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 0,10 € (3 Sk)

Rokovanie na Trnavskom samosprávnom kraji
17. mája sa na úrade Trnavského samosprávneho kraja v Trnave uskutoènilo rokovanie o budovaní cyklotyrasy Vrbové - Pieš�any. Prijatia

u predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD., sa za Vrbové zúèastnili primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová  a viceprimátor JUDr. Štefan Kubík.
Snímky TTSK

Cirkus Venezia
Vrbové Sídlisko 9. mája

Piatok 3. júna 
17.00 h

Sobota 4. júna 
14.00 h, 17.00 h

Nede¾a 5. júna 
14.00 h
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Z rokovania Mestského zastupiteľstva  
Uznesenia MsZ konaného 25. mája 2016.

Uznesenie MsZ è. 67/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie správu spoloènosti Veolia Energia
Slovensko, a. s., za rok 2015.

Uznesenie MsZ è. 68/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom berie

na vedomie výroènú správu Domova Klas, n.o.,
za rok 2015.

Uznesenie MsZ è. 69/V/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:

- pozemku parcela registra „C“ è. 1901/2,
o výmere 192 m2, druh pozemku – zastavené
plochy a nádvoria, zapísaná na LV è. 1165
v podiele 1/1 v celosti, ktorý je vo výluènom
vlastníctve ¼uboša Sudoru, rod. Sudora, nar.
..., bytom Ul. M. A. Beòovského è. 372/47,
922 03 Vrbové za cenu 5 €/m2. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 7, za: 7 

Uznesenie MsZ è. 70/V/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. 2608/5,
o výmere 920 m2, druh pozemku – zastavené
plochy a nádvoria, zapísaná na LV è. 2690
v podiele 1/1 v celosti, ktorý je vo výluènom
vlastníctve spoloènosti ELISA, s. r. o., so
sídlom Nám. A. Hlinku è. 1, 831 06 Bratislava,
IÈO 313 91 061 za cenu 30 €/m2. 

prítomní: 7, za: 6 , zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 71/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zrušenie predkupného práva na pozemok:
parcela registra „C“ è. 1067/3, o výmere
3 000 m2, druh pozemku – ostatné plochy,
zapísané na LV è. 2957 v podiele 1/1 v celos-
ti, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve
Juraja Karlíka, rod. Karlík, nar. ... a manželky
Daniely Karlíkovej, rod. Koš�álovej, bytom Ber-
nolákova ul. è. 651, 922 03 Vrbové.

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 72/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj nehnute¾ností – pozemok reg.“C“,
parc. è. 1067/8 o výmere 237 m2, druh po-
zemku ostatné plochy v k. ú. Vrbové vedeného
na LV è. 1900 v celosti podiel 1/1 pre Juraja
Karlíka, nar. ..., bytom Bernolákova ul.
è. 651/19, 922 03 Vrbové a manželku Danie-
lu Karlíkovú, rod. Koš�álovú, nar. ..., bytom
Bernolákova ul. è. 651/19, 922 03 Vrbové
za cenu 10 €/m2.  

prítomní: 7, za: 7 

Uznesenie MsZ è. 73/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje zrušenie predkupného práva na pozemok:
parcela registra „C“ è. 1042, o výmere

505 m2, druh pozemku – záhrada, zapísaná na
LV è. 4066 v podiele 1/1 v celosti, ktorý je vo
výluènom vlastníctve Matúša Minarovièa, rod.
Minaroviè, nar. ..., bytom  Cintorínska ul. èíslo
381/24, 922 10 Trebatice.

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 74/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje uzatvorenie zmluvy o partnerských vz�a-
hoch medzi mestom Vrbové a mestom Allstedt
v Nemeckej spolkovej republike na obdobie
rokov 2016 – 2021 za doterajších podmienok.

prítomní: 6, za: 6

Uznesenie MsZ è. 75/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle § 12a písm. a) Štatútu mesta
Vrbové udelenie èestného obèianstva mesta
Vrbové:

Dipl. Ing. Jürgenovi Richterovi, starostovi
mesta Allstedt v Nemeckej spolkovej republi-
ke, za dlhoroèné udržiavanie a rozvíjanie part-
nerských vz�ahov medzi mestom Vrbové
a mestom Allstedt.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 76/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle § 12a písm. c) Štatútu mesta
Vrbové odovzdanie daru mesta – grafiky Móri-
ca Beòovského - hudobníkovi a èeskému expo-
litikovi Michaelovi Kocábovi (* 1954) za prínos
k hudobnému životu mesta Vrbové.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 77/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v zmysle § 12a písm. b) Štatútu mesta
Vrbové udelenie Ceny mesta – grafiky Mórica
Beòovského – vrbovskému rodákovi genpor.
Ing. Antonovi Muržicovi, Dr. h. c., za celoži-
votné dielo pri príležitosti 90. narodenín.

prítomní: 8, za: 8

Uznesenie MsZ è. 78/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 1 140 €
Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov na
Slovensku Vrbové na zabezpeèenie svojej
èinnosti na rok 2016. Finanèné prostriedky
budú vyplatené na úèet Jednoty dôchodcov a
vyúètovanie bude vykonané v mesiaci decem-
ber 2016. 

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 79/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje poskytnutie dotácie vo výške 1 275 € Par-
lamentu mladých mesta Vrbové na zabezpeèe-
nie svojej èinnosti na rok 2016. Finanèné pro-
striedky budú vyplatené na úèet Parlamentu
mladých a vyúètovanie bude vykonané v mesia-
ci december 2016. 

prítomní: 7, za: 7

Uznesenie MsZ è. 80/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje Všeobecne záväzné nariadenie è. 7/2016
o odpadoch.

prítomní: 9, za: 9

Uznesenie MsZ è. 81/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. “C“,
parc. è. 1093/4 o výmere 355 m2, druh po-
zemku záhrada v k. ú. Vrbové v celosti pre
Ladislava Šteruského, nar. ..., bytom Šteruská
cesta è. 791/5, 922 03 Vrbové a Editu Dosko-
èilovú, rod. Streškovú, nar. ..., bytom Šteruská
cesta èíslo 791/5, 922 03 Vrbové za cenu
6 €/m2 spôsobom hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považu-
je skutoènos�, že p. Ladislav Šteruský a p. Edita
Doskoèilová, rod. Strešková sú spolumajite¾mi ved-
¾ajšieho pozemku, kde dlhodobo uvedený pozemok
týkajúci sa predaja spoloène užívajú a udržiavajú. 

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 82/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. “C“,
parc. è. 1091/4 o výmere 379 m2, druh po-
zemku záhrada v k. ú. Vrbové v celosti pre Bc.
Mariána Kriha, nar. ..., bytom Šteruská cesta
è. 790/7, 922 03 Vrbové a Ing. Kamilu Kriho-
vá, rod. Lehutovú, nar. ..., bytom Šteruská
790/7, Vrbové, za cenu 6 €/m2 spôsobom
hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považu-
je skutoènos�, že Bc. Marián Kriho je syn a Ing. Kami-
la Krihová, rod. Lehutová je nevesta majite¾a ved¾aj-
šieho pozemku, kde dlhodobo uvedený pozemok tý-
kajúci sa predaja spoloène užívajú a udržiavajú. 

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1
Toto uznesenie primátorka mesta odmietla pod-

písa� v zmysle § 13 ods. 6 zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., pretože sa domnieva,
že uvedené uznesenie je v rozpore s predchádzajúcou
dohodou poslancov MsZ, že dotknuté pozemky bude
mesto predáva� len vlastníkom ved¾ajšieho pozemku,
èo v prípade Bc. Mariána Krihu a manželky Ing. Kami-
ly Krihovej nie je dodržané.

Uznesenie MsZ è. 83/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. “C“,
parc. è. 1086/4 o výmere 388 m2, druh po-
zemku záhrada v k. ú. Vrbové v celosti pre
Pavla Koreòa, nar. ..., bytom Šteruská cesta è.
788/11, 922 03 Vrbové za cenu 6 €/m2 spô-
sobom hodným osobitného zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považu-
je skutoènos�, že Pavol Koreò je majite¾ ved¾ajšieho
pozemku, kde dlhodobo uvedený pozemok týkajúci
sa predaja užíva a udržiava. 

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 84/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj nehnute¾nosti – pozemku reg. “C“, è.
1083/4 o výmere 301 m2, druh pozemku zá-
hrada v k. ú. Vrbové v celosti pre Ing. Ladisla-
va Lackovièa, nar. ..., bytom Šteruská cesta
è. 787/13, 922 03 Vrbové za cenu 6 €/m2

spôsobom hodným osobitného zrete¾a.
Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ považu-

je skutoènos�, že Ing. Ladislav Lackoviè je majite¾
ved¾ajšieho pozemku a zároveò dlhodobo uvedený
pozemok týkajúci sa predaja užíva a udržiava. 

prítomní: 9, za: 8, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 85/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-

¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení odpredaj nehnute¾ností – pozemku reg.
“C“, è. 1081/4 o výmere 388 m2, druh pozem
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Naši jubilanti
v mesiaci jún 2016

60 rokov: sr. Vincencia Gabriela 
Černáková
Stanislav Feranec
Mgr. Viera Hankócyová
Anton Klinovský
Marta Sůvová

65 rokov: Jarmila Bajcarová
Viliam Klátik
Mária Kulošťáková

70 rokov: Emil Lago 
Mária Mocková
Eva Sabová
Miroslava Duchovičová

75 rokov: Helena Hříbalová
80 rokov: Ján Boor

Milan Nosko
81 rokov: František Blažek

Emília Havrlentová
Vít Mikláš
Róbert Mišech
Valéria Šalátová

82 rokov: Michal Anguš
Pavlína Hutová

83 rokov: Helena Jašeková
85 rokov: Božena Holičová

Františka Novotová
Anna Pagáčová

86 rokov: Irena Snohová
87 rokov: sr. Magdaléna Priska

Klimková
Ján Novota
Ján Žažo

88 rokov: Pavla Hulvanová
Alžbeta Nižnanská

89 rokov: Františka Sabová 
91 rokov: Ján Mego

Srdečne blahoželáme! 

ku záhrada v k. ú. Vrbové v celosti pre Ing.
Ladislava Lackovièa, nar. ..., bytom Šterus-
ká cesta è. 787/13, 922 03 Vrbové za ce-
nu 6 €/m2 spôsobom hodným osobitného
zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ po-
važuje skutoènos�, že Ing. Ladislav Lackoviè je
majite¾ ved¾ajšieho pozemku, a zároveò dlhodobo
uvedené pozemky týkajúce sa predaja užíva a u-
držiava. 

prítomní: 9, za: 2, proti: 2, zdržal sa: 5

Uznesenie MsZ è. 86/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení odpredaj nehnute¾ností –
pozemku reg. “C“, è. 1081/4 o výmere 388
m2, druh pozemku záhrada v k. ú. Vrbové v
celosti pre Tomáša Konèeka, bytom Sídl. 9.
mája è. 318/3, 922 03 Vrbové za cenu
7,50 €/m2 spôsobom hodným osobitného
zrete¾a.

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a MsZ po-
važuje skutoènos�, že vzh¾adom na nemožnos�
prístupu na tieto pozemky inak, ako po pozemku
vo vlastníctve žiadate¾a, sú uvedené pozemky pre
mesto Vrbové nevyužite¾né.  

prítomní: 9, za: 0, proti: 9

 Uznesenie MsZ è. 87/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší
– uznesenie MsZ è. 60/IV/2016
– uznesenie MsZ è. 61/IV/2016
– uznesenie MsZ è. 62/IV/2016.
prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 88/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje prenájom pozemkov v katastrál-
nom území mesta Vrbové, v zastavanom
území mesta, parc. è. 1577, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 447 m2, parc. è. 1581/1, druh pozemku
záhrada o výmere 575 m2, parc. è. 1581/2,
druh pozemku záhrada o výmere 290 m2,
parc. è. 1582, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 924 m2, parc.
è. 1578/5, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 158 m2 a parc. è.
1579/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 295 m2, zapísaných na
LV è. 1900, ktorý je vo vlastníctve mesta
Vrbové, spoloènosti STAVOPRAC, s. r. o.,
so sídlom 029 56 Zákamenné è. 1060, IÈO
36 011 886, za cenu nájmu vo výške
1 000,00 €, ako prenájom nehnute¾ného
majetku mesta z dôvodu hodného osobitné-
ho 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 Mestské
zastupite¾stvo považuje skutoènos�, že nájomca
na predmetnej èasti pozemku na vlastné náklady
a zodpovednos� vybuduje bytový dom s 15 bytový-
mi jednotkami, ktorý bude realizovaný tak, aby spå-
òal požiadavky stanovené zákonom NR SR è.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
Nájomca zriadi predkupné právo na existujúcu
stavbu - rozostavaný bytový dom v prospech mes-
ta Vrbové a po nadobudnutí právoplatnosti kolau-
daèného rozhodnutia na bytový dom, nájomca od-
predá citovanú stavbu do vlastníctva mesta Vrbo-
vé, maximálne za cenu vo výške oprávnených ná-
kladov na 1 m2 v súlade so zákonom NR SR è.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
Prevod bude realizovaný len v prípade, že mesto
Vrbové získa finanèné prostriedky na odkúpenie
predmetného bytového domu prostredníctvom
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie
od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. V opaènom prípade zostane vybudovaný
dom vo vlastníctve nájomcu a súèasne sa zruší
predkupné právo na rozostavaný bytový dom. 

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 89/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje zámer mesta Vrbové èerpa� úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého
výška bude stanovená v súlade s vypraco-
vanou projektovou dokumentáciou a rozpoè-
tom stavby. Výška úveru bude urèená ako
rozdiel kúpnej ceny za nájomný bytový dom
– 15 b. j., ktorý vybuduje spoloènos�
STAVOPRAC, s. r. o., so sídlom 029 56
Zákamenné è. 1060, IÈO 36 011 886 na
pozemkoch parc. è. 1577, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 447 m2, parc. è. 1581/1, druh pozemku
záhrada o výmere 575 m2, parc. è. 1581/2,
druh pozemku záhrada o výmere 290 m2,
parc. è. 1582, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 924 m2, parc.
è. 1578/5, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 158 m2 a parc. è.
1579/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 295 m2 v katastri mes-
ta Vrbové zapísaných na LV è. 1900 a dotá-
ciou od Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja (ak bude schválená,
na základe podanej žiadosti mestom Vrbo-
vé). Kúpna cena vrátane DPH bude stano-
vená maximálne vo výške oprávnených ná-
kladov na 1 m2 v súlade so zákonom NR SR
è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bý-
vania a o sociálnom bývaní v znení neskor-
ších predpisov.  

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 90/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje zámer odpredaja pozemkov parc.
è. 1577, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 447 m2, parc. è.
1581/1, druh pozemku záhrada o výmere
575 m2 a parc. è. 1582, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 924
m2 v katastri mesta Vrbové zapísaných na
LV è. 1900 spoloènosti STAVOPRAC, s. r.
o., so sídlom 029 56 Zákamenné è. 1060,
IÈO 36 011 886 za cenu urèenú znaleckým
posudkom v prípade, ak mesto Vrbové ne-
získa finanèné prostriedky na pokrytie kúp-
nej ceny na odkúpenie stavby bytového do-
mu na predmetných pozemkoch formou do-
tácie zo štátneho rozpoètu a úveru zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania. 

Zámer odpredaja uvedeného majetku
do vlastníctva spoloènosti STAVOPRAC,
s. r. o., so sídlom 029 56 Zákamenné è.
1060, IÈO 36 011 886 bude realizovaný
uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmlu-
ve medzi mestom Vrbové a spoloènos�ou
STAVOPRAC, s. r. o., na predmetné pozem-
ky.

prítomní: 9, za: 9 

Uznesenie MsZ è. 91/V/2016  
Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom

schva¾uje v súlade s èl. 4, písm. A), bod 2
Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta Vrbové a na základe § 588 a
nasl. Obèianskeho zákonníka odkúpenie
nehnute¾nosti:

– pozemku, parcela registra „C“ è.
2668/2, o  výmere  96 m2, druh pozemku –
zastavené plochy a nádvoria, zapísanej na
LV è. 78 v podiele 1/1 v celosti, ktorý je
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Martina Mešenca, rod. Mešenca, nar. ... a
Mgr. Slávky Mešencovej, rod. Hrajnohovej,
nar. ..., obaja bytom Ulica M. A. Beòovské-
ho è. 355/29, 922 03 Vrbové za cenu 5
€/m2 (slovom pä� eur). 

prítomní: 9, za: 9 
Zo zápisnice z rokovania,

zapísala E. BELIÈKOVÁ

KRÁ¼ KRÁ¼OV V ILAVE 
29. mája uviedol divadelný súbor Masky z Ilavy

smiešno-trpkú komédiu Krá¾ krá¾ov o jednej stávke
medzi panovníkmi. Hlavnou postavou hry je Móric
Beòovský, ktorého stvárnil Samuel Teicher. Scenár  
napísala  Jana Trenèanová, ktorá sa postarala aj
o jej režijné naštudovanie. Už predtým pripravila
smiešno-vážnu komédiu o slovenskom vynálezcovi a
konštruktérovi Štefanovi Banièovi Som stále tu a
som živý a humorne spracované divadelné putovanie
Anièky Jurkovièovej rôznymi obdobiami a krajinami
pomocou èasostroja a jej zoznamovanie pod názvom
Jurkièka.

Aj najnovšie predstavenie v Ilave sa stretlo s ve¾-
kým záujmom verejnosti.                                    -rb-

POZÝVAME seniorov nášho mesta na be-
sedu „Bezpeèná jeseò života“, ktorá sa
uskutoèní v pondelok 13. júna 2016
o 10.00 hod. v kultúrnom dome. Besedu
prevedie kpt. Mgr. Jakubèáková z polície
v Trnave.

PRIPRAVUJEME:  6. júna celookresnú ope-
kaèku v Banke a 18. júna zájazd na kúpalisko
v Dunajskej Strede.

Za MO JDS M. RAFFAYOVÁ
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O investièních akciách vo Vrbovom
Rozhovor s viceprimátorom JUDr. Štefanom Kubíkom

S akou èiastkou v rozpoète mesta na ten-
to rok sa poèíta na investície?

V rozpoète mesta na rok 2016 je plánova-
ných 615 400 € z našich vlastných prostried-
kov a urèite sa budeme snaži� získa� aj èo naj-
viac finanèných prostriedkov z eurofondov, èas
ukáže, èi budeme vedie� využi� všetky napláno-
vané finanèné prostriedky tak, ako sme si
predsavzali.

Niektoré investièné akcie sa zaèali realizo-
va� už v roku 2015, ako napr.:

Poèas letných prázdnin bola dobudovaná
dlažba v kuchyni na II. Základnej škole vo Vrbo-
vom, ktorá bola už tri roky rozostavaná. Poèas
letných prázdnin tohto roku bude pokraèova�
zhodnocovanie majetku mesta v školách, kde
je naplánované dobudovanie dvoch tried na I.
Základnej škole vo Vrbovom z dôvodu navýše-
nia poètu žiakov v prvom a piatom roèníku.

V minulom roku bol spracovaný projekt vý-
meny verejného osvetlenia v meste v hodnote
639 639,99 €. Podmienkou získania nenávrat-
ného finanèného príspevku bola úspora výdav-
kov na elektrickú energiu. Projekt sme podáva-
li v septembri 2015 a Ministerstvo hospodár-
stva SR, ako riadiaci orgán pre Operaèný prog-
ram Konkurencieschopnos� a hospodársky
rast z fondov EÚ nám v decembri 2015 vydalo
rozhodnutie o schválení našej žiadosti v celko-
vej sume 639 639,99 €. Mesto Vrbové sa po-
die¾alo na tejto investícii 5 % spoluúèas�ou, èo
èiní èiastku 31 981,99 €.

V mesiaci apríl 2016 boli ukonèené práce
aj mimo schváleného projektu, kde bolo dobu-
dované verejné osvetlenie, hlavne na miestach
v meste, kde pri doterajšom osvetlení vznikali
tmavé miesta. Na týchto miestach boli pridané
nové ståpy verejného osvetlenia, ïalej boli os-
vetlené všetky priechody pre chodcov, zabez-
peèili sme osvetlenie hokejbalového ihriska
v areáli II. ZŠ vo Vrbovom a osvetlenie šikmej
veže na námestí, ako aj osvetlenie veže v are-
áli evanjelickej fary.

Ïalšou investiènou akciou z minulého roku
je prerábka Domu služieb. V mesiaci február
až marec roka 2015 po zrušení mestskej polí-
cie sme pres�ahovali èas� agendy, stavebný ú-
rad, útvar výstavby a životného prostredia, út-
var kultúry a hlavnú kontrolórku mesta do hlav-
nej budovy MsÚ. V hlavnej budove bola zruše-
ná duplicitná sobášna miestnos� a zasadaèka,
ktoré máme na lepšej úrovni v kúrii Mórica Be-
òovského.

V uvo¾nenom priestore Domu služieb v sú-
èasnej dobe od 4. apríla už prebieha rekon-
štrukcia na šes� nájomných bytov, kde 5 byto-
vých jednotiek bude financovaných prostred-
níctvom Štátneho fondu rozvoja bývania vo výš-
ke 143 450 € a jeden byt bude financovaný
z rozpoètu mesta vo výške 39 040,46 €.

Na úseku ochrany životného prostredia
sme v minulom roku zakúpili pre útvar verejnej
zelene a odpadového hospodárstva mesta Vr-
bové nákladný prívesný vozík za traktor, ktorým
sa od 1. januára 2016 vyvážajú ve¾kokapacitné
kontajneri. V minulosti bolo pri zániku firmy Ve-
tes, spol. s r. o., nákladné auto vykonávajúce
takéto èinnosti mestom odpredané. Každý me-
siac sa vývozom odpadov vo ve¾kokapacitných
kontajneroch ušetrí cca 2500 €. Tento príves-

ný vozík sa nám podarilo obstara� verejným
obstarávaním za cenu 28 000 €, takže každý
si môže vyráta� za akú dobu sa nám táto in-
vestícia vráti.

Na úseku bezpeènosti a ochrany mesta
pred vandalizmom sme podali projekt na rozší-
renie kamerového systému vo vybraných èas-
tiach mesta v mesiaci september 2015. V mi-
nulom roku sme neboli úspešní, tak sme sa
rozhodli tento projekt poda� prostredníctvom
Ministerstva vnútra SR znovu v mesiaci január
2016. Do dnešného dòa ešte nebolo o pride-
lení finanèných prostriedkov rozhodnuté.

Postupne sa zaèal realizova� plán odka-
nalizovania ulíc. Ako prvá sa zaèala budova�
kanalizácia na Ulici oslobodenia. Aký bude
postup odkanalizovania ïalších ulíc a v akom
èasovom horizonte?

Dnes je už ukonèená realizácia vybudova-
nia kanalizácie v lokalite Horné dielce – èas�
bývalej firmy Kožatex a Ulica oslobodenia
v hodnote 140 000 €. Splaškovú kanalizáciu
sme boli povinní vybudova� na základe zmluvy
ešte v roku 2008 s firmou Realmarket, s. r. o,
ktorá buduje nájomné byty medzi Kožatexom a
Semikronom. V súèasnej dobe prebieha kolau-
daèné konanie a zmluvné zabezpeèenie pre-
vádzkovania celej vodnej stavby firmou Tavos,
a. s., kde po ukonèení týchto administratívnych
prác dôjde k fyzickému napájaniu sa obèanov
do kanalizaènej siete. Predpokladáme, že k to-
mu dôjde ešte v prvom polroku 2016.

V nových uliciach sa zaèala výstavba ro-
dinných domov. V Ulici Šípkovec môžeme vi-
die� už nieko¾ko novostavieb. S ko¾kými ro-
dinnými domami sa tu poèíta?

Taktiež v tejto dobe sa ukonèuje investièná
akcia 65 130,82 € dobudovania novej ulice
(Barcíkova), ktorá vedie z Ulice gen. M. R. Šte-
fánika cez Sadovú a Hrabinskú ulicu. I. etapa
v hodnote 29 377,34 € (horná èas� ulice od
Sadovej na Hrabinskú) sa zaèala ešte v minu-
lom volebnom období v roku 2014. Po ukon-
èení prác na projektovej dokumentácii sa prá-
ce na II. etape v hodnote 35 753,48 € (dolná
èas� ulice od Ul. Gen. M. R. Štefánika po Sa-
dovú) zaèali v mesiaci september 2015 a ich
ukonèenie predpokladáme v mesiaci máj tohto
roka. – realizácia by mala by� ukonèená do
konca tohto roka. Celá investièná akcia je dô-
ležitá pre vybudovanie prístupu na lokalitu
„Kopec“, ktorá by mala by� sprístupnená na in-
dividuálnu bytovú výstavbu, kde túto investíciu
bude zabezpeèova� súkromný investor.

Ïalší súkromný investor zaèína v meste Vr-
bové ponúka� stavebné pozemky v poète 28
kusov, urèené na individuálnu bytovú výstavbu
na novej ulici „Šípkovec“ (na Športovej ulici od
štadióna smerom k Šípkovcu).

Ako pokroèili práce na realizácii výstavby
nájomných bytov v lokalite Košiar na Šterus-
kej ceste, kde sa má postavi� 15 – bytovka?

V priestore bývalého „Košiaru“ sa ukonèu-
je prerobená projektová dokumentácia na vý-
stavbu nájomného bytového domu v poète 15
bytových jednotiek. V súèasnej dobe je právop-
latné územné konanie, pripravujeme zaèatie
výstavby prichystaním priestoru, kde boli vyko-

nané potrebné práce, ako napr. odstránenie
existujúcej stavby, odstránenie porastov a
stromov, ktoré by bránili výstavbe a chystáme
vybudovanie prípojok elektriny, plynu, vody a
odkanalizovanie budúcej stavby. Financovanie
bude zabezpeèené prostredníctvom Štátneho
fondu rozvoja bývania.

Èo ïalšie mesto realizuje, prípadne plánu-
je realizova�?

Na konci apríla 2016 bol ukonèený projekt
nového vnútorného osvetlenia kúrie Mórica
Beòovského v spolupráci s Gymnáziom J. B.
Magina vo Vrbovom. Bola zabezpeèená výme-
na vnútorného osvetlenia v budove kúrie Móri-
ca Beòovského v hodnote 4 000 €, ktorá bola
financovaná prostredníctvom grantu nadácie
EKOPOLIS.

V letných mesiacoch budeme pokraèova�
investíciou vo výške 6 728,70 € - oprava mos-
ta na Námestí J. Emanuela. V októbri 2015
bola do majetku mesta získaná parcela, na
ktorej je postavená mostová konštrukcia.

Zaèiatkom tohto roka bolo vybudované no-
vé detské ihrisko pri novom rímsko-katolíckom
kostole v hodnote 5 000 €, na ktoré sme zís-
kali dotáciu od predsedu vlády SR Róberta Fica
a ïalej dòa 2. júla 2016 bude slávnostne otvo-
rené nové detské ihrisko na Sídlisku 9. mája,
ktoré sme získali v sú�aži predajného re�azca
„LIDL“ v hodnote 80 000 €. Za uvedenú inves-
tíciu patrí naše „úprimné“ poïakovanie všet-
kým obèanom nášho mesteèka, ktorí hlasovali
v termíne od 15. januára do 29. februára
2016. V súèasnej dobe pripravujeme projekt
ešte na jedno detské ihrisko pre staršie deti,
ktoré bude umiestnené na Ulici 6. apríla. Toto
bude financované z rozpoètu mesta a získa-
ných dotácií od miestnych firiem.

V mesiaci máj budeme rokova� s firmou
Elise, s. r. o., o odkúpení pozemkov na Súken-
níckej ulici, kde v minulosti sídlili „unimobun-
ky“. Tieto pozemky sú v majetku mesta len
z èasti a mesto tieto potrebuje na výstavbu
ïalších nájomných bytov vo Vrbovom. Zatia¾
máme prís¾ub, že pozemky sú na predaj, takže
na rokovaní bude rozhodujúca dohodnutá ce-
na.

V mesiaci apríl bolo na MsZ schválené uz-
nesenie o predaji pozemkov s polorozpadnutý-
mi budovami na Ulici M. A. Beòovského for-
mou verejnej obchodnej sú�aže, ktorá bude
vyhodnotená 10. júna 2016. Po tomto termíne
uvidíme, èo sa nový majite¾ rozhodne na tomto
priestore postavi�, súèas�ou sú�aže bude aj
predloženie odbornej štúdie na vybudovanie
polyfunkèného domu s parkoviskami.

V mesiaci február sa nám podarilo koneè-
ne vysporiada� vlastnícke vz�ahy pri vrbovskej
synagóge, kde nasledujúce kroky mesta budú
smerova� na získanie akýchko¾vek finanèných
prostriedkov na jej rekonštrukciu. Urèite je
všetkým známa skutoènos�, že keï chceme na
synagógu nejaké peniaze z fondov získa�, mu-
síme by� jej 100 % vlastníkom. Synagógu sa
nám podarilo odkúpi� od doterajších 4 spoluv-
lastníkov za sumu 8 000 € pre každého.

To je zatia¾ v skratke všetko, èím sme sa
zaoberali na mestskom úrade od zaèiatku vo-
lebného obdobia doteraz. O ïalších investiè-
ných zámeroch mesta budeme informova� v bu-
dúcnosti.

Zhováral sa V. HULVAN

V minulom roku sa podarilo v meste zaèa� s realizáciou nieko¾kých významných
investièných akcií. Z nich niektoré pokraèujú v tomto roku. Svedèí o tom aj pohyb
stavebných mechanizmov, ktoré môžeme vidie� v uliciach. Bližšie informácie o in-
vestiènej výstavbe a zabezpeèení financovania nám poskytol viceprimátor JUDr. Šte-
fan Kubík.
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NEZABÚDAME NA TRADÍCIE NAŠICH PREDKOV
     Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých (ZO SZTP) vo Vrbovom opä� prekvapila. Obdivuhodnou krá-
sou. Prehliadkou zruènosti a umeleckého prejavu našich pred-
kov ale i súèasníkov. V klubových miestnostiach ZO SZTP pripra-
vili jej èlenky výstavku rodinných pokladov a pamiatok. �ažiskom
sú výšivky tvorené rôznymi technikami: hladkovanie, plné, ažú-
rové, krížikové a novšie rišelje. Vznikali od zaèiatku 20. storoèia.
Kurátorka výstavy Zitka Zimmermannová nám porozprávala, ako
boli v 1. pol. 20. storoèia vrbovské výšivky vychýrené, ako sa s
nimi chodilo na predaj do širokého okolia a aby sa pokryl dopyt,
v zime vyšívali aj muži. Väèšinou pri petrolejke èi svieèkach. Je
tu aj technika sie�ovania – „necovanie“, jedna z najstarších
techník pletenia (výroba rybárskych sietí), využitá na zhotovenie
záclon a „ruèníkov“. Medzi výšivkami nájdeme aj dnes už kurio-
zity – obruby, vyšívané pásy, ktoré krášlili okraje políc v skrini
alebo kredenci, alebo naivnuèké „kuchárky“ – vyšívané nástenky
s citátmi, ktoré zdobili steny kuchyne  nad vodovými lavièkami.
(Kto z mladých dnes už vie, èo bola vodová lavièka?) Kuriózne
výšivky oživili obraz zaniknutej bytovej kultúry. Doplnené sú ria-
dom a náradím ako drôtované hrnce, mažiare, žehlièky na dre-
vené uhlie, ošatky na chlieb, vyzuváky na èižmy a ïalšími. Zvláš�
zaujímavá je miniexpozícia vrbovskej modrotlaèe, ktorá zásobo-
vala širšie okolie a zanikla iba pred štvr�storoèím. Na otvorenie
výstavy sa prišiel pozrie� aj jeden z posledných tlaèiarov vrbov-
skej modrotlaèe Mikuláš Višòovský, ktorý spolu s rodinou Ondre-
ja Arbeta, posledného prevádzkovate¾a výrobne modrotlaèe pri-
blížil toto remeslo.

Ïalšiu èas� výstavky tvoria staršie i mladšie háèkované by-
tové doplnky – obrusy, deèky a tiež súèasné módne doplnky a
dekoraèné materiály.

Na slávnostnom otvorení predstavite¾ov mesta vedených

primátorkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou, predsedníèky mests-
kých spoloèenských organizácií a ïalších hostí privítali vo vrbov-
ských krojoch èlenovia ZO O¾ga Hanzlíková a Jozef Èeròanský.
Poslanec MsZ František Tahotný pohotovo zverejnil fotografie
z výstavy na stránke Vrbové Online ešte v deò otvorenia (16.
mája).

ZO SZTP touto  cestou úprimne ïakuje všetkým, ktorí prispe-
li a zaslúžili sa o realizáciu malej ale bohatej prezentácie prác
našich predkov ale i súèasníkov. Rovnako vrelo ïakuje všetkým
sponzorom a priaznivcom, ktorí ústretovo pomohli pri jej zabez-
peèení.

-el-

Holèík si vzal (tentoraz)
na mušku Beòovského
PhDr. Štefan Holèík, CSc. (* 1944), vyštudovaný archeológ, viac

ako 30 rokov pracoval v Archeologickom múzeu SNM, bol jeho ria-
dite¾om a do 1. apríla 2014 jeho kurátorom. V rokoch 2002 - 2006
bol námestníkom primátora Bratislavy. Bol tiež dlhoroèným poslan-
com mestského zastupite¾stva, v súèasnosti je poslancom miestne-
ho zastupite¾stva Starého Mesta. Pred pár rokmi hystericky brojil
proti soche Svätopluka na Bratislavskom hrade. Teraz si vzal v èlán-
ku Zaslúži si Beòovský, aby sa po òom v Bratislave nieèo pomeno-
valo? na mušku nášho slávneho rodáka. Èlánok uverejnili Bratislav-
ské noviny, roè. 19, 2016, è. 9, s. 19; è. 10, s. 15. Je dostupný aj
na internete:

http://www.bratislavskenoviny.sk/buxus/docs/noviny_pdf/BN_201609.pdf
http://www.bratislavskenoviny.sk/buxus/docs/noviny_pdf/BN_201610.pdf

-rb-
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Študenti na Soèke
Dòa 8. apríla sa v priestoroch Strednej

priemyselnej školy v Trnave konalo krajské ko-
lo 38. roèníka Stredoškolskej odbornej èinnos-
ti (SOÈ). Každoroène sa do tejto sú�aže zapá-
jajú aj študenti našej školy. V tomto školskom
roku boli zo školskej vedeckej konferencie,
ktorá prebieha pravidelne na našom gymnáziu,
vybraní žiaci, ktorí svoje zá¾uby a záujmy spra-
covali do komplexných prác SOÈ. Do krajského
kola tento rok postúpili Adam Èerešòák s té-
mou Ako zaèa� s e-shopom, Matej Kubák a
Marek Urban s prácou Tvorba filmu, Soòa
Predná s témou Sumci, Dominika Pánska a jej
Výcvik psa a Kristína Šugrová a Patrícia Krch-

náková s témou Èistiace prostriedky ekono-
micky a zdravo. Všetci naši študenti nás výbor-
ne reprezentovali, a tak sa nám podarilo získa�
dve tretie miesta v kategóriách Informatika a
Chémia, potravinárstvo. Konkrétne sa takto
pekne umiestnili Matej Kubák a Marek Urban
s prácou Tvorba filmu a Kristína Šugrová a Pat-
rícia Krchnáková s témou Èistiace prostriedky
ekonomicky a zdravo.

                                                  –vatra–

Za poznaním a krásami
Viedne

Náš výlet do Viedne sa uskutoènil v utorok
ráno, 17. mája. Cie¾om bolo Technické múze-

um. Prehliadka bola pre nás ve¾mi zaujímavá.
Pretože je to interaktívne múzeum, mohli sme
si overi� zákony mechaniky, optiky, èi zmera�
intenzitu hlasu. V blízkosti múzea sa nachádza
barokový zámok Schönbrunn. Poèasie bolo
pekné, tak sme sa mohli prechádza� v zámoc-
kých záhradách a obdivova� fontány a sochy. 

Po prehliadke sme sa presunuli do centra
mesta. Tu bol naším cie¾om Hofburg – cisár-
ske sídlo. Pomaly sme sa prechádzali nádvo-
riami a pani uèite¾ka nám rozprávala o histórii
a  pamiatkach. 

Výlet sa nám ve¾mi páèil a domov sme sa
vrátili s krásnymi zážitkami.

Mgr. Eva JURÈOVÁ

Jubilejné stretnutie po 55 rokoch
Je to neuverite¾né, ale je tomu už 55 rokov, èo sme opustili

brány Základnej školy vo Vrbovom  a odišli študova� na stredné
školy.

Pri tejto príležitosti sa uskutoènilo naše jubilejné stretnutie
dòa 19. mája vo Vrbovom. Stretli sme sa pod šikmou vežou o
13.00 hod., kde sme sa zvítali a odfotili. Pozvanie prijala aj na-
ša pani uèite¾ka Marta Raffayová.

Potom sme sa premiestnili do obradných priestorov MsÚ
v kúrii Mórica Beòovského, kde nás za sprievodu hudby privítala
poslankyòa MsZ PhDr. Janka Miklášová a matrikárka pani Jan-
ka Boorová. V slávnostnom príhovore nám pani poslankyòa pri-
pomenula našich uèite¾ov, ktorí nám odovzdali svoje vedomosti
a pripravili na ïalšie štúdium. Potom nasledoval slávnostný zá-
pis do pamätnej knihy mesta. Slávnostný preto, lebo väèšina
z nás sa tento rok dožíva 70 rokov. Je to èas, keï sa èlovek za-

mýš¾a, èi ten jeho život bol naplnený pod¾a svojich predstáv. Po
slávnostnom príhovore sme si prezreli priestory kúrie Beòovské-
ho a premiestnili sa do reštaurácie  Èerenec. Tu nás èakal sláv-
nostne prestretý stôl, chutne pripravené jedlo, vínko, káva a
všetko èo k tomu patrí. Tu sme spomínali na bezstarostné roky
prežité v škole, rôzne príhody, ktoré sme spolu zažili. Dobrú ná-
ladu nám spríjemnil pán harmonikár, s ktorým sme si zaspieva-
li.

Niè z toho, èo som opísala, by sa neudialo, keby toto per-
fektne zorganizované stretnutie nepripravila naša obetavá spo-
lužiaèka Mgr. Marienka Adamcová. Marienka, za Tvoju obetu a
námahu Ti chcem v mene spolužiakov srdeène poïakova�, že si
nám pripravila krásne stretnutie, na ktoré budeme dlho spomí-
na�. Dúfam, že nebolo posledné a snáï sa ešte stretneme.

Marta JAKÁBOVÁ

Z aktivít vrbovského gymnázia
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Anton Muržic sa narodil 3. júna 1926
vo Vrbovom v rodine Jána Muržica a Violy,
rodenej Tichej. Poèas prvej Slovenskej re-
publiky študoval na Gymnáziu v Pieš�a-
noch. Ako študent sa v lete roku 1944
zapojil do odbojovej èinnosti. Keï sa Tr-
nava stala na krátky èas súèas�ou po-
vstaleckého územia, tajne prevádzal voja-
kov a dobrovo¾níkov na Prašník, kde sa
sústreïovali.

Po II. svetovej vojne vyštudoval v roku
1947 Vojenskú akadémiu v Hraniciach na
Morave a hneï zaèal vojenskú dráhu ako
dôstojník delostreleckej batérie vo Fren-
štáte pod Radhoš�om. Potom pôsobil
v rôznych posádkach (Hodonín, Jihlava,
Rokycany, Lešany). Vo veku 31 rokov sa
stal velite¾om 31. �ažkej delostreleckej
brigády v Brezne, ktorá v roku 1958 zís-

kala titul najlepšej delostreleckej jednot-
ky v ÈS¼A. 

Ve¾ké úsilie venoval organizácii prípra-
vy mladých vojakov. Velil poddôstojníc-
kym školám v Dvoroch v okrese Karlove
Vary a Rokycanoch. Zakladal Školu dô-
stojníkov v zálohe raketometného delo-
strelectva v Liberci. Mimochodom, rake-
tomet predvádzal aj etiópskemu cisárovi
Hajle-Selasiemu (1893 – 1975) a irán-
skemu šachovi Rezá Pahlavímu (1919 –
1980). Bol zástupcom velite¾a delostre-
leckých uèilíš� v Hraniciach na Morave a
v Liptovskom Mikuláši, ktorému v rokoch
1967 – 1973 aj velil.

Priebežne si zvyšoval svoju odbor-
nos�. Akademický kurz pre vyšších velite-
¾ov absolvoval na Vojenskej akadémii An-
tonína Zápotockého v Brne v r. 1967,

Vyšší akademický kurz pri Vojenskej poli-
tickej akadémii v Moskve v r. 1969 a Vyš-
ší akademický kurz pri Vojenskej akadé-
mii generálneho štábu ozbrojených síl
ZSSR v Moskve v r. 1975.

Zaslúžil sa o budovanie a rozvoj slo-
venského vojenského školstva, osobitne
Vysokej vojenskej technickej školy v Lip-
tovskom Mikuláši, ktorej bol od 1. sep-
tembra 1973 do 9. februára 1987 náèel-
níkom (rektorom). 

Škola pod jeho velením získavala na
kvalite. V prvom rade zabezpeèil prílev vy-
soko kvalifikovaných vedecko-pedagogic-
kých pracovníkov a èoskoro i zriadenie
vlastných školiacich pracovísk na ich prí-
pravu. Pre potreby priemyslu presadil na
vojenskej škole aj štúdium civilného sme-
ru. Krátko po vzniku školy sa mu podarilo
zabezpeèi� vybudovanie nového vysoko-
školského areálu, ktorý sa stal pýchou ar-
mády, Slovenska i mesta. Svojim vplyvom
dosiahol aj pres�ahovanie Vojenského
výskumného ústavu elektrotechnického
z Prahy do Liptovského Mikuláša, o ktoré-
ho rozvoj ako mesta sa tiež výrazne za-
slúžil.

Po dovàšení šes�desiatich rokov v ro-
ku 1987 požiadal o uvo¾nenie z funkcií
a odišiel do výslužby. 

Treba spomenú�, že poèas svojej ak-
tívnej služby zastával rad významných ve-
rejných a spoloèenských funkcií.

V rokoch 1971 – 1990 bol poslan-
com Federálneho zhromaždenia. Vo vo¾-
bách roku 1971 zasadol do slovenskej
èasti Snemovne národov (volebný obvod
è. 113 - Liptovský Mikuláš, Stredoslove-
nský kraj). Mandát v tom istom obvode
obhájil aj vo vo¾bách rokoch 1976, 1981

a 1986. Vo Federálnom zhromaždení zo-
trval do konca funkèného obdobia, teda
do volieb v roku 1990. 

V rokoch 1987 – 1990 zastával funk-
ciu  predsedu slovenského ústredného
výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou
(ZVÄZARM).

Dostal rad vysokých domácich aj za-
hranièných ocenení (hlavné uvádzame na
ved¾ajšej strane). K ním najnovšie pribud-
la Cena  mesta Vrbové.

Vojenská akadémia v Liptovskom Mi-
kuláši na návrh vedeckej rady fakulty za-
bezpeèenia velenia mu 11. septembra
1998 udelila akademický titul „doktor ho-
noris causa“. Titul získal za významný prí-
nos k rozvoju vojenského školstva regió-
nu Liptova a za zásluhy o rozvoj Vojenskej
akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Jeho najväèšou zá¾ubou bolo vèeláre-
nie, ktorému mal na dôchodku možnos�
venova� viac èasu. 

Aj v pokroèilom veku sa živo zaujíma
o dianie v spoloènosti, najmä v ozbroje-
ných silách, ale najviac vo vojenskom
školstve, ktoré zostalo jeho srdcovou zá-
ležitos�ou.

Dvojstranu pripravili ¼B, PK

Slovenský generál Vrbovèan
Na tieto dni pripadá nevšedné životné jubileum vrbovského rodáka ge-

nerálporuèíka vo výslužbe Dr. h. c. Ing. Antona Muržica, ktorý sa význam-
ným spôsobom zaslúžil o rozvoj slovenského vojenského vysokého školstva.
To je vhodný dôvod na to, aby sme si aspoò struène pripomenuli jeho curri-
culum vitae. Pre Vrbové je osobitne vzácny i tým, že spolu s Móricom Be-
òovským (1746 – 1786) a Jozefom Oèkaiom (1739 – 1805) patrí do trojice
generálov, ktorí uzreli svetlo sveta v našom mesteèku.
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Vyznamenania genpor. Dr. h. c. Ing. Antona Muržica
Udelenie Vyznamenanie Štát

1956 Medaila Za zásluhy o obranu vlasti Česko-Slovensko

1956 Medaila za službu vlasti Česko-Slovensko

1963 Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu Česko-Slovensko

1969 Rad červenej hviezdy Česko-Slovensko

1970 Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani - 2. stupeň (strieborná medaila) Česko-Slovensko

1974 Pamätná medaila k 30. výročiu národno oslobodeneckého boja nášho ľudu
a oslobodenia Česko-Slovenska Sovietskou armádou

Česko-Slovensko

1975 Medaila 30 rokov Zboru národnej bezpečnosti Česko-Slovensko

1976 Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu Česko-Slovensko

1979 Jubilejná medaila 60 rokov ozbrojených síl ZSSR Zväz sovietskych socialistických republík

1980 Rad červenej zástavy Česko-Slovensko

1 982 Medaila Za upevňovanie bojového priateľstva Zväz sovietskych socialistických republík

1985 Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani Bulharsko

1986 Rad práce Česko-Slovensko

1986 Bojový rad Za službu ľudu a vlasti, strieborný stupeň Nemecká demokratická republika

1986 Medaila 30. výročia Revolučných ozbrojených síl Kuba

1988 Medaila Za zásluhy o ČSĽA - 1. stupeň Česko-Slovensko

1988 Jubilejná medaila 70 rokov ozbrojených síl ZSSR Zväz sovietskych socialistických republík

10. 12. 2007 Medaila Za rozvoj Akadémie ozbrojených síl Slovensko

Anton Muržic 90-roèný

Postup Antona Muržica
v dôstojníckych

hodnostiach
Povýšenie Vek Hodnosť

17. 8. 1947 21  poručík
1. 10. 1950 24  nadporučík
1. 5. 1951 25  kapitán

17. 10. 1952 26  štábny kapitán
24. 6. 1953 27  major
1. 7. 1957 31  podplukovník

1. 10. 1967 41  plukovník
1. 10. 1973 47  generálmajor
1. 5. 1983 57  generálporučík
1. 5. 1990 64  záloha

Rektor Akadémie ozbrojených síl
gen. Milana R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši zvolal pri príležitosti významné-
ho životného jubilea genpor. v. v. Dr.
h. c. Ing. Antona Muržica, významnej
osobnosti vojenského vysokého školst-
va, na 3. júna t. r. slávnostné zhromaž-
denie venované jubilantovi, ktorý bol  
zakladate¾om a prvým náèelníkom pred-
chodkyne liptovskomikulášskej akadé-
mie - Vysokej vojenskej technickej ško-
ly.
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Milí èitatelia Hlasu Vrbového, po dlhej od-
mlke sa vám opä� prihovárame prostredníct-
vom Mládežníckeho listu Parlamentu mladých
mesta Vrbové. Od februára sa nám podarilo
zorganizova� viacero úspešných aktivít a ïalšie
pripravujeme o ktorých by sme vás chceli infor-
mova�. Prajeme vám príjemné èítanie.

Èlenovia PMMV

ATRAKTÍVNE LETNÉ
TÁBORY PRE VŠETKÝCH

I keï je do letných prázdnin ïaleko, èleno-
via Parlamentu mladých mesta Vrbové už teraz
pripravujú pre deti denné i pobytové tábory
v spolupráci s partnerskými organizáciami
z Èeskej republiky a Nemecka.

V tradiènej letnej ponuke ani pre tento rok
nechýba tábor s názvom Tajomstvo šikmej ve-
že, ktorý mládežníci organizujú už piaty rok.
„Pre väèší záujem a spoznávanie Slovenska
vlakom sme vymysleli i denný tábor s názvom
Vlakom po Slovensku. Deti zaujíma i pátranie
èi h¾adanie pokladu, preto prázdniny ukonèíme
táborom Vrbovskí pátraèi,“ uviedol  predseda
mládežníckeho parlamentu Dušan Sabo.

Všetci animátori absolvovali minulý mesiac
akreditované školenia ministerstva školstva,
ktoré sa uskutoènilo s podporou projektu Rady
mládeže Trnavského kraja. Splnili teoretickú i
praktickú skúšku a odniesli si certifikát hlavné-
ho èi oddielového vedúceho. V prípade ak by

ste mali záujem o denný, èi pobytový staèí mlá-
dežníkov kontaktova�:
e-mailom pmmvrbove@gmail.com,
alebo telefonicky 0915 520 951.

Viera DUSÍKOVÁ

ÚSPEŠNÉ VRBOVSKÉ
BUBLINKOVANIE

Parlament mladých mesta Vrbové v piatok
15. apríla usporiadal akciu pre malých i ve¾-
kých pod názvom „Bublinkománia - Vrbovské
bublinkovanie“. Sprievod detí a rodièov spojený
 s fúkaním bublín sa zaèal na Námestí slobody
pod šikmou vežou v podveèer o sedemnástej
hodine. 

Pred zaèiatkom podujatia sa konala regis-
trácia najmenších, ktorí dostali tombolové líst-
ky, ktoré po skonèení sprievodu boli losované
a úèastníci odmenení vecnými cenami Parla-
mentu mladých. Detí zapojených do akcie a
žrebovania bolo cez 60. Celková úèas� ¾udí zú-
èastnených na prvom roèníku „Bublinkománie“
sa odhaduje cez 130. Poèas celého pochodu
panovala dobrá nálada a veselá atmosféra.
Trasa pochodu viedla od Námestia slobody,
ktorú viedol predseda Parlamentu mladých Du-
šan Sabo, cez Ulicu M. A. Beòovského. Sa-
motné zavàšenie programu sa konalo v kúrii
Mórica Beòovského, kde sa uskutoènilo žrebo-
vanie cien pre najmenších. „Cie¾om udalosti
bolo oživi� mesto, zabavi� deti a privíta� jar vo

ve¾kom štýle. Pod¾a slov organizátorov možno
tvrdi�, že akcia bola úspešná, keïže odozvy
zúèastnených boli pozitívne a hlavná úloha  
„oživenia“  mesta a vyplnenia vo¾ného èasu
našich detí bola splnená“ tvrdí èlenka Parla-
mentu mladých mesta Vrbové, Kristína Lukáèi-
ková.

Takéto pochody na privítanie jari èi osláve-
nie 1. apríla sú známe najmä vo väèších mes-
tách, a to v uliciach Brna, Bratislavy èi v Am-
sterdame a Vrbové sa k ním pridalo. Akcie ne-
sú rôzne názvy ako Bublinkový pochod, bublifu-
king èi bubble blowing.

Kristína LUKÁÈIKOVÁ

HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT
V TESCO PIEŠ�ANY

Podarilo sa nám postúpi� do užšieho kola
v grantovom programe Nadácie Tesco – Vy roz-
hodujete, my pomáhame a uchádzame sa o fi-
nanèný grant v hodnote 1300 €, ktorý bude po-
užitý na skrášlenie klubu Parlamentu mladých,
ktorý sa nachádza v Dome kultúry a na kultúr-
ne a športové podujatia pre deti a mládež
z nášho mesta (Rozprávkový Èerenec, Stretni-
me sa všetci spolu…) taktiež v rámci projektu
chceme osadi� aj nové smetné nádoby, èi roz-
právkové lavièky na verejných priestranstvách.
Toto všetko a ešte viac však budeme môc� us-
kutoèni� len s vašou pomocou. Pri každom ná-
kupe do 7. júna 2016 dostanete pri pokladnici
v hypermarkete Tesco Pieš�any žetón, ktorý po-
tom musíte vhodi� do boxu urèenému nášmu
projektu Parlamentu mladých. Chcete sa zapo-
ji� do sú�aže o vecné ceny? Staèí ak sa pri bo-
xe odfotíte ako vhadzujete žetón a fotku nám
zašlete na e-mail pmmvrbove@gmail.com.

Dušan SABO

Obsah èlánkov garantuje
Parlament mladých mesta Vrbové

Ruèná výroba papiera 
V neïalekej obci  Prietrž sa nachádza malá firma Petrus papier,

s. r. o, kde sa ruène vyrába papier. My žiaci piatej a šiestej triedy ZŠ
sme tam boli na exkurzii.

Pri výrobe papiera sa nepoužíva drevo, ale hlavná surovina je
bavlna a voda! Do papiera sa môžu prida� aj èerstvo natrhané kvety
(púpavu, sedmikrásky, mätu, fialky...).  Pre mòa to bolo zaujímavé.

Každý hárok papiera môže by� vyrobený s vodoznakom nášho
štátu alebo firmy. Táto papiernièka vyrába papier aj pre nášho pána
prezidenta.

Papiernièka sa skladá z troch miestností. V prvej sa vyrába pa-
pier. V druhej nám rozprávali zaujímavosti o papieri a tiež sa tam na-
chádzali ukážky rôznych strojov. V tej tretej miestnosti, v podkroví  
majú sušiareò papiera, kde sme sa neboli pozrie�. 

Na konci ukážky o výrobe  papiera sme si mohli vyrobi�  vlastný
papier.  Po dvoch dòoch, teda po vysušení  zaslali vlastný papier do
školy, každému žiakovi, èo si to vyskúšal.

Na exkurzii s nami bola pani uèite¾ka: Mgr. Andrea Cepková,
PaedDr. Alexandra  Majerníková a pán uèite¾ Mgr. Ján Bosák.

Jakub LEO, žiak ZŠ

Zamedzi� šírenie buriny 
Mesto Vrbové, útvar výstavby, ÚR a ŽP upozoròuje obèanov, ale
i spoloènosti podnikajúce na území Vrbového na dôsledné dodr-
žiavanie ustanovenia § 3, ods. 1 písm. a) a b) zák. è. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene
zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneèis�ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení (ïalej len „zákon“), ktorý ukladá
vlastníkom po¾nohospodárskej pôdy alebo nájomcom alebo správ-
com po¾nohospodárskej pôdy povinnos� predchádza� výskytu a ší-
reniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Keïže sa obèania s�ažujú na zaburinené niektoré pozemky a
zvýšenú mož- nos� šírenia buriny, a tým i rôznych hlodavcov, upozor-
òujeme vás na pravidelné kosenie a udržiavanie zatrávnených plôch
v takom stave, aby ste neporušovali § 3 ods. 1, písm. a) a b) záko-
na tým, že nezabezpeèíte základnú starostlivos� o po¾nohospodár-
sku pôdu alebo spôsobíte jej poškodenie, èím sa dopúš�ate  pries-
tupku pod¾a § 25 ods. 1 písm. b) zákona a možno vám uloži� poku-
tu pod¾a § 25 ods. 2 zákona do 330 €.

Útvar výstavby, ÚR a ŽP Mestského úradu VrbovéVystúpenie tanečného odboru
CZUŠ Vrbové 

streda 10. júna, kinosála Domu kultúry vo Vrbovom

9.30 a 10.45 hod. organizované vystúpenie pre školy

17.00 hod. vystúpenie pre verejnos�

Buzalkova Trnava 2016 
utorok 7. júna 

10.00 h sv. omša,  po sv. omši slávnostné vyhodnotenie
6. roèníka sú�aže škôl Trnavskej arcidiecézy

Srdeène Vás pozývame!
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V týchto dòoch si pripomíname neslávne výroèie Holocaustu,
výkrièníka v dejinách ¾udstva. Keï èlovek èloveku sa stal vlkom,
sused zradil suseda, kamarát kamaráta s vidinou osobného
prospechu získania cudzieho majetku... Vytratila sa ¾udskos� a
spolupatriènos�, vyburcovaná nenávis� voèi druhým etnikám a
tým, ktorí zdie¾ali iný názor vyústila až k úplnej likvidácii náro-
dov.

Je to bolestné obdobie, ktoré postihlo nieko¾ko generácii.
A preto nikdy viac holocaust, nikdy viac nenávis� k svojmu blíž-
nemu.

Je potrebné stále to pripomína�, aby ¾udstvo „nezvlèelo“. Je
potrebné pripomína� toto neslávne obdobie ïa¾ším generáciám-
.“ Èlovek, zastav sa na chví¾ku a porozmýš¾aj“. Obe� sa vždy ne-
jaká nájde... Raz sa òou môžeš sta� ty sám.

V týchto dòoch navštívila mesto Vrbové 45 èlenná skupina
preživších prenasledovanie aj so svojimi potomkami. Navštívili
mnoho miest a obcí Slovenska, Moravy a Èiech. Kládli kamien-
ky ako symbol nesmrte¾nosti na hroby židovských cintorínov,
mnohých z nich už schátralých a zvetraných náhrobných kame-
òov, pri ktorých už dávno nikto nepostál a neriekol tichú modlit-
bu. Nemal kto, ich duše zostali v koncentraèných táboroch a
z torza preživších mnohí emigrovali do cudziny. Pomodlili sa
v staruèkých schátralých synagógach, ktoré cestou objavili. Aj
v našej vrbovskej, opustenej, schátralej zneli žalostné tóny mod-
litby, spomienok, ktoré stále bolia.

Medzi úèastníkmi tejto ve¾kej skupiny boli niektoré známe
osobnosti vrbovských rodákov. Rodiny Herzogovcov, Wernerov-
cov a uznávaných rabínov z celého sveta. Boli medzi nimi aj
mladí potomkovia generácii, preživších Holocaust. Ich staruèkí
prarodièia ich oboznámili s miestami, kde vyrastali, kde sa hrá-
vali, kde sa niektorí ukrývali a vïaka dobrosrdeèným susedom

prežili. Ve¾mi emotívne boli niektoré momenty, keï staršia pani,
ktorá sa ako jedna z mála vrátila ako torzo z getta spoznala svoj
rodný dom a s láskavým dovolením terajších majite¾ov vstúpila
do spomienok na rodièov a jej detstva.

Úprimná vïaka patrí predstavenstvu mesta Vrbové. Predo-
všetkým p. primátorke Dott. Mgr. Eme Maggiovej, vedúcemu
Útvaru kultúry PhDr. ¼. Bosákovi a PaedDr. P. Kýškovi za dôstoj-
né prijatie predstavite¾ov delegácie svetového židovského kong-
resu. Ich stretnutie a rozhovory sa niesli v duchu vzájomnej tole-
rancie a porozumenia. 

V neposlednom rade úprimná vïaka patrí tým obyvate¾om
Vrbového a okolia, ktorí napriek vystaveniu sa nebezpeèenstvu
pomohli a zachránili životy svojich židovských spoluobèanov.

„Keï zachrániš jeden ¾udský život, zachrániš celé ¾udstvo.“
Máj 2016.

Mgr. Eva JUSTOVÁ

Nikdy viac holocaust, nikdy viac nenávis�

Vážení rodièia, žiaci, študenti, dospelí...

Zaèína: 1 septembra 2016
 

Služby: douèovanie, príprava na maturitné skúšky,
konverzácie

Business English, Larx English

Kontakt: 0917 065 295
P-No 1683/2016

1. Súkromná trieda
anglického jazyka vo Vrbovom...
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Futbal IV. liga SZ 
27. kolo 
Neš�astná prehra na domácej pôde. 

MFK Vrbové – ŠK Slovan Šimonovany-
Partizáske 3:4 (2:3)   

Zaèiatok patril domácim, v prvej dvadsa�
minútovke získali s¾ubný náskok, viedli 2:0,
keï prvý gól dal v 13. min. Erik Spál z uhla  
asi 25 m strelou padáèkom do siete, druhý  
Igor Zelenay po peknej prihrávke od Šimora.
Medzi gólmi sa dostali do šance hostia, za-
chránil brankár za cenu rohu. Potom prišli  
šance pre hosti. V 29. min. v malom vápne
na center najvyššie vyskoèil  Halás a znížil
stav na 2:1. Domáci akoby prestali hra� a do-
volili hos�om vyrovna� v 35. min. znova hlavou
tiež po centrovanej lopte tento krát vyskoèil
Oršula a bolo 2:2. Do polèasu to nebolo všet-
ko, lebo hostia gólom do šatne v poslednej
minúte  získali vedenie, zas hlavou Balaška.
Po zmene strán domáci vsadili všetko na útok
a v 54. min. po peknom vysunutí do behu od
Sumera, Strecký vyrovnal na 3:3. O dve minú-
ty znova Strecký mohol da� gól, jeho ïaleko-
nosnú strelu  brankár hostí vyrazil na roh. Aj
ïalšie minúty patrili domácim, vytvárali si  
šance, ale golman hostí bol neprekonate¾ný.
Domáci Sumer 2 x bol neúspešný. Gól nepa-
dol ani po hlavièke od Zelenaya z pätky a o
dve minúty tiež hlavou z 10 m T. Gažík, lopty
išli nad bránku, potom prišli dve šance znova
Sumer, ale brankár aj obranca zachránili. Aj
tento krát platilo nedáš, dostaneš. Z protiúto-
ku hosti po ¾avej strane sa dostal k lopte
Chrenko a zabezpeèil hos�om ví�azstvo v 82.
min. Do konca zápasu sa hostia ubránili tlaku
domácich a vezú si domov plný bodový zisk.
Zostava MFK:  Amcha - Ïuraèka, Andrísek,
Vlado, Strecký, Šimor (87. Michálek), T. Ga-
žík, Majgot (62. Kurinec), Sumer, E. Spál, I.
Zelenay. Tréner S. Petényi.

Dorast  III. liga
SD Nové Mesto n/V. - CFM JA Vrbové

5:1, gól dal Straka
MD Nové Mesto n/V. - CFM JA Vrbové 2:9

góly Dékaò 4, Košinár 3, Buèenec a Heèko. 
SD Surany - CFM JA Vrbové 2:0
MD Šurany - CFM JA Vrbové 1:1, gól dal

Ilenèík

Žiaci II. liga SŽ 
CFM JA Trebatice - PFK Pieš�any 1:0, gól

dal Majkut.
MŽ CFM JA Trebatice - PFK Pieš�any 6:0.

góly: Dadík 4, Gál a Nguyen. 
SŽ Loko. Trnava - CFM JA Trebatice 2:3,

góly: Varga, Blaško a Majkut.
MŽ Loko. Trnava - CFM JA Trebatice 1:0. 

PETER SEDLÁÈEK

ZO ŠPORTU

Vbovčan má striebro
V Pieš�anoch sa uskutoènil už 34. roèník medzinárodnej veslárskej regaty O po-

hár SNP. Prihlásené boli lode zo Slovenska, Èeska, Maïarska, Rakúska, ale aj
Francúzska. V konkurencii klubov VK Såòava Pieš�any ve¾mi dobre bodoval.

 Striebornú medailu v dorasteneckej kategórii získala párová štvorveslica doras-
tencov v zložení Pavol Taraba, Martin Spanakis, Filip Huba a Matúš Drlièka.

Srdeèná gratulácia!
-ib-

Ïalší zaujímavý turnaj
Èlovek by neveril ko¾ko emócií prinesie turnaj v takej „pokojnej“ hre ako je „Èlo-

veèe, nehnevaj sa“.
Na turnaji, ktorý sa konal dòa 14. mája v pohostinstve BAJ zápolilo 14 hráèov.

Dva hracie stoly po štyroch hráèoch a dva po troch rozhodlo o zložení semifinále na
dvoch štvorèlenných stoloch. A ten najdôležitejší, finálový stôl, obsadili štyria najle-
pší. Ako prvý dostal do domèeka všetky figúrky ví�az turnaja Miloš Burzík. Ako druhý
Michal Košinár. A o tretie miesto zviedli dramatický súboj Peter Miklík a Štefan Ko-
šinár, ktorému sa nakoniec podarilo vybojova� tretie miesto.Cenu útechy, pre toho
koho vyradili tieto nevyspytate¾né figúrky ako prvého, dostal Branislav Berecz. Na
turnaji nechýbali dramatické situácie, ve¾ké obraty, povzbudzovanie, obèerstvenie a
hlavne „kopec“ zábavy. Za to treba poïakova� všetkým úèastníkom, ale aj tým ktorí
toto ïalšie pekné podujatie podporili: rodina Brandejsová - BAJ, Kvety Gabika - Mi-
roslava Košinárová, pani primátorka mesta Vrbové pani Dott. Mgr. Ema Maggiová,
ktorá turnaj aj osobne navštívila. A samozrejme, organizátor turnaja Štefan Košinár.

Už teraz sa tešíme na ïalšie podobné akcie.
PP


