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Vianoèný
koncert
Vystúpenie žiakov 
CZUŠ sv.�Gorazda 

vo Vrbovom

Vrbové - aula 
Gymnázia J. B. Magina

streda�21. december 17.00 hod.

Pozývame osamelých obèanov
mesta�Vrbové  

na Štedroveèernú veèeru,
ktorá sa uskutoèní v Dome kultúry
23. decembra 2016 o 13.00 hod.

Každý sa musí prís! prihlási! osobne
do 12. decembra 2016 

na Mestskom úrade Vrbové - 
u p. M. Urbanovej

OZNAM PRE DARCOV KRVI
Miestne skupiny SÈK vo Vrbovom a Krakovanoch srdeène pozývajú všetkých darcov

krvi na Krakoviansku vianoènú kvapku krvi dòa 15. decembra (štvrtok) od 8.00 hod.
v�kultúrnom dome v�Krakovanoch. Pozývame všetkých zdravých ¾udí, hlavne mladých,
príïte darova! vzácnu a nenahradite¾nú tekutinu. Privíta vás príjemná predvianoèná at-
mosféra, obèerstvenie a kultúrny program s�adventnou tematikou.  

Za úèas! vopred ïakujeme aj v mene tých, èo krv potrebujú pre svoje zdravie.
MS SÈK Vrbové

Potešenie nielen srdca
Die!a je vzácny dar, o ktorý sa treba v láske stara!,

pomáha! mu rás! a poskytova! mu to¾ko starostlivosti,
ko¾ko sa nám zmestí do dlaní a sàdc. Denne sa uèí novým
veciam, získava vedomosti, zruènosti a rozvíja svoj talent.
Na jeho rozvoji sa vo ve¾kej miere podie¾a v našom meste
predovšetkým Cirkevná základná umelecká škola sv. Go-
razda. Pedagógovia venujú žiakom všetky svoje skúsenos-
ti a snažia sa pomôc! mladým umelcom napredova!, teši!
ostatných svojim umením a reprezentova! nielen seba,
ale svoje rodné mesteèko Vrbové na rôznych vystúpe-
niach, podujatiach a sú!ažiach. Hoci je to práca namáha-
vá, zodpovedná a obèas si vyžiada mnohonásobne viac
èasu, ktorý uèitelia venujú zo svojho osobného vo¾na. Bez
priaznivých finanèných podmienok by nemohli by! deti
podporované tak, ako je tomu dnes. Mesto Vrbové mimo-
riadnou finanènou dotáciou podporilo našu školu a našich
malých umelcov, a tí ho tak aj naïalej môžu plnohodnotne
reprezentova!. Nádherné gesto mesta Vrbové, ktoré pote-
šilo a zahrialo pri srdci. Veríme, že naša spolupráca bude
aj naïalej pokraèova! a napredova! aj v ïalších rokoch.

Kolektív CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom
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Naši jubilanti
v�mesiaci�december 2016

60 rokov: Ladislav Bahn
Mária Šlauková
Ján Závodný
Dušan Peško
Anton Puvák
Vladimír Misányi
Jana Drevenáková

65 rokov: Helena Nigošová
Jozef Mozola
Ľudmila Nemcová
Štefan Trnkus
Oto Klčo
Jana Miklošková
Slavomír Škodáček
Rudolf Sasák
Viera Sasáková
Mária Megová

70 rokov: Lucia Šintálová
Sr. Beáta Eva Čičmanová
Magdaléna Sabová

80 rokov: Judita Mišechová
81 rokov: Emília Mišechová
82 rokov: Anton Klein

Viliam Gondál
Elena Belanská
Helena Valovičová

84 rokov: Ladislav Nizner 
85 rokov: Anna Lányiová

Oľga Tomčíková
86 rokov: Anastázia Megová
89 rokov: Valéria Kuloštiaková

Mária Kmentová
90 rokov: Vladimír Hulvan

Srdečne blahoželáme! 

��Dňa 12. decembra uplynú
štyri roky od smrti

Márie KL ČOVEJ,
rodenej Sigetovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Manžel s deťmi a rodinami. 
-N-

��So zármutkom oznamujeme,
že 15. novembra vo veku 82 ro-
kov, v deň jubilea diamantovej
svadby, pri splne veľkého Mesia-
ca, v Bratislave zomrela vrbov-
ská rodáčka, slovenská geodetka
a kartografka

Ing. Zita MARKOVÁ,
rodená Bosáková.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočni-
la cirkevným obradom v bratislavskom kre-
matóriu 22. novembra. Zádušná sv. omša
v rodisku bude slúžená v Kostole sv. Goraz-
da 21. decembra o 7.30 hod.

Smútiaca rodina. 
-N-

Ty si odišiel, ako len veri� tomu, 
že už nikdy sa nevrátiš do nášho domu.
Opustil si rodinu, plány v živote a v práci,
odišiel si tak, ako odlietajú vtáci. 

� Dòa 18. decembra si pripomí-
name tretie výroèie, èo nás na-
vždy opustil môj manžel, náš
otec, dedko a pradedko

Jozef KURINEC.
Kto ste ho poznali spomínajte
s�nami.

Smútiaca rodina
P-No 4053/2016

Èas neúprosne letí, smútok
v srdciach zostáva...

11. decembra sme si
pripomenuli 6. výroèie od
tragického úmrtia nášho
drahého 

Radovana FOLTÝNA. 
S láskou spomínajú

manželka Silvia so synom
Alanom a jeho najbližší.

Ïakujeme za spoloènú spomien-
ku.

P-No 3982/16 

K jubileu Vladimíra Hulvana
V blízkych dňoch sa dožíva vzácneho životného jubilea - 90 rokov -
dlhoročný spolupracovník Hlasu Vrbového a mestský kronikár Vla-
dimír Hulvan. Pri tejto príležitosti prinášame jeho stručný životopis.
Vladimír Hulvan sa narodil 22. decembra 1926 vo Vrbovom. Po skon-
čení dvojročnej obchodnej školy vo Vrbovom nastúpil v roku 1944 do
Bosákových textilných závodov. V rokoch 1963 - 1966 si zvýšil od-
bornosť na Strednej ekonomickej škole v Bratislave a v ďalších od-
borných kurzoch. V období rokov 1958 - 1966 zastával v Trikote funk-
ciu ekonomicko-obchodného námestníka, ďalšie roky obchodného
námestníka a v roku 1988 odišiel do dôchodku. Najlepšie roky jeho
aktívneho života boli spojené s rastom a rozvojom Trikoty, ktorá sa

postupne dostávala do čela textilných podnikov bývalého Česko-Slovenska i v celom vý-
chodnom bloku. V roku 1989, pri príležitosti 40. výročia existencie textilky pod názvom Tri-
kota, zostavil publikáciu TRIKOTA, minulosť, súčasnosť, budúcnosť. 
Publicistická činnosť je jeho prirodzeným prostredím. Medzi spolupracovníkmi sú legendár-
ne jeho pracovné denníky, 5700 strán textu, zaznamenávajúcich 44 rokov práce. Bol redak-
torom podnikového časopisu, dopisovateľom odborných časopisov, celoštátnych denníkov
a regionálnych novín. Kmeňovým autorom a členom redakčnej rady Hlasu Vrbového bol odo
dňa jeho vzniku. Doteraz boli na stránkach tlače uverejnené stovky príspevkov  a fotografií
podpísaných jeho menom.
Záujmy V. Hulvana nesmerovali iba k Trikote. V dvoch obdobiach, v 50. a 90. rokoch písal
kroniku mesta. Zúčastňoval sa na verejnom živote mesta i okresu. Oddych a potešenie na-
chádzal vo veľkej záľube - rybárčení. Venoval sa mu už od chlapčenských rokov a bol jed-
ným z prvých Vrbovčanov, ktorí vlastnili rybársky lístok. Neskoršie, v roku 1977, ho to viedlo
k tomu, že sa stal spoluzakladateľom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
vo Vrbovom a roky viedol kroniku a fotodokumentáciu vrbovských rybárov.

Vážený pán Hulvan, dovoľte mi úprimne Vám zablahoželať k Vášmu vzácnemu jubileu. Je to pre mňa príležitosť pospomínať si
na to, ako som začala písať do novín. Z Vášho podnetu a pod Vašim vplyvom to boli zo začiatku drobné správy do okresných novín,
občas do krajských a iných. Novinárkou som sa síce nestala, ale niečo to vo mne zanechalo. Rada si spomínam na našu spoluprácu pri
zriaďovaní podnikového múzea Trikoty. Veľmi si cením Vášho vedenia mestskej kroniky, ktoré bolo pre mňa podnetné, keď som sa
sama stala kronikárkou. Často siahnem po útlej brožúre Trikota - minulosť, súčasnosť, budúcnosť, ktorú ste zostavili k 40. výročiu
vzniku n. p. Trikota. Budúcnosť síce netrvala dlho, ale brožúra je doteraz stále jediným kompletným zdrojom informácií o najvýz-
namnejšom, i keď zaniknutom podniku v meste. Obdivovala som a stále obdivujem Vaše príspevky do Hlasu Vrbového. Boli a sú pí-
sané s ľahkosťou, pútavo a dotýkajú sa nielen aktuálnych tém, spomienok ako sa tradície menia na súčasnosť, ale i bežných vecí
najmä prostredia, v ktorom žijeme. Sú to veci, ktoré ľudia síce vnímajú, ale sú k nim čoraz ľahostajnejší a nevšímaví, a preto stále
treba o nich hovoriť. 

Eva LECHNEROVÁ

Milý jubilant, želáme Vám všetko najlepšie do ïalších rokov, pevné zdravie a tešíme sa
na ïalšie stretnutia s Vami na stránkach Hlasu Vrbového. 

Mestský úrad Vrbové

� 8.�decembra sme si pripomenuli 10. výroèie úmrtia dl-
horoèného kultúrneho pracovníka nášho mesta, dlhoroèného
dopisovate¾a  Hlasu Vrbového a komentátora športových podu-
jatí,

pána Ladislava OSTRUŽÁRA.
Ladislav Ostružár sa narodil 8. novembra 1934 vo Ve¾kom

Rovnom. Od r. 1959 žil vo Vrbovom. Istý èas pôsobil ako uèite¾
v okolitých obciach a inšpektor kultúry najprv na ONV v Pieš!a-
noch a neskôr v�Trnave. V r. 1971 - 1994 pracoval v oblasti

kultúry vo Vrbovom s výnimkou pä!roèného obdobia, poèas ktorého bol zamest-
naný v Trikote.

Èes� jeho pamiatke!
Mestský úrad Vrbové, Redakcia Hlasu Vrbového
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Od 1. júla 2016 vošlo do platnosti
VZN mesta Vrbové è. 7/2016 o odpa-
doch, v zmysle zákona 79/2015 o odpa-
doch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov.

Dodržiavajú obèania triedenie odpadu
pod¾a druhov a ich vkladanie do fareb-
ných kontajnerov tak, ako je to stanove-
né v písomných informáciách?

Naši obèania sa snažia dodržiava!
triedenie odpadu pod¾a druhov, avšak náj-
du sa aj takí, ktorí èi už úmyselne alebo
neúmyselne vysypú odpad do nesprávnej
nádoby. Stáva sa, že v plastoch nájdeme
aj uhynuté zvieratá a exkrementy, v skle
napríklad nachádzame keramické poháre,
taniere a WC-misy.

Sú dodržiavané termíny odvozu trie-
dených odpadov?

Termíny odvozu triedených odpadov
sú dodržiavané zo strany Marius Peder-
sen, a.s. síce dodržiavané, dochádza
však k tomu, že niektoré zberné miesta
vynechajú z dôvodu, že spolupracujúca
firma Envi-pak, a.s. Bratislava doposia¾
nepodpísala dodatok k zmluve o navýšení
poètu nádob. Túto skutoènos! sme už
nieko¾kokrát urgovali, no zatia¾ bezvýsled-
ne. Ïalšie stretnutie sa uskutoènilo 1.
decembra, kde sme chceli tento problém
definitívne dorieši!.

Je dostatok farebných kontajnerov
nielen v sídliskách, ale aj v menších uli-
ciach s rodinnými domami?

Farebných kontajnerov máme dosta-
tok, momentálne prebieha skúšobná pre-
vádzka a na základe následnej analýzy
prikroèíme po novom roku k patrièným
zmenám, ktoré si aktuálna situácia bude
vyžadova!. Týka sa to aj ulíc s individuál-
nou bytovou výstavbou, teda rodinných
domov, kde sa preferuje najmä zber plas-
tov do plastových vriec.

Dôkladné triedenie odpadu prispieva
k ochrane životného prostredia a úspore
dôležitých druhotných surovín. Dochádza
okrem toho aj k nekontrolovanému vyha-
dzovaniu odpadu, najmä stavebného a
vytváraniu tzv. divokých skládok? Sú tie-
to skládky v intraviláne nášho mesta?
Ak sú, aké sa robia opatrenia na ich lik-
vidáciu?

K nekontrolovanému vyhadzovaniu od-
padu, najmä stavebného spravidla nedo-
chádza, nako¾ko zberný dvor tieto druhy

zbiera. K vytváraniu tzv. divokých skládok
v intraviláne nášho mesta dochádza, a to
najmä pri zberných miestach na sídlis-
kách, kde niektorí nedôslední obèania vy-
hadzujú staré nábytky, koberce, záchodo-
vé misy a podobne. Èo sa týka opatrení
na ich likvidáciu, pracovníci Útvaru miest-
neho hospodárstva tento odpad likvidujú
odvozom na zberný dvor a následný vývoz
na skládku odpadov do Rakovíc.

V. HULVAN 

EKOLÓGIA MUSÍ BY� VECOU
VŠETKÝCH OBÈANOV

Ochrana životného prostredia bola aj v našom meste okrajovou záležitos-
Nou. Situácia sa pomaly mení, keï od júla 2016 nadobudlo úèinnosN všeo-
becne záväzné nariadenie mesta è. 7/2016. Významne tomu prispelo zria-
denie zberného dvora v útvare miestneho hospodárstva a teraz spoluprácou
so spoloènosNou Marius Pedersen. Obèania dostali písomné informácie o
triedení a odvoze odpadu pod¾a druhu do kontajnerov. Ako sú dodržiavané
opatrenia pri triedení a odvoze odpadov nás informoval referent útvaru
miestneho hospodárstva Mgr. Marián Šmacho.

Medzi nové podujatia urèené pre širokú verejnos�, ktoré obohatili v poslednom èase kultúr-
no-spoloèenský život v našom meste, patrila ¼udová zabíjaèka. Za príjemného poèasia sa usku-
toènila v sobotu 26. novembra na nádvorí Beòovského kúrie. K pohode prispela country kapela
Neznámi.

-rb-, PK
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Vážení èitatelia, autobusové cestovné poriadky neuverejòujeme vo forme, na akú ste boli zvyknutí (teda v súhrnnom preh¾ade z Vrbového do Pieš!an
a�spä!), pretože až do uzávierky tohto èísla Hlasu Vrbového sa nám ich od prevádzkovate¾a autobusovej dopravy nepodarilo získa!. Prinášame preto aspoò
cestovné poriadky niektorých dôležitejších liniek. 



strana 7 24-25/2016RBOVÉHOHV
LAS

Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo
Vrbovvom zo zasadania konaného 24.  novem-
bra 2016.

Uznesenie MsZ è. 166/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje:
1) nájom nebytového priestoru è. 1, ktorý

sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,  
a to na prízemí od Ulice M. A. Beòovského  vo
Vrbovom  o celkovej výmere 49,50 m2 + ostat-
né plochy o celkovej výmere 3,70 m2, formou
obchodnej verejnej sú!aže na dobu neurèitú od
1. 1. 2017 s 2-mesaènou výpovednou lehotou,

2) nájom nebytového priestoru è. 2, ktorý
sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a to na prvom poschodí od Ulice M. A. Beòov-
ského vo Vrbovom o celkovej výmere 19,25 m2

+ ostatné plochy o celkovej výmere 12,46 m2,
formou obchodnej verejnej sú!aže na dobu ne-
urèitú od 1. 1. 2017 s 2-mesaènou výpoved-
nou lehotou.

3) nájom nebytového priestoru è. 3, ktorý
sa nachádza v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a to na prvom poschodí od Ulice M. A. Beòov-
ského vo Vrbovom o celkovej výmere 18,56 m2

+ ostatné plochy o celkovej výmere 12,46 m2,
formou obchodnej verejnej sú!aže na dobu ne-
urèitú od 1. 1. 2017 s 2-mesaènou výpoved-
nou lehotou.

Uvedené priestory je možné prenaja! aj jed-
notlivo.

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

Uznesenie MsZ è. 167/XI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje podmienky obchodnej verejnej sú!aže s prí-
lohou „vzoru zmluvy o nájme nebytového pries-
toru“ na nájom nebytových priestorov, nachád-
zajúcich sa v budove „Haèkovec“, s. è. 336,
a�to na prízemí a na prvom poschodí od Ulice
M. A. Beòovského vo Vrbovom, a to:

1. Priestor na prízemí – ostatné plochy:     
49,50 m2 + 3,70 m2,   

2. Priestor na 1. poschodí – ostatné plo-
chy: 19,25 m2 + 12,46 m2,   

3. Priestor na 1. poschodí – ostatné plo-
chy: 18,56 m2 + 12,46 m2.  

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

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 168/XI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Obèianske-
ho zákonníka odkúpenie nehnute¾nosti:

pozemok, parcela registra „C“ è. 432/3, o
výmere  25 m2, druh pozemku – záhrada, v�po-
diele 1/1 v celosti, ktorý je vo výluènom vlast-
níctve p. Lukáša Lehutu, rod. Lehuta,  bytom
Ulica 6. apríla è. 365/6,  922 03 Vrbové  za
cenu 5 €/m2.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 169/XI/2016 
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje - vyda! spoloènosti Profiproject – Ing. Pavol
Pápay, Projekèná a inžinierska èinnos!, Ul.
Drieòová è. 16940/1H, 821 01 Bratislava, IÈO
348 55 467 súhlas s realizáciou plánovanej
výstavby optickej siete verejnej elektronickej
komunikaènej siete v intraviláne mesta Vrbové
v termíne 03/2017 – 08/2017.

za: 0, proti: 4, zdržali sa:  6 (uznesenie
nebolo schválené)

 

Uznesenie MsZ è.170/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje VZN è. 8/2016 - Prevádzkový poriadok po-
hrebiska mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 171/XI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov kancelária
– sprostredkovate¾ská èinnos! v�oblasti služieb
bez príslušenstva na 1. poschodí dvojpodlažné-
ho domu na Ul. M. A. Beòovského, súp. è. 336
(Haèkovec) o celkovej rozlohe 24,44 m2 a os-
tatné priestory – sociálne zariadenie a chodba
o rozlohe 12,46 m2, spolu 36,90 m2, postave-
né na parcele reg. C parc. è. 2526 o výmere
467 m2, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria za  cenu nájmu nebytového priestoru –
kancelárie vo výške 17 €/m2 roène a cenu náj-
mu ostatných priestorov vo výške 3,50 €/m2

roène, ako prenájom nehnute¾ného majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zrete¾a,
v�súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
è.�138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že
nájomca Janka BOHUNICKÁ, Ul. Hollého èíslo
508/10, 922 03 Vrbové, IÈO 459 58 505 už
sídli v uvedených priestoroch, ktoré mesto Vr-
bové získalo zámenou od predchádzajúceho
prenajímate¾a VÚC Trnava do svojho majetku.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 172/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov - parkovis-
ko na nádvorí pre dve vozidlá o rozmeroch
20,57 m2, na parcele reg. C parc. è. 2542/1 o
výmere 941 m2, druh pozemku zastavané ploc-
hy a nádvoria, umiestnená na Ul. Jána Zigmun-
díka, súp. è. 334/5 za  cenu nájmu  vo výške
15 €/m2/rok, ako prenájom nehnute¾ného ma-
jetku mesta z dôvodu hodného osobitného zre-
te¾a, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR  è. 138/1991 Zb. o�majetku obcí v znení
neskorších predpisov.      Za dôvod hodný oso-
bitného zrete¾a mestské zastupite¾stvo považu-
je skutoènos!, že nájomca  CWS – boco Slo-
vensko, s. r. o. , Ulica Bojnická è. 10, 831 04
Bratislava, IÈO 314 11 045 už užíva uvedené
parkovacie plochy, ktoré mesto Vrbové získalo
zámenou od predchádzajúceho prenajímate¾a
VÚC Trnava do svojho majetku.

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 173/XI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom èastí steny budovy za úèelom in-
štalácie 1 ks reklamnej tabule o�rozmere 1,60
m2 - dvojpodlažného domu na Ul. M. A. Beòov-
ského, súp. è. 336 (Haèkovec), postaveného  
na parcele reg. C parc. è. 2526 o výmere 467
m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
za cenu nájmu vo výške 180 €/rok, ako prená-
jom nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zrete¾a, v�súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že ná-
jomca KVARS – Pohrebná služba, Sídl. A. Traja-
na è. 4830/17, 921 01 Pieš!any, IÈO 412 96
621 už užíva reklamnú tabu¾u umiestnenú na
stene budovy, ktorú mesto Vrbové získalo zá-

menou od predchádzajúceho prenajímate¾a
VÚC Trnava do svojho majetku.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 174/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov kancelária
- dielòa na krajèírske práce a predaj tovaru
(maloobchod) bez príslušenstva na 1. pos-
chodí dvojpodlažného domu na Ul. M. A. Be-
òovského, súp. è. 336 (Haèkovec)  o celkovej
rozlohe 18,72 m2  a ostatné priestory – sociál-
ne zariadenie a chodba o rozlohe 12,46 m2,
spolu 31,18 m2, postavené na parcele reg. C
parc. è. 2526 o výmere 467 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria za  cenu nájmu
nebytového priestoru – kancelárie vo výške 17
€/m2 roène a cenu nájmu ostatných priestorov
vo výške 3,50 €/m2 roène, ako prenájom ne-
hnute¾ného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že ná-
jomca Sylvia NESTEŠOVÁ, Ul. Po¾ná è. 639/
28, 922 03 Vrbové, IÈO 418 89 665 už sídli
v�uvedených priestoroch, ktoré mesto Vrbové
získalo zámenou od predchádzajúceho prena-
jímate¾a VÚC Trnava do svojho majetku.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 175/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov kancelária
– sprostredkovate¾ská èinnos! v oblasti služieb
 bez príslušenstva na 1. poschodí dvojpodlaž-
ného domu na Ul. M. A. Beòovského, súp. è.
336 (Haèkovec) o celkovej rozlohe 13,50 m2

a�ostatné priestory – sociálne zariadenie a
chodba o rozlohe 12,50 m2, spolu 26,00 m2,
postavené na parcele reg. C parc. è. 2526 o
výmere 467 m2, druh pozemku zastavané ploc-
hy a nádvoria za  cenu nájmu nebytového prie-
storu – kancelárie vo výške 17 €/m2 roène a
cenu nájmu ostatných  priestorov vo výške
3,50 €/m2 roène, ako prenájom nehnute¾ného
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) záko-
na SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že ná-
jomca Patrik POLEŠENSKÝ, Ul. gen. M. R. Šte-
fánika è. 51/68, 922 03 Vrbové, IÈO 430 63
527 už sídli v uvedených priestoroch, ktoré
mesto Vrbové získalo zámenou od predchád-
zajúceho prenajímate¾a VÚC Trnava do svojho
majetku.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 176/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov - kancelá-
ria bez príslušenstva na 1. poschodí dvojpod-
lažného domu na Ul. M. A. Beòovského, súp.
è. 336 (Haèkovec) o celkovej rozlohe 26 m2 a
ostatné priestory – sociálne zariadenie a chod-
ba o rozlohe 12,46 m2, spolu 38,46 m2, posta-
vené na parcele reg. C parc. è. 2526 o výmere
467 m2, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria za  cenu nájmu nebytového priestoru –
kancelárie vo výške 17 €/m2 roène a cenu náj-
mu ostatných  priestorov vo výške 3,50 €/m2

roène, ako prenájom nehnute¾ného majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zrete¾a,
v�súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov.      

Z rokovania Mestského zastupite¾stva
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Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mestské
zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že nájom-
ca  Slovenský   rybársky zväz –  miestna orga-
nizácia Vrbové, Ul. M. A. Beòovského  è.  336,
922 03 Vrbové, IÈO 178 209 210 už sídli v u-
vedených priestoroch, ktoré mesto Vrbové zís-
kalo zámenou od predchádzajúceho prenají-
mate¾a VUC Trnava do svojho majetku.

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

Uznesenie MsZ è. 177/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov - kancelá-
ria è. 21 bez príslušenstva na 1. poschodí
dvojpodlažného domu na Ul. M. A. Beòovské-
ho, súp. è. 336 (Haèkovec) o celkovej rozlohe
29,15 m2 a ostatné priestory – sociálne zaria-
denie a chodba o rozlohe 12,46 m2, spolu
41,61 m2, postavené na parcele reg. C parc.
è. 2526 o výmere 467 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria za  cenu nájmu ne-
bytového priestoru – kancelárie vo výške 17
€/m2 roène a cenu nájmu ostatných  priesto-
rov vo výške 3,50 €/m2 roène, ako prenájom
nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov.      

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že
nájomca SALCOM, s. r. o., Ul. Vajanského
è.�289/8, 906 13 Brezová pod Bradlom, IÈO
452 56 934 už sídli v uvedených priestoroch,
ktoré mesto Vrbové získalo zámenou od pred-
chádzajúceho prenajímate¾a VUC Trnava do
svojho majetku.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 178/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom èasti steny budovy za úèelom in-
štalácie 1 ks reklamnej tabule o rozmere 1,60
m2 - dvojpodlažného domu na Ul. M. A. Beòov-
ského, súp. è. 336 (Haèkovec), postavenej  na
parcele reg. C parc. è. 2526 o výmere 467 m2

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za
 cenu nájmu vo výške 180 €/rok, ako prená-
jom nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zrete¾a, v�súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR      è. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov.     

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že
nájomca MVDr. Tomáš SCHUSTER, Ul. Jach-
társka è. 48, 921 01 Pieš!any, IÈO 337 45
328 už užíva uvedenú reklamnú tabu¾u na ste-
ne budovy, ktorú mesto Vrbové získalo záme-
nou od predchádzajúceho prenajímate¾a VUC
Trnava do svojho majetku.

prítomní:  10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 179/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov - kancelá-
ria bez príslušenstva na 1. poschodí dvojpod-
lažného domu na Ul. M. A. Beòovského, súp.
è. 336 (Haèkovec) o celkovej rozlohe 16,33 m2

a ostatné priestory – sociálne zariadenie a
chodba o rozlohe 12,46 m2, spolu 28,79 m2,
postavené na parcele reg. C parc. è. 2526 o
výmere 467 m2, druh pozemku zastavané ploc-
hy a nádvoria za  cenu nájmu nebytového prie-
storu – kancelárie vo výške 17 €/m2 roène a
cenu nájmu ostatných priestorov vo výške
3,50 €/m2 roène, ako prenájom nehnute¾ného
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) záko-
na SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v�znení neskorších predpisov. Za dôvod hodný
osobitného zrete¾a mestské zastupite¾stvo po-
važuje skutoènos!, že nájomca Ing. Gabriela
VALOVÁ, Ul. Hollého è. 507/4, 922 03 Vrbo-

vé, IÈO 328 43 003  už sídli v uvedených prie-
storoch, ktoré mesto Vrbové získalo zámenou
od predchádzajúceho prenajímate¾a VUC Trna-
va do svojho majetku.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è.180/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom nebytových priestorov cestovná
kancelária bez príslušenstva na 1. poschodí
dvojpodlažného domu na Ul. M. A. Beòovské-
ho, súp. è. 336 (Haèkovec)  o celkovej rozlohe
16,20 m2  a ostatné priestory – sociálne zaria-
denie a chodba o rozlohe 12,46 m2, spolu
28,66 m2, postavené na parcele reg. C parc.
è. 2526 o výmere 467 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria za  cenu nájmu ne-
bytového priestoru – kancelárie vo výške 17
€/m2 roène a cenu nájmu ostatných  priesto-
rov vo výške 3,50€/m2 roène, ako prenájom
nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov. Ïalej
prenajímate¾ poskytuje nájomcovi plochu na
reklamnú tabu¾u o celkovej rozlohe 0,63 m2 za
sumu 73,39 €/roène.   

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že ná-
jomca Eva ŽÁKOVÁ, INTERNATIONAL TURIST
SERVIS, Ul. 8. MARCA è. 746/35, 922�03
Vrbové už sídli v uvedených priestoroch, ktoré
mesto Vrbové získalo zámenou od predchád-
zajúceho prenajímate¾a VUC Trnava do svojho
majetku.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 181/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom èasti pozemku  na zriadenie pre-
nosného predajného stánku o rozmeroch
50,00 m2, na parcele reg. C parc. è. 2567
o�výmere 3957 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, umiestného na Ul. SNP za
cenu nájmu vo výške 17 €/m2/rok, ako prená-
jom nehnute¾ného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zrete¾a, v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR  è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že
nájomca Marcel HOLÁN, Ul. 8. marca 757/15,
922 03 Vrbové, IÈO 439 06 346 už užíva uve-
dené pozemky, ktoré mesto Vrbové získalo kú-
pou od predchádzajúceho prenajímate¾a MV
SR do svojho majetku.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 182/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje prenájom pozemkov v katastrálnom území
 mesta Vrbové, v zastavanom území  mesta:

1.) pozemok reg. C parc. è. 1601/15 o vý-
mere 982 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria;

2.) pozemok reg. C parc. è. 1601/16 o vý-
mere 769 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria; zapísaných na LV è. 1900, ktoré
sú vo vlastníctve mesta Vrbové spoloènosti
Stavoprac,  s. r. o., so sídlom 029 56 Záka-
menné  è. 26,  IÈO  36 011 886  za cenu náj-
mu vo výške 300 €, ako prenájom nehnute¾né-
ho majetku mesta z dôvodu hodného osobitné-
ho zrete¾a, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zá-
kona SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v�znení neskorších predpisov.  

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos!, že
spoloènos! STAVOPRAC, s. r. o.,  na týchto
pozemkoch vybuduje  inžinierske siete a príjaz-
dové komunikácie potrebné  pre nehnute¾nos-
ti, ktoré bude nájomca na vlastné náklady sta-
va! na Ul. Beòovského.

za: 9, proti: 0, zdržal sa:  1

Uznesenie MsZ è. 183/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zámer mesta, že po ukonèení výstavby a
nadobudnutí právoplatnosti kolaudaèného roz-
hodnutia na realizáciu kanalizácie, príjazdovej
komunikácie, chodníka  a infraštruktúry
spoloènos!ou Stavoprac, s. r. o., so sídlom
029 56 Zákamenné  è. 26,  IÈO  36 011 886
sa mesto Vrbové bude podiela! na prefinanco-
vaní nákladov uvedenej infraštruktúry vybudo-
vanej na parcele è. 1601/15  podielom do
výšky 40 %  a na parcele è. 1601/16 vo výške
100 %, kde fy. Stavoprac, s. r. o., sa zaväzuje
previes! vybudovanú infraštruktúru do majetku
mesta Vrbové.

Následne spoloènos! Stavoprac, s. r. o.,
prevedie svoj 60 %-ný podiel na vybudovanej
infraštruktúre na pozemku reg. „C“, parc. è.
1601/15 o výmere 982 m2 - druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria, za sumu 1 € do
vlastníctva mesta Vrbové.

za:  9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 184/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE èíslo
1/2017 o dani z nehnute¾nosti na území
mesta Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 185/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
è. 2/2017 o miestnych daniach na území
mesta Vrbové.  

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2   

Uznesenie MsZ è. 186/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE è. 3/
2017 o miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na území
mesta Vrbové.

za: 8, proti: 0,  zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ è. 187/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Dodatok è. 4 k VZN è. 5/2014 o urèení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na die!a/-
žiaka škôl a školských zariadení na území
mesta Vrbové. prítomní:  9

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 188/XI/2016
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 18c ods. 5 zákona è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení hlavnej kontro-
lórke mesta Vrbové odmenu vo výške 15 %
súètu platov vyplatených poèas roku 2016.

prítomní:  10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 192/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje na základe odporúèania Komisie kultúry,
mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis do
Kroniky mesta Vrbové za rok 2015, ktorý vy-
pracovala kronikárka mesta Sylvia Èeganová,
so zapracovaním oprávnených pripomienok
èlenov uvedenej komisie, resp. iných pripomie-
nkovate¾ov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ è. 193/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 13 od. 3 zákona è. 583/
2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov povolenie výnimky z�èasového použitia
rozpoètových prostriedkov, ktoré boli poskyt-
nuté Združeniu obcí Kanalizácia Vrbové –
Krakovany ako kapitálový transfer do 30. 11.
2017.   
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
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Uznesenie MsZ è. 191/XI/2016 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje – Rozpočtové opatrenie č. 8

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 8 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 205 150,88 201 043,97 4 406 194,85

 Kapitálové príjmy 661 639,99 915 089,99 159 087,04 1 074 177,03

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 374 500,90 -9 096,43 365 404,47

 Školstvo 43 000,00 43 687,57 25 091,81 68 779,38

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 538 429,34 376 126,39 5 914 555,73

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 228 134,00 261 204,82 2 228 134,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 898 217,10 125 572,87 898 217,10

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 709 639,99 -46 103,99 709 639,99

 Školstvo 1 669 298,00 1 702 438,25 35 452,69 1 702 438,25

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 538 429,34 376 126,39 5 538 429,34

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 190/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie – Rozpočtové opatrenie č. 7

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 7 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 183 405,88 21 745,00 4 205 150,88

 Kapitálové príjmy 661 639,99 915 089,99  915 089,99

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 374 500,90  374 500,90

 Školstvo 43 000,00 43 687,57  43 687,57

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 516 684,34 21 745,00 5 538 429,34

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 228 134,00 2 228 134,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 898 217,10  898 217,10

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 709 639,99  709 639,99

 Školstvo 1 669 298,00 1 680 693,25 21 745,00 1 702 438,25

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 516 684,34 21 745,00 5 538 429,34

Uznesenie MsZ è. 189/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie - Rozpočtové opatrenie č. 6

Rozpočet schválený
2016

Rozpočet po zmenách Zmena rozpočtu č. 6 Rozpočet po zmenách

 Bežné príjmy 4 097 590,00 4 183 405,88 0 4 183 405,88

 Kapitálové príjmy 661 639,99 771 639,99 143 450,00 915 089,99

 Finančné operácie príjmové 350 500,00 374 500,90 0 374 500,90

 Školstvo 43 000,00 43 687,57 0 43 687,57

 Príjmy spolu 5 152 729,99 5 373 234,34 143 450,00 5 516 684,34

 Bežné výdavky 2 166 392,00 2 228 134,00 0 2 228 134,00

 Kapitálové výdavky 607 400,00 754 767,10 143 450,00 898 217,10

 Finan. operácie výdavkové 709 639,99 709 639,99 0 709 639,99

 Školstvo 1 669 298,00 1 680 693,25 0 1 680 693,25

 Výdavky spolu 5 152 729,99 5 373 234,34 143 450,00 5 516 684,34

Uznesenie MsZ è. 194/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje dotáciu pre CVÈ vo výške 6 €/mesiac/žiak
pre mesto Pieš!any v celkovej sume 120 € na
rok 2016 a 180 € na rok 2017.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 195/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje dotáciu pre CVÈ vo výške 8 €/mesiac/žiak

pre mesto Senica v celkovej sume 32 € na rok
2016 a 48 € na rok 2017.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 196/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje vyradenie majetku è. 042/0005 z operatív-
nej a úètovnej evidencie majetku mesta, po
uplynutí platnosti stavebného povolenia.

za: 10,  proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 197/XI/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje vyradenie majetkových položiek pod¾a prí-
lohy z úètovnej a operatívnej evidencie majetku
mesta Vrbové.

za: 10,  proti: 0, zdržal sa: 0

Zo zápisnice z rokovania



24-25/2016 strana 10
RBOVÉHOHV

LAS

Mesto Vrbové na základe § 6 zák. SNR è. 369/1990 Zb.
o�obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. èíslo
 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v�znení nesko-
rších predpisov   v y d á v a   pre územie  mesta Vrbové

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE è. 1/2017 
o dani z nehnute¾ností na�území mesta Vrbové.

§ 1   Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie (ïalej len „nariadenie“) upravuje podrobne
podmienky urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na území mesta Vr-
bové.

2. Správcom dane je mesto Vrbové (ïalej len „správca dane“).
Daò z nehnute¾ností zahàòa:
- daò z pozemkov,
- daò zo stavieb,
- daò z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ïalej len „daò

z�bytov“).

§ 2   Daò z pozemkov

1. Daòovníkmi z dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v § 5 zák. è. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“).

2. Predmetom dane z  pozemkov sú pozemky v katastrálnom území mesta
Vrbové v èlenení pod¾a §  6 ods. 1 zákona.

3. Základom dane z pozemkov, na ktorých sú:
a)  orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je

hodnota pozemku bez porastov urèená vynásobením výmery pozmekov
v m2 a hodnoty pôdy za 1�m2 pod¾a prílohy è. 1 k zákona;

b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota po-
zemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1�m2 pod¾a prílohy è. 2 zákona.

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a�ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku bez
porastov urèená vynásobením výmery pozemkov v�m2 a hodnoty pôdy
za 1 m2 je 0,0783 v § 2 ods. 4 tohto nariadenia; euro/m2. Takto ustano-
vená hodnota pozemku sa použije len ak daòovník hodnotu pozemku ne-
preukáže znaleckým posudkom.

d) stavebné pozemky je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery po-
zemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 pod¾a prílohy è. 2 zákona. (Celkovú
výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné èísla sú u-
vedené v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolau-
daèného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb,
alebo z bytov pod¾a zákona.)

4. Sadzba dane, daò
a) Správca dane urèuje na území mesta Vrbové roènú sadzbu dane z�po-

zemkov vo výške 0,60 %.
b) Daò z pozemkov sa vypoèíta ako súèin základu dane pod¾a § 2 ods. 3

a�roènej sadzby dane z pozemkov pod¾a § 2 ods. 4 tohto nariadenia (viï  
tabu¾ka è. 1).

§ 3   Daò zo stavieb

1. Daòovníkmi dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Vrbové, ktoré majú

jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží so zemou spojené
pevným základom, alebo ukotvené pilótami v èlenení pod¾a  § 10 zákona.
Na daòovú povinnosC nemá vplyv, že sa stavba prestala užívaC.

3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
èasti stavby, prièom sa do zastavanej plochy nezapoèítava preènievajúca
èasC strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných
ga- ráží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, prièom
za- stavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej pod-
zemnej èasti stavby.

4. Roèná sadzba dane zo stavieb na území mesta Vrbové je za každý aj zaèatý
m2 zastavanej plochy urèená vo výške (tabu¾ka è. 2):
a) 0,120 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu;                            
b) 0,140 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohos-
podárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu;

c) 0,380 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, za samostatne sto-
jace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou; 

d) 1,040 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slú-
žiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

e) 1,290 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú èinnosC, sklado-
vanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobko-
vou èinnosCou;

f) 0,580 € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až e).
5. Príplatok za podlažie stanovuje správca dane pri viacpodlažných stavbách

v�sume 0,060 € za každé ïalšie podlažie okrem prvého nadzemného podla-
žia.

6. Daò zo stavieb sa vypoèíta pod¾a § 12a zákona s použitím ustanovení § 3
ods. 3, 4 a 5 a tohto nariadenia. 

§ 4 Daò z bytov

1. Daòovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území mesta Vrbové, v�kto-

rom aspoò jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzic-
ké osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2.  

4. Roèná sadzba dane z bytov na území mesta Vrbové je urèená vo výške
0,120 € za každý aj zaèatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového prie-
storu. 

5. Daò z bytov sa vypoèíta ako súèin základu dane pod¾a § 4 ods. 3 a roènej
sadzby dane pod¾a § 4 ods. 4 tohto nariadenia (v súlade s § 16a zákona).

§ 5   Spoloèné ustanovenia pre daò z nehnute¾ností

§ 5a Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny,
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
- a pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:
- o 30 % za stavby na bývanie a byty v bytovom dome, ktoré sú vo

vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé
bývanie.

3. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobo-
dené:
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, kiná,

stavby užívané na úèely sociálnej  pomoci.
4. Daòovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane pod¾a

§�5a v priznaní k dani z nehnute¾ností, alebo èiastkovom priznaní na to zda-
òovacie obdobie, na ktoré mu prvý raz tento nárok vzniká, najneskôr však
v�lehote urèenej na podanie daòového priznania, inak nárok na príslušné
zdaòovacie obdobie zaniká.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA�VRBOVÉ č. 1/2017

o dani z nehnuteľností 

na území mesta Vrbové

Tabu¾ka è. 1

Druhy  pozemkov
Hodnota pôdy a
pozemkov €/m2

Sadzba
dane v %

Orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady 0,4534 0,60 %

Trvalé trávne porasty 0,0302 0,60 %

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
Ostatné plochy  

V zmysle prílohy è.2
zákona

0,60 %

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárs-
ky využívané vodné plochy

0,0783 0,60 %

Stavebné pozemky V zmysle prílohy è.2
zákona

0,60 %
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§ 5b Vyrubovanie dane

1. Správca dane vyrubuje daò každoroène pod¾a stavu k 1. januáru príslušné-
ho zdaòovacieho obdobia rozhodnutím za celé zdaòovacie obdobie.   

2. Správca dane urèuje, že miestna daò (daò z nehnute¾nosti, daò za psa, daò
za predajné automaty, daò za nevýherné hracie prístroje) v úhrne do sumy
3�eurá (slovom tri eurá) nebude vyrubovaC. (Ostatné miestne dane sú upra-
vené VZN è. 2/2017.) 

§ 5c   Platenie dane

1. Daòovník je povinný oznaèiC platbu dane identifikátorom, t.�j. variabilným
symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Pri neoznaèenej platbe postupuje
správca dane v súlade s § 98a zákona, t. j. platbu použije na splátku poh¾a-
dávky daòovníka vzniknutej na základe zákona a súvisiacich VZN mesta (po-
platky a miestna daò po lehote splatnosti, úhrada exekuèných nákladov a
i.). Takýto istý postup sa použije pri použití poplatkového preplatku.

2. Ak nemožno takúto platbu (ods. 1 § 5c) použiC, správca dane ju na základe
žiadosti vráti do 60 dní od doruèenia žiadosti.

3. Správca dane môže urèiC platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné
v lehotách urèených správcom v rozhodntí, ktorým sa daò vyrubuje. Daòov-
ník môže daò urèenú v splátkach zaplatiC aj naraz, najneskôr v lehote splat-
nosti prvej splátky.

4. Daò mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice mesta,
b) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane,
c) poštovým poukazom na úèet správcu dane,
d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ.

§ 5d   Vznik a zánik daòovej povinnosti

1. Daòová povinnosC vzniká 1. januára zdaòovacieho obdobia po zdaòovacom

období, v ktorom sa fyzická alebo právnická osoba stala daòovníkom dane
z�nehnute¾ností pod¾a zákona.

2. Daòová povinnosC zaniká 31. decembra zdaòovacieho obdobia, v ktorom
fyciká alebo právnická osoba prestala byC daòovníkom dane z nehnute¾ností
pod¾a zákona.

3. Pri nehnute¾nostiach získaných vydražením, alebo dedením daòová povin-
nosC vzniká:
- vydražite¾ovi prvým dòom mesiaca nasledujúceho po vydražení nehnu-

te¾nosti, alebo prvým dòom mesiaca nasledujúceho po dni schávenia príklepu
súdom, 

- dedièovi prvým dòom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti
osvedèenia o dedièstve alebo rozhodnutia o dedièstve,

- pri vydražení nehnute¾nosti daòová povinnosC zaniká posledným dòom
mesiaca, v ktorom zanikli daòovníkovi vlastnícke práva k nehnute¾nosti. 

§ 5e  Oznamovacia povinnosH

Daòovník má v súlade so zákonom v prípadoch pod¾a:
a) nariadenia § 5d ods. 1 a 2 oznamovaciu povinnosC pri vzniku, ale aj pri

zániku daòovej povinnosti do 31. januára po zdaòovacom období, kedy
ku vzniku alebo zániku došlo;

b) nariadenia  § 5d ods. 3 do 30 dní od rozhodnutia skutoèností.

§ 5f Prechodné ustanovenia

1. Daòovník je povinný, v súlade s § 99c zákona podaC dodatoèné priznanie, ak
zistí, že neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, najneskôr do štyroch
rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosC podaC priznanie.

2. Správca dane na základe takéhoto dodatoèného priznania vyrubí rozdiel
dane za dotknuté obdobia, prièom pri vyrubení postupuje pod¾a VZN plat-
ných pre príslušné zdaòovacie obdobie.

§ 6   Zrušovacie a závereèné ustanovenia

1. Ruší sa: všeobecne záväzné  nariadenie è. 1/2016 o dani z nehnute¾ností na
území mesta Vrbové.

2. Pokia¾  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úpra-
va, odkazuje sa na zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpody v znení neskor-
ších predpisov a zákon è. 563/2009  Z. z. o správe daní (Daòový poriadok)
a�o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mest-
ské zastupite¾stvo vo Vrbovom,  èíslo uznesenia 184/XI/2016 zo dòa 24.
novembra 2016.

§ 7   ÚèinnosH

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnosC 1. januára 2017.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové

Tabu¾ka è. 2 

Druhy stavieb Sadzba dane
v €/m2

Príplatok za
ïalšie podlažie

v €

Stavby na bývanie ... (4a) 0,120 0,060

Stavby na pôdohosp. produkciu... (4b) 0,140 0,060

Chaty, stavby na individuálnu rekreáciu, stavby
garáží (4c) 

0,380 0,060

Priemyselné stavby (4d) 1,040 0,060

Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú èinnosC...
(4e)

1,290 0,060

Ostatné stavby (4f) 0,580 0,060

NIEÈO Z NAŠEJ ÈINNOSTI...
11. november je „Medzinárodným dňom veteránov I. a II. svetovej
vojny“ a tak ako v mnohých mestách i u nás sme 11. 11. o 11. hodi-
ne a 11. minúte za zvuku zvonov zapálili sviečky pri pomníku pad-
lých na námestí, pri mestskej veži (na snímke). Každoročne si
v tomto čase pripomíname ukončenie I. svetovej vojny.

Pre nás seniorov bol 25. november významným dňom, pretože mi-
nister práce a rodiny pozval do Bratislavy 400 zástupcov JDS. Za
okres Piešťany sa zúčastnili Mária Ilavská – predsedníčka okresné-
ho výboru a Marta Raffayová – predsedníčka MO JDS vo Vrbovom.
Pán minister Richter si na pódium zavolal ministra zdravotníctva pá-
na Druckera a oboznámili nás so spoločnými plánmi, ktoré pre se-
niorov pripravujú pre budúci rok: zvýšená valorizácia dôchodkov,
zvýšený príspevok pri opatrovaní rodinného príslušníka, vianočný
príspevok, zlepšenie zdravotníctva v oblasti – lieky, kúpeľná liečba
– a mnoho ďalších spoločných opatrení.

Dňa 30. novembra na členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnilo 157 na-
šich členov, bolo v programe i blahoželanie jubilantom, ktorí sa
v tomto roku dožili 65, 70, 75, 80, 85 a starších. Program spestrilo
vystúpenie žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom.

65 rokov: O¾ga Križáková, Marta Madunická, ¼udmila Nemcová,
Štefánia Drobná, Anna Borgulová, Ján Mozola, Vladimír Kriho

70 rokov: Lucia Šintálová, O¾ga Hanzlíková, Eva Sabová, Marta Ju-
ríèková, Jarmila Sopóciová, Eva Vaòová, Marta Rácová, Mária Lagová,
Hedviga Chudá, Emília Madunická, Mária Klimeková, ¼ubica Lagová,
Magdaléna Sabová, Mária Adamcová, Božena Kamenická, Karol Klèo,
Jozef Èeròanský, Emil Lago, Jozef Belanský

75 rokov: O¾ga Klèová, Mária Jandová, Helena Gerhátová, Viera
Drevenáková, O¾ga Masarovièová, Anna Majerníková, Božena Višòov-

ská, Edith Madlová, Walter Meier, Rudolf Vitek
80 rokov: Irena Sabová, Anna Uhlíková, Mária Kochanová, Vladimír

Višòovský
85 rokov: Jiøina Michalcová, Mária Sabová, Anna Pagáèová, Božena

Holièová, Pavol Rapant, Juraj Nižnanský
87 rokov: Emília Nosková
88 rokov: Alžbeta Durcová, Alica Ješková
89 rokov: Mária Kmentová
92 rokov: Mária Nižnanská

V piatok 16. decembra organizuje MO JDS zájazd na Vianočné trhy
do Viedne, spojený s návštevou čokoládovne v Kittsee.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a spokojné dni v novom roku
 želá za výbor MO JDS.

Marta RAFFAYOVÁ
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Tá naša stužková...
Rok 2016 je pre Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vr-

bovom ve¾mi výnimoèný, pretože prvýkrát v histórii sú na škole
tri maturujúce triedy. Tri maturujúce triedy rovná sa tri stužkové
slávnosti a trikrát to¾ko zábavy. V dòoch 29. 10. a 16. 11.
2016 sa po prvýkrát v histórii nášho gymnázia konali stužkové
slávnosti študentov bilingválnych tried - 5. BA a 5. BB. Stužky
nádeje si odnieslo 43 študentov, ktorým sa tak zaèína obdobie

prípravy k maturitnej skúške. Poïakovanie však v tomto prípade
patrí zvláš! triednym profesorkám PaedDr. Jaroslave Kériovej a
Mgr. Zuzane Vatrtovej, pánovi riadite¾ovi PaedDr. Ing. Františko-
vi Glosovi, PhD., ktorí nás spoloènými silami úspešne viedli až
k poslednému roèníku. Na naše stužkové slávnosti prijali pozva-
nie aj ostatní profesori, no v prvom rade naši rodièia, vïaka kto-
rým sme tým, kým sme. Atmosféra bola ve¾mi príjemná a všetci
sme sa skvelo zabavili. Po speváckom výkone žiaci 5. BA triedy
predviedli skvelé taneèné schopnosti, alebo sa aspoò tvárili, že
vedia, ktorou nohou vykroèi!. Po veèeri prišiel na rad dlho oèa-
kávaný program. Èi už bol nacvièený alebo nie, všetci sa výbor-
ne bavili. Premietali sa aj videá „Debilné kecy žiakov a uèite-
¾ov“, s ktorými si dali spolužiaci ve¾kú námahu. Už zostávalo len
uži! si hlasný a zaslúžený potlesk. Nezahá¾ali ani študenti 5.
BB, ktorí si pre svojich rodièov a uèite¾ov pripravili scénky ako
„Evolution of dance“ alebo Cuky Luky. Èerešnièkou na pomysel-
nej torte programu boli kreatívne videá, ktoré natoèili študenti
priamo spoza študentských lavíc, demonštrujúc tak strasti, ale
i�úsmevné chvíle študentského života. Na záver programu sme
si spoloène pripili pohármi s našimi vlastnými menami a dostali
vlastné tortièky. Z týchto dlho oèakávaných veèerov si odnáša-
me ve¾a krásnych momentov a „amuletov“, ktoré nám už navž-
dy budú pripomína! študentský život a èas strávený vo skvelom
kolektíve. Teraz nás už ale èaká skúška dospelosti z anglického
jazyka na úrovni C1, na ktorú sa musíme poriadne pripravi!. Tak
nám teda držte palce, aby sme to zvládli èo najlepšie! :)

Eva SUCHÁ, Klaudia HORVÁTOVÁ, 5. BB

XIV. roèník, december 2016, è. 2

Ich revírom je prízemie, ich tempo je vra-
žedné, ich súpermi sú uèitelia, vedenie a tre-
tiaci. Sú v nasadení hlavne v noci. Prváci. Boli
už síce privítaní, ale to pravé ich ešte len èaka-
lo. Preto sme boli radi, že takáto významná ú-
loha pripadla práve nám - tretiakom. Prípravy
boli dos! nároèné, hlavne vyberanie témy, keï-
že sme chceli, aby to bolo o�nieèo zaujímave-
jšie. Padli rôzne návrhy, no s�najväèším nad-
šením sme privítali väzenskú tematiku. Pustili
sme sa teda do práce. Nechceli sme, aby to
bolo pre prvákov príliš !ažké, ale ani príliš ¾ah-
ké. Po nieko¾kých stretnutiach angažovaných
tretiakov bolo všetko dokonale premyslené,
staèilo to už len oznámi! našim prváèikom. Ich
prvou úlohou bolo prís! v oranžovom alebo pá-
sikavom trièku ako väzni, a k�tomu staré teplá-
ky, aby si nezašpinili nové obleèenie. Nadišiel
deò D. Alebo skôr deò I - ako imatrikulácie. Pr-
váci mali asi strach, všetci prišli obleèení pod-
¾a našich pokynov. Na krk sme im ešte zavesili
väzenské identifikaèné èísla. Ceremónia sa za-
èala obvyklým privítaním uèite¾ov, študentov a
predstavením tretiakov, ktorí boli do programu

zapojení - sudca, štyri hlavné policajtky, väzen-
skí bachari a taktiež tri porotkyne, samozrej-
me, bolo treba aj dídžejov, ktorí spríjemòovali
atmosféru. Kostýmy boli takmer dokonalé a
moderátori za nimi nezaostávali. Prvákov si za-
èali vyvoláva! pod¾a mien, identifikaèných èísel
a taktiež obvinení, kvôli ktorým skonèili pred
súdom. Tresty boli rôzne pod¾a závažnosti obvi-
není: kàmenie pudingom z výšky jedného met-
ra, kaèací tanec, holenie š¾ahaèky z balóna, vy-
!ahovanie servítkov ústami zo škatule za jednu
minútu a iné. Porota rozhodovala, ktorý z dvoch
vyvolaných „väzòov“ dostane okamžité prepus-
tenie a ktorý z nich dostane ïalší trest. Ak si
nebola istá, rozhodol sudca. Všetci boli nako-
niec podmieneène odsúdení na štyri až pä! ro-
kov nútených prác na našom gymnáziu. A aké
by to boli imatrikulácie bez prísahy!? Sviatoène
teda odprisahali vernos! tretiakom, uèite¾om
našej školy a boli pasovaní za pravých študen-
tov, èím získali koneène svoje èestné miesta
na našom gymnáziu.

Dominika KOPÈANOVÁ, 3. BB

„Štyri až päN rokov“ – tak znel verdikt súdu
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Štvrtáci sa uèia obchodovaN
Nastal zaèiatok školského roka a v rozvrhu sa objavil pre nás do-

vtedy neznámy predmet - aplikovaná ekonómia. Nikto z našej triedy
nevedel, èo má od neho oèakáva!, a šírili sa chýry o študentskej fir-
me, ktorú budeme sami spravova!. Nastal štvrtok, druhá vyuèovacia
hodina a, výnimoène, èo nie je na našej škole zvykom, sa chýry po-
tvrdili. V rámci tohto predmetu - v spolupráci s neziskovou organizá-
ciou JA Slovensko a za pomoci nášho pána riadite¾a, ktorý je v tejto
veci naším mentorom, si žiaci klasickej triedy 4.A založili študentskú
firmu s názvom Free Mind JA Slovensko, a. s. Ako z názvu samotné-
ho predmetu vyplýva, na hodinách sa vyuèuje ekonómia, ktorú pria-
mo aplikujeme. Vedenie firmy je tvorené z prezidenta, ktorý dohliada
na èinnos! štyroch viceprezidentov. Každý z viceprezidentov má na
starosti jeden zo štyroch základných stavebných kameòov každej fir-
my, sú nimi financie, výroba, marketing a ¾udské zdroje. Každému je
zrejmé, že vo firme to nie je len o jej vedení, ale predovšetkým o jej
zamestnancoch. Tými sú zvyšní žiaci triedy 4.A, ktorí sú prerozdelení
a pracujú pre jednotlivé oddelenia vedené príslušnými viceprezident-
mi. Bez našich zamestnancov – spolužiakov, by firma nemohla ús-
pešne existova!, pretože sa významnou mierou podie¾ajú na jej pro-
sperite a napredovaní. Takto na papieri to všetko vyzerá jednoducho,
no to, že to nie je ¾ahká práca, sme zistili èasom. Vo ve¾mi krátkom
èase sa èlenovia vedenia museli spriateli! s neslávne známou byrok-
raciou, poènúc tvorbou rôznych záznamov, plánov a dokumentov,
konèiac prieskumami, analýzami a mnohými ïalšími vybavovaèkami.
Súhrnne povedané – všetko ako v skutoènej firme. Jedným z príno-
sov tohto predmetu je práve to, že nejde o „suchú a nudnú“  teóriu,
ale o reálne poznatky získané praxou, ktoré následne môžeme zužit-
kova! v budúcnosti. Tieto skúsenosti nás postavia do zvýhodnenej
pozície oproti iným, keï jedného dòa budeme rozbieha! našu vlastnú
zárobkovú èinnos!. Samozrejme, to už bude v ¾udskej reèi povedané
„iný level“, ale my ako absolventi tohto predmetu, budeme ma! reál-
ne skúsenosti a dobrý základ, na ktorom môžeme už len stava!.

Peter ZIGMAN, 4. A

OCHTUNÁVKA
vysokoškolského�života

V dòoch 21. – 23. novembra sa študenti nášho gymnázia zúèast-
nili pobytu na Vysokej škole manažmentu v Trenèíne, ktorá je prat-
nerskou školou City University of Seattle. Tento pobyt bol urèený pre
biligválnych študentov, ktorí sa zúèastòovali na naozaj zaujímavých
prednáškach spolu s vysokoškolákmi. Prednášky boli väèšinou za-
merané na marketing a biznis, ale nevynechali ani anglickú gramati-
ku. Poobedné hodiny študenti strávili v knižnici, kde pracovali na
prezentáciách týkajúcich sa anglických alebo  amerických reálií. Po
dokonèení svojich prác ich prezentovali pred ostatnými študentmi
nášho gymnázia a podozvedali sa tak mnoho nových a zaujímavých
informácií. Študenti sa takisto zúèastnili prednašky a následnej dis-
kusie s Michalom Meškom – jedným zo spolumajite¾ov Martinusu.
Študenti teda mali možnos! vyskúša! si, ako to chodí na vysokej
škole, naèerpa! nové vedomosti a, samozrejme, aj inšpiráciu do bu-
dúcnosti.

Juraj UHRINA, 3. BB

Vysoké Tatry sú našou najväèšou pýchou, o tom niet pochýb. Na
svoje si tam prídu našinci i cudzinci. Medzi najnavštevovanejšie miesta
v nich urèite patria horské chaty. Žiadna z nich by však nebola, keby ne-
bolo horských nosièov, a práve o týchto mužoch, ktorí každý deò podá-

vajú takmer hrdinské výkony, je nový slovenský dokument z dielne Pavla
Barabáša. Sloboda pod nákladom – výstižný názov. Dokument z�nevšed-
ného poh¾adu zobrazuje mužov, ktorí statoène zásobujú vysokohorské
chaty. Hneï prvá scéna zobrazuje nosièa, ktorý zápasí s prudkou víchri-
cou. Je to autentický záber, vlastne celý film je autentický. Prezentuje
poh¾ad staršej generácie tatranských nosièov – páni po šes!desiatke,
ktorí by svojou kondíciou bez problémov schovali do vrecka dnes tak ob-
¾úbených „sypaèov“. Každý, kto už vyliezol na Rysy, vie, že je fuška vy-
nies! tam svoje telo aj v ideálnom poèasí, nieto ešte 120-kilové krosná
poèas víchrice èi vo ve¾kej slneènej pá¾ave. 

Dokument Sloboda pod nákladom obsahuje spovede týchto neoby-
èajne obyèajných mužov. Tieto príbehy však skrývajú ove¾a viac, film ne-
sie krásnu myšlienku: „To, èo si naložíme, by sme mali vynies! do kon-
ca a nevzdáva! sa.“ Po skonèení premietania nás èakal pán Petras, cha-
tár Rainerovej chaty, pripravený odpoveda! na naše otázky. Dozvedeli
sme sa, že je vyštudovaný uèite¾ psychológie, ako sa s jeho prácou vy-
rovnala jeho manželka a dokonca aj to, akí bývajú niekedy „turisti“ ná-
roèní, mysliac si, že navštívili Interhotel. Bol to obohacujúci èas. A som
si istá, že po dopozeraní tohto dokumentu si aj milovníci leòošenia pri
mori budú chcie! pozrie! tatranské štíty „z blízka“.

Sabína VANÈOVÁ, 3. BB

Hrdina je ten, kto vydrží... do�konca!
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Gymnazisti do Ameriky
Žiaci 5. a 4. roèníka Gymnázia J. B. Magina, Filip Tomáška a Adrián Páleš sa zúèastnili kraj-

ského kola sú!aže Festival vedy a techniky so svojím projektom Ridelo - bezkontaktná cyklo-na-
bíjaèka pre prenosné zariadenia. Sami predstavili svoj projekt takto:

„Predtým sme používali staré dynamo, ale po negatívnom feedbacku sme sa rozhodli nabí-
jaèku od základu prerobiN. Skonštruovali sme prvú bezkontaktnú cyklo-nabíjaèku pre mobilné
zariadenia na svete, pomocou ktorej si môžete dobiN napríklad váš telefón poèas jazdy na bi-
cykli. Nemá žiadny vplyv na vašu rýchlosN, ako napríklad staré dynamá, ktoré spoma¾ovali, a-
lebo ako novšie nábojové dynamá, ktoré vo viacerých prípadoch poèas jazdy vydávajú neprí-
jemne zvuky. Naša cyklo-nabíjaèka zaèína nabíjaN pri rýchlosti 5 km/h a pri tejto rýchlosti
nabíja rovnako rýchlo ako klasická nabíjaèka, ktorú zapojíte doma do zásuvky. Momentálne
náš šiesty prototyp váži len necelých 70 gramov. S projektom Ridelo máme zatia¾ úspechy
v�súNaži Start-Up VŠEM Praha 2015, kde sme získali 1. miesto, Nápad roku 2016, kde sme
obsadili 10. miesto spomedzi 170 projektov, Czech Creative Business Cup, kde sme sa prebo-
jovali medzi TOP 8 projektov súNaže, boli sme nominovaní medzi top 4 zaèínajúce start-upy zo
Slovenska na Central European Start-up Awards, zúèastnili sme sa najväèšieho start-upového
podujatia vo východnej Európe - Wolvessummit, kam sme boli vybraní spomedzi 3000 start-
upov. Všetky informácie týkajúce sa projektu nájdete na stránke www.ridelo.eu.“ 

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z�hlavných podujatí v rámci Týždòa vedy a techni-
ky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Naši
žiaci boli na sú!aži úspešní a postúpili na celoštátne kolo, ktoré sa konalo od 10. do 12. novem-
bra v priestoroch Incheby v Bratislave. Rovnako ako na krajskom kole, tak aj na celoslovenskom
kole ich projekt zožal úspech. Naši žiaci vyhrali hlavnú cenu z kategórie Energia a Transport, a to
postup na sú!až zameranú na obnovite¾né zdroje energie I-SWEEEP, ktorá sa bude kona! 3. - 8.
mája 2017 v americkom Houstone v štáte Texas. Našich žiakov vysielajú Slovenské elektrárne,
a. s., ktoré budú celú cestu finanène podporova!.

Filip TOMÁŠKA, 5. BB

NevstúpiN dvakrát
do�tej istej rieky...

Hlavne ak je plná nespravodlivosti, neúcty a nenávisti. Hovorí
sa, že história sa opakuje, v niektorých prípadoch by to tak však
nemalo by!. Jedným z nich sú isto-iste vojnové konflikty a rôzne
formy genocídy. Asi najstrašnejším príkladom je vyhladzovanie „ne-
chcených, nepotrebných, zbytoèných“ v koncentraèných táboroch.
Nie je to však len otázka minulosti, v posledných rokoch narastá
extrémizmus do ohromných rozmerov aj v našich kruhoch, dokonca
sa už prediera do politickej sféry. Vzdelanie má èloveku ponúknu!
viac ako vedomosti, má ponúknu! hodnoty, medzi ktoré patrí bez
pochýb úcta a tolerancia. Azda práve kvôli tomu nás naši profesori
vzali na exkurziu do Osvienèimu. A skutoène, až priamo v�Osvienèi-
me som si uvedomila, že síce nedokážeme zmeni! minulos! a zabrá-
ni! vyvražïovaniu nevinných, ale môžeme sa z nej pouèi!, aby sa po-
dobná vec už nikdy neopakovala, pretože každá ïalšia vojna býva
horšia a v ¾uïoch sa rodia èoraz horšie myšlienky. Navštívili sme
koncentraèný tábor Auschwitz I. v Osvienèime a Auschwitz Birkenau
v Brezinke. Keï nám sprievodca rozprával o neuverite¾ných, ne¾ud-
ských èinoch, ktoré sa tam diali, behal mi mráz po chrbte. Poèas
celej prehliadky som kráèala so zatajeným dychom. Zvyèajne mávam
ve¾a otázok, no teraz som stratila reè. Ohavnos!, krutos!, ne¾ud-
skos!. Uvedomila som si, že v dnešnej dobe ešte stále existuje
množstvo ¾udí, ktorí popierajú holokaust, podporujú extrémistické
politické strany, násilie a rasovú, resp. náboženskú nenávis!. Pod¾a
môjho názoru je ve¾mi dôležité pozna! naše dejiny. Myslím, že by
sme sa mali hlbšie zamyslie! nad našou minulos!ou a urobi! všetko
pre to, aby sa niè podobné už nikdy nezopakovalo.                   

Denisa HUSÁROVÁ, Dominika PÁNSKA, 2. BB

K¾úèové dni v Prahe
O tejto „stovežatej dáme“ sme mnohí snívali už dávno, preto sme sa pod

vedením pani profesorky Bobáòovej rozhodli zrealizova! naše sny a využi! èas
vo¾na, ktoré sa naskytol 17. - 18. novembra. Vyštartovali sme autobusom vo
štvrtok ráno a v hodine dvanástej sme boli v cieli.

Po príchode na Václavské námestie do Prahy nás privítal koncert na po-
èes! výroèia Nežnej revolúcie. Poèas celého dòa sme mohli v uliciach sledova!
davy ¾udí, médiá èi demonštrácie. Tieto oslavy nám ale rozhodne nezabránili
v�našom objavovaní krás tohto mesta, naopak pripomínali nám, aké ve¾ké
udalosti sa odohrali na týchto miestach, ako odvážne ¾udia bojovali za svoju
slobodu, za demokraciu, bojovali tak nežne – len k¾úèami udierajúcimi o seba.

Následne sme sa presunuli do Lucerny, kde nás zaujalo najmä dielo Davi-
da Èerného – panovník sediaci na màtvom a prevrátenom koni. Táto socha sa
tu vraj bude nachádza! až dovtedy, pokým v Èechách opä! nenastane monar-
chia.     

Kráèajúc ïalej sme videli krásny Kostol Panny Márie Snežnej, Jungmanno-
vo námestie a mohli sme obdivova! architektonický skvost – meniacu sa bus-
tu pražského rodáka, spisovate¾a Franza Kafku. Navštívili sme aj historickú ži-
dovskú štvr!, kde sme okrem nádherných starých príbytkov èi synagóg mohli
vidie! aj rôzne sošky Golema. Myslím, že jednou z najkrajších èastí prehliadky
bola návšteva Starého mesta, ktoré nás okúzlilo nielen svojou architektúrou,
ale aj neopakovate¾nou atmosférou. Videli sme tu napríklad známu Prašnú
bránu èi originálny Pražský orloj. Výh¾ad z neho na osvetlenú veèernú Prahu bol
neopísate¾ne krásny. Okrem toho sme tu navštívili aj výstavy slávnych umelcov
Alfonsa Muchu, Andyho Warhola èi Salvadora Dalího. Na druhý deò sme sa vy-

brali na Pražský hrad. Obdivovali sme
jeho nádherné nádvoria èi prezident-
ské sídlo, ale ve¾mi zaujímavá bola
napríklad aj výmena stráží. Najkraj-
šou však pre mòa zostáva monumen-
tálna Katedrála sv. Víta s�úchvatnými
vitrážami. No o niè menej sme neboli
uchvátení Zlatou ulièkou s jej útlymi
domèekmi, plnými remesiel od vý-
myslu sveta. 

Poslednou zastávkou na našej
exkurzii bol Karlov most, z ktorého
sme mohli obdivova! Vltavu èi Praž-
ský hrad v plnej kráse. Nachádzalo
sa tam množstvo hudobníkov, reme-
selníkov èi maliarov, ktorí nám svojim
umením spríjemòovali prechádzku po
tejto skvostnej pamätihodnosti. Po
skoèení prehliadky sme všetci nastú-
pili do autobusu a plný nových po-
znatkov a dojmov sme sa v naozaj
skvelej atmosfére vracali naspä! do
Vrbového.

Dominika PÁNSKA, 2. BA
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Dobrý deò, mohli
by ste nám povedaN
nieèo o svojom živo-
te?

Tento rok som
skonèila vysokú školu
a hneï som nastúpila
uèi! na toto gymná-
zium. Moje pocity
z�mojej novej práce sú
zatia¾ ve¾mi pozitívne,
hoci sa už objavili aj
nejaké negatívne ohla-
sy z rodièovských
združení, ale to jedno-
ducho k tej práci patrí.
Mám ve¾mi rada štu-
dentov, takže myslím,
že som sa v�tomto
povolaní našla a som
rada, že som uèite¾-
kou.

Aké predmety vás
v škole bavili a ktoré naopak nebavili?

To viem jednoznaène – matematika, fyzika a ché-
mia boli moje najneob¾úbenejšie, tie som nemala ra-
da, lebo som to nikdy poriadne nechápala. A najob¾ú-
benejšie, samozrejme, angliètina a geografia – tieto
dva ma vždy bavili a z nich som aj maturovala.

Preèo ste sa stali práve uèite¾kou?
Vždy som tak rozmýš¾ala, že najlepšia práca pre

mòa by bola uèenie mladých ¾udí. Vzdelávanie, us-
meròovanie a medzi mladými ¾uïmi sa cítim dobre.
A�som rada, že je tu taký živý kolektív.

Èo najviac oceòujete na študentoch?
Ich snahu zapája! sa a spolupracova! s�uèite¾om,

je vidie!, že tu študenti nie sú len z�donútenia, ale
skutoène sa nieèo chcú nauèi!. 

Èo vás naopak hnevá na študentoch?
Neporiadnos! a nedochví¾nos!. 

Èomu sa venujete vo vo¾nom èase?
Svojmu psovi. Mám èivavu, tak sa o òu starám.

:-) Ešte okrem toho rada plávam, chodím na turisti-
ku, na prechádzky a pozerám filmy.

Aká je vaša ob¾úbená krajina? Kde by ste chce-
li žiN?

Slovensko! Tam, kde aj žijem. Pretože tu máme
najkrajšiu prírodu na svete, pod¾a mòa. 

Aká je vaša najlepšia a najhoršia vlastnosN?
Tak, zaènem tou najhoršou, tou je nedochví¾nos!.

To, èo nemám rada u študentov, taká som aj ja. No,
nechodím na èas. (Smiech.) No a najlepšia vlast-
nos!? Vytrvalos!. Keï si nieèo zaumienim, tak to mu-
sím dosiahnu!. 

Ako si predstavujete svoj život o 10 rokov?
To je !ažká otázka, je to dlhá doba, to si neviem

ani predstavi!. Ale chcela by som stále uèi! a najra-
dšej by som uèila naïalej na tomto gymnáziu a chce-
la by som si spravi! atestácie, aby som mala viac

praxe. A možno by som popri tom chcela aj preklada!
z angliètiny do slovenèiny.

Aké sú vaše pocity uèiN v škole, v ktorej ste
študovali?

Cítim sa tu ako doma. Rozumiem si s�kolektí-
vom, s kolegami, so študentmi. Ve¾mi pozitívne. Ke-
dysi som mojich kolegov, vtedy mojich profesorov,
vnímala ako autority, dnes ich vnímam ako seberov-
ných. Potykali sme si. (Smiech.)

Môžete nám prezradiN nejakú zaujímavoN
z�vášho života? 

Môžem. Mesiac som pracovala ako zubná sest-
ra. Keï som skonèila vysokú školu, chcela som si
zarobi! na dovolenku, tak som išla robi! na zubnú
kliniku s tým, že budem na recepcii komunikova!
s�Britmi, ktorí tam chodia. Lenže som neèakala, že
mi dajú takú prácu, akú dali, robila som normálne pri
zákrokoch.

Máte nejaké nezvyèajné hobby?
Mám rada filmy z dvadsiatych a tridsiatych rokov,

dokonca aj nemé. Som taký retro-zameraný èlovek.
Fascinuje ma tá móda, kultúra, staré autá.

Kto je váš hrdina?
Voskovec a Werich. Zápasili proti komunistom

a�nacistom a vtipnou formu podávali ¾uïom pravdu.  

Máte nejaké fóbie?
Z pavúkov a z búrky, to mám od detstva. (Smiech.)

A ešte z rýchlej jazdy na aute. 

Èasto vás na chodbách vidíme usmiatu a v�do-
brej nálade. Doslova z vás vyžaruje pozitívna ener-
gia. Preèo je to tak?

Lebo ma to tu baví! Ja sa teším do práce. A to je
najväèšia výhra v živote èloveka, keï sa teší do prá-
ce. Ja som tu zatia¾ nemala nijaké väèšie konflikty.
Keï bol nejaký problém, všetko sa hneï vyriešilo. Sú
tu super ¾udia, všetci sa tu snažia spolupracova!.
Ste v podstate moji rovesníci, takže ja vás beriem
skôr ako kamarátov.

Akú poèúvate hudbu?
Momentálne Depeche Mode, fièím na nich. Ale

vypoèujem si akýko¾vek žáner. Možno nemusím hip-
hop a metal. Najradšej mám pop a klasický rok. Ne-
pohrdnem ani staršími pesnièkami z osemdesiatych
rokov.

Nakoniec klasická otázka. Pani profesorka, aké
je vaše životné krédo?

Nerob druhým to, èo nechceš, aby oni robili te-
be.

To je Nažké. Riadite sa ním?
Samozrejme. Inak by to nemohlo by! mojím mot-

tom. A mal by sa tým riadi! každý. A to by som chce-
la odkáza! aj študentom, aby nikdy nezabúdali, že
majú by! k druhým oh¾aduplní a dobrí, pretože po
tom túži každý z nás.

Ïakujeme za rozhovor a prajeme pekný deò!

Marián MIŠUREC, 2. BA,
Viera PAULOVOVÁ, 3. BA

ŠPORTOVÉ
ÚSPECHY

gymnazistov
Naše dievèatá dosiahli vyni-

kajúci výsledok v dlhodobej sú!a-
ži stredných škôl nášho okresu.
Do sú!aže sa poèítali všetky do-
siahnuté výsledky v jednotlivých
športoch školského roka 2015/
2016. S poètom bodov 81 získali
naše študentky druhé miesto,
chlapci získali štvrté miesto
s�poètom 66 bodov. Koneèné vý-
sledky:
1. Gymnázium Pierra de Couber-
tina – 94 bodov.
2. Gymnázium J. B. Magina – 81
bodov.
3. Hotelová akadémia Pieš!any –
53 bodov.
Koneèné výsledky – chlapci
1. Gymnázium Pierra de Couberti-
na – 111 bodov.
2. SPŠE Pieš!any – 91 bodov.
3. Hotelová akadémia Pieš!any –
79,5 boda.
4. Gymnázium J. B. Magina – 66
bodov.

Školské majstrovstvá SŠ
v�hádzanej študentov

Hádzanárske družstvo chlap-
cov sa zúèastnilo 26. 10. 2016
okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. Na ihrisku ZŠ na Moj-
mírovej ulici sa stretli štyri stred-
né školy nášho okresu. Naši cha-
lani žiadny zápas neprehrali, tak-
že zaslúžene zví!azili. Zostava
družstva: Tomáš Puchý, Patrik
Predný, Patrik Labuda, Marek
Drška, Jakub Berlanský, Peter
Kinzel, Simon Kalnický, Matej
Pišný, Filip Seè.

Školské majstrovstvá SŠ
v�hádzanej študentiek

Hádzanárske družstvo diev-
èat sa zúèastnilo 27. 10. 2016
okresných majstrovstiev stred-
ných škôl. Na ihrisku ZŠ na Moj-
mírovej ulici sa stretli dve stred-
né školy nášho okresu. Naše
dievèatá jednoznaène zví!azili a
postúpili  na župnú olympiádu do
Trnavy. Zloženie družstva: Simo-
na Kubišová, Gabriela Liptáková,
Natália Vadíková, Martina Slávi-
ková, Laura Borovská, Ema Ben-
ková, Natália Šprinclová, Soòa
Petríková, Eva Gloszová, Hana
Melicherová, Zuzana Jankecho-
vá, Michaela Liptáková.

Turnaj vo volejbale

Volejbalové družstvá dievèat
a chlapcov sa zúèastnili priate¾-
ského turnaja, ktorý organizovala
Univerzita A. Dubèeka v�Trenèíne.
Naše družstvo obsadilo 4. mies-
to v�skupine B. Na turnaji sa zú-
èastnilo devä! družstiev stred-
ných škôl.

Návrat po rokoch
Na chodbách našej školy môžete od 5. septembra celkom jednoducho stretnúN

dievèa s�ve¾kým úsmevom, ktoré by ste bez problémov zaradili k tohtoroèným matu-
rantom. Má však v�jednej ruke triednu knihu a v druhej opravené písomky. Našou no-
vou uèite¾kou anglického jazyka sa stala bývalá absolventka nášho gymnázia - Mgr.
Dáša Fuljerová. Dnešným rozhovorom by sme vám ju chceli trochu predstaviN.
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Karol Koèí -Karol Koèí -Karol Koèí -Karol Koèí -
VÝZNAMNÝ�LESNÍK�A�ENTOMOLÓGVÝZNAMNÝ�LESNÍK�A�ENTOMOLÓGVÝZNAMNÝ�LESNÍK�A�ENTOMOLÓGVÝZNAMNÝ�LESNÍK�A�ENTOMOLÓG

V knihe Vrbovské letopisy sa môžeme doèítaN, že
v�roku 1912 vo Vrbovom zaèal pôsobiN ako nadlesný
springerovského, resp. fould-springerovského panstva so
sídlom v Chrasti, významný slovenský entomológ-koleo-
pterológ Karol Koèí  (1879 – 1956). Keïže v�tieto dni
uplynulo 60 rokov od chvíle, èo vo Vrbovom zomrel, pri-
pomeòme si aspoò struène jeho životné osudy.

CURRICULUM VITAE

Karol Koèí sa narodil v malej obci Svojšice v okrese
Kolín v�Èesku v rodine dozorcu v cukrovare. Obecnú školu
vychodil v rodisku a meštianku v blízkom mesteèku Kou-
øim, posledný roèník vo Viedni. Už v mladých rokoch si za
svoje povolanie zvolil prácu lesníka. Najprv tri roky praco-
val ako lesný praktikant a po ukonèení praxe absolvoval
lesnícku školu v�obci Aggsbach, ležiacej v Dolnom Rakús-
ku pri Dunaji. 

Ïalšie jeho osudy až do smrti sú zviazané so Slovens-
kom. Na základe odporuèenia školy pracoval v�rokoch
1898 až 1902 ako lesný adjunkt v�Starej Bystrici v okre-
se Èadca na panstve grófky Ifigénie d´Harcourtovej (1846
- 1914). Potom na desa!roèie prešiel do okolia Trenèína.
Najprv ho ustanovili za revírneho lesného pri lesnom úra-
de v�Selci, kde pracoval do roku 1908. Potom mal dva
roky na starosti lesnú správu v�Omšení a ïalšie dva roky
lesnú správu v Mníchovej Lehote. Z�týchto polesí odišiel
v�roku 1912 pracova! ako nadlesný do Vrbového. Svoju
prácu tu vykonával - s�výnimkou vojenskej služby v rokoch
1915 - 1918 - až do odchodu na dôchodok v roku 1950.
Potom sa z�horárne v�Chrasti, ktorá dnes patrí k�obci
Prašník, pres!ahoval priamo do mesteèka a tu aj 7. de-
cembra 1956 zomrel a o tri dni bol pochovaný. Na cintorí-
ne vo Vrbovom, v blízkosti kaplnky, je zachovaný jeho
hrob s náhrobkom.

K 60. výroèiu úmrtia

Karol Koèí so svojou rodinou pred vrbovskou horáròou v Chrasti, dnes súèas� Prašníka.
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Už sme uviedli, že Karol
Koèí bol entomológ-koleopte-
rológ. Keïže nejde o�bežné vý-
razy, na osvetlenie uvádzame:
Entomológia je náuka zaobera-
júca sa štúdiom hmyzu, jej sú-
èas!ou je koleopterológia, ná-
uka o chrobákoch. Teda Karol
Koèí bol odborník na chrobáky.

V ktorom období sa Karol
Koèí zaèal zaujíma! o entomo-
lógiu, sa presne nevie. Pod¾a
entomologických štítkov z jeho
zbierky je to asi od roku 1902,
v èase keï sa zdržiaval v Selci.
Zaoberal sa hlavne zberom
chrobákov (Coleoptera), ale o-
krajovo i iným skupinám hmyzu
(napr. Diptera). 

Entomologické zbery a vý-
skum etnomofauny vykonával
v oblasti severozápadného a
neskôr i západného Slovenska
- v mieste svojich pracovných
pôsobísk: Stará Bystrica, Se-
lec, Omšenie, Mníchova Leho-
ta a Vrbové. Svojimi zbermi vý-
znamne prispel k entomologic-
kému prieskumu Slovenska.
Koèího zbery máme zdokumen-
tované aj z�územia Bosny,
hlavne z�okolia kúpe¾ného
mesta Ilidža, ležiaceho blízko
Sarajeva. 

Bol v úzkom styku s�ento-
mológmi z Prírodovedného
spolku župy Trenèianskej,
ktorý v roku 1877 založil tren-
èiansky župný lekár MUDr.
Karol Banèík (1842 - 1915).
Stal sa tiež jeho èlenom.
Medzi jeho kolegov patril i Jo-
zef Laco (1872 - 1941), ktorý
pôsobil ako notár a neskôr
matrikár v Bratislave. Koèí mu
poskytol údaje do jeho publi-
kácií, najmä do Chrobákove-
dy. V tomto prípade ide o Koèí-
ho nálezy prevažne z Vrbového.

Èlenmi trenèianskeho spol-
ku boli napr. i ïalší koleopte-
rológovia stredoškolskí profe-
sori Artúr Petrogalli (1850 -
1894), historik piarista Karol
Krasòanský (1855 - 1920) a
Koloman Czógler (1884 –
1952).

Karol Koèí sám takmer ne-
publikoval. Na stránkach spol-
kovej roèenky uverejnil len je-
dinú prácu, v nej však uviedol
viaceré vzácne nálezy. Svoj
materiál èastejšie poskytoval
na odborné spracovanie iným
entomológom. Ich informoval
o�svojich nálezoch, vymieòal si
s nimi zbierkový materiál a na
miestach svojich zberov vyko-
nával pre nich zber hmyzieho
materiálu z iných radov hmyzu.

Jeho zbierka chrobákov
s�poètom 8480 kusov bola u-
ložená na Katedre zoológie Prí-

rodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, od-
kia¾ ju v roku 1963 predispo-
novali do Slovenského národ-
ného múzea v Bratislave.

Na jeho poèes! boli pome-
nované niektoré druhy, napr.
drobèík (Sipalia kocsii).

Významný slovenský mu-
zeológ a entomológ Ilja Okáli
(1934 - 2002) vyzdvihuje Koèí-
ho prínos k poznaniu fauny
chrobákov Slovenska a uvád-

za: „Jeho zbierka je najkraj-
ším pomníkom, ktorý si Koèí
svojou usilovnou a nezištnou
prácou postavil.“ 

¼. BOSÁK, P. KÝŠKA 
foto: archív Mária ŠIMURDOVÁ

Dielo:
KOCSI, KÁROLY: Im neuen Revier :
Coleopterologische Skizze. In: A
Trencsénmegyei Term. Tudd. Egy.
Évkönyve, 1908 - 1910, 31 - 33,
s.�159 - 168.

Použitá literatúra:
HOLECOVÁ, MILADA: Z historie entomo-
logie na Slovensku. In: Živa, 2014, è.
6. s. 152 - 154.

MIKUŠ, MILAN: Ve¾ký znalec entomo-
fauny Považského Inovca. In: Trenèians-
ke noviny, roè. 30, 14. 2. 1989, è. 7,
s. 3.

OKÁLI, ILJA: Karol Koèí (1879 – 1956).
In: Acta Rer. natur. Mus. nat. slov. Bra-
tislava, 1981, vol. 27, s. 187 – 191.

Karol Koèí (holohlavý) v kruhu kolegov-vojakov.

Dcéry Karla Koèího: Paula (* 1907) z prvého man-
želstva a Jana Kristína, vydatá Michnová
(*�1920) z�druhého manželstva. 

Sestry Schattove, ktoré si Karol Koèí vzal za manžel-
ky. Najprv Rozáliu a po jej smrti Janu (1890 –
1959).
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Bohatý program dvojdòovej svätogorazdov-
skej aktivity zaèal 25. novembra o 10.00 h
v�aule Gymnázia Jána Baltazára Magina priví-
taním úèastníkov. Na pôde mesta a gymnázia
tak uèinila primátorka mesta E. Maggiová. Vo
svojom prívete o. i. povedala: „Dovo¾te mi, aby
som vás všetkých privítala na otvorení jubilej-
ného 20. roèníka Gorazdovho umeleckého Vr-
bového. Rôzne jeho aktivity sú zamerané na
pripomienku osobností, ktoré kládli základy pre
náš dnešok. Sú to mimoriadni ¾udia. Len málo-
komu sa podarí, aby bol po stároèiach ucho-
vaný v pozitívnom duchu v pamäti národa. To
sú nielen Cyril a Metod, ale aj Gorazd a Kli-
ment, ktorého 1100. výroèie smrti si pripomí-
name, ako i Andrej Radlinský a Jozef Hurban,
ktorých 200. výroèie narodenia budeme slávi�
v budúcom roku. Sú nielen súèas�ou minulosti,
ale i inšpiráciou pre dnešok.“ Jubilejný festival
oficiálne otvorili aj posolstvom jeho ve¾kého
podporovate¾a T. Mikuša, predsedu Trnavské-
ho samosprávneho kraja. Preèítal ho Mgr. Ja-
kub Slobodník z Odboru kultúry TTSK. 

Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá tiež odovzdala riadite¾ovi Gymnázia J. B. Ma-

gina PaedDr. Ing. Františkovi Glosovi, PhD., pri
príležitosti jeho životného jubilea Cenu mesta
Vrbové za rozvoj vrbovského školstva.

V rámci odbornej èasti najprv odznel refe-
rát P. Kýšku Sv. Gorazd, život, dielo, tradícia.
M. Ganeva, ve¾vyslankyòa BR na Slovensku a
¼. Bosák sa venovali sv. Klimentovi Ochrid-
skému/Slovenskému. Pri  1100. výroèí úmrtia
priblížili jeho život, úctu a kult u nás a v�Bulhar-
sku (jubileum UNESCO). M. Holeèko v�krátkosti
doplnil reálie ïalších troch Gorazdových spo-
loèníkov – sv. Nauma, Angelára a�Sávu.

Súèas!ou podujatia bol aj významný akt Vy-
hlásenie roka 2017 za Rok Andreja ¼. Radlin-
ského a Rok Jozefa M. Hurbana pri príležitosti
200. výroèia ich narodenia, èo ozrejmili referá-
ty M. Tkáèa Andrej ¼. Radlinský (pre zahraniè-
né povinnosti osobne neprítomného) a P. Koi-
ša Jozef M. Hurban. Vyhlásenie tohto roka
predniesol v mene predsedu Matice slovens-
kej Miroslav Holeèko, predseda Prezídia Mati-
ce slovenskej. 

Gorazdovo umelecké Vrbové je aj akousi
žatvou toho, èo sa najlepšie urodí na žírnych
lánoch ïalších deviatich aktivít svätogoraz-

dovskej tradície na Slovensku v danom roku.
V Beòovského kúrii sa uskutoènili vernisáž
výstavy XXI. Gorazdovho výtvarné Námestovo
2016. Pokraèovaním svätogorazdovských „do-
žinkových“ prínosov tohto roka bolo divadelné
predstavenie ví!aza XXIV. roèníka Celosloven-
ského festivalu kres!anského divadla – Goraz-
dovho Moèenka 2016. V monodráme Žobráci
sa v jednej osobe scenáristu, dramaturga reži
séra a najmä protagonistu predstavil všestran-
ný umelec Marian Lacko, autor projektu Divad-
lo Havran z Rimavskej Soboty, ktorý na motívy
spisovate¾a Stanislava Rakúsa, pripravil a he-
recky úspešne stvárnil tento divadelný opus. 

Epilógom prvého dòa jubilejného GUV bola
svätá omša v Kostole svätého Gorazda s�cele-
brantom Danielom Lukaèovièom, farárom vo
Vrbovom. Poèas omše úèinkoval miestny spe-
vácky zbor Gorazdík. 

Vrbovské jubilejné gorazdovské podujatie
pokraèovalo v nede¾u v evanjelickom kostole.
Slávnostné služby Božie liturgoval Miroslav Jä-
ger, farár vo Vrbovom. Festival zak¾úèila poetic-
ko-hudobná kompozícia Miroslava Holeèka
K�pocte Gorazda a spoloèníkov. Po jeho prího-
vore sa úèastníci zapoèúvali do tónov speváka
J. Havaja (basbarytón) za organového sprievo-
du D. Šujana a poetických skladieb. V inter-
pretácii ¼. Hallona v evanjelickom spoloèenst-
ve po prvý raz zneli aj poetické skvosty Jarosla-
va Rezníka z jeho opusu Monument Gorazdovi.
ktorý vznikol na popud autora tohto príspevku.
Milým prídavkom v závere bolo, na podnet e-
vanjelického farára zaspievanie matiènej hym-
ny Kto za pravdu horí... 

Miroslav HOLEÈKO, odborný garant XX. GUV
foto: PK

Vrbové, nielen gorazdovsky jubilujúce  
Jubilejný dvadsiaty roèník celoslovenského festivalu kresNanského umenia, vzdelá-

vania a výchovy, ktorý nesie názov Gorazdovo umelecké Vrbové, sa uskutoènil
v�dvoch dòoch, a to  25. a 27. novembra. Hlavnými organizátormi podujatia boli Ná-
rodné osvetové centrum, Trnavský samosprávny kraj a mesto Vrbové v spolupráci
s�Ve¾vyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku, Maticou slovenskou, Spoloè-
nosNou svätého Gorazda, Komisiou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdela-
nie a kultúru, Gymnáziom Jána Baltazára Magina Vrbové, Rímskokatolíckou farnosNou
Vrbové, Cirkevným zborom ECAV Vrbové a Cyrilometodskou spoloènosNou. Záštitu
nad vrbovským podujatím prevzali Margarita Ganeva, ve¾vyslankyòa Bulharskej repub-
liky na Slovensku, Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samospráv-
neho kraja a Dott. Mgr. Ema Maggiová primátorka mesta Vrbové.

Marián Lacko v monodráme Žobráci Z programu v evanjelickom kostole

Úèastníci kolokvia na gymnáziu Z otvorenia výstavy
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POŠTA V ROKU 2016
Zmeny v reorganizácii Slovenskej pošty v roku 2016 sa dotkli aj

pošty vo Vrbovom. Od 1. mája 2016 sa zrušil vrbovskej pošte šta-
tút hlavnej pošty, ktorý získala po predchádzajúcej reorganizácii
pred dvomi rokmi. Vrbovská pošta prešla pod hlavnú poštu Pieš!a-
ny a od 1.  októbra bola zaradená do obvodu hlavnej pošty Pieš!a-
ny. Novou vedúcou sa stala Iveta Marková. V našom meste sa
preor- ganizovali aj doruèovacie rajóny, zo 7 na 5. Priamo v meste
sú 4, 5. rajón tvoria spolu obce Šterusy a Šípkové. Organizaèné
zmeny v Slovenskej pošte však nemajú vplyv na služby obèanom,
naopak, rozšírili sa. Od 1. augusta nastala zmena v otváracích
hodinách pre verejnos!. Zrušila sa obedòajšia prestávka. Pošta je
v�pracovných dòoch otvorená nepretržite od 8.00 do 16.00 (v stre-
du do 17.00 hod.) a všetky služby sú dostupné aj v sobotu od 7.00
do 9.00 hod. Nepríjemnejšou správou je, že od 1. októbra bolo zvý-
šené poštovné vo vnútroštátnej preprave. Za poh¾adnicu alebo list
do 50 g teraz zaplatíme namiesto 45 centov 50.

Ako zaujímavos! dodávam, že budova pieš!anskej pošty si pri-
pomenula 85. výroèie od zaèatia prevádzky. Budova, ktorú projekto-
val významný slovenský architekt Emil Belluš (vrátane zariadenia in-
teriérov) patrí medzi európske skvosty funkcionalistickej architektú-
ry a stále zodpovedá potrebám poštového úradu. 6. decembra tu
bola inaugurovaná nová slovenská poštová známka s jej vyobraze-
ním.                                                                                     -el-

V novembri bola pri vstupoch do Vrbového pri štátnej ceste osa-
dená informaèná tabu¾a so symbolmi mesta Vrbové a symbolmi part-
nerských miest nášho mesta. Prièinila sa o to naša mestská samo-
správa.                                                                                      -rb-

Vrbovèan medzi ocenenými
Denník Nový èas uverejnil dòa 26. novembra èlánok o

tom, ako Univerzita Komenského ocenila nadaných študentov
pod názvom Toto sú najväèšie mozgy Slovenska.

Rektor  Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr.
Karol Mièieta, PhD., pri príležitosti Medzinárodného dòa štu-
dentstva v pondelok 25. novembra ocenil 31 najlepších štu-
dentov a 30 profesorov zo všetkých fakúlt UK. Medzi ocenený-
mi bol aj Vrbovèan Dott. Peter Juhás na návrh dekana Rím-
skokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty ThDr. Ing.
Vladimíra Thurzu, PhD., na základe jeho študijných výsledkov.
Neobišlo sa to bez povšimnutia TV LUX, ktorá z tohto poduja-
tia vysielala reportáž.  Za ocenených sa poïakoval prodekan  
tejto  fakulty ThDr. Ing. Jozef Janèoviè, PhD.

Jev

Nakladate¾stvo NUMUN, ktoré prezentuje diela umelcov ma¾ujúcich ústami a nohami z celého sveta, opä! nezabudlo na našu
Danku Pekarovièovú. Do kolekcie vianoèno-novoroèných pozdravov zaradilo jej ma¾bu Zima na priehrade Èerenec. V stolovom kalen-
dári na rok 2017 je na júlovom liste reprodukcia ma¾by letného Èerenca (na snímke).

-el-
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POSLEDNÝ GAZDOVSKÝ�MLYN
História gazdovských mlynov vo Vrbovom siaha do dávnej

minulosti. V starých zápisoch roku 1393 sa spomína zoborský
benediktínsky opát Henrich, ktorý poveril Martinovho syna Kle-
menta vo Vrbovom, aby na príhodnom mieste potoka Holeška
v�chotári obce Krakovany postavil vodný mlyn na obilie. Klement
už pred tým prevádzkoval mlyn vo Vrbovom. Roku 1622 boli vy-
dané stanovy mlynárskeho cechu vrbovského a ïalšie roku
1648 a 1691. Ešte po prvej svetovej vojne bolo vo Vrbovom
a�kopaniciach 15 mlynov, z toho v samotnej obci ich bolo 5.
Z�nich najväèší bol Michnéch mlyn, ktorý sa dodnes zachoval
v�pôvodnej podobe (na snímke). Prvý z mlynov stál na Holeške
U�Hrotkov. Bol to jeden z malých kopanièiarskych mlynov, ktoré
nazývali domáci „èaprtáky“. Posledný bol Žákech mlyn. Technic-
ký pokrok postupne zlikvidoval týchto pamätníkov histórie nášho
vidieka. V samotnom Vr- bovom ustúpili rozsiahlej výstavbe závo-
du bývalej Trikoty a bytovej výstavbe 3 mlyny, Škodáèkech mlyn
po požiari je nefunkèný.

Už dávno sa odmlèali stroje Michnéch mlyna a budova zaèa-
la postupne chátra! a hrozila jej likvidácia. Vïaka starostlivosti
nového majite¾a Adriána Otepku zostal mlyn v pôvodnom stave
a�bol by schopný prevádzky. V rozhovore nám majite¾ povedal:

„Mlyn som kúpil v roku 1999. Viedla ma k tomu moja zá¾uba
k starým veciam a myšlienka zachráni! túto pamiatku pred záhu-
bou. Zabezpeèil som opravu múrov, výmenu niektorých hnilých
okien a dverí. Nároèná bola výmena plechu na streche. V interié-
ri som musel vymeni! podlahy.“

Zachovali sa v budove pôvodné mlynské stroje a boli by
schopné prevádzky, keby boli doplnené hnacími mechanizmami?

„Máme tu štyri hlavné stroje, ktoré pochádzajú z konca 19.
storoèia. Sú to pôvodné vý!ahy a zachovali sa aj transmisie
(hnacie kolesá). Všetko je zreštaurované a keby boli doplnené
hnacími mechanizmami boli by funkèné. Mlyn bol zo zaèiatku
poháòaný vodným kolesom. Neskôr to majite¾ prerobil na vodnú
turbínu, ktorá èasom zhrdzavela a celá sa rozpadla, niè sa z nej
nedalo zachráni!. Koniec celej prevádzky mlyna uzatváral iba je-
den šrotovník, ktorý poháòal elektrický motor.“

Tento posledný vrbovský mlyn, ako ste uviedli je v takom
stave, že by mohol slúži! obèanom ako muzeálna pamiatka na
èasy, ako sa kedysi mlelo obilie na výrobu chutného domáceho
chlebíka, ale aj krmivo pre domáce zvieratá. Neuvažovali ste
o�tom, že by ste jeho priestory sprístupnili verejnosti, hlavne na-
šej mládeži?

„Zatia¾ to nemám v úmysle. Nie je to pripravované pre verej-
nos!.“                                                   Text a foto V. HULVAN

Valné zhromaždenie urbárnikov
Oznamujeme všetkým èlenom Urbárskeho pozemkového

spoloèenstva Vrbové (UPS), že dòa 13. januára 2017 o 10.00
hod. sa bude konaN valné zhromaždenie UPS (pod¾a § 14, ods.
2 zákona è. 97/2013 o pozemkových spoloèenstvách, písom-
ná žiadosN spoloèenstva RPD Prašník) v budove Obecného úra-
du Prašník. Na programe je zmena stanov, schválenie zmluvy
o�nájme lesných pozemkov a odvolanie a vymenovanie nových
èlenov volených orgánov.                                      Výbor UPS

SPOMIENKA NA POSLEDNÉ
VOJNOVÉ VIANOCE

O tom, že Vianoce patria medzi najvýznamnejšie a najkrajšie sviatky roka,
niet pochýb. Štedrý deò. Tieto dve slová majú v sebe èosi neobyèajné. Môžeme
si na nich spo¾ahlivo overi! to, èo sa nazýva silou slova. Nie je ve¾a pomenovaní,
ktoré by mali v sebe takú moc vyvola! predstavu, èo zahàòajú a vytvárajú vo svo-
jom význame. Pre deti sú tieto slová neodmyslite¾ne spojené s predstavou trblie-
tavého stromèeka a balíèkami pod jeho vetvami. Pre nás dospelých Štedrý veèer
znamená aspoò na chví¾u návrat do rokov detstva. Tí starší, babièky a deduško-
via si zaspomínajú na posledné vojnové Vianoce, keï mnohí len o vlások unikli
smrti. Hrs! spomienok zaletí na 22. december 1944, keï aj Vrbovèania pocítili
smrš! nièenia a chladnú ruku smrti.

V piatok okolo pol šiestej veèer bolo poèu! v dia¾ke temné hrmenie pripomí-
najúce búrku. Nebolo to niè zvláštne, veï front sa zo dòa na deò približoval a
bombardovanie ve¾kých miest bolo èoraz èastejšie. ¼udia boli pokojní, všade pa-
novala predvianoèná nálada. V obchodoch sa ešte tmolili niektorí oneskorenci
kupujúci skromné vianoèné darèeky. Na uliciach svietili svetlá, meštianska škola
a továreò boli vysvietené. Urèite nehrozí letecké nebezpeèenstvo, veï inak by
bolo všetko zatemnené. A preèo by aj, veï tu vo Vrbovom nie je vojenský objekt,
niè dôležité.

O trištvrte na šes! sa ozval prenikavý hlas sirény. Bol vyhlásený letecký po-
plach. Preèo? Veï poplach býval obyèajne predpoludním, keï nad naším územím
prelietavali americké bombardovacie zväzy smerujúce na strategické ciele v Ne-
mecku. Každý zrazu pochopil, že sa deje nieèo nezvyèajné. ¼udia sa rozbehli a
v�panickom strachu h¾adali úkryty. Mnohí už úkryt nenašli. Ešte ani nezmåkol rev
sirény, keï mesto ožiarili mohutné záblesky a ohlušujúce výbuchy. Celá tá dráma
trvala iba nieko¾ko minút a vyžiadala si desa! ¾udských životov. Na Štedrý deò bol
hromadný pohreb obetí tohto nezmyselného bombardovania. Bol to smutný Šted-
rý deò. Boli to smutné Vianoce. Pri štedroveèernom stole zostalo prázdnych de-
sa! stolièiek.

Opä! je tu èas, keï sa doma stretávame pri sviatoène prestretom stole, svia-
toène naladení v srdciach aj v mysli, vnímaví k èaru Vianoc. Celé to predvianoèné
behanie a zháòanie darèekov a iných prepotrebných vecí smeruje predsa k tomu,
aby 24. decembra zaplavila naše byty vôòa domova a ¾udskosti. Môžeme len dú-
fa!, že sa už nebudú opakova! Vianoce aké boli v roku 1944. Vzh¾adom na sú-
èasnú výzbroj ktorú svet ovláda to by už boli posledné pre celé ¾udstvo.

Vladimír HULVAN

Rozlúèka s ve¾vyslankyòou
V týchto dòoch konèí misia Jej Excelencie Margarity Ganeva na

Slovensku vo funkcii bulharskej ve¾vyslankyne. Keïže poèas svojho
pôsobenia u nás úzko spolupracovala s mestom Vrbové, prinášame tu
jej hlavné životopisné dáta.

Margita Ganeva sa narodila v roku 1959 v Sofii. Vyštudovala Vysokú školu
ekonomickú v�Prahe, Fakultu riadenia, odbor Automatizované systémy riadenia.
Jej profesionálna kariéra zaèala v roku 1981, keï ako odborná pracovníèka pre
zavádzanie národných informaèných systémov pracovala vo Vedeckom a koordi-
naènom stredisku Štátneho výboru pre jednotný systém sociálnych informácií.
V�roku 1985 sa stala riadite¾kou Mestského informaèného a sociologického stre-
diska mládeže v Sofii a od roku 1987 pôsobila ako riadite¾ka sekcie štatistic-
kých informácií a analýz sociálneho a demografického vývoja životnej úrovne oby-
vate¾stva v Bulharskej republike v Národnom štatistickom úrade. Od augusta
roku 1993 pôsobila na Ve¾vyslanectve Bulharskej republiky v SR. V roku 2003 sa
stala hlavnou štátnou radkyòou v sekcii Východná Európa, SNŠ, štátov centrálnej
Ázie a Kaukazského regiónu na Ministerstve zahranièných vecí Bulharskej repub-
liky. Od júla 2005 pôsobila na Ve¾vyslanectve Bulharskej republiky v Prahe a od
roku 2008 na Ministerstve zahranièných vecí Bulharskej republiky, Sekcia Európ-
ske štáty, ako vedúca oddelenia Vyšeh-
radskej skupiny. Od júla 2011 pôsobila
na pozícii Minister Plenipotentiary na
Ve¾vyslanectve Bulharskej republiky v
SR. 29. mája 2012 sa stala mimoriad-
nou a splnomocnenou ve¾vyslankyòou
Bulharskej republiky v�Slovenskej re-
publike. 

Ovláda pä! jazykov. Získala viaceré
významné ocenenia a vyznamenania.

Je známe, že pani ve¾vyslankyòa
má väzby na Vrbové. Jej starí rodièia
Kostadinov Ganev (1898 - 1972) s
manželkou vo Vrbovom pôsobili ako
známi záhradníci.

Na snímke J. Exc. Margarita Gane-
va s primátorkou mesta Vrbové Dott.
Mgr. Emou Maggiovou 25. novembra t.
r. vo Vrbovom.

sprac. -rb-, PK
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BEÒOVSKÝ 2016
Hlas Vrbového aktuálne informoval o podujatiach, ktoré pre-

biehali poèas roku jubileí Mórica Beòovského (270. výroèie naro-
denia, 240. výroèie menovania krá¾om na Madagaskare a 230.
výroèie úmrtia), ktoré sa konali u nás doma i v zahranièí.

Chcela by som priblíži! niektoré podujatia v Bratislave i vo Vr-
bovom.

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestský ústav ochrany pamia-
tok, Francúzsky inštitút, Združenie Mórica Beòovského a SC PEN
usporiadali v dòoch 10. - 16. októbra v Galérii ARCHA v Bratisla-
ve výstavu Gróf Móric Beòovský, prvý náš euroobèan a sveto-
bežník. 11 výstavných panelov slovom (slovensky, francúzsky
a�anglicky) a bohatým obrazovým dokumentaèným materiálom
predstavilo a zhodnotilo nášho rodáka v kapitolách: Gróf Móric
Beòovský 1. náš euroobèan a svetobežník – Móric Beòovský
a�jeho slovenská identita – Bojovník za slobodu vo vyhnanstve –
Objavná plavba naprieè Pacifikom – V službách Francúzska –
Návrat do Európy – V ústrety Americkej revolúcii – Autor bestsel-
leru a podnikate¾ – Návrat na Madagaskar – Naša (t. j. sloven-
ská) expedícia po stopách Ve¾kokrá¾a Beòovského – Odkaz Móri-
ca Beòovského.

25. októbra sa uskutoènil na Bratislavskom hrade medziná-
rodný workshop zaštítený Národnou radou SR, Ministerstvom o-
brany SR, Združením Mórica Beòovského, SC PEN, Ve¾vyslanec-
tvom Ruskej federácie v SR, Ballasiho Maïarským inštitútom,
Po¾ským inštitútom a Rakúskym kultúrnym fórom v�Bratislave
pod názvom Móric Beòovský popredný euroobèan a svetobežník
vo svetle najnovších medzinárodných objavov. Podujatie otvoril
príhovorom historik Anton Hrnko, podpredseda SNS a predseda
Branno-bezpeènostného výboru NR SR. Medzi iným povedal, že
vojaci zo Slovenska boli svetobežníci a zdôraznil, že Móric Be-
òovský (ïalej v texte MB) bol predstavite¾ euroobèana aj v mo-
dernom zmysle, mal vlas!, identitu a autoritu.

Z množstva príspevkov uvediem tie najzaujímavejšie.
V písomne zaslanom príspevku sa Rakúšan Dr. Walter Sauer

venoval kolonizaèným návrhom MB cisárovi Jozefovi II. a kore-
òom vzniku kolonizácie. Maïarský zástupca Vilmos Voigt z�Ob-
èianskeho združenia MB zhrnul doterajšie výskumy v�Ma ïarsku,
ktoré nie sú možné bez medzinárodnej spolupráce a nevedno
preèo zdôraznil, že u nich si pripomínajú 275. výroèie narodenia
MB (pozn. aut. – bol to práve maïarský spisovate¾ Mór Jókai,
ktorý vo vrbovskej matrike našiel správny rok narodenia MB, t. j.
1746. Iste si mnohí pamätajú, že aj na kúrii až do r. 1996 bola
tabu¾ka s nesprávnym rokom narodenia MB). Úsmevne zaznelo
aj to, že v širokej maïarskej verejnosti vzbudil záujem o MB
maïarsko-slovenský tv seriál Vivat Beòovský! Najzaujímavejšia
èas! príspevkov bola venovaná pobytu MB vo východnej Ázii (For-
móza, Japonsko). Japonológ Michal Zelina prezentoval mimoriad-
ne zaujímavé informácie o pobyte MB v Japonsku a svoj výskum
na ostrove Šikoku. Tu sú zachované doteraz málo známe zázna-
my o MB, zobrazenie MB a jeho lode a najmä listy písané MB do
holandskej Východoindickej spoloènosti, o ktorých sa MB tu na-
zývaný Bengoro v Pamätiach nezmieòuje. Rovnako zaujímavé po-
znatky predniesol holandský antikvarista a sinológ Lambert van
der Aalsvoort, ktorý skúmal záznamy na Formóze (Tajvan). L.
Aalsvoort prejavil záujem o rodisko MB a hneï na druhý deò
navštívil Vrbové. Workshop na hrade ukonèilo vystúpenie hudob-
níka Juraja Holodu žijúceho v Prahe s partnerkou, ktorý pochád-
za z potomkov MB po dcére Rozálii.

Odpoludnia bola zorganizovaná návšteva piaristického gym-
názia v Svätom Jure, kde MB študoval. V budove je menšia
miestnos! vyzdobená novodobými nástennými ma¾bami na tému
životné mí¾niky MB. Tabu¾ka na dome pripomína mená najvýz-
namnejších študentov gymnázia, medzi nimi je aj Jozef Nižnán
sky, autor najob¾úbenejšieho slovenského historického románu
Dobrodružstvá Mórica Beòovského.

Spoznaniu Beòovského a zmapovaniu jeho života a osvetle-
niu stôp, ktoré po sebe zanechal sa bádatelia venujú dlhé roky.
O MB však netreba hovori! iba vo svetle vedeckých poznatkov.
Stal sa nato¾ko známy a že je náš, že ho môžeme vidie! aj ináè.
Ve¾mi milo a doteraz neponúknutým spôsobom sa podaniu jeho
osoby zmocnil divadelný súbor Masky z Ilavy. V máji uviedol
smiešno-trpkú komédiu Móric Beòovský – krá¾ krá¾ov. Je to fikcia

o stávke mocných jeho sveta – Márie Terézie, ¼udovíta XV., Ka-
taríny Ve¾kej a Georgea Washingtona o to, èi Beòovský navštívi
všetky vtedy známe kontinenty. A Beòovský im to v strastiplnom
dobrodružnom putovaní v sprievode pekných žien splnil. Scená-
ristkou a režisérkou bola Jana Trenèanová. Vrbovèanom predsta-
venie sprostredkovalo vedenie mesta v rámci Dní mesta Vrbové.
Je skutoène škoda, že ve¾mi málo Vrbovèanov využilo príležitos!
bezplatne navštívi! dobré divadelné predstavenie, pri ktorom by
prežili zábavný a vtipný podveèer. (A pritom stále hundrú, že tu
niet žiadnej kultúry...)

Vrcholným príspevkom mesta k jubilejnému roku Beòovského
bolo rozšírené vydanie práce našich historikov ¼ubomíra Bosáka
a Patrika Kýšku TO JE NÁŠ BEÒOVSKÝ. Prínosom knihy je, že o-
krem faktom už skoršie knižne publikovaných, je doplnená o ïal-
šie dôležité poznatky, získané v posledných rokoch. Nájdeme tu
napr. pamätník MB na námestí, vznik námestia MB v Antalalahe
na Madagaskare, genealogické preh¾ady rodiny a ïalšie. Je tu aj
zoznam 30 verejných priestranstiev pomenovaných po MB v 4
štátoch, ktorý ve¾mi chýbal istému bratislavskému historikovi,
ktorý až škandalóznym spôsobom napadol aktivitu poslancov
bratislavského Starého mesta, ktorí iniciovali pomenovanie jeho
èasti po MB. (Informácia hanlivého vyjadrenia historika na adre-
su MB bola uverejnená v Hlase Vrbového.) Kniha je doplnená o
zaujímavý text z pera lekára a cestovate¾a Iva Englera, laureáta
Beòovského glóbusu 2015, nazvaný Madagaskar, Móric Beòov-
ský a reinkarnácia. Kniha, viazaná v pevných doskách, vyšla
v�reprezentaènej úprave s množstvom farebných fotografií.
(V�predaji v mestskej knižnici.)

Beòovskému bol venovaný aj vrbovský dukát s jeho portré-
tom, ktorý bol v tomto roku razený už po tretíkrát.

-el-

22. tohtoroèné èíslo po¾ského èasopisu urèeného pre mládež Zupe³-
nie Inny Œwiat bolo venované Slovensku. Filip Ostrowski, èlen rady po¾-
skej Nadácie Mórica Beòovského (Fundacja im. Maurycego Beniowskie-
go) z Nowej Soli, ktorý osobne pozná i Vrbové, do neho napísal èlánok aj
o našom rodákovi (Maurycy Beniowski - obywatel œwiata, który inspiru-
je). Zaoberá sa aj názorom, ktorý je v Po¾sku rozšírený, že Beòovský bol
Poliak.

-rb-
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Podujatia v Krakove a Katoviciach
Slovakistka Mgr. Adela Gabríková sa zaslúžila o pekné podujatie o Beòovskom na Fakulte sla-

vistiky Jagelovskej univerzity v po¾skom Krakove, ktoré sa konalo 15. - 16. novembra. Stalo sa tak
v spolupráci s Generálnym konzulátom SR. Na 12. decembra pripravuje podujatie k výroèiam M.
Beòovskeho Inštitút slavistiky Sliezskej univerzity v Katoviciach.                                        CK, -rb-

Ruskí prekladatelia
o�Móricovi�Beòovskom

Zásluhou slovenského ve¾vyslanca v Ruskej federácii Ing. Petra Priputena, PhD.
a�riadite¾a Slovenského inštitútu v Moskve PhDr. Jána Šmihulu sa v hlavnom meste
Ruska uskutoènilo zaujímavé podujatie venované nášmu rodákovi Móricovi Beòovské-
mu. Prinášame tu o òom úradnú správu.

Ruskí prekladatelia klasickej literatúry sa na svojom stretnutí v Slovenskom inštitúte
v Moskve (SI) venovali v stredu 9. novembra t. r. slovenskému dobrodruhovi, cestovate-
¾ovi, objavite¾ovi, spisovate¾ovi a krá¾ovi Madagaskaru Móricovi Beòovskému. Jeho život
a dielo im priblížila pracovníèka SI Nas!a Birina. Pripomenula, že prvý slovenský autor
celosvetového bestselleru, nazvaného „Pamäti a cesty" si tento rok pripomína tri vý-
znamné výroèia: 270. výroèie narodenia, 230. výroèie tragickej smrti a 240. výroèie ko-
runovácie za krá¾a Madagaskaru. 

Znaènú pozornos! venovala jeho memoárovému dielu „Pamäti a cesty". Kniha bola
preložená do viacerých jazykov, vrátane napríklad japonèiny a vïaka nej sa stal M. Be-
òovský jedným z najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahranièí.
V tejto súvislosti poukázala N. Birina na to, že táto výnimoèná literárna pamiatka M. Be-
òovského vyšla po prvýkrát štyri roky po jeho smrti v roku 1790 v Londýne, ale sloven-
ský èitate¾ sa doèkal kompletného prekladu až v roku 2006, teda po 216 rokoch. Ruskí
prekladatelia klasickej literatúry sa po vystúpení pracovníèky SI živo zaujímali o spomí-
nané dielo, prièom prejavili záujem publikova! jeho úryvky v�èasopise „Svet prekladu",
ktorý vydáva Zväz ruských prekladate¾ov.

Ján ŠMIHULA, riadite¾ Slovenského inštitútu v Moskve

ZŠ na Školskej ulici berie
èitate¾skú gramotnosN

naozaj vážne
V rámci roka èitate¾skej gramotnosti sme

v našej škole uskutoènili nieko¾ko sprievod-
ných aktivít, ktoré žiakom v rozvíjaní èitate¾-
skej gramotnosti pomáhajú. Súèasne sa sna-
žíme pestova! v de!och èitate¾ské návyky a
vzbudzova! záujem o literatúru a èítanie. Vo
štvrtok 10. novembra sme navštívili knižný
ve¾trh Bibliotéka, kde sa predstavujú nielen
jednotlivé knihy a vydavate¾stvá, ale žiaci ma-
jú možnos! stretnú! sa s autormi, absolvova!
prezentácie a prednášky i besedy. My sme s
piatakmi a deviatakmi videli množstvo kniž-
ných noviniek, mali sme možnos! stretnú! za-
ujímavých ¾udí a kúpi! si knižky od ob¾úbe-
ných autorov. V rovnakom dni sme stihli na-
èerpa! nové zážitky pri premietaní filmu žánru
fantasy.

V piatok sme v aktivitách pokraèovali. Zú-
èastnili sme sa besedy so spisovate¾om Pet-
rom Karpinským, spisovate¾om, jazykoved-
com, redaktorom, režisérom a scenáristom.
V Mestskej knižnici Pieš!any predstavil po-
zvaným piatakom svoju novú knihu Adela, ani
to neskúšaj! Na hodinách literatúry sme pre-
èítali takmer polovicu knihy. Upútala nás nie-
len obyèajne – neobyèajným príbehom, ale
najmä od¾ahèeným štýlom plným sviežeho
humoru. Autor v podobnom duchu s de!mi
diskutoval, ve¾mi milo a otvorene sa vyjadro-
val aj k svojim ob¾úbeným knihám a žiaci si
s�ním ihneï našli spoloènú reè. Piataci boli
bezprostrední, kládli množstvo otázok a ich
záujem bol oèividný.

O tom, že Rok rozvíjania èitate¾skej gra-
motnosti berieme skutoène vážne, svedèia
i�mnohé ïalšie aktivity, ktoré so žiakmi reali-
zujeme. Na hodinách SJL pracujeme s pra-
covnými listami urèenými na precvièovanie
èitate¾ských zruèností, v piatom a v deviatom
roèníku sa týmto tréningom zároveò pripravu-
jeme na celoslovenské testovania. Taktiež
pokraèujeme v tradícii èitate¾ských denníkov,
využívame mimoèítankové èítanie i prezentá-
cie žiakmi preèítaných kníh. V minulom me-
siaci sme sa zapojili do spoloèného èítania
rozprávok v rámci Medzinárodného dòa škol-
ských knižníc. Aj tento rok sa naši najmenší,
prváèikovia, zapísali do Mestskej knižnice vo
Vrbovom. S pani uèite¾kou už navštívili mest-
skú knižnicu viaceré triedy. Najmä žiakov pr-
vého stupòa vedieme k tomu, aby knižnicu
navštevovali nielen v školskej skupine, ale aj
súkromne. 

V èase od 7. do 13. novembra 2016
sme pripomenuli žiakom Týždeò vedy a tech-
niky na Slovensku. Ako vyrobi! lávovú lampu?
Ako postavi! stavbu pod¾a plánu èi zapoji! e-
lektrický obvod? Kto vyrieši záhadu skákajú-
ceho vajca? To všetko sa dozvedeli žiaci 6.
roèníka poèas zážitkového vyuèovania v rám-
ci TVaT na Slovensku. Ich trieda sa zmenila
na vedecké laboratórium a samotní žiaci na
malých vedátorov. Aj takýmto spôsobom sa
na našej škole snažíme nielen zvýši! úroveò
èitate¾skej gramotnosti, ale aj povzbudi! žia-
kov k bádaniu a spopularizova! vedu a tech-
niku.

I. ZŠ
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VIANOÈNÉ
VARENIE�A�PEÈENIE

Onedlho to už bude všade rozvoniavaN, zablikajú
svetielka na stromèeku a možno sa na òom zaskvie
aj niektorý z našich štedroveèerných receptov.

SLÁVNOSTNÁ KAPUSTNICA
Potrebujeme: 400 g údeného kolena bez kosti,

400 g pliecka, 150 g cibule, 2 l vody, 250 g kyslej ka-
pusty, 400 g klobásy, 20 g sušených húb, 750 g ze-
miakov, 125 g širokých rezancov, so¾, mleté èierne
korenie, mletá sladká paprika, celé èierne korenie,
bobkový list, trochu majoránu a petržlenovej vòate.

Postup: Umyté bravèové mäso vložíme do hrnca
so studenou vodou s celým korením, olúpanou a na-
krájanou cibu¾ou, jemne osolíme a varíme domäkka.
Uverené vyberieme a nakrájame na kocky. Následne
uvaríme vo vývare aj údené mäso. Keï už je údené
mäso takmer mäkké, pridáme nakrájané zemiaky,
bobkový list a sušené huby, ktoré sme vopred namoèi-
li vo vode. Varíme, kým zemiaky a údené mäso ne-
zmäknú. Údené mäso vyberieme z polievky a tiež na-
krájame. Vložíme aj s plieckom spä! do vývaru spolu
s�kyslou kapustou. Všetko povaríme, aby kapusta
zmäkla, nakoniec pridáme posekaný majorán na ko-
lieska nakrájanú klobásu orestujeme na masti, pridá-
me k nej mletú papriku, všetko krátko speníme pri
miernej teplote, aby sme papriku nespálili.

Zmes vložíme do polievky a necháme prejs! va-
rom. Zvláš! uvaríme cestoviny, omastíme a odložíme.

Na každý tanier dáme kôpku cestovín, pridáme
horúcu kapustnicu a ozdobíme petržlenom.

VIANOÈNÝ LOSOSOVÝ STEAK
Potrebujeme: 4 filety z lososa, olivový olej, kore-

nie na ryby, 1 ML morskej soli, 1 PL èerstvého rozma-
rínu.

Postup: V plytkej miske zmiešame olej s korením
na ryby, so¾ou a rozmarínom. Filety umyjeme, osušíme
a vložíme do olejovej marinády, viackrát obrátime a
odložíme na 1 hodinu do chladnièky. Rozpálime grilo-
vaciu panvicu a filety najskôr sprudka z oboch strán
opeèieme, potom na stíšenom plameni dopeèieme
z�každej strany. Ozdobíme citrónom.

JEMNÝ ŠALÁT
Potrebuje: 150 g mrazenej karotky, 150 g mraze-

ného hrášku, 3 vajcia, 350 g zemiakov, 200 ml biele-
ho jogurtu, 1 PL citrónovej š!avy, so¾, 1 ÈL kryštálové-
ho cukru, 100 g šunky.

Postup: Karotku, hrášok a na kocky nakrájané ze-
miaky uvaríme v slanej vode. Scedíme a v miske pre-
miešame s bielym jogurtom a citrónovou š!avou. Vajíè-
ka uvaríme natvrdo a vychladnuté nakrájame na koc-
ky, podobne nakrájame šunku. Pridáme k šalátu
a�jemne premiešame.

NEPEÈENÉ HRUDY
Potrebujeme: 2 balenia keksov, 2 balenia piškót,

1 jahodový a ríbez¾ový lekvár, èokoláda na varenie, ce-
ra, 250 g orechov.

Krém: Vanilkový puding uvaríme pod¾a návodu a
po vychladnutí doò pridáme 120 g masla a 50 g mle-
tých orechov.

Postup: V miske rozdrvíme piškóty, pridáme 3 PL
jahodového lekváru, 200 g orechov a vopred uvarený
puding. Dobre premiešame a dochutíme rumovou e-
senciou. Keks natrieme ríbez¾ovým lekvárom, navrství-
me naò plnku v podobe hrudky. Polejeme s èokoládou
a ozdobíme farebnými perlièkami.

Všetkým Vám prajem spokojné vianoèné sviatky
a�Božie požehnanie.

Anna KOPÁÈOVÁ

Mládež patrí do�Vrbového
V našom futbale sa tohto roku udiali mno-

hé zmeny. 11. júla mládežnícke kluby zaèali
pôsobi! samostatne. Predtým pôsobili v rámci
Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca. Bo-
la to dobrá myšlienka, ale nakoniec sa usúdi-
lo, že je to pre Vrbové nevýhodné. Iniciátormi
osamostatnenia boli vrbovskí funkcionári.

Oslovili bývalých vrbovských futbalistov,
aby pomohli s obnovou mládežníckych družs-
tiev u�nás. Nábor sa robil na školách i v oko-
litých kluboch, prièom prišlo ve¾a detí, èo nás
nesmierne potešilo. Vznikli družstvá: dve prí-
pravky, mladší a starší žiaci. Pokus bol aj
o�obnovenie dorastu, ktorý však nakoniec,
bohužia¾, skonèil, lebo nebolo dos! detí.

Trénermi sa stali: Patrik Bogora, Ivan
Kusý, Ivan Balcír a Libor Šašo. Mladší aj starší
žiaci hrajú 3. ligu, fungujú ako dvojièky. Prí-
pravka má tiež svoje sú!aže.

Zaèalo sa trénova!. Bol zorganizovaný týžd-
òový tréningový kemp na štadióne vïaka spon-
zorom, ktorými boli Miroslav Višòovský, Peter
Filan a Miloš Kadlec, ktorým touto cestou
chceme poïakova!.

Mužstvá sa postupne zaèali dáva! dohro-
mady, museli sa uèi! od základu. Prihlásilo sa nieko¾ko ôsmakov, ktorí ešte neboli regis-
trovaní a základy futbalu sa museli uèit ako v prípravke. Hráva! zaèalo dokonca aj nieko¾-
ko dievèat, ktoré treba pochváli!, pretože ich prístup je ukážkový.

Koncom augusta zaèala sú!až, a tým aj majstrovské stretnutia. Toto obdobie bolo
v�znamení postupného uèenia – budovania návykov, ale aj prvých ví!azstiev a prehier.
Najväèším ví!azstvom pre deti je však šport, lebo z každého z nich asi nebude futbalista.

28. novembra sa skonèilo s trénovaním. Zaène sa opä! v januári, presný termín sa
oznámi cez školy, èi rodièov. Bude sa trénova! v telocvièniach, ale aj vonku, prípravné
zápasy sa odohrajú v Pieš!anoch na umelej tráve a zúèastníme sa aj turnajov v telocviè-
niach. Ešte pripomíname, že 17. decembra o 15.00 hod. máme posedenie v kúrii M.
Beòovského s rodièmi a de!mi.

Deti sa postupne stále prihlasujú, èo je dobý signál do budúcnosti. Budeme radi,
keï sa prihlásia aj ïalší. Dvere máme otvorené pre každého.

P. BOGORA

V nohejbale skonèili naši na chvoste tabu¾ky
V nohejbale sa na rozdiel od iných kolektívnych športov hrá na Slovensku systémom

jar – jeseò. V druhej najvyššej sú!aži mužov – prvej lige – hrali v tomto roku aj dve muž-
stvá z okresu Pieš!any. Hráèi Moravian nad Váhom a Vrbového sa však nemajú èím chvá-
li!, pretože v skupine Západ obsadili posledné dve prieèky.

Vrbovèania vyhrali poèas celého roku len raz, keï v štvrtom kole zdolali Moravany
5:1. V odvete však prehrali na ihrisku súpera hladko 0:5 a zaslúžene skonèili poslední.
Proti ostatným úèastníkom prvej ligy nezískali ani bod, pretože oba zápasy s Hlohovcom,
Vinodolom, Trnavou, Bratislavou a Turzovkou prehrali doma i vonku zhodne 0:5.

Nohejbalisti Moravian nad Váhom boli pre ostatných o èosi zdatnejším súperom. Ok-
rem výhry nad Vrbovým dokázali zdola doma aj Turzovku 5:0. Najvyrovnanejšie zápasy
odohrali s Bratislavèanmi, ktorým pod¾ahli 4:5 a 2:5. Vzdorovali aj v domácom súboji
s�Trnavou, keï prehrali 3:5.

sedpe
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ZO ŠPORTU
FUTBAL, IV. LIGA SZ 

15. kolo
Spartak Myjava "B" - MFK Vrbové 4:1  
(3:0), góly: Horeš 2, Pecha, Sabler - Vlado  

Prehra na Myjave
s�rezervou

12. novembra, v poslednom zápase jesene,
pred zimnou prestávkou prehralo Vrbové s�re-
zervou extraligovej Myjavy rozdielom triedy.
Domáci mali dobrý nástup do zápasu a už
v�5. min. viedli 2:0. Pred polèasom ešte zvýšil
Horeš na 3:0. Po zmene strán domáci ešte
upravili svoj náskok na 4:0. Èestný úspech
hostí zaznamenal v 75. min. Vlado na koneè-
ných 4:1. Pre ve¾kú absenciu zranených hrá-
èov Vrbového, musel strieda! do po¾a náhrad-
ný brankár.

Zostava MFK Vrbové: Valoviè - Michálek,
Ïuraèka, Vlado, Prosòanský, Sumer, Bukov-
èák, Kurinec (9. Šimor), Šurin (84. Amcha),
Andrísek, Zelenay, tréner Adamèik.

Vo Vrbovom sa nehrá
iba�futbal

Popri futbale reprezentujú Vrbové v dlho-
dobých sú!ažiach aj družstvá šachistov a stol-
ných tenistov. Športovci z obidvoch klubov
hrajú v regionálnych sú!ažiach.

Šachové družstvá ZŠK sú úèastníkmi re-
gionálnej štvrtej ligy. Pod¾a oèakávania sa za-
tia¾ viac darí prvému družstvu ZŠK, ktoré má
na konte dve výhry a jednu remízu. Rezerva
ZŠK je zatia¾ bez bodu posledná. Vrbové „A“
vyhralo v prvom kole v Štefanove 3,5:1,5 (E-
manuel Miciak a Peter Smrek po 1, František
Lányi, Peter a Michal Podjavorinský po 0,5),
potom zdolalo doma svoju rezervu 4,5:0,5.
Z�ví!azného družstva nahrali Miroslav Blatnic-
ký, Michal Podjavorinský, Emanuel Miciak a
Ján Bjel po 1 bode. Zvyšného pol bodu uhral
Peter Smrek po remíze s Petrou Janèovièo-
vou. V tre!om kole remizovali Vrbovèania
v�Brezovej pod Bradlom 2,5:2,5 (Miciak a
Smrek po 1, P. Podjavorinský 0,5). Rezerva
ZŠK pod¾ahla Kamenáru Chtelnica 1,5:3,5
(Janèovièová 1, Dušan Lajda 0,5) a juniorom
Lokomotívy Trnava tiež 1,5:3,5 (Lajda, Janèo-
vièová a Anton Madžo po 0,5).

Stolní tenisti ZŠK Mesta Vrbové už majú
väèšinu jesenných zápasov za sebou. Hráèi
„áèka“ prehrali v ôsmom kole tretej ligy v Mo-
ravanoch nad Váhom v okresnom derby s MTJ
Pieš!any—Moravany „B“ 7:11. Tri body  hostí
uhral Petr Šácha a po dva Zdeno Zlatník a Mi-
lan Lukaèoviè. Vrbovská rezerva vyhrala v�zá-
pase šiestej ligy doma nad Zavarom „B“
13:5. Matej Kondáè bodoval naplno, keï vy-
hral všetky štyri dvojhry a spolu s Róbertom
Figedym aj štvorhru. Figedy získal ïalšie dva
body v dvojhre, podobne ako Ladislav Svetlík.
Ján Svetlík zví!azil v troch zápasoch dvojhry a
Alžbeta Breneselová v jednom.

Peter SEDLÁÈEK

Súťaž v Ostrave
Dòa 5. novembra sa v Ostrave konala me-

dzinárodná sú!až v karate s názvom Grand
Prix Ostrava. Každoroène ide o ve¾mi ve¾kú
medzinárodnú sú!až s obrovskou konkuren-
ciou. Tento rok boli prihlásení sú!ažiaci okrem
Èeskej republiky a Slovenska aj z Maïarska,
Rakúska, Po¾ska, Škótska, Litvy, Gruzínska
a�po prvý krát prišli sú!ažiaci z Iránu a Izraela.
Spolu sú!ažilo skoro 600 sú!ažiacich. Presa-
di! sa v tak silnej konkurencii nie je jednodu-
ché. Z vrbovského karate klubu Seigokan si
šiel zmera! sily iba jediný sú!ažiaci Šimon
Prievozník, úradujúci bronzový medailista
z�ME EGKF. V minulom roèníku Grand Prix Os-
trava stál Šimon na najvyššom mieste. Tento
rok sú!ažil hneï vo dvoch nadpoèetne obsa-
dených kategóriách. Vïaka tomu si sú!až kata
naozaj „užil“. Spolu predviedol až 8 kata, èo
je ve¾mi nároèné na sústredenie i na kondíciu.
Darilo sa mu výborne. V oboch kategóriách sa
dostal do semifinále. V boji o�tretie miesto vo
svojej vekovej kategórii už mal Šimon sedem
kata za sebou a predvádzal ôsmu. Celková ú-
nava zohrala ve¾kú úlohu a pozorným rozhod-
com neunikla ani mierna strata rovnováhy a
Šimon skonèil štvrtý. Vo vekovo vyššej kate-
górii, kedy predvádzal „iba“ siedmu kata v po-
radí neurobil ani najmenšiu chybu a boj o tre-
tie miesto s preh¾adom vyhral. 

Po Majstrovstvách Európy je to ïalší sku- 

toène ve¾ký úspech karatistu z Vrbového. Spo-
lu so Šimonom sú!ažili i karatisti zo Seigokan
Pieš!any: Annamária Valová a Daniel Kolnik,
ktorým sa však nepodarilo v�silnej konkurencii
bojova! o medaile. Ïakujeme všetkým za vý-
bornú reprezentáciu karate klubu Seigokan. 

MB






