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Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský Jarný vrbovský Jarný vrbovský Jarný vrbovský jarmokjarmokjarmokjarmok
v sobotu 1. apríla 2017 

Z kultúrneho programu:

  8.00 hod.    vysielanie mestského rozhlasu    
  9.00 hod.    DH Vrbovanka zdraví jarmočníkov
10.00 hod.     vystúpenie folklórneho súboru Máj Pieš ťany
12.00 hod.    predstavuje sa detská ľudová muzi čka 

         z Horných Orešian FidliCanti
14.00 hod.    Záver kultúrneho programu

Ďalší jarmok je naplánovaný na sobotu 30. septembra.

Zomrel vrbovský rodák
genpor. Dr. h. c. Ing. Anton Muržic

V piatok 10. marca zomrel v 91. roku života jeden z najstarších slo-
venských generálov, popredný vrbovský rodák genpor. Dr. h. c. Ing. An-
ton Muržic. 

V októbri 1973 ho vtedajší èesko-slovenský prezident vymenoval do
hodnosti generálmajora. O desa. rokov neskôr bol povýšený na generál-
poruèíka. Vyznamenal sa ako zakladate¾ a dlhoroèný náèelník-rektor Vy-
sokej vojenskej technickej školy, terajšej Akadémie ozbrojených síl v�Lip-
tovskom Mikuláši. Podrobnejší životopis generála Muržica sme pri príle-
žitosti jeho 90. narodenín uverejnili v Hlase Vrbového è. 11/2016. Je
dostupný na webovej stránke mesta.

Cirkevný pohreb s vojenskými poctami sa uskutoènil v stredu 15.
marca v�Pieš.anoch na cintoríne na Žilinskej ceste. Vykonal ho vojenský
dekan pplk. Mgr. Juraj Sitaš z�Velite¾stva pozemných síl v Trenèíne. Poc-
tu v�mene rodiska nebohému generálovi vzdala primátorka mesta Vrbo-
vé Dott. Mgr. Ema Maggiová a poïakovala mu, že sa vždy hlásil k Vrbo-
vému a robil mu dobré meno. Na znak ve¾kej úcty položila i veniec na je-
ho èerstvý hrob.

Èes� jeho pamiatke!
-rb-, foto: -hg-
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Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo
Vrbovom zo zasadania konaného 2. marca
2017.

Uznesenie MsZ è. 7/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie
na vedomie predloženie správy o èinnosti a
hospodárení MFK za rok 2016.

Uznesenie MsZ è. 8/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie
na vedomie predloženie správy o èinnosti a
hospodárení Združenia športových klubov za
rok 2016.

Uznesenie MsZ è. 9/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie
na vedomie Správu o èinnosti hlavnej kontro-
lórky mesta za II. polrok 2016.

Uznesenie MsZ è.10/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje Plán èinnosti hlavnej kontrolórky na I. pol-
rok 2017.

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 11/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s § 18 ods. 1 zákona è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
udelenie súhlasu hlavnej kontrolórke mesta na
výkon inej zárobkovej èinnosti a podnikania,
vrátane èlenstva v riadiacich, kontrolných a do-
zorných orgánoch právnických osôb, ktoré vy-
konávajú podnikate¾skú èinnos..

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 12/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie vo výške 39 600 € fut-
balovému klubu Vrbové na zabezpeèenie svojej
športovej èinnosti na rok 2017. Finanèné pro-
striedky budú vyplácané na úèet MFK mesaène
po dobu 11 mesiacov vo výške 3600 € v roku
2017 a vyúètovanie bude vykonávané štvr.roè-
ne. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 13/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie vo výške 9130 € pre
MFK – futbalová mládež na prevádzkovanie
èinnosti mládežníckeho futbalu na rok 2017.
Finanèné prostriedky budú vyplácané na úèet
MFK mesaène po dobu 11 mesiacov vo výške
830 € v roku 2017 a vyúètovanie bude vykoná-
vané štvr.roène. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 14/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie vo výške 6500 € špor-
tovej organizácii Združenie mestských športo-
vých klubov mesta Vrbové na ich športovú èin-
nos. v roku 2017. Finanèné prostriedky budú
vyplatené na úèet Združenia mestských špor-
tových klubov v troch termínoch, v mesiaci ma-
rec 2017 suma vo výške 2000 €, v mesiaci
máj 2017 suma vo výške 2500 € a v mesiaci
august 2017 suma vo výške 2000 €. Vyúèto-
vávanie bude vykonané v�mesiaci december
2017. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 15/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje VZN è. 4/2017 o nakladaní s�nájomnými

bytmi pre obèanov v bytovom dome na Ul. J.
Zigmundíka è. 295/4, Sídl. 9. mája è. 322/
25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda è.�12/20
a�ostatnými nájomnými bytmi v�meste Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 16/III/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje VZN è. 5/2017 o nakladaní s�nájomnými
bytmi pre obèanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ul. è. 1726/11 vo Vrbovom. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 17/III/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje 5%-nú spoluúèas. mesta na financovaní
sanácie miesta s nezákonne uloženým odpa-
dom  - Ul. Sietna  pri ceste na Baraní dvor.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 18/III/2017 

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona
è.�138/1991 Zb. o majetku obcí v�platnom
znení odpredaj nehnute¾nosti – pozemok reg.“-
C“, parc. è. 2546 výmere 389 m2, druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú.
Vrbové vedeného na LV è. 1900 v�celosti za
sumu 3,32 €/m2:

a) do svojho bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov nasledovne:

1.) Peter Hovorka, rod. Hovorka, 
2.) a manželka Viera Hovorková, rodená Beòová,

v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov;

3.) Anton Pavelèák, rod. Pavelèák, 
4.) a manželka Emília Pavelèáková, rodená Dudí-

ková, v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

5.) Ján Hesko, rod. Hesko, 
6.) a manželka Viera Hesková, rod. Lajdová,

v�podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

7.) Roman Haršáni, rod. Haršáni, 
8.) a manželka Gabriela Haršániová, rod. Ža-

žová, v podiele 8212/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

9.) Peter Kurek, rod. Kurek, 
10.) a manželka Miroslava Kureková, rod. Trgo-

vá, v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

11.) Ján Strapatý, rod. Strapatý, 
12.) a manželka Marta Strapatá, rod. Šedová,

v�podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov; 

13.) Marián Beles, rod. Beles, 
14.) a manželka Magdaléna Belesová, rod. Ben-

dová, v podiele 9295/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

15.) Stanislav Urban, rod. Urban, 
16.) a manželka Ingrid Urbanová, rod. Berecz-

ová, v podiele 8253/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov - podiel 1/3 z celku:

 17.) Ing. Tomáš Rigo, rod. Rigo, 
18.) a manželka Ing. Veronika Rigová, rod. Peka-

rová, v podiele 6147/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

19.) Jozef Vadík, rod. Vadík, 
20.) a manželka O¾ga Vadíková, rod. Kraváriko-

vá, v podiele 7218/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

21.) Martin Michalka, rod. Michalka, 
22.) a manželka ¼ubomíra Michalková, rod.

Drevenáková, v podiele 6226/245812 – ín do bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov; 

23.) Daniel Sudora, rod. Sudora, 
24.) a manželka Martina Sudorová, rod. Gajdo-

šechová, v podiele 9254/245812 – ín do bezpodie-
lového spoluvlastníctva manželov; 

25.) Kamil Netsch, rod. Netsch, 
26.) a manželka O¾ga Netschová, rod. Svetlíko-

vá, v podiele 6115/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

27.) Mário Strecký, rod. Strecký, 
28.) a manželka Monika Strecká, rod. Kurincová,

v podiele 9395/245812 – ín do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov; 

29.) Ladislav Bahn, rod. Bahn, 
30.) a manželka Daniela Bahnová, rod. Mišovi-

èová, v podiele 8212/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

31.) Peter Potrok, rod. Potrok, 
32.) a manželka O¾ga Potroková, rod. Šimonèí-

ková, v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

33.) Peter Žáèok, rod. Žáèok, 
34.) a manželka ¼ubica Žáèoková, rod. Žuboro-

vá, v podiele 7177/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

35.) Miroslav Višnovský, rod. Višnovský, 
36.) a manželka Katarína Višnovská, rod. Bajèí-

ková, v podiele 9295/245812 – ín do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov; 

37.) Jozef Valo, rod. Valo, 
38.) a manželka Iveta Valová, rod. Tomová, v�po-

diele 8253/245812 – ín do bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov;

39.) Ing. Peter Veselý, rod. Veselý, 
40.) a manželka Mgr. Ida Veselá, rod. Mornáro-

vá, v podiele 9254/245812 – ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

b) do svojho podielového spoluvlastníctva
nasledovne:

1.) Anna Hažíková, rod. Hažíková, 
v podiele 7166/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/1 z celku;
2.) Ingrid Urbanová, rod. Bereczová, 
v podiele 8253/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/3 z celku;
3.) Renáta Ladická, rod. Bereczová, 
v podiele 8253/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/3 z celku;
4.) Milada Bernátová, rod. Pakanová, v�podiele

7218/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/1 z celku;

5.) Martina Borovská, rod. Valková, v�podiele
9295/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/2 z celku;

6.) Marek Urbanec, rod. Urbanec, 
v podiele 9295/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku;
7.) Matúš Bubák, rod. Bubák, 
v podiele 8353/242308 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/1 z celku;
8.) Štefánia Grygarová, rod. Svitková, 
v podiele 8212/242308 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/1 z celku;
9.) Helena Florková, rod. Pekarovièová, 
v podiele 7177/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku;
10.) Juraj Florek, rod. Florek, 
v podiele 7177/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/4 z celku;
11.) Lýdia Radoská, rod. Florková, 
v podiele 7177/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/4 z celku;
12.) Kvetoslava Bieliková, rod. Helienková, v po-

diele 7177/245812 – ín do podielového spoluvlast-
níctva - podiel 1/1 z celku;

13.) Lucia Bernátová, rod. Jankovièová, v podiele
6115/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/2 z celku;

14.) Peter Bernát, rod. Bernát, 
v podiele 6115/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku;
15.) Adam Šintál, rod. Šintál, 
v podiele 8212/242308 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku;
16.) PharmDr. Lucia Šintálová, rod. Káèereková,

v podiele 8212/242308 – ín do podielového spoluv-
lastníctva - podiel 1/2 z celku;

17.) Otília Svítková, rod. Soósová, v podiele
6115/245812 – ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/1 z celku;

18.) Darina Košinárová, rod. Toráèová, 
v podiele 7218/245812 – ín do podielového

spoluvlastníctva - podiel 1/1 z celku;
19.) Ondrej Kurek, rod. Kurek, v podiele 6156/

245812 – ín do podielového spoluvlastníctva - podiel
1/1 z celku;

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Dokonèenie na 5. strane

Z rokovania mestského zastupite¾stva
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Naši jubilanti
v�mesiaci�apríl 2017

60 rokov: Emília SEITLEROVÁ
Gizela VAVROVÁ
Stanislava ŠIMOVÁ
Anna KARASOVÁ
Františka SABOVÁ
Pavol ČERNÁK
Jaroslava KÝŠKOVÁ
Jozef GÁBLOVSKÝ
Jozef MEGO
Alena ŠVIHORÍKOVÁ

65 rokov: Dušan JANKECH
Ján DREVENÁK
Michal ĎURAČKA
Oľga BENEDIKOVIČOVÁ
Anna NIKODEMOVÁ

70 rokov: Stanislav CHLPATÝ
Marta KRAMÁRIKOVÁ
Anna SVETLÍKOVÁ
Jozefa ADAMOVÁ
Anna HRAŠNÁ
Anna TRÚCHLA
Terézia SLABÁ

75 rokov: Alžbeta BARTOŠOVÁ
Marta BÚZEKOVÁ

80 rokov: František HAVRLENT

82 rokov: Ing. Michal BRAŠKO
Gabriel HONIG
Ján ŠALÁT

83 rokov: Helena LAGOVÁ
Anna NIŽNANSKÁ

84 rokov: Kvetoslava MOTYČKOVÁ

85 rokov: Eleonóra ŠVAROVÁ
Mária JURČOVÁ

86 rokov: Juraj NIŽNANSKÝ

88 rokov: sr. Gema Zuzana
TOMKOVÁ
Mária BAROŠKOVÁ

89 rokov: Serafín MURÍN,
Jolana SNOHOVÁ

90 rokov: sr. Terézia Margita
LUKÁČIKOVÁ

91 rokov: Rudolf STRÁŇAVA

92 rokov: Helena BÖHMOVÁ

93 rokov: Juliana DRINKOVÁ

Srdečne blahoželáme! 

Mesto Vrbové vás pozýva pri príležitosti Dòa uèite¾ov na

Oceòovanie uèite¾ovOceòovanie uèite¾ovOceòovanie uèite¾ovOceòovanie uèite¾ov
vrbovských�škôl vrbovských�škôl vrbovských�škôl vrbovských�škôl 

Vrbové, Beòovského kúria

pondelok 27. marca o 14.00 hod.

PRIJMEME 
KUCHÁRA – 
ÈAŠNÍKA. 

Kontakt 
0905 612 328

Zároveò ponúkame
priestory 

na prenájom.
P-No P2/0366/2017

� Ïakujeme všetkým príbuz-
ným, priate¾om a známym, ktorí sa
dòa 13. marca prišli rozlúèi. s na-
šou drahou 

Alžbetou DURCOVOU, 
ktorá zomrela vo veku 89 rokov a
zároveò ïakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina
P-No P2/0385/17

4. marca sa za úèasti primátorky Dott.
Mgr. Emy Maggiovej uskutoènila v našom
meste oslava Medzinárodného dòa žien. Vr-
bovským ženám k ich sviatku zablahoželal
viceprimátor JUDr. Štefan Kubík. Malý kul-
túrny program im predviedli žiaèky CZUŠ
sv. Gorazda pod vedením uèite¾ky Bc. Len-
ky Záhorcovej. 

O organizáciu vydareného podujatia sa
zaslúžilo mesto a SMER-SD.

-rb-, PK

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

� Dòa 25. marca si
pripomenieme druhé vý-
roèie, èo nás navždy o-
pustila milovaná mamiè-
ka, stará mama
a�prababièka 

Antónia HOLÁNOVÁ.
Kto ste ju poznali spomínajte s�na-

mi.
S láskou a úctou spomínajú synovia

Miloš, Peter a Marcel s rodinami
P-No P/2 0412/17
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8. marca sa uskutoènila Výroèná èlenská
schôdza (VÈS) vrbovskej Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO
SZTP). Prítomných èlenov ZO SZTP a hostí: pri-
mátorku mesta Dott. Mgr. Emu Maggiovú, jej
zástupcu JUDr. Štefana Kubíka, predsedu so-
ciálnej komisie Františka Tahotného MBA a
predsedníèky vrbovských organizácií SÈK a JD
Vieru Sabovú a Martu Raffajovú privítala pred-
sedníèka ZO Mgr. Edita Pekarovièová.

Správu o èinnosti ZO predniesla O¾ga Han-
zlíková a zároveò oboznámila s plánom podu-
jatí na rok 2017. ZO SZTP má v súèasnosti 99
èlenov, z toho je 10 detí do 15 rokov, 1 mlá-
dežník, 22 èlenov do 60 rokov a nad 60 rokov
má 66 èlenov. Z 32 imobilných èlenov je 12
vozíèkarov. Poèas roku o nové èlenstvo požia-
dalo 10 osôb. V priebehu roka navždy ZO o-
pustili Emília Gréková, Mária Sláviková a Fran-
tiška Novotová. Zosnulým èlenkám bola vzda-
ná úcta minutou ticha.

Èinnos. ZO tvoria z väèšej èasti pravidelné
podujatia, pre deti aj s „prekvapením“ a ïalšie
pre dospelých alebo spoloène všetkých. Poèas
hodnotného obdobia sa uskutoènili ob¾úbené
podujatia, ktoré sa už v organizácii stali tradí-
ciou. Nie len pohoda, ale aj rados. a smiech
lieèia. Pre deti to boli zábavné a veselé podu-

jatia: Maškarný ples pre imobilné deti, opekaè-
ka konaná k MDD spojeného s Dòom matiek
s�„prekvapením“ – vystúpením vrbovských ha-
sièov a na záver roku „Mikulášske posedenie“
s bohatou sladkou nádielkou a pohostením.
Pre integrované deti boli dôležité aj terapeu-
tické akcie: hipoterapia v Opatovciach pri Tren-
èíne a kúpanie v penzióne Hellene v�Pieš.a-
noch. Dospelí, ktorí sa tiež zúèastòujú opekaè-
ky si spoloèné stretnutie zopakovali posede-
ním na rozlúèku s letom. Pre nich bola urèená
terapia v Agropenzióne Adam na Podkylave.
Pre všetkých, ktorí mali záujem bol usporia-
daný poznávací zájazd do Parku miniatúr v�Po-
dolí a Trenèianskych Teplíc. Záver roka tradiè-
ne patril slávnostnej èlenskej schôdzi, v�ktorej
dominoval nastávajúci èas Vianoc – posedenie
pri kapustnici so všetkým, èo k�vianoènému
stolu patrí. V predvianoènom období boli na-
vštívení imobilní èlenovia, ktorí boli obdarovaní

vitamínovými balíèkami. Mimoriadnym poduja-
tím roka bolo usporiadanie výstavy „Nezabúda-
me na našich predkov, ale ani na súèasnos.“.
Èlenovia ZO tu predstavili viac ako 100 pred-
metov z�domácností našich prababièiek a sta-
rých mám do konca 19. storoèia. V�prvom rade
to boli vzácne domáce výšivky na textile vyro-
bené rôznymi technikami a dnes už zabúdané
predmety používané v�kuchyni a okolo domu.

V priebehu VÈS viceprimátor zablahoželal
ženám k MDŽ a poïakoval sa za prácu pre or-
ganizáciu a mesto. Prítomné ženy obdaroval ži-
vými primulkami. K darèeku pribudli aj èokolá-
dy od Františka Tahotného, MBA a vedenia or-
ganizácie. V mene výboru ZO zablahoželal
k�MDŽ primátorke mesta Dott. Mgr. Eme Mag-
giovej Jozef Èeròanský, poïakoval jej za celo-
roènú spoluprácu a odovzdal jej tortu s�kveti-
nou. Kvetom boli obdarovaní aj èlenovia ZO,
ktorí majú v 1. polroku životné jubileá.

Príjemná atmosféra VÈS bola dovàšená
tradiènou tombolou. Ceny do tomboly pripravil
výbor ZO a samotní èlenovia organizácie. �aha-
nie tombolových lístkov bolo nielen vzrušujúce

ale prinieslo aj
rados. 81 výher-
com.

Výbor ZO SZTP
a celá èlenská

základòa ïakuje
touto cestou

predovšetkým
vedeniu mesta
a všetkým dob-

rým ¾uïom, ktorí
poèas roku pri-
speli k èinnosti

organizácie
sponzorstvom,
spoluprácou, èi
inou pomocou.

-el-

Každý strom má svoju životnos. ako i každý èlovek. Niektorý
vydrží kratšie, niektorý dlhšie. Ve¾ký vplyv na dreviny majú i pove-
ternostné vplyvy a podmienky.

Za dreviny, ktoré rastú na pozemkoch vo vlastníctve mesta
nesie všetku zodpovednos. vlastník pozemku – zaèínajúc výsad-
bou, ošetrovaním a konèiac výrubom. 

Dreviny v našom meste boli vysadené prevažne 60. - 80.
v�rokoch, teda za socializmu. Boli to prevažne listnaté dreviny -
brezy, topole, lipy, slivky a vàby a ihliènaté dreviny – smreky a
borovice. Brezy, topole a slivky sú krátkoveké dreviny do 50 ro-
kov života. Ovocné dreviny – slivky, orechy, èerešne do zastava-
ných miest nepatria z dôvodu padania ovocia a nebezpeèenstva
uštipnutia hmyzom.

Na vydanie rozhodnutia o výrube drevín, keï ide o väèší po-
èet drevín a na cintoríne sa prizýva pracovník Štátnej ochrany
SR Správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty so sídlom
v�Modre na vydanie stanoviska k výrubu.

Vyjadrenie – súhlasné stanovisko sme dostali pri vydaní roz-
hodnutia na výrub drevín na cintoríne a na Priehradnej a Rekre-
aènej ulici pre vlastníka pozemkov Slovenský vodohospodársky
podnik - š. p. Pieš.any. 

Povolenia na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta sa vydávajú na podnet obèanov v odôvodnených
prípadoch a z dôvodu investièných akcií. V priestoroch, kde sú,
alebo budú dreviny vyrezané, sa bude realizova. náhradná vý-
sadba. 

Tuje, ktoré rastú tesne ved¾a oporného múra na cintoríne
budú postupne vymieòané za iné jedince. Pokia¾ neodstránime
dreviny, ktoré sú poškodené a hrozí nebezpeèenstvo ublíženia
na zdraví a majetku a nebude dostatok priestoru pre nové drevi-
ny, aby mali priestor na rast a neboli by vysadené na niektorej
z�inžinierskych sietí, je zbytoèné vysádzanie nových drevín. 

Od vyššie spomínaných rokov sa dreviny vysádzali len ve¾mi
málo. Nové dreviny sa zaèali vysádza. až v tomto období a potr-
vá 10 - 20 rokov kým vyrastú. 

Vysadili sme dreviny pre novorodencov na Ul. P. Jantaucha a
Ul. 6. apríla a už teraz sú vylámané oporné stojky a je porušená
stabilita stromèekov. Prosíme obèanov - rodièov o doh¾ad nad už
vysadenými stromkami, keïže sú dreviny nové a ešte slabé.

V najbližšom období sa bude vyrezáva. na cintoríne 8 ks dre-
vín – lipy, sofory, jelša, na Vinohradníckej ulici 8 ks topo¾ov. Tu-
ná budú vysadené orechy, èím chceme vytvori. alej. 

Povolenie na výrub má SVP, š. p., Pieš.any na Rekreaènej a
Priehradnej ulici a v areáli autocvièiska - na Priehradnej ulici
spolu asi 50 drevín - topo¾ov. 

Dreviny, ktorých výrub realizuje mesto sa drevná hmota drví,
dáva sa prefermentova. a ukladá sa do hnojiska na PD Vrbové.

Drevná hmota z drevín, ktoré mesto objednáva je zhodnoco-
vaná v cene.

¼ubica BABIAROVÁ, Útvar výstavby, územného plánovania,
dopravy a životného prostredia Mestského úradu vo Vrbovom

Výrub drevín na území Vrbového

DOBRÁ POHODA LIEÈI
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Mesto Vrbové Vás pozýva na

OCEŇOVANIE
 najlepších športovcov 

mesta Vrbové za rok 2016

Vrbové, Beòovského kúria,

streda 5. apríla 16.00 hod.

Pokraèovanie z 2. strany

Uznesenie MsZ è. 19/III/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
(ïalej MsZ) schva¾uje nájom nebytového
priestoru, kto- rý sa nachádza v budove s.
è. 495, orientaèné èíslo 2, a to na prízemí
v¾avo v�pred- nej èasti od Ulice M. A. Be-
òovského vo Vrbovom, o celkovej výmere
101,34 m2, formou obchodnej verejnej sú-
.aže od 1. 4. 2017 na dobu neurèitú s�troj-
mesaènou výpovednou lehotou.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 20 /III/2017  

MsZ schva¾uje podmienky obchodnej
verejnej sú.aže s prílohou „vzor zmluvy
o�nájme nebytového priestoru“ na nájom
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa
v�budove s. è. 495 na prízemí v¾avo v�pred-
nej èasti od Ulice M. A. Beòovského vo Vr-
bovom, orientaèné èíslo 2, o�celkovej vý-
mere 101,34 m2. Budova je vedená na LV
1900 vo vlastníctve mesta Vrbové, prièom
minimálna výška nájomného je stanovená
na 40 €/m2/rok.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 21/III/2017  

MsZ schva¾uje Dodatok è. 5 k Všeo-
becne záväznému nariadeniu mesta Vrbo-
vé è. 5/2014 o urèení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na die.a/žiaka škôl a
školských zariadení na území mesta Vrbo-
vé.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 22 /III/2017  

MsZ schva¾uje na pozemkoch CKN:

katastrálne územie: Vrbové; parcela èíslo,
KN: 1580/2 reg. „ C“; druh pozemku: za-
stavané plochy a nádvoria; list vlastníctva:
1900, odplatné zriadenie vecného breme-
na práva prechodu v prospech žiadate¾a
Ján Vydarený, a manželky Katarína Vyda-
rená, obaja bytom Ul. P. Jantauscha èíslo
672/1, 922 03 Vrbové, v�zmysle vyhoto-
veného geometrického plánu è. 4/2017
zo�dòa 12. 1. 2017 za jednorazovú odpla-
tu vo výške 200 € a uhradenie faktúry za
vytvorenie geometrického plánu na zriade-
nie vecného bremena vyhotoveného
Geodetickou kanceláriu Romana Klèa,
Hviezdoslavova 894/30, Vrbové vo výške
227 €.   

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 23/III/2017  

MsZ schva¾uje poskytnutie dotácie vo
výške 200 € Parlamentu mladých mesta
Vrbové na zabezpeèenie dòa astronómie
a�kozmonautiky dòa 4. 3. 2017 na futba-
lovom štadióne vo Vrbovom. Finanèné pro-
striedky budú vyplatené v hotovosti v�po-
kladnici mesta a vyúètovanie bude vyko-
nané v�mesiaci december 2017. 

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Zo zápisnice z rokovania

DODATOÈNÉ POÏAKOVANIE
Nedopatrením sa stalo, že sme neuviedli
v zozname darcov tomboly na vrbovskom
Detskom karnevale p. Ruèkayovú z�reš-
taurácie Flamengo a p. Miklovièa z�Vi-
notéky na Hollého ul. vo Vrbovom. Obom
sa úprimne ospravedlòujeme a ïakujeme
im za priazeò.

AM za ZO ÚŽS Vrbové

Z rokovania mestského zastupite¾stva Mesto Vrbové vás pozýva na

Pietny akt 
pri príležitosti 72. výroèia oslobodenia

Vrbového

Vrbové, pri pomníku padlých

streda 5. apríla o 15.30 hod.

PADLO KONEÈNÉ ROZHODNUTIE
21. decembra 2016 Okresný súd v Trnave uznal Ró-
berta Reška vinným z výtržníctva a vraždy Mareka
Kalužu, vo všetkých bodoch obžaloby, a uložil mu
nepodmieneèný trest odòatia slobody na dobu 19
rokov. Keïže obvinený sa odvolal, prípadom sa zao-
beral Krajský súd v Trnave. Ten na svojom pojedná-
vaní 16. marca t. r. potvrdil výšku trestu pre Róber-
ta Reška za vraždu Mareka Kalužu. Krajský súd od-
volanie zamietol a v celom rozsahu sa stotožnil
s�rozsudkom Okresného súdu v Trnave. Potvrdil
trest odòatia slobody v trvaní 19 rokov a zaradenie
odsúdeného do výkonu trestu s najvyšším stupòom
stráženia. Od vraždy, ktorá sa stala 11. septembra
2015 vo Vrbovom, po nadobudnutie právoplatnosti
uplynulo teda vyše 18 mesiacov. 16. marca, po za-
mietnutí odvolania, eskorta Väzenskej a justiènej
stáže odsúdeného odviezla priamo do väzenia na vý-
kon trestu. Syn odsúdeného sa v súèasnosti nachá-
dza v reedukaènom zariadení.
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Zápis do ŠMŠ
Zápis do Špeciálnej materskej

školy bude prebieha. v termíne od
1. do 30. apríla 2017 v priesto-
roch školy v èase od 9.00 –
15.00 hod. v utorok, štvrtok a pia-
tok.

K zápisu je dôležité prinies.:
• Žiados. o prijatie na vzdelá-

vanie v Spojenej škole
• Rodný list die.a.a
• Psychologické vyšetrenie

die.a.a
• Iné odborné vyšetrenia
Žiados. o prijatie do ŠMŠ si

môžete stiahnu. na web sídle
školy 

www.spojenaskolavrbove.edu-
page.org alebo vyzdvihnú. u vede-
nia školy. 

Zápis do I. roèníka ŠZŠ Móri-
ca Beòovského

Zápis do prvého roèníka ŠZŠ
Mórica Beòovského bude prebie-
ha. v termíne od 1. do 30. apríla
2017 v priestoroch školy.

K zápisu je dôležité prinies.:
• Žiados. o prijatie na vzdelá-

vanie v Spojenej škole
• Rodný list die.a.a
• Psychologické vyšetrenie

die.a.a
• Iné odborné vyšetrenia
Žiados. o prijatie na vzdeláva-

nie v Spojenej škole si môžete
stiahnu. na web sídle školy

www.spojenaskolavrbove.edu-
page.org alebo vyzdvihnú. u vede-
nia školy.

Zápis do CVÈ pri Spojenej
škole, Nám. sv. Cyrila a Metoda
9, Vrbové

Oznamujeme rodièom, že od
1. septembra 2017 zaèína svoju
èinnos. centrum vo¾ného èasu.
Prevádzka CVÈ je aktuálne stano-
vená denne od 8.00 od do 12.00
hod. Èinnos. CVÈ sa môže upravi.
pod¾a požiadaviek èlenov CVÈ.

Žiados. o prijatie do CVÈ si

môžete stiahnu. na web sídle
školy www.spojenaskolavrbove.e-
dupage.org alebo vyzdvihnú. u ve-
denia školy. 

Žiadosti môžete predklada.
do 30. 6. 2017 alebo do naplne-
nia kapacity – aktuálne 10 miest.

Za èinnos. centra vo¾ného èa-
su je stanovený mesaèný popla-
tok.

Praktická škola
Štúdium v odbore 64 92 E

Praktická škola trvá tri roky. Štú-
dium je ukonèené závereèným vy-

svedèením s profiláciou na prípra-
vu jedál a výživu, pestovate¾ské
práce a pomocné práce v admi-
nistratíve. Prijímacie konanie pre-
bieha bez prijímacích skúšok for-
mou krátkeho pohovoru. Do prvé-
ho roèníka môže by. prijatých naj-
viac 10 žiakov.

Podmienky pre prijatie žiaka:
• Prihláška žiaka s odporuèe-

ním lekára
• Psychologické vyšetrenie
• Pedagogické hodnotenie

žiaka

• Úspešné absolvovanie prijí-
macieho konania

Kontakt
Spojená škola, Nám. sv. Cyri-

la a Metoda 9, 922 03 Vrbové
Telefón: 033/7792324 
0917412316 riadite¾ka školy

– Mgr. Darina Babnièová
zástupkyòa riadite¾ky školy –

Mgr. Silvia Kleinová
Informácie:

www.spojenaskolavrbove.
edupage.org 
spojenaskola.vrbove@gmail.com

Zápisy a prijímacie pohovory v šk. roku 2017/2018
Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 922 03 Vrbové s organizaènými zložkami:

Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola Mórica Beòovského, Praktická škola

Konvent
vo�Vrbovom
18. marca sa vo Vrbovom us-

kutoènil výroèný konvent Bratis-
lavského seniorátu ECAV na Slo-
vensku za úèasti zástupcov a de-
legátov všetkých 28 zborov. 

Jeho úèastníkov pozdravila
i�primátorka Vrbového Dott. Mgr.
Ema Maggiová. Vo svojom prího-
vore uviedla: „Je pre nás cWou, že
si Bratislavský seniorát vyvolil Vr-
bové za miesto rokovania svojho
výroèného konventu pri význam-
nom jubileu so svetovým dosahom
– 500. výroèí reformácie. Želám
vám, aby ste sa v našom meste
dobre cítili, aby vaše rokovanie
malo úspešný priebeh a aby prinie-
slo ovocie v presadzovaní myšlie-
nok reformácie medzi ¾uïmi dneš-
ka.“                                       -rb-
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Riziko vzniku požiaru v domácnostiach
predstavuje:

• otvorený oheò – plynové sporáky, svieè-
ky, plynové ohrievaèe, krby a kachle, fajèenie

• elektrické spotrebièe – pre.ažovanie e-
lektrických zásuviek, elektrické sporáky, hrian-
kovaèe, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry,
tepelné infražiarièe, žehlièky, fény a kulmy

• nepozornos. – odbiehanie od varenia,
svieèky bez dozoru, èítanie a zaspávanie u�roz-
svietených svieèok a stolných lámp, prikrývanie
lampy pre väèšie tlmenie svetla, napríklad no-
vinami alebo odevmi, používanie výkonovo sil-
nejších žiaroviek, ako je pre svietidlo predpí-
sané, používanie rôznych spájkovaèiek, zvára-
èiek a podobne

Èo hrozí pri požiari
Ak sa váš alebo susedov byt ocitne v�pla-

meòoch, hrozí vysoké riziko popálenia plameò-
mi, horúcim vzduchom, horúcimi povrchmi, vý-
buchom a podobne. Môže dôjs. aj k otrave
toxickými splodinami horenia, najmä oxidom
uho¾natým a oxidom uhlièitým, v�horšom prípa-
de dochádza k uduseniu, väèšinou v spánku.
Až 98 percent obetí sa udusilo pri požiari práve
splodinami horenia! V dôsledku paniky a ne-
správneho hasenia môže dôjs. k�zlomeninám,
úrazu hlavy, svalov a kåbov, dokonca k zasiah-
nutiu elektrickým prúdom.

Pri evakuácii èasto nastávajú problémy
v�podobe prekážok na únikovej ceste nielen
v�spoloèných priestoroch, ale aj v byte, naprík-
lad h¾adanie k¾úèov od zamknutých vstupných
dverí.

Základné zásady a pravidlá správania sa
v prípade požiaru

• Ak spozorujete, že niekde horí, bezodk-
ladne ohláste vznik požiaru na ohlasovòu po-
žiarov – tiesòová linka 150 alebo 112. Nepod-
ceòujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozva-
hu. Pokia¾ to situácia dovo¾uje, snažte sa po-
žiar v zárodku uhasi. dostupnými jednoduchými
hasiacimi prostriedkami – voda, piesok, pre-
nosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.,
prípadne vykonajte nevyhnutné opatrenia na
zamedzenie jeho ïalšieho šírenia do okolitého
priestoru.

• Pri hasení požiaru vodou, resp. elektricky
vodivou látkou, nezabudnite odpoji. byt od ele-
ktrického prúdu! Výhodné je ma. uložené ha-
siace prostriedky v centrálnej miestnosti pre
požiarnu vybavenos..

• Nepokúšajte sa za každú cenu samo-
statne likvidova. požiar. V prípade, ak nie je

možné dostupnými silami a prostriedkami po-
žiar uhasi., okamžite opustite budovu po vy-
znaèených únikových cestách. Držte sa pri ze-
mi – horúce splodiny stúpajú ku stropu a dý-
chacie cesty si chráòte improvizovaným rúš-
kom – navlhèenou vreckovkou z textílie, ktorá
obmedzí prienik splodín horenia a teplotu vdy-
chovaného vzduchu z okolitého priestoru.

Nezabudnite si uvedomiW, že najväèšiu
hodnotu má ¾udský život a zdravie, až potom
je na rade záchrana majetku!

• Nezdržujte sa zbieraním a h¾adaním
osobných vecí! Zoberte so sebou len veci, kto-
ré vám môžu pomôc. pri „úteku“. Takými sú
napr. hasiaci prístroj, vlhká tkanina a pod. Ne-
zabudnite skontrolova. svoje blízke okolie a
informova. ostatné osoby – susedov nachádza-
júce sa v dome o požiari hlasným volaním „HO-
RÍ!“

• Zatvárajte za sebou dvere! Nezamykajte
ich, k¾úè nechajte vo dverách zvonka – u¾ahèíte
tým prístup hasièov do bytu a v žiadnom prípa-
de sa nevracajte spä. do budovy. Pokia¾ je
k¾uèka na dverách horúca, dvere v žiadnom prí-
pade neotvárajte.

• Pri požiari v žiadnom prípade nepoužívaj-
te vý.ahy! Vý.ahová šachta funguje ako komín,
najmä pri pivnièných požiaroch. Zároveò požiar
môže spôsobi. prerušenie prívodu elektrickej
energie – skrat elektrického vedenia, odpoje-
nie budovy od prívodu elektrického prúdu a vy
ostanete uväznený vo vý.ahovej kabíne bez
možnosti úniku. S.ažíte tým záchranné práce
hasièskej jednotky a vystavíte sa pôsobeniu

toxických splodín, vznikajúcich pri horení.
Bezpeèná evakuácia
Vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchra-

nu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti,
starších, chorých a imobilných ¾udí. Využite na
tento úèel chodby, schodiská a ostatné úniko-
vé cesty ústiace na vo¾né priestranstvo.

Pokia¾ nemôžete opusti. priestor z dôvodu
silného zadymenia alebo vysokej teploty na
chodbe, ostaòte vo svojom byte, èo najïalej od
ohniska požiaru a èakajte na príchod hasièskej
jednotky. Na zabránenie prieniku dymu utesni-
te dvere mokrým uterákom. Pri evakuácií sa za
každých okolností musíte vyhýba. zadymeným
priestorom. Splodiny horenia znižujú celkovú vi-
dite¾nos., èo je však dôležitejšie, už po pár vdy-
choch v zadymenom priestore môže èlovek ve¾-
mi rýchlo upadnú. do bezvedomia. Oheò a dym
sa šíria rýchlo a podmienky v budove sa menia
každou sekundou. Pri zníženej vidite¾nosti sa
jednou rukou dotýkajte opory – steny, zábrad-
lia, ktoré umožnia rýchlejší a bezpeènejší po-
stup vpred.

Dodržiavajte pokyny, príkazy a nariadenia
príslušníkov Hasièského a záchranného zboru
a ïalších zložiek integrovaného záchranného
systému. Informujte ich o osobách, ktoré sa
môžu ešte nachádza. v�objekte.

Vo výškových budovách je vhodné inštalo-
va. elektronické hlásièe požiaru a dymu, ktoré
na požiar vèas upozornia obyvate¾ov opticky aj
akusticky. V bytoch sa odporúèa ma. po ruke
na likvidáciu menších požiarov hasiaci sprej,
prípadne hasiacu deku.

Desatoro prevencie pred požiarom
1. Nenechávajte otvorený oheò bez dozoru!
2. Neodchádzajte od varenia k iným èin-

nostiam!
3. Elektrické a plynové spotrebièe udržujte

v dobrom technickom stave!
4. Dodržujte návody a odporúèania výrob-

cov spotrebièov!
5. Používajte spotrebièe len k úèelu, pre

ktorý boli vyrobené!
6. Dodržujte základné bezpeènostné pred-

pisy pri manipulácií s otvoreným ohòom a spo-
trebièmi!

7. Pri fajèení dbajte na dokonalé uhasenie
ohorkov a zápaliek!

8. Udržiavajte vo¾né únikové cesty a úniko-
vé východy!

9. Inštalujte pod¾a návodu hlásiè požiaru
(dymu), príp. aj detektor úniku plynu!

10. Pri odchode z bytu vypnite osvetlenie
a�skontrolujte elektrické spotrebièe (napr.
práèku, rýchlovarnú kanvicu a pod.), uhaste ot-
vorený oheò a uzavrite okná!

Vážení obèania, dodržiavaním uvedených
dobre mienených rád sa vyvarujete zbytoèným
¾udským tragédiám a môžete predís. znaèným
hmotným škodám na majetku.

Mgr. Silvester BOŠKOVIÈ, DHZ Vrbové

Vysokoškoláci sa uèia
o�našom rodákovi

17. marca zavítala do Vrbového Bc. Lucia
Bobáková zo Šale, študentka Pedagogickej fa-
kulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Dôvodom jej návštevy nášho mesta bolo h¾a-
da. materiály o priekopníkovi slovenskej peda-
gogiky, vrbovskom rodákovi Jánovi Zigmundíko-
vi (1846 - 1938). Od svojej pedagogièky
PaedDr. Alexandry Pavlièkovej, PhD., dostala
totiž za úlohu spracova. seminárnu prácu o ži-
vote a diele Jána Zigmundíka s�osobitným zre-
te¾om na zachytenie jeho pedagogických názo-
rov.

AKO SA SPRAVA� V PANELÁKU, V KTOROM HORÍ?
Vážení obèania, pri požiari je len ve¾mi málo èasu na rozmýš¾anie. Tu sú rady do-

brovo¾ných hasièov, èo robiW v takejto krízovej situácii a ako si zachrániW život. Požia-
re v panelákoch sa v poslednom období akosi množia. Èo v tej chvíli robiW, ako sa má-
me správaW a hlavne èo urobiW pre to, aby horieW ani nezaèalo? 

S ministrom o cyklochodníku
17. marca primátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema Maggiová prijala v Beòovského kúrii Árpáda

Érseka, slovenského ministra dopravy. Stalo sa tak v rámci pracovného stretnutia zvolaného za
úèelom riešenia vybudovania cyklochodníka v úseku Pieš.any Vrbové.

Rokovania sa zúèastnili tiež Ing. Augustín Hambálek, súèasný poslanec NR SR a podpredseda
Trnavského samosprávneho kraja; prednosta Okresného úradu v Pieš.anoch RNDr. Igor Nicák; Ing.
Peter Kluèka, národný cyklokoordinátor; Miloš Tamajka, MBA, primátor Pieš.an; Mgr. Juraj Valo,
starosta Trebatíc; PhDr. František Klinovský, starosta Krakovian; RNDr. Jozef Petušík, starosta Dol-
ného Lopašova; zástupca Železníc Slovenskej republiky. Mesto Vrbové zastupovali okrem primátor-
ky JUDr. Štefan Kubík, viceprimátor, JUDr. Mária Gajòáková, hlavná kontrolórka mesta a Ing. Ga-
briela Valová, vedúca Útvaru výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy MsÚ.

Zástupcovia samosprávy sa zhodli na tom, že by bolo ideálne, keby štát dlhodobo prenajal tra-
su železnice. Vybudova. cyklochodník na tomto koridore je totiž najjednoduchšie. Kúpa a vysporia-
danie iných pozemkov je mimoriadne komplikovaná záležitos.. Minister sa vyslovil, že veci treba
zváži.. „Ja nemám problém s cyklotrasou ani so železnicou, ale musíme si to zváži. a vidie. trochu
dopredu,“ dodal. Verme, že èoskoro dostaneme z ministerstva spätnú väzbu, ktorá bude pre nás
pozitívna a veci sa pohnú.                                                                                                    EKM



RBOVÉHOHV
LAS

 

Futbal IV. liga SZ

ZAÈALA JARNÁ
ÈAS��SÚ�AŽE 

Predohrávka 33. kolo
Slavoj Boleráz - MFK Vrbové 2:1 (1:0)

V prvom jarnom zápase sa v drese
MFK Vrbové predstavili traja nový hráèi:
brankár Grešo, obranca Blaško a v útoku
Železník, ale pre zranenia chýbali Tomáš
Gažík, Lackoviè a Strecký. V samotnom
zápase zaèali hostia až príliš opatrne a
stiahli sa do obrany. Domáci sa snažili
prebi. cez obranný val, ale podarilo sa až
v 35. min., s preh¾adom zakonèil Mac-
kovèin na 1:0 a do polèasu sa skóre ne-
menilo. Po zmene strán sa hra vyrovnala
aj vïaka podpore vetra, ale boli to znova
domáci, ten istý strelec Mackovèin v 52.
min. zvýšil po chybe v obrane hostí na
2:0. Kontaktný gól padol hlavou v 74.
min., autorom bol Verchola 2:1. Zápas
sa z dramatizoval a mohol padnú. aj vy-
rovnávajúci po hlavièke E. Spála, ale ne-
chal vyniknú. domáceho golmana, ktorý
loptu vyrazil na roh. Zvyšné minúty pri-
niesli nervozitu, ale domáci Hrivòák, ani
z hostí Grežo už loptu za svoj chrbát ne-
pustili.

Tréner MFK Adamèík postavil zosta-
vu: Grežo, Duraèka, Vlado, Verchola (86.
Michalec), Blaško, Sumer, Prosnanský,
Majgot (55. E. Spál), Kurinec (46. Zele-
nay), Andrísek, Železník. 

18. kolo 
Preèin - MFK Vrbové 0:1 (0:0)

Naši zvíWazili v�Preèine
V nede¾u 12. marca v druhom jarnom

zápase 18. kola sa hral na nerovnom teréne,
za veterného poèasia iba priemerný futbal.
Bojovalo sa väèšinou v�strede po¾a, medzi
šestnástkami. Po bezgólovom polèase sa po
zmene strán èakalo na ví.azný gól. Domáci
svoju šancu premrhali, ale z hosti striedajúci
Igor Zelenay po prihrávke od Sumera prestre-
lil domáceho brankára a dal ví.azný gól, ktorý
znamenal plný bodový zisk pre MFK, hoci re-
míza by bola za priebeh hry spravodlivejšia.
Ku cti oboch mužstiev slúži vcelku slušná
hra, keï rozhodca nemusel nikoho napomína.
kartou, takto zápas komentoval prezident
MFK Igor Spál.

Tréner A. Adamèlk postavil zostavu: Gre-
šo-Michálek, Ïuraèka, Vlado, Blaško, Sumer,
Prosnanský, Majgot, T. Gažík (46. Spál), An-
drísek (88. Šimor), Železník (61. Zelenay)...

                                             

SÚ�AŽ VO FLOORBALE
 CVÈ Ahoj v Pieš.anoch usporiadal okres-

né kolo vo florbale SŠ: v kategórii dievèatá
boli najlepšie Gymnázium J. B. Magina Vrbo-
vé, keï získali prvenstvo bez prehry, skóre
7:0 a postúpili do krajského kola, Najlepšou
strelkyòou bola Michaela Liptáková z ví.azné-
ho družstva so 4 gólmi.

V kategórii chlapci bolo najlepšie Gymná-
zium P. de Coubertina Pieš.any, pred SPŠE
Pieš.any a na peknom 3. mieste skonèili žiaci
z Gymnázia J. B. Magina Vrbové. Obe kategó-
rie sa hrali v�hale Gymnázia P. de Coubertina
v Pieš.anoch.

Na bývalom uèilišti vodohospodárskom
a�ZŠ, Scherera, sa uskutoènili majstrovstva
okresu ZŠ vo volejbale dievèat aj chlapcov.
Kategória volejbal dievèatá. Najlepšie sa u-
miestnila ZŠ, Brezová ul., pred ZŠ, Scherera.
Na 5. mieste sa umiestnili žiaèky ZŠ, Škol-
ská. Kategória volejbal  chlapci. zví.azila ZŠ,
Scherera, nad ZŠ, Brezová ul. Na 4. mieste
sa umiestnili žiaci zo ZŠ, Komenského, Vrbo-
vé. 

Peter SEDLÁÈEK

Kockový turnaj 2017
V poradí už druhý roèník turnaja v�koc-

kách pripadol na sobotu 11. marca.
V BAJ Aréne zasadli za štyri stoly šest-

násti kockohádzaèi. Systém turnaja bol neú-
prosný a preto sa štartovné pole vždy po ho-
dine o polovicu zmenšovalo. Zo štyroch sto-
lov zostali dva, na ktorých sa bojovalo o finá-
lovú úèas. na finálovom stole, kde postúpili
štyria najlepší. 

Predfinálové napätie pomohlo trochu
uvo¾ni. dekorovanie prvého vypadnutého (hrá-
èa, ktorý sa umiestnil ako posledný) cenou
útechy, Marcela Današa. Ako aj obèerstvenie
v podobe štýlovej torty od Danky Miklíkovej,
ale aj klobásy a iné pochutiny, o ktoré sa po-
starali hlavní organizátori, rodina Košinárov-
cov a Zuzka Brandejsová. 

Potom už prišli na rad posledné organi-
zaèné a rozhodcovské pokyny, kontrola funkè-
nosti kociek a BAJ Aréna stíchla. Už iba kocky
rozhodovali o koneènom poradí. Hráèi postup-
ne vypadávali a tým urèovali svoje poradie.
Štvrtý v poradí skonèil Peter Miklík, na bron-
zovom stupienku Štefan Šimo a po tuhom bo-
ji až na hranu kocky a ¾udských možností sa
ako druhý umiestnil Fero Lányi.

Ve¾ký úsmev, najväèší kúsok torty a prvá
cena pre ví.aza tohto roèníka turnaja v koc-
kách, patrí Ma.ovi Kondáèovi. Gratulujeme!

Aj keï na tomto peknom podujatí nebol
nik porazený, ukonèíme túto takmer on-line
reportáž mottom: Sláva ví�azom, èes� pora-
zeným... a poïakovanie organizátorom.

PP

Braòo druhý
11. a 12. marca sa v Bratislave us-

kutoènili Halové majstrovstvá Slovenskej
republiky vo viacbojoch. V kategórii mu-
žov v sedemboji druhé miesto so ziskom
3717 bodov vybojoval Vrbovèan Brani-
slav Puvák sú.ažiaci za Stavbára Nitra.

K úspechu gratulujeme.
-rb-

ZO ŠPORTU

Nohejbalový klub Vrbové a mesto Vrbové Vás pozývajú na

Nohejbalový turnaj

O pohár mesta Vrbové
Vrbové, telocvièòa II. Základnej školy 25. marca od 9.00 do 17.00 hod.


