísle Hlasu Vrbového, a tak by sme vás dnes chceli oboznámi* s priebehom Územného
valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR okresov Pieš*any a Hlohovec.

Valné zhromaždenie sa konalo v kultúrnom dome v Drahovciach dòa 4. februára 2017. Ro-
kovanie otvorila predsedníèka ÚzV Ing. Marta Bartošová, ktorá zároveò privítala vzácnych hostí:
delegáta Snemu DPO SR Ing. ¼ubomíra Nádaského a riadite¾a OR HaZZ v Pieš*anoch Ing. Petra
Galbu a predniesla obšírnu správu o èinnosti organizácie za hodnotené obdobie. Správa zahà-
òala jednotlivé oblasti èinností ako výjazdy, základnú prípravu èlenov, požiarno-taktické cvièe-
nia, prácu s mládežou, sú*aže v požiarnom športe, výzbroj a výstroj, ochranné pomôcky a v ne-
poslednom rade aj samotnú techniku. Ako z prednesených materiálov vyplynulo, je ešte stále
èo zlepšova*. Svedèí to o cie¾avedomosti a snahe ís* ïalej. Nedá sa poveda*, že by neboli aj
problémy, no výsledky ich predèili, a to je pozitívne.

Z DZH Vrbové boli na valné zhromaždenie ako delegáti nominovaní Veronika Marciusová
s�hlasom rozhodujúcim a Matúš Švarc s hlasom poradným. 

Dominantným bodom programu boli vo¾by do Pléna ÚzO, Územného výboru, vo¾ba predse-
du, podpredsedu a tajomníka ÚzV a delegáta do KV a Snemu DPO SR na roky 2017 – 2022.
S�potešením môžeme konštatova*, že v 21 èlennom pléne má naša DHZ-ka zastúpených 3 èle-
nov, a to Matúša Švarca ako èlena výcvikového štábu, Ing. Filip Gono je èlenom výcvikového
štábu a zároveò èlenom Územného výboru a Mgr. Silvester Boškoviè bol zvolený ako podpred-
seda Územného výboru a predseda preventívno-výchovnej komisie DPO SR v okresoch Pieš*any
a Hlohovec a je historicky prvým èlenom DHZ Vrbové od jeho založenia v roku 1880, ktorý bol
zvolený do najvyššieho orgánu DPO SR ako èlen Snemu (v období rokov 2012 – 2017). Pre
ïalšie volebné obdobie bude ÚzO zastupova* Ing. Jozef Varaèka. Úèas* na valnom zhromaždení
predstavovala 75 % delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

V diskúsii vystúpili: Ing. ¼ubomír Nádaský, Ing. Peter Galbo, Mgr. Silvester Boškoviè, Ing.
Matra Bartošová a Jozef Sedláèik. Hovorilo sa o úspechoch, ale aj o nesplnených cie¾och a
smelých plánoch do budúceho volebného obdobia, ale aj o aktívnej spolupráci s profesionálmi
na poli taktickej prípravy a zásahovej èinnosti.

Bohatý program valného zhromaždenia ÚzO DPO SR okresov Pieš*any a Hlohovec už tradiè-
ne konèil neformálnou debatou pri prestretých stoloch s chutným obèerstvením.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ, DHZ Vrbové

Diakonom
vo�Svätej zemi

Diakonská vysviacka nášho ro-
dáka Ing. Andreja Kellera z�komu-
nity Koinonia Ján Krstite¾ sa usku-
toènila 15. februára o 17.00 hod.
nášho èasu v Kostole sv. Petra
v�Tiberiade v Izraeli.

Nový služobník Boží ïakuje
všetkým za modlitby a duchovnú
podporu.

-rb-

Ako ukázal nede¾ný detský
karneval, v�novej generácii Vrbov-
èanov máme dvoch supermanov,
ktorí zachránia mesto pred kaž-
dým nebezpeèenstvom... O podu-
jatí sa viac doèítate v budúcom
èísle Hlasu Vrbového.

EKM, foto M. MADŽOVÁ

Poïakovanie
Ve¾mi pekne ïakujem poctivé-

mu nálezcovi peòaženky, ktorú
som vo Vrbovom stratila zaèiat-
kom tohto roka. Túto cestu využí-
vam preto, lebo nálezca mi nie je
známy.

M. S.

Jarný vrbovský jarmok
sobota 1. apríla
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Vzácne jubileum Jozefa Adamca
75. výroèie narodenia

JOZEF ADAMEC
popredný slovenský futbalista a tréner 

(* 26. februára 1942 Vrbové)

matka:   Paula, rodená Dršková
otec:   Jozef Adamec
brat:   Emil (* 1938)
manželka:   + Anna, rodená Gerhátová 
deti:   Jozef, Stanislav, Jana

Odmalièka hrával futbal vo svojom ro-
disku. Koncom roku 1958 prešiel do Spar-
taka Trnava. Prvoligovú premiéru mal 23.
marca 1959 v zápase s RH Brno. V rokoch
1961 - 1963 absolvoval základnú vojen-
skú službu v Dukle Praha. Odtia¾ sa vrátil
do Trnavy, ale v r. 1964 odišiel na necelé
dva roky do Slovana Bratislava. Od januára
1966 bol znova hráèom Spartaka Trnava a
tu zotrval až do r. 1976, do konca svojho
aktívneho pôsobenia vo ve¾kom futbale.

V októbri 1976 sa stal asistentom tré-
nera Spartaka Trnava. V rokoch 1976-
-1980 pokraèoval v hráèskej kariére vo
Viedni. V rokoch 1980 - 1981 viedol Duslo
Ša¾a, potom Duklu Banská Bystrica a v ro-

koch 1985 - 1988 bol trénerom rakúskeho
Steyru. Od jesene 1988 viedol najprv TJ
Inter Slovnaft Bratislava, neskôr Zlín, Bo-
hemians Praha, znovu Inter Bratislava,
DAC Dunajská Streda, Spartak Trnava a
Prešov. Potom pôsobil ako tréner sloven-
skej futbalovej reprezentácie trnavského
Spartaka.

Dlhé roky patril medzi opory TJ Spartak
TAZ Trnava. Bol najlepším hráèom poèas
dlhodobej histórie trnavského futbalu. 44
ráz reprezentoval Èesko-Slovensko, pä* ráz
sa stal krá¾om èesko-slovenských prvoligo-
vých strelcov a do futbalovej histórie sa
zapísal ako tretí najúspešnejší strelec. Po-
èas svojej bohatej futbalovej kariéry odoh-
ral v najvyššej sú*aži 383 zápasov, prièom
170 ráz skóroval. Získal sedem titulov
majstra ligy. 

Preslávil sa svojou povestnou ¾avaè-
kou, ale predovšetkým nezabudnute¾ným
hattrickom v zápase s Brazíliou dòa 23. jú-
na 1968 v Bratislave pred 60 tisíc divák-
mi, ktorý èesko-slovenskí futbalisti vyhrali
3:2. V r. 1962 sa stal majstrom športu. 
Jubilantovi vedenie mesta Vrbové sr-

deène blahoželá.

-rb-, PK

V blízkych dòoch oslávi po-
predný slovenský futbalista, krá¾
ligových strelcov, Jozef Adamec,
rodák z nášho mesta, okrúhle
životné jubileum - 75. narodeni-
ny.

Vrbovèania na neho nezabud-
li. Poslanci Mestského zastupi-
te¾stva vo Vrbovom na svojom
januárovom zasadaní jednomy-
se¾ne rozhodli udeli* mu mest-
ské vyznamenanie - Pamätnú
medailu mesta Vrbové.

Mal som pestrú a krásnu kariéru.
Presvedèil som sa, že bez oh¾adu na
spôsob hry neslobodno zabúda� na úèel
futbalu a prvou úlohou futbalu je strie-
¾a� góly, nie iba prekáža� útoèiacemu
súperovi. Na to nikdy nezabúdam.

Neviem, ako pochodím, ale súhla-
sím s�tým, èo napísal Goethe: Nikto
nevie, na èo staèí, kým si nevyskúša
sily.

Jozef ADAMEC

(Z knihy Ako som strie¾al góly.
Bratislava 1991)

Knihy dokumentujúce vynikajúcu futbalovú kariéru Jozefa Adamca, ale i jeho všedný život.
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30. januára dotåklo v Salzburgu srdce
významného slovenského lekára, vedca,
cestovate¾a, fotografa a spisovate¾a Iva-
na Englera. Dožil sa 85 rokov. Keïže
mal blízky vz#ah k nášmu mestu a bol
jedným v prvých laureátov Beòovského
glóbusu, prinášame jeho struèný životo-
pis.

Ivan Engler sa narodil 13. júna 1931
v Trenèíne. Detstvo prežil v Hnúšti, kde aj
navštevoval ¾udovú školu. Gymnázium ab-
solvoval v Tisovci, ale maturoval na gym-
náziu v Prešove. V štúdiu pokraèoval na
Lekárskej fakulte v Košiciach. Na Klinike
detskej chirurgie a neurochirurgie Detskej
fakultnej nemocnice v Bratislave sa v ro-
ku 1963 stal napriek nízkemu veku ordi-
nárom traumatológie. 

Pretože túžil cestova* po svete, ale
odmietol spolupracova* s ŠTB, v r. 1965
ušiel bez pasu do Viedne. Zaèiatkom se-
demdesiatych rokov sa usadil v Salzbur-
gu. Tam úspešne viedol výskumný ústav
pre prírodné lieèite¾stvo. V roku 1980 za-
ložil terapiu ionizovaným kyslíkom (IO2
Th/Engler), ktorá údajne dokáže predåži*
život èloveka aj o desa* rokov. 

Ivan Engler pracoval ako vedúci chi-
rurg v Rakúsku, Nemecku, Švajèiarsku.
Bol tiež hlavným vedúcim chirurgom v�po¾-
nej nemocnici OSN na Cypre, vïaka èomu
s ïalšími príslušníkmi Mierových síl OSN
získal v roku 1988 kolektívnu Nobelovu
cenu za mier.

Napísal desiatky vedeckých prác, pu-
blikoval monografie a populárno-náuèné
knihy o zdravom životnom štýle, spolupra-
coval na medzinárodných výskumných
projektoch, uèil na viacerých vysokých
školách. V r. 1997 sa stal sa èestným
èlenom Spolku slovenských spisovate-
¾ov. Je autorom viacerých románov (napr.
Doktor, ten Slovák; V zlatej klietke; Ne-
mocnica pri Moste lásky).

Študijné i pracovné pobyty v zahranièí
vzbudili v Englerovi náruživého cestovate-
¾a. Navštívil vyše 140 štátov, šes* konti-
nentov. Na cestách, ktoré merali spolu
milión kilometrov, strávil sedem rokov.
Fotograficky zdokumentoval nespoèetné
množstvo prírodných scenérií na všet-
kých kontinentoch. V roku 2014 mu na
Slovensku vyšla cestopisno-zážitková au-
tobiografia s bohatou fotodokumentáciou
Nekoneèné h¾adanie. 

Stal sa èestným obèanom mesta
Hnúš*a a v�Trenèíne má pamätnú tabu¾u.
Vo Vrbovom v r. 2015 získal Beòovského
glóbus.

Èes* jeho pamiatke!                    -rb-

Za Ivanom
Englerom

Týždeò slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú pre rok 2017

18. roèník celoslovenského podujatia
Týždeò slovenských knižníc

Týždeò slovenských knižníc sa uskutoèní v dòoch
13. - 19. marca 2017 pod spoloèným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Do týchto aktivít sa zapája aj Mestká�knižnica�vo�Vrbovom.


