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Ocenili dobrovo¾níkov
za�nezištnú pomoc

Mesto Vrbové medzi ocenenými
10. apríla sa v Bratislave v Kongresovej sále Ministerstva za-

hranièných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky us-
kutoènilo oceòovanie Dobrovo¾ník roka 2016. Zvláštne ocenenie
získala in memoriam reho¾ná sestra, lekárka a misionárka Veroni-
ka Terézia Rácková, ktorá zahynula 20. mája 2016 na následky
postrelenia pri svojej práci v rámci misie a pomoci v�Južnom Su-
dáne.

Podujatie už po deviaty raz zorganizovalo Národné dobro-
vo¾nícke centrum CARDO. Konalo pod záštitou ministra zahra-
nièných vecí Miroslava Lajèáka.

Do kategórie obce a mestá sa medzi troch nominovaných
dostalo i mesto Vrbové. Èestné uznanie prevzala primátorka
Vrbového Dott. Mgr. Ema Maggiová. V zdôvodnení ocenenia
Vrbového na slávnosti zaznali tieto slová:

Mesto Vrbové vytvára pre dobrovo¾nícku èinnos� optimálne
podmienky. Neziskovým a záujmovým organizáciám poskytuje
bezplatne priestory, vytvára materiálno-technické zázemie a èin-
nos� finanène aj dotuje. Ide nielen o organizáciu Cesta pomoci,
ktorá je zameraná na pomoc hendikepovaným de�om, ale aj
o�o.�z. Mamila, ktoré sa zameriava na podporu dojèenia. Výraznú
pomoc od mesta dostáva tiež Jednota dôchodcov Slovenska,
Únia žien Slovenska, Slovenský Èervený kríž, Slovenský zväz te-
lesne postihnutých, Liga proti rakovine, Detský domov v Peèeòa-
doch a iní.

Ocenených už dopoludnia uvedeného dòa prijal aj prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska a poïakoval im za ich aktivity,
ktoré skvalitòujú život v našej vlasti, ale sú zamerané aj na po-
moc potrebným kdeko¾vek vo svete.

-rb-

Mesto Vrbové Vás pozýva na

PrijatiePrijatiePrijatiePrijatie
novorodencovnovorodencovnovorodencovnovorodencov

nášho mesta narodených v poslednom
štvr@roku 2016 a prvom štvr@roku 2017

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA,
3.�MÁJA�O�14.00 HOD. 

Súèas@ou bude i sadenie stromèekov,
ktoré�budú�nies@�mená
našich�malých�obèanov.
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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo

Vrbovom (ïalej MsZ) zo zasadania konaného
30.  marca 2017.

Uznesenie MsZ è. 25/III/2017  

MsZ schva¾uje vzmysle èl. 4 ods. C bod 1
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Vrbové zásah do miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta
za úèelom plánovanej realizácie výstavby optic-
kej siete verejnej elektronickej komunikaènej
siete v intraviláne mesta Vrbové spoloènos&ou
Slovak Telekom, a. s., s tým, že vo výkope
v�súbehu s budovanou trasou optickej siete
spoloènosti Slovak Telekom bude uložená
chránièka  pre potreby mesta. 

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

Uznesenie MsZ è. 26/III/2017  

MsZ berie na vedomie správu o hospodá-
rení a èinnosti DHZ za rok 2016.

 Uznesenie MsZ è. 27/III/2017  

MsZ ruší  uznesenia MsZ è.:
169/IX/2016 z 24. 11. 2016; 117/VI/2016
z 30. 6. 2016; 131/IX/2016 z 29. 9. 2016;
157/X/2016 z�20. 10. 2016; 96/VI/2015
z�30. 6. 2015; 97/VI/2015 z 30. 6. 2015;
98/VI/2015 z�30. 6. 2015; 60/VI/2013
z�27. 6. 2013; 50/VI/2009 z 25. 6. 2009

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 28/III/2017  

MsZ schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8
písm. e/ zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení odpredaj nehnute¾nosti
vo vlastníctve mesta Vrbové vedenej na LV
1900 – pozemku reg. “C“, parc. è. 2484/2  
o�výmere 27 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, oddeleného geometrickým plá-
nom è. 52/2017 zo dòa 22. 2. 2017 z pôvod-
ného pozemku, parcela registra  „C“  è. 2484
o výmere  224 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria do podielového spoluvlast-
níctva pre Ing. Petra Èervinka, bytom  Ul. Pod-
pìrova è. 6, 621 01 Brno, Èeská republika
a�Zdìnka Èervinka, bytom Ul. U hájku  è. 29,
679 61 Letovice, Èeská republika, každému
v�podiele 1,  za cenu  25 €/m2  spôsobom
hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos&, že p. Ing. Petr Èervinka
a�p. Zdìnek Èervinka sú spolumajite¾mi ved¾aj-
šieho pozemku a dlhodobo uvedený pozemok
týkajúci sa predaja spoloène užívajú  a udržia-
vajú. 

za: 10, proti: 0, zddržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 29/III/2017  

MsZ schva¾uje bezplatnú výpožièku nebyto-
vých priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove
Haèkovec s. è. 336, a to v suteréne budovy vo
výmere 30,35 m2 pre skupinu Brajgel v�zastú-
pení p. Adamom Filom – kapelníkom. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 30/III/2017  

MsZ schva¾uje nájom nebytového priesto-
ru, ktorý sa nachádza v budove „Haèkovec“
s.�è. 336 na prvom poschodí od Ulice M. A.
Beòovského  vo Vrbovom,  o celkovej výmere
54,45 m2 + ostatné plochy o celkovej výmere
12,46 m2 formou obchodnej verejnej sú&aže

na dobu neurèitú od 1. 5. 2017 s 2-mesaènou
výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 31/III/2017  

MsZ schva¾uje podmienky obchodnej verej-
nej sú&aže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme
nebytového priestoru“  na nájom nebytového
priestoru nachádzajúceho sa v budove „Haèko-
vec“ s. è. 336  na prvom poschodí od Ulice  
M. A. Beòovského  vo Vrbovom o celkovej vý-
mere 54,45 m2 + ostatné plochy o celkovej vý-
mere 12,46 m2 .   

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

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 32/III/2017  

MsZ schva¾uje poskytnutie dotácie z roz-
poètu mesta vo výške 1000 €  Slovenskému
èervenému krížu na zabezpeèenie èinnosti na
rok 2017. Finanèné prostriedky budú zaslané
na bankový úèet SÈK  a vyúètovanie bude vy-
konané v mesiaci december 2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 33/III/2017  

MsZ schva¾uje poskytnutie dotácie z roz-
poètu mesta vo výške 1400 €  Slovenskému
zväzu telesne postihnutých na zabezpeèenie  
èinnosti na rok 2017. Finanèné prostriedky
budú zaslané na bankový úèet SZTP a vyúèto-
vanie bude vykonané v mesiaci december
2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 34/III/2017  

MsZ schva¾uje poskytnutie dotácie z roz-
poètu mesta vo výške 1500 €  Klubu športovej
kynológie Vrbové na zabezpeèenie èinnosti na
rok 2017. Finanèné prostriedky budú vyplate-
né na úèet Klubu športovej kynológie Vrbové
a�vyúètovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 35/III/2017  

MsZ v súlade so zákonom  è. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov berie na vedomie, že
mesaèný plat primátorky mesta je od 1. 1.
2017 vo výške súèinu priemernej mesaènej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyèíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a 2,34-násobku pre obce s
poètom obyvate¾ov od 5001 do 10 000 oby-
vate¾ov pod¾a  § 4 ods.1.  zákona è. 253/
1994 Z. z. o  právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v�platnom znení. Plat sa zaokrúh¾uje na celé
euro nahor.

 Uznesenie MsZ è. 36/III/2017  

MsZ v súlade so zákonom  è. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov schva¾uje pod¾a § 4 ods.
2 citovaného zákona s úèinnos&ou od 1. 4.
2017 zvýšenie mesaèného základného platu
primátorky mesta urèeného pod¾a § 3 ods. 1
citovaného zákona o 15 %.

za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3

Uznesenie MsZ è. 37 a 38 /III/2017  

Pozri s. 9 a 10

Uznesenie MsZ è.  39/III/2017  

MsZ schva¾uje poskytnutie príspevku
z�rozpoètu mesta na pokrytie finanèných nákla-
dov potrebných na zabezpeèenie  asistentky
uèite¾a  pre Základnú školu, Komenského ul.
è. 2, 922 03  Vrbové vo výške 515,49 € me-
saène na obdobie január – jún 2017 v�závis-
losti od rozhodnutia OÚ Trnava.

za: 10,  proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 40/III/2017  

MsZ schva¾uje v súlade s § 20b ods. 5 zá-
kona è. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení
v�znení neskorších predpisov:  

a) èas& mesta Vrbové ako zriaïovate¾a
v�združení obcí s názvom: 

Združenie obcí Zelená cesta so  sídlom:
Hlavná ulica è. 247/107, 922 10 Trebatice

b) zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená
cesta

c) stanovy Združenia obcí  Zelená cesta  
pod¾a predloženého návrhu

d) úhradu vstupného vkladu zriaïovate¾a
mesta Vrbové vo výške 1000,00 eur  navýše-
ním rozpoètovej položky èlenské v�združeniach
pri zmene rozpoètu mesta na rok 2017

e) nominovanie p. Lukáša Pavlecha za vý-
konného riadite¾a Združenia obcí Zelená cesta 

f) nominovanie zástupcu mesta Vrbové do
dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta  
Mgr. Reného Justa

za: 9, proti: 1, zržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 41/III/2017  

MsZ schva¾uje zámenu èasti pozemkov
v�súlade s èl. 4, písm. b), bod 5 Zásad hos-
podárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) Zákona è. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a na základe § 611 a nasl. Obèianskeho
zákonníka v k. ú., Vrbové, oddelených na zá-
klade Geometrického plánu è. 408/2016 zo
dòa 9. 2. 2017, parcela reg. „C“ è. 227/2
o�celkovej výmere 17 m2, druh pozemku – za-
stavané plochy a nádvoria, parcela reg. „C“
è.�227/3 o celkovej výmere 11 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria a parce-
la reg. „C“ è. 227/4 o celkovej výmere 5 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú zapísané na LV è. 1900  na Okres-
nom  úrade, katastrálnom  odbore  Pieš&any,  
vo vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 00313 190,
sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03
Vrbové

za podiel na pozemku reg. „C“ p. è. 236/
4 o celkovej výmere 888 m2, druh pozemku –
záhrada, kde podiel na pozemku je vo ve¾kosti
1/24 z celku, èo èiní 37 m2, ktorý je  zapísaný
na LV è. 2082 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš&any v podielovom spoluv-
lastníctve p. Márie Šimurdovej, bytom  Hoštá-
ky è. 110/5, 922 03 Vrbové bez povinnosti
ïalšej úhrady, a to z dôvodu hodného osobit-
ného zrete¾a.

Za  dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ
považuje skutoènos&, že na parcele è. 236/4
bude v rámci budovania novej kanalizaènej
siete umiestnená preèerpávacia kanalizaèná
šachta. Z uvedeného dôvodu je v záujme mes-
ta ma& aj túto èas& pozemku vo vlastníctve
mesta Vrbové. 

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

Pokraèovanie na str. 9
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Naši jubilanti
v�mesiaci�máj 2017

60 rokov: Jaroslav Talajka
Ing. Ernest Lacika
Jozef Vraňák
Ján Hesko
Magdaléna Jakúbková
Mária Klinovská
Štefánia Dohnálová
Štefánia Grygarová
Anton Lányi

65 rokov: Štefánia Majkutová
Jozef Varga
Marián Vlha

70 rokov: Jozef Kupka
sr. Miriam Marta
Legeňová
Marta Pavlovičová
Ľubica Dunajčíková
Mária Nižnanská

75 rokov: Stanislav Trtúšek
Emília Steineckerová
Vincent Stopjak
Pavel Adamec

81 rokov: Mária Vančová

82 rokov: Antónia Kurincová
Zdenka Vičanová
Alžbeta Kubaľáková
Rudolf Lehuta
Mária Žáková
Terézia Novotová

84 rokov: Jozef Kunik

85 rokov: Margita Sudorová

87 rokov: Anna Hulvanová
Ján Lajda
Michal Adamec

88 rokov: Vilma Lysá
90 rokov: Anna Hodermanová

Ján Hesko
Emília Polešenská

91 rokov: Anna Kráľová

Srdečne blahoželáme! 

Zavrel si oèi, srdce prestalo Ti bi�,
aj keï tak ve¾mi chcel si ži�.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie by�,
no v našich srdciach budeš navždy ži�.

� 25. apríla si pripomíname
1. výroèie, èo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a starý
otec

Pavol PUVÁK.
S láskou a úctou spomínajú

manželka, dcéra Monika, synovia
Pavol s manželkou, Peter s priate¾kou, vnúèen-
ce Emmka, Hanka, Lucka, Henrich a Jakubko.

P-No/P2 0583/17

5. apríla sa pri pomníku padlých vo Vrbovom uskutoènil pietny akt, pri ktorom si
Vrbovèania pripomenuli 72. výroèie oslobodenia Vrbového a vzdali úctu svojim oslo-
bodite¾om. Úèastníkom sa prihovorila primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová,
ktorá vyjadrila rados&, že môžeme v mierovom ovzduší prispieva& k rozvoju svojho
mesta a vlasti. Kytilicu k pomníku padlých položila aj ¼udmila Juríèková za SMER-
SD a JUDr. Ivan Nosko za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

-rb-, PK

Zvláštni ¾udia - Katastrofy ¾udského tela

výstava voskových figurín

Vrbové, Kúria M. Beòovského 
21. - 23. apríla od 10.00 do 18.00 hod. 

Vstupné:
deti do 6 rokov zdarma; dospelí 4 €; dôchodcovia 3 €; 

školské skupiny nad 10 osôb 2 €/osoba.

Oznamujeme verejnosti, že 3. januára zo-
mrel v Pieš&anoch vo veku 69 rokov Jozef
JAMRICH, obyvate¾ Trebatíc, pochádzajúci
z�Vrbové- ho. Pochovaný je v rodisku. 

Èes� jeho pamiatke!
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Èo píšu memoáristi
a�èo�kroniky

Vrbovèan Elo Šándor (1896 - 1952) je autorom diela
Lesná správa, ktoré vyšlo v roku 1946 v úctyhodnom ná-
klade 3300 výtlaèkov. V òom na 352 stranách opisuje od-
bojovú èinnos& v našom kraji na konci druhej svetovej voj-
ny. Pre Vrbovèanov je to preto zaujímavé èítane odhliadnuc
od umeleckej kvality. Má to však jeden háèik. Výpovedná
hodnota diela je obmedzená, pretože ide o memoárovú a
nie historickú literatúru. Autori pamätí majú èasto sklon
poda& informácie tak, aby v nich sami vynikli, a to aj na ú-
kor pravdivosti. To je aj prípad spomenutej knihy. Krajòan-
ský kronikár Ján Gabriž svojho èasu na adresu Šándorovej
Lesnej správy napísal:

Áno, hoci teraz je už Šándor màtvy, predsa musím po-
veda�, že on ve¾a hovoril, ve¾mi ve¾a sa chválil najmä po
oslobodení svojou partizánskou èinnos�ou, ale v skutoè-
nosti neurobil niè, lebo i v�Krajnom ho poznali ako èloveka,
ktorý si žil ako evakuant i tu u nás, ale nevedel, kto v Kraj-
nom pracuje ilegálne. Že poèúval cudzí rozhlas a povedal
niekomu o�tom, to poèúval každý náš èlovek a skoro verej-
ne, to bola u každého obyvate¾a Krajného samozrejmos�!
Jeho kniha „Lesná správa“ pojednávajúca o partizánskej
èinnosti v okolí Pustej Vsi a Krajného je kniha, ktorej „hrdi-
nom“ je Šándor, ktorá je skreslením celého odboja. Sú
tam síce niektoré state pravdivé, ale je ich tak málo, že
nemôžu pokoleniam vôbec slúži� za historický fakt.

Za sprístupnenie textu ïakujeme terajšiemu kronikáro-
vi obce Krajné Ivanovi Gálikovi (Krajnianske noviny, roè.
23, 2017, è. 1, s.12).

-rb-

Elo Šándor na slávnostnom posedení pri príležitosti návštevy gen.
Aleksandra Semjonovièa Gundorova (1895 - 1973), predsedu Všeslovan-
ského výboru (vznikol v roku 1941 v Moskve), na Slovensku, v r. 1946. Na
snímke generál pri prejave, v¾avo od neho sedí Elo Šándor, vpravo Karol
Šmidke (1897 - 1952).

Foto: Literárny archív SNK Martin

Vrbové Dom kultúry
Sobota 13. mája o 19.00 hod.

Vstupné: 9 eur
Predpredaj vstupeniek 

v pracovné dni u správkyne Domu kultúry
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XIV. roèník, apríl 2017, è. 3

Je február 2016 a ja sedím na hodine bio-
lógie v triede nášho gymnázia, keï sa dozve-
dám prevratnú správu. Budúci rok oficiálne od-
chádzam do Ameriky, našla sa pre mòa rodina!
Mnohí si neuvedomujú, že dobrodružstvo za-
hranièného štúdia sa zaèína už doma. Píšete
si s rodinou, spoznávate sa a predstavujete si,
aké super to bude, keï koneène dorazíte. Ja
som si s mojou host-sestrou písala celých 5
mesiacov, skoro každý deò. Všetko vyzeralo
fantasticky. Po mojom dlho oèakávanom prí-
chode sa asi po týždni zaèala správa& odmera-
ne a prakticky ma ignorovala. Po dvoch mesia-
coch som zmenila rodinu, kvôli ve¾kým rozdie-
lom a vz&ahu s host sestrou. Nauèila som sa,
že internet a fotky vám neukážu, akým èlovek
naozaj je. Avšak napriek zlej prvej skúsenosti
je nová rodina skvelá a mám pocit, že sa po-
známe už roky.

Pre mòa, ako študentku zo Slovenska, bo-
la najväèším šokom a výzvou škola. Na školst-
vo, aké poznáte, môžete rovno zabudnú&! Mož-
nosti predmetov sú nekoneèné, mala som ve¾-
ké problémy nevybra& si varenie, drámu èi ta-
neènú namiesto matematiky, dejín Ameriky èi
¾udskej anatómie.. Zistila som však, že aj ho-
dina ¾udskej anatómie môže by& ve¾mi zaujíma-
vá! Rezanie ovèieho mozgu, lámanie a opätov-
né skrutkovanie kosti, rezanie srdca èi pitvanie
maèky je na dennom poriadku. 

Okrem ve¾kého výberu predmetov sú tu
tiež nekoneèné možnosti športovania. Prvé šty-
ri mesiace sa konali zápasy amerického futba-

lu, kam prišla takmer celá škola. Všetci štu-
denti natlaèení v O-zóne, kde to žije celý èas.
Bábätkovský púder lieta všade okolo, z repro-
duktorov huèí hudba a bláznivý chalan behá
okolo s  „kiss cam”. Správne, šialení Amerièa-
nia.

Èo sa ¾udí týka, na zaèiatku som si pripa-
dala ako zvieratko v ZOO. Všetci naokolo boli
unesení tým, že som z inej krajiny, chceli ve-

die& všetko, a, samozrejme, poèu& prízvuk. Ten
oni milujú. Dostala som možnos& spozna& no-
vých ¾udí, kamarátov na celý život, vïaka kto-
rým budem ma& nádherné spomienky na tento
rok. Napríklad na moju tajnú narodeninovú o-
slavu, na ktorú prišli ¾udia, ktorých som ani ne-
poznala, èi peèenie valentínskych koláèov,
ktoré sme po tme rozvážali kamarátom pred
vchodové dvere.

Za šes& mesiacov som mala možnos& zaži&
pár zaujímavých sviatkov. Pravý americký Hallo-
ween, keï v maskách navštevujete susedov a
pýtate si sladkosti. Taktiež Vïakyvzdanie s�ce-
lou americkou rodinou a  bláznivé  Vianoce,
keï som na darèeky musela èaka& až do rána.
Okrem iného aj ve¾mi zaujímavé americké vo¾-
by a všetko to bláznovstvo okolo!!

Vïaka mojej AFS agentúre som mala mož-
nos& spozna& ¾udí z celého sveta a zdie¾a& s ni-
mi zážitky. Stále máte poruke niekoho, kto
presne rozumie vašej situácii, lebo to pravde-
podobne tiež zažíva. 

Týmto èlánkom by som chcela motivova&
¾udí, ktorí majú takýto sen. Urobte to! Choïte
do sveta! Svet sa nekonèí za hranicami Èiech.
Výmenný program vám dá do života skutoène
ve¾a. Nauèíte sa, že veci, ktoré vám doma prí-
du samozrejmé, až také samozrejmé nie sú.
Spoznáte množstvo nových ¾udí, ochutnáte no-
vé jedlá, tradície, športy, ples. A v neposled-
nom rade sa nauèíte nový jazyk.

Hana ZIFÈÁKOVÁ, 4. BB

Vrbovèanka pozdravuje zo Zámoria

Prvenstvo z Enersolu
Dòa 24. marca sa konalo krajské kolo sú&aže Enersol, v�ktorom získali prvé miesto študent-

ky Katka Hajduová a Beatka Kubaláková so svojím projektom „Návrat k zeleným koreòom“.  In-
špiráciou pre vypracovanie tohto projektu bola potreba zateplenia školskej budovy. 

Ako èlenky kolégia Zelenej školy h¾adáme najmä ekologické riešenia na rôzne problémy. Na
internete sme natrafili na zateplenie s použitím technického konope, èo je ekologická forma,  
ktorá je 100 % recyklovate¾ná. Technické konope obsahuje menej ako 0,3 % THC, takže nemá
omamné a psychotropné úèinky. Táto forma zateplenia má rovnaké izolaèné vlastnosti ako bež-
né izolaèné materiály, èi už polystyrén alebo minerálna vlna, avšak jej akumulaèné vlastnosti
oproti polystyrénu sú až dvojnásobné, a to je len zopár z mnohých výhod, ktoré ponúka. Izolácia
sa dodáva vo forme panelov alebo rohoží, ktoré sú vyrobené z konopného pazderia a konopných
vlákien. 

Celý tento projekt bol pre nás ve¾kou výzvou, nako¾ko nie sme žiaèkami stavebnej školy, ale
gymnázia. Myslíme si, že naj&ažšie boli technické výpoèty v druhej èasti projektu. Ve¾mi nám po-
mohli konzultácie s odborníkmi: Ing. Nikolou Trnovskou a Ing. Igorom Dizorzim, ktorí nám po-
skytli odborné informácie a pomohli s výpoètami tepelných strát budovy nášho gymnázia. Vïaka
tomuto projektu sme získali najmä ve¾a vedomostí a skúseností. Sme radi, že prostredníctvom
neho môžeme aj naïalej informova& verejnos& o výhodách konopného zatep¾ovania. 

Katarína HAYDUOVÁ, Beata KUBALÁKOVÁ
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Nebezpeèenstvo extrémizmu
Istotne si mnohí z vás všimli narastajúci extrémizmus, ktorý sa, bohu-

žia¾, v posledných rokoch objavuje aj na Slovensku. Extrémistické názory po-
èúvame z úst stále mladších ¾udí. Poèet extrémistov stále narastá, dokonca
v súèasnosti zaèali prenika& už aj do politiky. A to sú hlavné dôvody, preèo by
sa dnešná mládež mala o tejto problematike dozvedie& viac. 

Dòa 6. februára sa študenti bilingválnych tried z našej školy zúèastnili
prednášky s Christianom Picciolinim v Kine Fontána v Pieš&anoch. Christian
Picciolini ako tínedžer pod¾ahol verbovaniu skinhedského hnutia v Chicagu
a�dodnes sa zmieruje s následkami svojich èinov. Dnes po celom svete pred-
náša a vysvet¾uje mladým   ¾uïom, preèo násilie niè nerieši a aké sú úskalia
extrémistických hnutí. Celá prednáška bola v anglickom jazyku, takže naši bi-
lingválni študenti mali okrem iného i možnos& precvièi& si svoje jazykové zruè-
nosti.

Christian sa nám zveril s celým svojím príbehom. Rozprával nám, ako sa
z obyèajného a š&astného 14-roèného chlapca môže sta& vodca extrémistic-
kého hnutia ,,White Power“ a znièi& si tak celý život.

Keï sa nám zdôveroval, rozprával nám o rôznych bezdôvodných a ne-
chutných rasistických èinoch èi o zneužívaní malých detí, ktoré ani poriadne
nevedia, èo neonacizmus znamená, nejednému z nás behal mráz po chrbte.
Christianovi trvalo dlho, kým si uvedomil absurditu svojich èinov, no na ve¾a

vecí v jeho živote bolo aj
tak už príliš neskoro. Po
skonèení rozprávania ho
študenti zahrnuli zvedavý-
mi otázkami, odpoveda-
ním na ne vysvetlil, ako
tieto pohnútky ovplyvnili
jeho osobný život v nega-
tívnom slova zmysle.

Myslím, že mladí ¾udia
by sa mali viac zamyslie&
nad tým, èo je to extrémiz-
mus, a dobre si rozmys-
lie&, èi je to to, èo naozaj
chcú, pretože nenávis&
plodí iba ïalšie zlo. Verím,
že aj táto prednáška nám
pomohla uvedomi& si, aké
je násilie nebezpeèné a
ko¾ko neželaných násled-
kov môže spôsobi&. Ne-
smieme predsa dovoli&,
aby sa história opakovala.
Nenávis& a násilie nikdy
nie sú tou správnou ces-
tou.

Dominika PÁNSKA,
2. BA

Anglický futbalový sen
Koncom marca nás v škole navští-

vila naša bývalá študentka Dominika
Netschová, ktorá patrila k najvše-
strannejším športovcom na našej ško-
le. S úsmevom, iskrou a zanietením
rozprávala o svojom sne. 

V súèasnosti hrá futbal vo Ve¾kej
Británii. Od roku 2015 pôsobí v�zná-
mom futbalovom tíme Queens Park
Rangers, v ženskej Premier League,
v�Londýne. Hrala v semifinále Capital
Cupe aj v�základných kolách FA Cupu.
Jej pracovný týždeò sa nesie predo-
všetkým v znamení každodenných tré-
ningov a raz do týždòa hrá so svojím
tímom majstrovský futbalový zápas.
Aktívne sa venuje aj príprave na tré-
nerskú kariéru. Vo vo¾nom èase sa
zdokona¾uje v angliètine. Jej ve¾kým
snom je hra& najvyššiu ligu v ženskom
tíme jej ob¾úbeného futbalového klubu
Chelsea.

(Gym) 

Ve¾ká cena C1
„Cé jednotka“ je v týchto mesiacoch na našom gymnáziu po-

jem, ktorý zapoèujete každý jeden deò, a nie raz. Prvý raz totiž
v�našej histórii pôjdu maturova& bilingválni študenti – práve na
úrovni C1. Teda „céjednotka“ je tak torchu strašiakom. Nie však
pre všetkých, Ma&o Mešár zo 4. BA sa každoroène zúèastòuje
olympiády v anglickom jazyku práve na tejto úrovni. Takmer vždy
sa prebojoval do celoslovenského kola – získal tam už piate a aj
tretie miesto, no tento rok sa mu podarilo zví&azi&. „O angliètinu
som sa zaèal zaujíma& už ve¾mi mladý. Je pravda, že zaèiatky boli
&ažké. No potom, keï som objavil, že môžem èíta& a pozera& vi-
deá, ktoré mi po slovensky boli absolútne neprístupné, pochytilo
ma nutkanie konštantne posúva& svoje schopnosti ïalej. Dopiso-
vanie s cudzojazyèníkmi mi tiež pomohlo. Postupne som pochytil
potrebné znalosti stavby viet a slovnú zásobu, teraz už nad písa-
ním èi rozprávaním nemusím vôbec rozmýšla&. Vyhra& prvé mies-
to mi trvalo dlhých 7 rokov, no viem, že skutoèné uèenie sa nikdy
neskonèí. Ale aj tak to stojí za to." 

Matej MEŠÁR

Zo športových úspechov

Školské majstrovstvá
Pieš@anského okresu
Telocvièòa Gymnázia Pierra de Coubertina sa od zaèiatku ka-

lendárneho roka stala bojiskom školských majstrovstiev nášho
okresu v rôznych športoch. Koncom mesiaca február sa sú&ažilo
v bedmintone. V kategórii chlapcov obsadili naši študenti vynika-
júce druhé miesto. V kategórii dievèat skonèili naše študentky
takisto na druhom mieste. Ïalším športom na zozname bol flor-
bal, kde tím našich chlapcov zabojoval v súboji o bronz a obsadil
tak tretie miesto. Taktiež sa okresných majstrovstiev zúèastnil
náš dievèenský florbalový tím, ktorý vybojoval pre našu školu pr-
venstvo. Volejbalový chlapèenský tím vybojoval druhé miesto a
študentky získali bronzovú medailu. Ïalej sa sú&ažilo v basketba-
le, avšak nie v telocvièni Gymnázia Pierra de Coubertina, ale
v�telocvièni Hotelovej akadémie, kde sa stretli tímy troch stred-
ných škôl  nášho okresu. Naši študenti obsadili tretie miesto.
Volejbalové družstvo dievèat vyhralo všetky zápasy, takže s pre-
h¾adom obsadili 1. miesto a postúpili tak na Župnú olympiádu
do Trnavy. Dievèatám sa tiež darilo v stolnom tenise. V telocvièni
ZŠ v Moravanoch nad Váhom získali striebornú prieèku. Všetkým
športovcom ïakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 Pavol KOIŠ
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Napriek tomu, že uèite¾ská profesia dostá-
va v tomto storoèí poriadne zabra& a èasto sa
skloòuje na jednej strane jej nedostatoèné o-
hodnotenie – èi už slovné alebo finanèné, a na
strane druhej neerudovanos& pedagógov, pred-
sa sa ešte nájdu ¾udia, ktorých tieto skutoè-
nosti neodradia. ¼udia, ktorí si uvedomujú, že

uèite¾stvo nie je zamestnanie, ale poslanie.
¼udia, ktorí si uvedomujú, že naša nádej sedí
v školských laviciach, a preto je dôležité veno-
va& jej èas, energiu a najmä lásku. Každoroène
sa deò narodenia Jána Ámosa Komenského
oslavuje ako Deò uèite¾ov, pri tejto príležitosti
boli ocenené dve výnimoèné uèite¾ky našej
školy. 

Andrea Michalková
„Uèite¾stvo je práca, ktorú musíš cíti@.“
Záujem Andrey Michalkovej o prírodu bol

badate¾ný odmalièka – chodievala s rodièmi
do lesa, zakladala si herbáre, robila si zbierky
chrobákov a kameòov. Okrem lásky k prírode
sa tiež chcela venova& mladým ¾uïom. Vždy ju
poteší, keï žiak získa umiestnenie na nejakej
sú&aži, ako je SOÈka alebo chemická olympiá-
da. Rada pomáha žiakom rozvíja& ich poten-
ciál. Naopak, keï vidí sklamanie snaživého
žiaka, prežíva boles& s ním. Tiež ju mrzí, že ne-
má èas a priestor na to, aby spolu so žiakmi
robila viac experimentov.

K práci ju motivuje zodpovednos& - da& žia-
kom v danej oblasti dobré základy, aby v bu-
dúcnosti neboli stratení na vysokej škole, ale
ani v bežnom živote. Každé jedno ïakujem je
pre òu ve¾kým povzbudením. Keï vyjde z rúk
uèite¾a schopný žiak, je to najväèšia odmena.

Jaroslava Kériová
„Pre mòa nikdy nebol cie¾om jazyk, ale

práca s de@mi.“
Jaroslava Kériová zrejme netušila, že sa

jedného dòa stane uèite¾kou jazykov na bilin-
gválnom gymnáziu. De&om sa chcela venova&
už odmalièka, ale jej pôvodná kombinácia
predmetov bola slovenský jazyk a náboženst-

vo. Po štúdiu sa rozhodla odís& ako dobrovo¾-
níèka do afrického Nairobi, kde si popri pomo-
ci tunajším mladým rozšírila znalosti cudzích
jazykoch. Angliètinu vyštudovala neskôr, keï
chcela posunú& svoje vzdelanie na vyššiu úro-
veò. Má tiež vz&ah k literatúre, prièom najrad-
šej svojim študentom predstavuje diela, ktoré
približujú život v minulosti. Ve¾mi ju teší, keï
sa z jej študentov stanú sebavedomí mladí ¾u-
dia so zanietením a vlastným názorom – takí,
ktorí dokážu uplatni& to, èo sa nauèili a by& prí-
nosom pre spoloènos&. Je pre òu tiež ve¾mi
dôležitá spätná väzba, zvláš& konštruktívna
kritika. Rada sa pouèí zo študentských nápa-
dov a impulzov. Pri práci uèite¾a vníma ako
slabé stránky finanènú nedocenenos& a tiež
nízke postavenie v spoloènosti.

Beáta MACEJKOVÁ

LITERÁRNE DIELO
AKO�CHU�OVKA

Myslím si, že povinné èítanie je pojem, ktorý je každému stredoško-
lákovi dobre známy. Diela, ktoré by nám mali nieèo da&, sa èasto menia
na noènú moru a jediná myšlienka, ktorá študentom napadne, nie je o-
tázka vnútornej kompozície ani charaktreru postáv, ale otázka, kedy sa
už skonèí toto trápenie. Inými slovami by sa povinné èítanie dalo cha-
rakterizova& ako výbraná špecialita, pripravená pod¾a známeho receptu: 

- 5 kusov nezapamätate¾ných mien
- 10 dkg neaktuálnej tematiky
- 8 litrov zápletiek
- 13 archaizmov alebo historizmov na každú kapitolu
- pod¾a chuti pridáme inotaje a nejaké dobre skryté posolstvo.
Všetko z¾ahka premiešame a servírujeme študentom. 
Naš&astie, jeden èlovek, ktorému to nebolo ¾ahostajné, dostal vyni-

kajúci nápad – vnies& trochu humoru do týchto diel bez toho, aby zmen-
šil ich kvalitu. Jeho meno je Michlal Kubovèík, stále viac známy pod
pseudonymom Baštrng. Bol to práve on, ktorý dostal nápad vytvori& ten-

to unikátny projekt a ušetri& študentov od èítania literatúry, ktorá ich od
ïalšieho èítania akurát tak odradí. Na youtube kanál pridáva videá,
v�ktorých študentom približuje povinné èítanie, anatómiu alebo postup
prvej pomoci formou, ktorá ich nenudí. Na projekte okrem Karola Vosát-
ka a Jura Haška pracuje mnoho iných ¾udí. Ako sám Michal povedal,
vždy sa snažia da& priestor novým ¾uïom s novými nápadmi, aby bolo
každé video jedineèné. Naozaj ve¾ký obdiv si zaslúži aj fakt, že Baštrng
je dobrovo¾ný projekt, ktorý vzniká po nociach alebo vo vo¾nom èase.
Študenti si po pozretí 5-minútového videa dokážu zapamäta& alebo zo-
pakova& základný dej mnohých diel, ktoré sú vyžadované na maturitu.
Videá stále pribúdajú a nachádzajú sa medzi nimi napríklad diela ako
Statky-zmätky, Rysavá jalovica, Mor ho!, Keï báèik z Chocho¾ova umrie,
Maco Mlieè a iné a tiež Baštrngova nová séria – SEPRP (sedliacka prvá
pomoc), ktorá v rôznych videách prináša návod, ako zachráni& ¾udský
život. Mnoho pozitívnych reakcií na Baštrnga ukazuje, že tento nápad
bol ve¾mi úspešný a získava iný rozmer – od literatúry až po prvú po-
moc. Jednoducho, Baštrng je tu pre každého – èi už pre študenta alebo
dospelého èloveka.

Denis BINDA

Uèite¾stvo – povolanie,
nie�zamestnanie
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Už tradiène sa žiaci našej ško-
ly zapájajú do vypracovávania štu-
dentskej odbornej èinnosti. Väèši-
nou si vyberajú tému pod¾a svo-
jich koníèkov, píšu o tom, èo radi
robia vo vo¾nom èase – a hneï je
jasné, že takáto práca má úplne
iné èaro ako práca so zadanou té-
mou. Tento rok sme sa na škol-
skom kole SOÈ dozvedeli naozaj
o�všetkom možnom – od varenia
piva cez výrobu potlaèí na textil až
po parkuristiské športové umenie.
Vybrali sme pre vás aspoò zopár
príkladov:

Matej Kubák a Marek Urban
sa v svojej práci venovali ob¾úbe-
nej èinnosti – natáèaniu a striha-
niu krátkych filmov, so svojou prá-
cou (obr. 1) obsadili v krajskom
kole 1. miesto a postúpili do celo-
slovenského kola. 

Beáta Macejková je žiaèkou
2. roèníka bilingválneho gymnázia
a vo svojej práci spojila príjemné
s užitoèným, vo svojom vo¾nom
èase rada kreslí komiksy (obr. 2)
a má tiež naozaj silný vz&ah k lite-
ratúre – jej ob¾úbeným autorom je
aj George Orwell, preto si vybrala
jeho známe dielo Zvieracia farma,
aby ho komiksovo znázornila. „Tú-
to knihu som si  vybrala, pretože
si myslím, že je pre spoloènos&
dôležitá. Chcela som jej posolstvo
spracova& jednoducho a výstižne
a�zároveò pri tom využi& moje u-
melecké nadanie.“ V krajskom ko-
le bola ohodnotená 3. miestom. 

Šimona Zámeèníka (obr. 3),
študenta 3. roèníka, odmalièka
fascinuje oheò – jeho krása a sila
poradi& si aj s najtvrdším kovom,
preto sa témou jeho práce stalo
japonské kováèstvo. Za pomoci
svojho starého otca si vyrobil ko-
váèsku vyhòu a následne ukul
katanu – zbraò japonských bo-
jovníkov. 

Rovnako si postup do celoslo-
venského kola vybojoval Daniel
Jánoška, ktorého práca sa zaobe-
rala analýzou vody vrbovskej Ho-
lešky.

„Voda je najdôležitejšou a naj-
zásadnejšou súèas&ou života. Zne-
èis&ovanie povrchovej vody je jed-

nou z najzávažnejších foriem zne-
èis&ovania životného prostredia.
Hlavným cie¾om mojej práce bolo
zisti& vplyv antropogénnych èinite-
¾ov na kvalitu vody vodného toku
Holeška, ktorý preteká naším
mestom. Štúdium spoèívalo v te-
rénnom monitoringu a následnom
stanovení jednotlivých ukazovate-
¾ov, ktoré prebiehalo pomocou

kompaktného laboratória Sera
Aqua-test box na základe kolori-
metrickej metódy. Vybranými uka-
zovate¾mi boli amoniak, fosforeè-
nany, dusitany, dusiènany, pH a
tvrdos& vody. Zistil som, že hodno-
ty pH boli v rozmedzí 7 až 8,5 (ne-
utrálna až zásaditá voda) a hodno-
ty tvrdosti vody boli v rozmedzí
2,3 až 3,01 mmol/l, èo poukazuje
na stredne tvrdú až tvrdú vodu.
Namerané hodnoty amoniaku, du-
sitanov a dusiènanov boli nízke,
koncentrácia fosforeènanov nao-
pak zvýšená, èo je spôsobené fe-
kálnym zneèistením. Analýzou to-
hto vodného toku som zistil, že je-
ho kvalita je na relatívne dobrej ú-
rovni. Najzávažnejším antropogén-
nym èinite¾om vedúcim k zneèiste-

niu je však vypúš&anie odpado-
vých vôd z domových èistiarní. Rie-
šením tohto problému je pod¾a
mòa úplne odkanalizovanie miest
a obcí.“ (Daniel Jánoška)

Vode sa venovala aj Soòa
Predná (4), ktorá sa s oh¾adom
na svoju rybársku vášeò snažila
zlepši& kvalitu vody vo vodnej ná-
drži Èerenec, ponúkame Vám as-
poò kúsok jej práce:

Znovuoživenie
slovenských vôd

Rybárèeniu sa venujem už nie-
ko¾ko rokov a všimla som si, že
kvalita našich vôd v poslednej do-
be výrazne klesá. Z toho dôvodu
som sa rozhodla urobi& prácu
o�bioenzymatickej zmesi PTP Plus,
ktorú sme aplikovali na VN Èere-
nec. Hlavnú zásluhu na možnosti
aplikácie bioenymatickej zmesi
PTP Plus na Èerenci má hospodár
MO SRZ Vrbové Miloš Hulvan. Po
aplikácii sa voda výrazne vyèistila,

taktiež klesla výška bahna na jed-
notlivých miestach o 20 - 30 cm.
Poèas premeny organickej hmoty
bahna na anorganickú sa do vody

uvo¾òoval oxid uhlièitý, meniaci sa
poèas procesu fototsyntézy na
kyslík, ktorý baktérie tejto zmesi
dokážu udrža& vo vode. Aplikáciou
sa zdvojnásobilo množstvo kyslí-
ka, zvýšila sa vidite¾nos& vo vode
a taktiež zmizol zápach. Poèas ry-
baèky v letných dòoch bola ryba
ove¾a aktívnejšia ako v minulých
rokoch, o èom som sa presvedèila
na vlastnej skúsenosti. Po apliká-
cii zmesi PTP Plus som poèas je-
diného víkendu ulovila aj 30 kap-
rov, èo sa predtým nestávalo, pre-
tože v letných horúèavách boli ry-
by z dôvodu nedostatku kyslíka
apatické. Zmes PTP Plus sme ap-
likovali aj na chovnom rybníku
Pustá Ves, kde sa oproti minulým
rokom zvýšili prírastky rýb o 20 %.
Pri výlove bol oèividne vidite¾ný po-
kles bahna, ktoré už nezapáchalo
svojím typickým sírovitým zápa-
chom. Po oèividne pozitívnych
zmenách sme zhodnotili, že by
bolo prospešné aplikova& zmes
PTP Plus do viacerých vodných ná-
drží na Slovensku. Veríme, že by
to výrazne ovplyvnilo kvalitu vody.
Chceme ve¾mi poïakova& Martino-
vi Barátovi, Mgr. Andrei Michálko-
vej a hospodárovi MO SRZ Vrbové
- Milošovi Hulvanovi za ich ochot-
nú pomoc a odborné rady pri rea-
lizácii tohto projektu.

(GYM)

GYMPLOVINY - školský èasopis Gymnázia J. B. Magina, Beòovského ul. 100, 922 03 Vrbové. Príloha Hlasu Vrbového. Samostatne nepredajné.
Redakcia - šéfredaktor: Monika Jakábová, zástupca šéfredaktora: Eva Suchá, pedagogický dozor: Mgr. Hana Puváková, jazyková korektúra: Mgr.
Hana Puváková, redakèná rada: Denis Binda, Klaudia Horvátová, Denisa Husárová, Monika Jakábová, Dominika Kopèanová, Beáta Macejková,
Kristína Marková, Marián Mišurec, Dominika Pánska, Viera Paulovová, Eva Suchá.

(Ne)obyèajné koníèky študentov

4

2

1
3
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V Trnave výstava
Objavitelia�a�cestovatelia

Múzeum knižnej kultúry v Trnave, ktoré sídli v priestoroch Oláhov-
ho seminára, v súèasnosti vystavuje zbierku cestopisných kníh z obdo-
bia 18. storoèia až prvej polovice 20. storoèia.

Na výstave, ktorá nesie názov Objavitelia a cestovatelia, sú sprí-
stupnené tlaèe v slovenèine, èeštine, nemèine i latinèine. Niektoré
z�približne pä&desiatich vystavovaných kníh boli vytlaèené na území
Slovenska èi priamo v Trnave. 

Zastúpení sú naši slovenskí autori. Daniel Šustek Cestou cez Tu-
recko a Egypt do Svätej Zeme (Turèiansky Sv. Martin 1874), Jozef
Hradský Potulkami po Spiši (Spišská Nová Ves 1884), Štefan Kme&
cestopisom po Turecku, Izraeli a Egypte s názvom Na východe (Trnava
1905) èi Martin Kukuèín Èrtami z ciest: Prechádzka po Patagónii (Mar-
tin, 1922). Prezentovaný je aj Denník grófa Jozefa Zièiho z cesty po vý-
chodnej Ázii v rokoch 1875 - 1876 (Trnava 2006).

-rb-

Z rokovania mestského zastupite¾stva
Dokonèenie z 2. strany

 Uznesenie MsZ č. 37/III/2017
 Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 (RO č. 1):

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 1 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 403 100,00  14 564,00 4 417 664,00

 Kapitálové príjmy 152 000,00 152 000,0  152 000,0

 Finančné operácie príjmové 326 500,00 326 500,00 727,57 327 227,57

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

 Príjmy spolu 4 932 600,00 4 932 600,00  15 291,57 4 947 891,57

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 469 911,00 2 469 911,00

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

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

 Školstvo 1 688 689,00 1 688 689,00  15 291,57 1 703 980,57

 Výdavky spolu 4 932 600,00 4 932 600,00 15 291,57 4 947 891,57

Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* zdroj 111 EK 312 012 zo ŠR (na prenesený výkon)  +    14 564,00 Program 8.2 FK 09x EK 6xx základné školy +         15 291,57

* zdroj 131G EK 453
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (dop-
ravné) 

  
 +         727,57

NOVÁ PUBLIKÁCIA 
Prija� Prémontré : Príruèka pre terciárov : Vydaná v jubilej-

nom roku 2016 pri príležitosti 900. výroèia obrátenia svätého
Norberta / Spracoval tím pre terciárov a vedenie Slovenskej pro-
vincie. Vrbové : Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská
provincia, 2016, 308 s. ; ilustrované. Kniha má pä& èastí: 1. Pre-
monštrátska história a súèasnos&; 2. Premonštrátska tradícia a
spiritualita; 3. Duchovný život; 4. Modlitby; 5. Z�tradícií sestier.
V�závere je Lexikón pojmov.                                                 -rb-
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Deratizácia
vo�Vrbovom 
Mesto Vrbové oznamuje všetkým

obèanom, fyzickým a právnickým o-
sobám-podnikate¾om, ako aj právnic-
kým osobám na území mesta, že sú
povinné vykona& deratizáciu (regulá-
ciu živoèíšnych škodcov) v objektoch
urèených na podnikanie, v objektoch
školských zariadení, zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych slu-
žieb, bytových a polyfunkèných do-
moch, v suterénnych a pivnièných
priestoroch, objektov v areáloch ži-
voèíšnej výroby, v�potravinárskych
prevádzkach, v�reštauraèných zaria-
deniach, v skladoch potravín a poží-
vatín, v skladoch ïalších komodít
a�skládkach komunálneho odpadu
v�termíne

od 3. apríla do 14. mája 2017 

v zmysle odborného usmernenia pre
vykonanie celoplošnej deratizácie,
ktoré vydal Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva so sídlom v�Trnave
dòa 6. marca 2017. Toto odborné
usmernenie je na nahliadnutie na
Mestskom úrade Vrbové, Útvare vý-
stavby, územného rozvoja a životné-
ho prostredia a je zverejnené na
mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonáva&
deratizáciu na nehnute¾nostiach vo
svojom vlastníctve v dòoch 20. - 21.
apríla 2017.

Mesto Vrbové vás pozýva na

ktoré sa uskutoèní v piatok 28. apríla o 16.00 hod.

na�Námestí�slobody. Bude spojené 

s koncertovaním Dychovej hudby Vrbovanka

Uznesenie MsZ è.  42/III/2017 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje bezodplatné zriadenie vecného bremena pre

stavbu „TA Vrbové, Nájomné byty 3x5 b. j. „NNK“, v ktorom bude zameranie vecného bremena
v�koridore šírky 2 m, v prospech prevádzkovate¾a distribuènej sústavy, t. j. Západoslovenskej distri-
buènej, a. s., Èulenova 6, 816 47 Bratislava, v zmysle geometrického plánu è. 43/2017 zo dòa  
9. 3. 2017 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Romana Klèa, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové,
s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005  
na pozemkoch CKN:

Katastrál-
ne územie

Parcela číslo, KN Druh pozemku List
vlastníctva

Výmera m 2 Zaťažená
výmera m 2

Vrbové 1600/22 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 3 466 32

Vrbové 1600/21 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 777 6

Vrbové 1600/1 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 7 299 124

Vrbové 1238/1 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 8 674 33

Vrbové 1581/1 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 575 18

Vrbové 1577 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 1 447 5

a v plnej výmere na pozemok CKN parcely: 

Vrbové 1578/5 reg. „C“ zastavané plochy a
nádvoria

1 900 158 158

tiež s dodržaním odstupu a rešpektovaním už jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle STN 73
6005. 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Zo zápisnice z rokovania, zapísala Dália AMCHOVÁ

Bežné výdavky (všetko zdroj 41) Eur Bežné výdavky - školstvo (zdroj 41) Eur

PR 2.1 FK 01.1.1 EK 637 004 všeobecné služby -      11 000,00 * školstvo – ZŠ Školská +         1 704,00 

PR 4.5 FK 04.4.3 EK 637 004 všeobecné služby -      67 670,00 ZŠ Komenského +         7 171,00

PR 7.1 FK 04.5.1 EK 635 006 údržba budov -      15 000,00 MŠ +       82 060,00

PR 9.1 FK 08.1.0 EK 642 001 transfer obèianskemu združeniu -      12 788,00

PR 8.3 FK 09.5.0 EK 642 004 transfer cirkevnej škole +     15 523,00

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 38/III/2017  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva¾uje rozpoètové opatrenie è. 2 (RO è. 2)

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 9 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 417 664,00 4 417 664,00

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

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

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

 Príjmy spolu 4 932 600,00 4 947 891,57 4 947 891,57

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 469 911,00 - 90 935,00 2 378 976,00

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

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

 Školstvo 1 688 689,00 1 703 980,57 90 935,00 1 794 915,57

 Výdavky spolu 4 932 600,00 4 947 891,57 0 4 947 891,57
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Združenie športových
klubov mesta Vrbové
HOKEJBAL:
Ján Vydarený
Hráè a nenahradite¾ný administrátor Vr-

bovskej hokejbalovej ligy. Mladý športovec te-
lom i dušou študujúci v zahranièí venuje väèši-
nu vo¾ného èasu vrbovskemu hokejbalu. Spra-
vuje internetovú stránku www.vhbl.sk, rozpis
zápasov ligy, štatistiky, informácie k�prebieha-
júcej sezóne, disciplinárnu komisiu a mnoho
ïalších èiastkových vecí, vïaka ktorým je naša
VHBL na tak vysokej úrovni.

NOHEJBAL:
Viliam Horvát
Kto by to bol povedal, že tento malý-ve¾ký

muž vrbovského nohejbalu oslávil s nami pri
nohejbale svoje krásne životné jubileum - 50
rokov. Stále má zápal pre túto hru a na pozícii
nahrávaèa, zadáka, prispieva nemalou mierou
k výsledkom celého družstva. Tento jeho zápal
pre šport a samotný nohejbal dúfame, že pre-
trvá ešte ve¾mi dlho a spoloène dosiahneme
ešte nejedno ví&azstvo.

STOLNÝ TENIS:
Ján Svetlík
Od založenia klubu vstupuje do každého

zápasu s nasadením a nadšením. Pred oèami
má jediný cie¾ - ví&azstvo. Aj keï sa poèas zá-
pasu nevyvíja všetko pod¾a jeho predstáv, vždy
si zachová chladnú hlavu a vydá zo seba to
najlepšie.

ŠACH:
Miroslav Blatnický, A mužstvo
Tento ešte stále mladý vrbovský rodák si

dlhoroène udržuje vysoký výkonnostný štan-
dard. V práve ukonèenej sezóne šachovej štvr-
tej ligy sa stal najlepším  hráèom zo 112 zú-
èastnených, keï pre mužstvo ZŠK vybojoval
úctyhodných 8 bodov z desiatich partií. Okrem
toho dosiahol aj výborné 8.miesto na silne ob-
sadenom turnaji Karola Slováka a vyhral aj sú-
&až nášho klubu, v ktorom už viac rokov nena-
šiel konkurenciu.

Treba spomenú&,  že svojím prístupom
k�šachu a reprezentácii materského klubu ide
príkladom aj pre svojich spoluhráèov, ktorých
dokáže svojimi výkonmi motivova&.

Vladimír Orviský, B mužstvo
Vladimír Orviský si zasluhuje naše uzna-

nie, pretože aj napriek svojmu zdravotnému
handicapu  sa ako slabozraký venuje celý život
šachu a v posledných rokoch úspešne repre-
zentuje vrbovský šach v štvrtej lige. Okrem ú-
èastí na regionálnych turnajoch je pravidelným
úèastníkom aj na majstrovstvách Slovenska
zrakovo postihnutých a pochváli& sa môže  nie-
len úèas&ou, ale aj dobrými výsledkami na Maj-
strovstvách sveta nevidiacich.

Preto je právom vyhlásený za najlepšieho
šachistu B mužstva.  Hoci trochu oneskorene,
ale o to srdeènejšie mu k jeho okrúhlym 50.
narodeninám želáme ešte ve¾a zdravia a špor-
tových úspechov.

Mestský futbalový klub
Vrbové 

MLADŠÍ PRÍPRAVKÁRI:
Martin Šimo 
Poctivý a svedomitý mladý hráè, do budúc-

nosti bude potrebné viac ctižiadosti.

STARŠÍ PRÍPRAVKÁRI:
Kristián Prievozník
Ve¾mi pohybovo nadaný, snaživý, svedomi-

tý prístup k tréningom, bude treba popracova&
v tréningových jednotkách na technike.

MLADŠÍ ŽIACI:
Jakub Šimo
Typický zakonèovate¾, ak má svoj deò je

všade a pre súpera ve¾mi nebezpeèný. Treba
popracova& na technike.

STARŠÍ ŽIACI:
Dušan Kravárik
Tvrdý, nezlomný, dokáže hra& na ktorom-

ko¾vek poste, treba popracova& na obratnosti,
strhnú& mužstvo.

DOSPELÍ:
Tomáš Andrísek
Skúsený harcovník, univerzálny, výborný

strelec, poctivý prístup, vzor pre mladých, viac
komunikova& a vysvet¾ova& mladším spoluhrá-
èom a strhnú& ich k obratu aj v nepriaznivo sa
vyvíjajúcom zápase.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
KARATE 
Šimon Prievozník
Je èlenom karate klubu Seigokan od roku

2012. Za tento krátky èas sa stal zo zaèínajú-
ceho karatistu, najskúsenejší karatista klubu,
a to hlavne svojim aktívnym prístupom k�tré-
ningom a jeho sú&ažnými výsledkami.  Ide o
všestranného karatistu, ktorý sú&aží v kata
i�v�kumite a postupne sa od svojho trénera uèí
i viacero bojových umení. Od roku 2013 dosa-
huje výborné výsledky na významných domá-
cich a medzinárodných sú&ažiach.

Mesto Vrbové ocenilo športovcov za rok

5. apríla sa v kúrii M. Beòovského uskutoènilo oceòovanie športovcov mesta Vr-
bové za rok 2016. Na úvod sa klavírnymi skladbami predviedli Tereza Fifiková a Ti-
motej Bartovic, žiaci uèite¾ky Daniely Granèarovovej z CZUŠ sv. Gorazda. Dott. Mgr.
Ema Maggiová v príhovore vyzdvihla význam športu v našom živote a zablahoželala
oceneným. Potom Mgr. René Just, predseda ZŠK mesta Vrbové spolu s�PhDr. Janou
Miklášovou, predsedníèkou komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania odovzdali
vrbovským športovcom vrbovský dukát, knihu o Vrbovom a o slovenských olympioni-
koch, ako i dáždnik s erbom mesta Vrbové. Gratuláciu v mene komisie kultúry, špor-
tu, mládeže a vzdelávania predniesla jej predsedníèka PhDr. Jana Miklášová.
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IV. liga SZ futbal 
21. kolo

MFK Vrbové - MFK Nová Dubnica 0:2 (0:2)

MFK Vrbové stratilo
doma tri body

Zostava MFK: Grežo-Ïuraèka, Ver-
chola, Vlado, Blaško (83. Lackoviè), T.
Gažík, Sumer, Železník (54. Majgot), An-
drísek, Zelenay, Matejka (46. Strecký),
tréner A. Adamèík.  

Vrbové 1. apríla po predošlých troch
úspešných kolách, keï neokúsilo prehru,
si vybralo slabší deò. V slneènom, ale
veternom poèasí zaèali obe mužstva
s�rešpektom. Potom prevzali domáci ini-
ciatívu, vypracovali si aj dve s¾ubné pozí-
cie na skórovanie, ale tie prekombinova-
li. Hostia v druhej èasti prvého polèasu
potrestali nesústredenos& domácej obra-
ny v 35. min. dal gól Zifèák a asi o šes&
minút Pilný zvýšil na 2:0, z�poh¾adu hos-
tí. Po zmene strán sa domáci snažili nie-
èo spravi& s výsledkom, pokúšali sa stre-
li& kontaktný gól a nepomohlo ani strie-
danie, asi im nebolo súdené presadi&
sa. Hostia s rozumnou hrou a s trochou
š&astia si dvojgólové vedenie udržali a
zaslúžene si odvážajú domov tri body.

22.kolo
ŠK Jasl. Bohunice - MFK Vrbové  3:2 (2:1)

V derby zápase  vonku,
tesná prehra 

Zostava MFK: Grežo- Ïuraèka, Verchola,
Vlado,  Blaško, Lackoviè, T. Gažík, Sumer, Že-
lezník (64. Spál), Majgot  (85. Strecký), Zele-

nay  tréner A. Adamèík.  
Vrbové 8. apríla v derby  zápase  nastúpi-

lo v 22. kole proti tradiènému súperovi  Jas-
lovské Bohunice na jeho pôde. Zaèiatok patril
domácim, už v 11. min. otvoril skóre zápasu,
po nedorozumení v obrane hostí dal gól Hal-
mo a o minútu zvýšil Dobiš na 2:0. Hostia sa
snažili a odmenou bol krásny gól Ïuraèku
v�24. min., ktorý vymietol pavuèinu domácej
bránky.V druhom polèase boli hostia aktívne-
jší, ale po chybe a následnom zbytoènom

faule inkasovali po tretí krát v 54. min. Jaku-
bièka z priameho kopu dal na 3:1. Hostia sa
neuspokojili s výsledkom a ich  snahu koru-
noval Železník kontaktným gólom na 3:2. Ne-
chýbalo ve¾a, aby zápas neskonèil remízou,
MFK by si bod za predvedený výkon zaslúžili.
Èiernou škvrnou zápasu bol hrubý faul domá-
ceho Machovièa, ktorý nebol potrestaný èer-
venou kartou, tak okomentoval zákrok prezi-
dent MFK Igor Spál.

Peter SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

Úspechy Filipa Suchého
Tretie kolo Slovenského pohára v karate pre

žiakov do 12 rokov prebiehalo v sobotu 1. aprí-
la v Starej ¼ubovni. Okrem karatistov z Pieš&an
sa tejto sú&aže zúèastnil i Filip Suchý, karatista
zo Seigokan Vrbové. Po nároèných zápasoch,
ktoré všetky vyhral sa dostal až do finále. Na-
koniec v kategórii kumite starší žiaci do 30 kg
vyhral aj finálový zápas a domov si odniesol
krásnu zlatú medailu a pohár. Filip sa zúèastnil
všetkých troch kôl Slovenského pohára v karate
a na každom z nich bol na stupni ví&azov. To je
skutoène ve¾ký úspech. Blahoželáme a ïakuje-
me zároveò i celej rodine za obrovskú oporu a
obetavos&. 

Michal BABIAR

Snímka nám približuje tradièný nohejbalový turnaj, ktorý sa tento rok uskutoènil vo Vr-
bovom 25. marca. K jeho úspešnému priebehu a oceneniu športovcov prispelo aj mesto Vr-
bové.                                                                                                                      Foto PK


