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Na počesť generála Muržica
           V deň 90. narodenín vrbovského rodáka genpor. Dr. h. c. Ing. Antona Muržica sa v Liptovskom Miku-
láši  uskutočnila slávnosť  na jeho počesť.  Medzi  hosťami  nechýbala  ani  primátorka  mesta  Vrbové Dott. 
Mgr.  Ema Maggiová.  K srdečným  gratuláciám v mene svojom a v mene  oslávencových  spolurodákov pri-
dala  aj mestské ocenenie - Cenu mesta Vrbové. Snímka zachytáva jubilanta pri jej preberaní. Viac o podu-
jatí píšeme na stranách 11 a 12.                                                                                                  -rb-, foto -hg-
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Vrbovskí hasièi v Lešti
V dòoch 27. – 28. mája sa sedem èlenov DHZ Vrbové spolu s ïalší-

mi piatimi DHZ-kami z okresov Pieš�any a Hlohovec zúèastnilo cvièenia
vo Výcvikovom centre HaZZ Leš�. Intenzívny dvojdòový výcvik bol zame-
raný na vyh¾adávanie osôb v zadymenom priestore bez použitia termoka-
mery, likvidáciu požiaru automobilu, poskytnutie prvej pomoci pri rôznych
typoch úrazu, požiar výškovej budovy, likvidáciu požiaru s vyh¾adávaním
osôb v ruinách a poskytnutie prvej pomoci, prièom námetom cvièenia
bol pád vrtu¾níka do obytnej budovy s následným požiarom. Posledným
cvièením bol rozsiahly požiar budovy, kedy bola voda na požiarovisko do-
pravovaná kyvadlovou dopravou cisternami a bolo zriadené èerpacie sta-
novisko z vodného zdroja. Všetky cvièenia boli vykonávané pod doh¾a-
dom skúsených inštruktorov HaZZ na trenažéroch/budovách, ktoré  po-
skytovali reálne situácie poèas ostrých zásahov. Väèšina cvièení vyžado-
vala použitie dýchacích prístrojov. Všetci zúèastnení hasièi naèerpali ve¾-
mi cenné vedomosti, skúsenosti a zruènosti, ktorými budú môc� svoje
èinnosti vykonáva� ešte efektívnejšie.              FG, foto: Milan DERMEK

„Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi
v každom z nás. Vaše rozhodnutie daro-
va� krv môže rozhodnú� aj o osude iného
èloveka a zachráni� mu tým to najvzácnej-
šie èo èlovek má – jeho život. Sme tu pre
vás, aby sme váš š¾achetný a krásny  èin
pomohli uskutoèni�. Urobíme maximum
pre to, aby ste sa u nás cítili dobre a po
odbere krvi ste si mohli s pokojom a ra-
dos�ou v srdci poveda� – áno aj ja som
pomohol, áno aj ja som zachránil ïalší
¾udský život! Ïakujeme Vám drahí darco-
via!“ Tak takýmito krásnymi slovami priví-
tala predsedníèka MsSÈK Vrbové pani
Vierka SABOVÁ  všetkých  úèastníkov
krásnej jarnej akcie darovania krvi, ktorý
sa uskutoènil už po 3. krát v Dome kultú-
ry vo Vrbovom pod príznaèným názvom
„Jarná kvapka krvi vo Vrbovom 2016“ za
obetavej èinnosti èlenov MsSÈK Vrbové a
zdravotníckeho personálu z  NTS SR v Tr-
nave.

Tohtoroènej akcie darovania krvi vo
Vrbovom sa zúèastnilo spolu 31 bezprís-
pevkových darcov krvi, z toho 5 prvodar-
cov, 10 žien, 21 mužov a rekordérom po-

dujatia bol pán Martin Pollák z Podolia,
ktorý daroval vzácnu tekutinu už po 75. x!
Gratulujeme a ïakujeme všetkým! 

Organizovanie darovania krvi vo Vrbo-
vom sa už stáva jednou z pravidelných
èinností MsSÈK Vrbové, ktoré  zastrešuje
hematologicko – transfúzne oddelenie  
NTS SR  v Trnave. Našou  úlohou je ne-
ustále oslovova� a vychováva� budúcich
darcov krvi, organizova� odbery krvi a o-
ceòova� ich za mnohonásobné darovanie
krvi ako aj oceòovanie prvodarcov bez-
príspevkového darovania najvzácnejšej
tekutiny na svete – ¾udskej
krvi.

Ešte raz ve¾ká vïaka
všetkým chrabrým ¾uïom a
hrdinom, ktorí túto krásnu
akciu  poctili svojou prí-
tomnos�ou a bezpríspev-
kovým darovaním vzácnej
tekutiny – krvi! Ve¾ká vïa-
ka!

 Nieèo o krvi:
¼udská krv je nenahra-

dite¾ná. Každá zložka krvi

má svoju osobitnú úlohu: èervené krvinky
prenášajú kyslík z p¾úc do celého tela,
krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich
najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysli-
te¾né pre obranyschopnos� organizmu.
Biele krvinky chránia èloveka pred infek-
ciou a ochoreniami, krvné doštièky zasa
pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi
sa získavajú rozlièné prípravky, ktoré sa
používajú na lieèbu viacerých ochorení.
Z krvi jedného darcu možno vyrobi� lieky
pre viac pacientov. Spracovaním krvnej
plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré
sa nedajú nahradi�. ¼udia s poruchou
zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré
z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Text a foto: Miroslav HALAMA,
 èlen VV MsSÈK Vrbové

JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2016
V utorok 24. mája od 8.00 do 12.00 hodiny sa vo Vrbovom uskutoènila už po 3.

krát prekrásna akcia s cie¾om pomáha� ¾uïom, ktorí to potrebujú, ¾uïom, ktorí potre-
bujú najvzácnejšiu tekutinu na svete – ¾udskú krv. Uskutoènil sa bezpríspevkový od-
ber krvi pod názvom „JARNÁ KVAPKA KRVI VO VRBOVOM 2016“.

Ïalší úspech
mladých hasièov

Náš hasièský dorast  sa opä� predstavili na sú�aži mladých
hasièov. Tentoraz to bola Územná sú�až „hry Plameò” okresov
Pieš�any a Hlohovec, ktorá sa konala v sobotu 4. júna v Madu-
niciach. Zmiešané družstvo našich mladých hasièov predviedlo
svoje schopnosti v štafetovom behu 8x50 m s prekážkami a
v požiarnom útoku s vodou. Družstvo v zložení Kristína Brezulo-
vá, Rebeka Dérová, Sára Hrnèiarová, Lea Mária Jaššová, Klára
Klieštiková, Ela Lackovièová, Simona Piknová, Jozef Brauner,
Lukáš Gerát a Matúš Juríèek bolo hodnotené v kategórii chlap-
cov. Po koneènom sèítaní èasov obsadilo so stratou necelých
troch desatín sekundy druhé miesto za ví�azným družstvom
z Dvorníkov. Ví�azi postúpili na krajskú sú�až „hry Plameò”, kto-
rá sa uskutoèní  25. júna 2016 vo Ve¾kých Kosto¾anoch.

FG
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OZNÁMENIE O DRAŽBE è. 1/2016
v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných dražbách v znení

neskorších predpisov

Miesto dražby: Penzión Kuklo, Námestie slobody 282/15, 922 03 Vrbové
Dátum dražby: 30. 6. 2016
Èas otvorenia dražby: 10.00 hod.
Èas otvorenia pre úèastníkov: 9.30 hod. 
Èas otvorenia dražby pre verejnos�: 9.50 hod.  
Oznaèenie dražby: prvá dražba 
Predmet dražby:
Nehnute¾nosti nachádzajúce sa v okrese: Pieš�any, obec: Vrbové, katastrálne územie:
Vrbové, zapísané v evidencii Okresného úradu Pieš�any, katastrálny odbor, a to konkrét-
ne:

–  Pozemok parc. è. 2542/1 parcela registra „C“ o výmere 941 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV è. 2979, k. ú. Vrbové, v spoluvlastníc-
kom podiele 1/16

–  Pozemok parc. è. 2542/15 parcela registra „C“ o výmere 1211 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria zapísaný na LV è. 2057, k. ú. Vrbové, v spoluvlastníc-
kom podiele 1/2

Najnižšie podanie: 6700,00 eur (slovom: šes�tisícsedemsto eur)    
JUDr. Nikoleta GALLOVÁ, dražobníèka 

Informácie: Mgr. Bc. Zuzana Praèková, tel. è.: 0904 922 041

Prerušenie distribúcie elektriny 
V mene spoloènosti Západoslovenská distribuèná, a. s., ako držite¾a povolenia na

prevádzkovanie distribuènej sústavy, pod¾a § 31 ods. 2. písm. t) zákona è. 251/2012
Z. z. o energetike v platnom znení informujeme verejnos�, že z dôvodu vykonávania pláno-
vanej práce na zariadeniach distribuènej sústavy, budú dòa 28. júna 2016 v èase od
07.45 hod. do 15.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

BOÈNÁ CESTA è. 10/D1, 10/D2, 12, 14, 16/ZA, 18, 2/D1, 2/D2, 4, 6, 6/VE, 8
HOŠTÁKY è. 1, 10, 12, 14, 16/VE, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 3/TS, 30, 32, 34,

36, 38, 40/D1, 40/D2, 41, 44, 46/D1, 46/D2, 48, 5, 6, 7, 7/VE
HRABINSKÁ è. 12, 12/VE
PRIEHRADNÁ è. 2, 2/BL, 2/OP, 2/PR, 4, 4/VE, 6
REKREAÈNÁ è. 1, 10, 1231, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26/BL, 3, 3/VE, 30, 32,

32/VE, 36, 38, 4, 4/BL, 4/GA, 6, 6/GA, 6/OP, 8, 8/GA, 8/PR, 87
ŠPORTOVÁ è. 3011/3
ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA è. 125, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72,

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/VS, 85, 87, 89, 90/D1, 90/D2, 90/D3,
91/VE, 93, 95, 95/VE, 97, 99

Ing. Miroslav HARNOŠ, vedúci správy energetických zariadení
Viera ŽABKOVÁ, technièka odstávok

Informácie oh¾adom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice
(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo
www.diportal.sk v èasti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Oznam
Mesto Vrbové, útvar výstavby, ÚR a ŽP upozoròuje obèanov ale i spoloènosti

podnikajúce na území Vrbového na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3,
ods. 1 písm. a) a b) zák. è. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po¾nohospo-
dárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole zneèis�ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ïalej len „zákon“), ktorý ukladá vlastníkom po¾no-
hospodárskej pôdy alebo nájomcom alebo správcom po¾nohospodárskej pôdy
povinnos� predchádza� výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Keïže sa obèania s�ažujú na niektoré zaburinené pozemky a zvýšenú mož-
nos� šírenia buriny a tým i rôznych hlodavcov, upozoròujeme vás na pravidelné
kosenie a udržiavanie zatrávnených plôch v takom stave, aby ste neporušovali
§ 3 ods. 1, písm. a) a b) zákona tým, že nezabezpeèíte základnú starostlivos�
o po¾nohospodársku pôdu alebo spôsobili jej poškodenie, èím sa dopúš�ate
priestupku pod¾a § 25 ods. 1 písm. b) zákona a možno vám uloži� pokutu pod¾a
§ 25 ods. 2 zákona do 330 €.

Útvar výstavby, ÚR a ŽP MsÚ Vrbové

Zhynul pod kolesami vlaku
1. júna v Pieš�anoch pri Sídlisku Adama Trajana dobrovo¾ne ukonèil svoj ži-

vot starší muž z Vrbového, keï skoèil pod vlak. Rušòovodiè ho síce spozoroval,
ale smrte¾nému zraneniu už nemohol zabráni�.

Vrbovčania zomrelí
v marci až máji 2016

Sr. Cecília Zdenka NEJEDLÍKOVÁ
† 12. 3. Vrbové 91-ročná

Martin NEMEC
† 13. 4. Drahovce 39-ročný

Pavol PUVÁK
† 25. 4. Vrbové 66-ročný

Helena HESKOVÁ, rodená Dršková
† 29. 4. Piešťany 87-ročná

Oľga DUNAJČÍKOVÁ, rodená Ryšavá
† 1. 5. Piešťany 85-ročná

Anton BRUCHÁČ
† 4. 5. Vrbové 70-ročný

Kamil KOZÁRIK
† 10. 5. Piešťany 68-ročný

Marián NOVOTA
† 14. 5. Piešťany 54-ročný

Anna SZEKÉLYOVÁ, rodená Danišková
† 23. 5. Vrbové 66-ročná

Sr. Jozefa Štefánia FANDLOVÁ
† 30. 5. Vrbové 93-ročná

Ján BOOR
† 30. 5. Handlová 80-ročný

Česť ich pamiatke!

Boles�ou unavený tíško si zaspal,
Zanechal si všetkých èo si mal rád.
Na hrobe kytica, kahanec svieti 
spomienka manželky, 
vnúèat a Tvojich detí.

 Dòa 18. júna uplynie 20 rokov od
smrti nášho milovaného otca, dedka a pra-
dedka

Jána SVITKU.
Za tichú spomienku ïakuje manželka

Alena a synovia s rodinami a sestra Anka
s rodinou

P-No 320/16

Kto žije v našich srdciach,
nezomiera.

 Dòa 20. júna si pripo-
menieme nedožité 60. naro-
deniny môjho manžela, otca
a starého otca

Viliama BERNÁTA.
Kto ste ho poznali, venujte

mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka

Milada, synovia Viliam a Peter s rodinou
P-No 2013/16

Ïakujeme všetkým príbuzným, priate¾om
a známym, ktorí sa dòa 3. júna prišli rozlú-
èi� s našim otcom 

Mgr. Jánom BOOROM
na jeho poslednej ceste. Zároveò ïakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Dcéry Soòa a Katka s rodinami
1765/16
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Systém nakladania
s komunálnymi odpadmi v meste

Vrbové od 1. júla 2016

Papier
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy a rodinné domy, ako aj formou školské-
ho zberu. 

Druh nádoby: modré plastové 1100 litrové kontajnery. 
Zbiera sa: noviny, èasopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,

lepenka, papierové škatule, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, poh¾adnice, baliaci
papier... 

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky), vos-
kovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne zneèistený, èi mastný papier, kopírovací
papier...

Plasty
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy a 1 x za 6 týždòov pre rodinné domy.

Druh nádoby: žlté plastové 1100 l kontajnery pre bytové domy a 120 l vrecia pre ro-
dinné domy. 

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, f¾aše od nápojov, kozmetických a èistiacich prípravkov,
prepravky fliaš, tégliky od jogurtov hraèky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné
plastové nádobky... 

Nezbiera sa: obaly zneèistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované mate-
riály, hrubo zneèistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Sklo
Interval vývozu: 1 x za 4 týždne pre bytové domy a rodinné domy, ako aj formou školské-
ho zberu.

Druh nádoby: zelené plastové 1100 litrové kontajnery. 
Zbiera sa: sklenené f¾aše, okná, poháre a iné sklenené nádoby. 

Nezbiera sa: zneèistené sklenené f¾aše a nádoby, sklá vystužené drôtom... 

Kovy a kovové obaly
Interval vývozu: 4 x za rok pre bytové domy aj rodinné domy. 

Druh nádoby: èervené plastové 1100 litrové kontajnery. 
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov... 

Nezbiera sa: zneèistené kovy a kovové obaly...  

Tetrapaky príp. ostatné viacvrstvové kombinované
materiály

Interval vývozu: 10 x za rok pre bytové domy aj rodinné domy. 
Druh nádoby: oranžové plastové 1100 litrové kontajnery. 
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované materiály, napr. s nápojov...

Nezbiera sa: zneèistené tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované materiály... 

Zmesový komunálny odpad 
Interval vývozu: 1 krát za týždeò pre bytové domy, aj rodinné domy.

Druh nádoby: èierne alebo zelené plastové 120 litrové nádoby a kovové 110 litrové
nádoby. 

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ïalej triedi�. 
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané uklada� akéko¾vek stavebné odpady a po-

dobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu,
nebezpeèné odpady, biologicky rozložite¾ný odpad, ako aj iné odpady.

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpadov – priebežne. 
Zber je samostatne spoplatnený.
Miesto zberu: zberný dvor. 
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady. 
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, od-

pady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, èi zložiek triedeného zberu odpadov.

Zber komunálneho a separovaného odpadu bude prebieha� pod¾a spracovaného
harmonogramu pre jednotlivé ulice, ktorý bude zverejnený po jeho vypracovaní v najbli-
žšom èísle HV. 

JUDr. Štefan KUBÍK, viceprimátor 

Konferencia
na Gymnáziu
J. B. Magina
Pre študentov Gymnázia J. B. Ma-

gina vo Vrbovom nebol tridsiaty máj
obyèajným vyuèovacím dòom. Konala
sa tu závereèná konferencia k projek-
tu Zvyšovania environmentálneho po-
vedomia žiakov v spolupráci s island-
skou školou Fjölbrautaskóli Vestur-
lands, sídliaca v krajine ohòa a ¾adu.
Projekt je financovaný z grantov EHP
prostredníctvom štipendijného progra-
mu EHP Slovensko a z rozpoètu Slo-
venskej republiky.

Do dnešného programu boli predovšet-
kým zainteresovaní žiaci vrbovského biling-
válneho gymnázia, ale nie úplne. Svojou ná-
vštevou nás poctil i islandský pedagóg, pán
Finnbogi Rornwaldsson, ktorý nám v kocke
predstavil svoju malebnú krajinu, aj s jej
históriou, kultúrou a tradíciami. Po struè-
nom úvode a príhovore nášho pána riadite-
¾a, PaedDr. Ing. Františka Glosa, PhD., šty-
ria vybraní èlenovia projektu Island nás obo-
známili s hlavným cie¾om, ktorým bolo zvý-
šenie environmentálneho povedomia žiakov
a verejnosti. Z tohto dôvodu boli pozvaní i
deviataci zo základnej školy vo Vrbovom aj
s pani riadite¾kou, Mgr. Vierou Rapantovou.
Poèas našej spolupráce sa konali rozlièné
workshopy a akcie s touto špecifickou te-
matikou ako napríklad sadenie mladých
stromèekov a výroba nábytku z paliet. S hr-
dos�ou môžeme skonštatova�, že všetky vy-
týèené body sa nám úspešne podarilo do-
siahnu�. K tomu sme mali príležitos� spoz-
na� nových ¾udí, ich mentalitu a získa� pria-
te¾ov na celuèký život. Po zavàšení konferen-
cie sme pre našich vážených hostí pripravili
drobné obèerstvenie, kde sme spoloène
diskutovali na predtým naèaté témy. 

Na záver nám už ostalo len jediné, a to
úprimne sa poïakova� pani profesorkám
Mgr. Andrea Michálkovej a Mgr. Zuzane Mo-
tyèkovej za zrealizovanie projektu Island. Za
to všetko vám patrí naša ve¾ká vïaka.

Bianka ŽÁKOVÁ, 3. BB

Oznam pre
obèanov

Mesto Vrbové oznamuje obèa-
nom, ktorí nemajú skolaudované ne-
hnute¾nosti: domy, garáže, zimné zá-
hrady a iné stavby, ktoré podliehajú
kolaudaènému konaniu, aby túto po-
vinnos� uskutoènili v priebehu jedné-
ho roka. 

Bez kolaudaèného rozhodnutia
nemožno stavbu riadne užíva�. Svoje
návrhy na vydanie kolaudaèného roz-
hodnutia môžu poda� na Mestskom
úrade vo Vrbovom, prípadne osobne
konzultova� svoje otázky na miest-
nom stavebnom úrade.
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„U svetobežníka Mórica
sa s energiou šetrí“

Predloženiu a schváleniu projektových žiadostí predchádzali
SWOT analýzy a energetické audity školy aj verejnej budovy.
Podnetná bola aj januárová úèas� na seminári „Na energiu
s rozumom“ v Pieš�anoch, kde študenti, pedagógovia a zástup-
ca samosprávy v rámci workshopov a diskusie prezentovali ná-
pady ako šetri� energiou a tým šetri� aj životné prostredie. 

Mesto Vrbové v predloženom projekte s názvom „U sveto-
bežníka Mórica sa s energiou šetrí“  získalo na realizáciu o-
patrení s cie¾om reálnych energetických úspor vo verejnej bu-
dove grant v hodnote 4000 EUR. Pôvodné vnútorné osvetle-
nie v celom objekte kúrie Mórica Beòovského bolo kompletne
zmodernizované na LED svietidlá s podporou projektu Na ener-
giu s rozumom, ktorého partnermi sú ZSE Energia, a. s.,
CEEV Živica a Nadácia Ekopolis. Za mesto Vrbové sa na prí-
prave a koordinácií projektu podie¾al Mgr. Matúš Opatovský. 

Výmenou pôvodných žiaroviek a neónových trubíc v svetel-
ných bodoch v celom objekte kúrie Mórica Beòovského vo Vrbo-
vom za LED žiarovky a LED trubice sme v realizovanom projekte
dosiahli viac ako 50 %-tné zníženie spotreby elektrickej energie,
a tak i celkové vylepšenie energetickej efektívnosti verejnej bu-
dovy. V miestnosti galérie kúrie, kde sa konávajú spoloèenské

akcie - besedy, bankety, vernisáže, výstavy bola svetelnos� pri
spomenutých podujatiach viac ako slabá. Preto sme sa v rámci
projektového zámeru rozhodli pokúsi� sa využi� možnos� svetel-
né body do tejto miestnosti doplni� a zvýši� svetelnos� v nej.
Dnes už môžeme konštatova� skutoènos�, že v rámci úspešnej
realizácie projektu bolo v galérií doplnených 10 bodových LED
svietidiel v závesnej lište, ktoré je možno pod¾a potreby presú-
va� v ko¾ajovom systéme stropu miestnosti. Realizátorom prác
bola na základe výsledku verejného obstarávania miestna firma
LELUX, s. r. o., Vrbové.  

Aktivity projektu spoèívali  nielen vo výmene pôvodných sve-
telných bodov za LED-ky a doplnení LED-iek, ale spoèívali aj vo
vzdelávaní  študentov gymnázia a žiakov základnej školy, pre
ktorých študenti gymnázia pripravili workshopy na stretnutiach
èlenov zapojených do projektov „Zelená škola“ a „Žiaci žia-
kom“, kde žiaci nie sú len pasívnymi poslucháèmi ale sa snažia
h¾ada� možnosti šetrenia energií. 

Spomeòme ešte hlavné kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
projektu – fakty, na základe ktorých môžeme skonštatova�, že
projekt bol po zrealizovaní úspešný.  

Medzi kvalitatívne výstupy projektu môžeme zaradi� zvýšenie
svetelnosti v celej verejnej budove a ove¾a dlhšiu životnos� sve-
telných zdrojov. LED svetelné zdroje sú plne ekologické, bez ob-
sahu �ažkých kovov a ortuti. Žiadne blikanie a vyžarovanie UV
žiarenia, LED svietidlá na konci svojej životnosti nebzuèia, len
znižujú úroveò svietenia. Pri výmene bola použitá neutrálna bie-
la farba svietidiel (4500K), èím sme zjednotili farebné spektrum
svietidiel. Znamená to, že miestnosti sú nasvietené v reálnych
farbách. 

Do kvantitatívnych výstupov zaraïme výraznú úsporu spotre-
by elektrickej energie, ktorá sa pri LED trubiciach pohybuje oko-
lo 50 % a pri LED žiarovkách až 80 %. Ïalším kvantitatívnym
výstupom je doplnenie 10 kusov bodových LED svietidiel na zá-
vesnej lište v galérií. 

V rámci projektovej modernizácie vnútorného osvetlenia boli
použité progresívne a energeticky efektívne svetelné zdroje èo
znamená, že jednotlivých miestnostiach kúrie Mórica Beòovské-
ho, kde sa konávajú spoloèenské a kultúrne podujatia ako za-
sadnutia Mestského zastupite¾stva, sobáše, uvítania do života,
šachové turnaje, koncerty žiakov CZUŠ, exkurzie, bankety, be-
sedy sa zvýši celkový komfort pobytu návštevníkov s nezaned-
bate¾nou úsporou spotreby elektrickej energie. O úspešnej rea-
lizácií projektu bude hostí objektu kúrie informova� aj pamätná
tabu¾ka s informáciou o projekte a vyznaèením poskytovate¾a
dotácie.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Mesto Vrbové a Gymnázium J. B. Magina Vrbové v u-
plynulých týždòoch uspeli so svojimi projektami energe-
tického vylepšenia svojej školy èi verejnej budovy. Obom
partnerským stranám sa podarilo vypracova� úspešný
projektový zámer.



Mesto pre deti

3. júna mesto Vrbové zorganizovalo pre vr-
bovské deti veľkú oslavu ich  medzinároné- 
ho dňa.  Dopoludňajšia časť sa uskutočnila 
na  mestskom  futbalovom  štadióne (na fo- 
tografii)  a popoludňajšia  pri  Dome kultúry. 
O programe  boli naši čitatelia vopred infor-
movaní.  Podrobnejšiu  správu  z podujatia  
prinesieme v budúcom čísle Hlasu prinesieme v budúcom čísle Hlasu Vrbové-
ho.                                          -rb-, foto: PK

Slávnostné otvorenie 2. júla 2016 
vo Vrbovom na Sídlisku 9. mája

Program 10.00 - 18.00 hod.
Aktívny program, hry, súťaže, vystúpenia osobností, 

občerstvenie, darčekové predmety pre deti

Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

v zmysle platnýchpredpisov
 pre prijímanie žiakov 

na štúdium na strednej škole 
uskutoční

v odbore 7902 J 00 – v odbore 7902 J 00 –  
gymnázium 

Prijímacia skúška bude  
zo slovenského jazyka  
a matematiky.

 
Prihlášky posielajte  

prostredníctvom výchovných poradcovprostredníctvom výchovných poradcov 
na adresu školy.  

 
Kontakt:  

Ing. Jana Filanová, Janette Petríková 
Tel. č. 033/7791495, 

gymvrbove@gymvrbove.sk 

2. kolo prijímacieho 
konania

dňa 21. júna 2016



Mesto Vrbové  a Únia žien organizujú 

 

Denné letné tábory 
                                                    p r e     š k o l o p o v i n n é    d e t i 

 

 

 

 

 

 

11. - 15. júla a 1. - 5. augusta 
           Nástup možný už od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte mesta, 

kde sa môžete aj záväzne prihlásiť u p. Beličkovej 

(bližšie informácie na tel. č.: 033/7350611) 

 

Cena denného detského tábora je len 30 eur 

na týždeň na jedno dieťa. 

Príspevok pokrýva obed, olovrant, pitný 

režim a didaktické pomôcky. 

V letných táboroch je zabezpečený 

kvalifikovaný pedagogický dozor 

s dlhoročnými skúsenosťami + zdrav. služba 
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Aký je význam vášho zariadenia?
Pokrok v zdravotnej vede priniesol aj predå-

ženie ¾udského života a tým sa predåžil aj vek
odchodu do dôchodku. Žena odchádzala do
dôchodku priemerne v 54 rokoch a mohla sa
o svojich rodièov, ktorí mali približne 75 rokov
postara�. Dnes sa odchádza do dôchodku
v 62 rokoch. Každý rok sa bude k tomuto pri-
dáva� a možno pôjdeme do dôchodku v šes�-
desiatpä�ke. Málokto si môže dovoli� zosta�
z práce doma bez mzdy, aby sa postaral o ro-
dièov. Áno, je pravda, kým sú seniori sebes-
taèní, zostávajú v domácom prostredí. Akonáh-
le sa ich zdravotný stav zhorší, je potrebná
zvýšená alebo intenzívna starostlivos�, v rodin-
nom kruhu nie je možné toto zabezpeèi�. Pro-
blém vidím úplne v inom. Hlavne vo ve¾mi níz-
kych dôchodkoch našich seniorov. V Rakúsku
si senior zo svojho dôchodku zaplatí dve opa-
trovate¾ky a v tom prípade zostáva v domácom
prostredí. U nás je problém, aby si senior zo
svojho dôchodku dokázal zaplati� úhradu v za-
riadení.

Aká je súèasná kapacita v týchto dvoch
objektoch, darí sa ju stále napåòa�?

Súèasná kapacita je 65 klientov. 15 miest
v domove sociálnych služieb a 50 v zariadení
pre seniorov. Napåòa� by sa darilo, ale v evi-
dencii žiadate¾ov je ve¾a ¾udí, ktorí si nedokážu
sociálnu službu zaplati� a preto im musia deti
dopláca�.

Vo¾né miesta sú obsadzované na základe
poradovníka alebo skôr klientmi s bezodklad-

nou odkázanos�ou, èo znamená vo väèšine
prípadov s ve¾mi �ažkými zdravotnými stav-
mi?

Budúcich klientov oslovujeme pod¾a evi-
dencie žiadate¾ov (poradovníka). S ve¾mi �až-
kým zdravotným stavom nemôžeme prija�
klientov, pretože sme zariadenie sociálnych
služieb, nie zdravotnícke zariadenie (nemôže-
me podáva� infúzie).

Úhrady za poskytované služby sú stano-
vené diferencovane pod¾a odkázanosti klien-
tov vzh¾adom na ich zdravotný stav, èi finan-
èného zabezpeèenia, alebo v pevnej èiastke
a v akej výške?

Úhrady za sociálnu službu sú v našom za-
riadení proti okolitým zariadeniam poddimen-
zované. Závisia od štandardu – èi sú v samo-
statnej izbe, v dvoj, troj, alebo štvorposte¾ovej
izbe. Ekonomicky oprávnené náklady na klien-
ta a mesiac boli za minulý rok 714,16 €. Prie-
merná mesaèná úhrada od klienta je vo výške
364,32 €.

Zariadenie je zaradené medzi verejných
poskytovate¾ov, ktorí sú dotovaní finanènými
príspevkami zo štátneho rozpoètu. V akej
výške na jedného klienta je tento príspevok?

Finanèné príspevky zo štátneho rozpoètu
sú 330 € na miesto v domove sociálnych slu-
žieb a 320 € na klienta v zariadení pre senio-
rov. V domove sociálnych služieb sa poskytuje
služba fyzickej osobe do dovàšenia dôchodko-
vého veku, v zariadení pre seniorov sa posky-
tuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá do-
vàšila dôchodkový vek. V oboch prípadoch mu-
sí by� fyzická osoba odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby.

Opatera hlavne prestarnutých èasto so
zdravotnými problémami si vyžaduje mimo-
riadnu starostlivos�. Ko¾ko pracovníkov za-
mestnáva domov dôchodcov a v akých profe-
siách?

Priamo o klientov sa stará 7 zdravotných
sestier a vrchná sestra, 13 opatrovate¾ov. Ïa-
lej 3 sociálni pracovníci, 1 ergoterapeutka.
V kuchyni sú zamestnaní 2 kuchári a 2 pomoc-
né kuchárky. Vedúci stravovne pri absencii ku-
chára tohto plne nahradí. Na riadení sa podie-
¾ajú – riadite¾ka, ekonómka, mzdová úètovníè-
ka. O správu budov a údržbu sa stará 1 za-
mestnanec. O èistotu a poriadok sa starajú
dve upratovaèky a 1 práèka, ktorá perie a žehlí
aj osobnú bielizeò klientov.

Ve¾mi ma mrzí skutoènos�, že za ich sve-
domitú a obetavú prácu im môžem v súèasnej
dobe len ve¾mi pekne poïakova�, pretože mo-
mentálna finanèná situácia nám neumožòuje
ich oceni� finanène.

Zhováral sa: V. HULVAN

MIESTO PREŽÍVANIA POKOJNEJ STAROBY
S problémami, ktoré sa súèasná spoloènos� snaží rieši� súvisí aj problém starnú-

cej generácie a narastanie poètu starých ¾udí. Je to logický hoci paradoxný násle-
dok odstraòovania iných problémov. Súvisí totiž s predlžovaním veku èloveka a ús-
pechmi na poli boja s niektorými chorobami. Ale iba málo seniorov má dobrý pocit
zo svojej dlhovekosti. Trápi ich najmä zaobchádzanie zo strany príbuzných. Necítia
nijaký ohlas, èi vïaènos� za to, èo všetko dali de�om. Deti èoraz èastejšie odkladajú
prestarnutých rodièov do rôznych zariadení. Jedným z takýchto zariadení je Domov
Klas, n. o., vo Vrbovom.

Zariadenie bolo otvorené v septembri 2000 po rekonštrukcii budovy bývalého in-
ternátu Trikoty. Samotné zaèiatky boli �ažké. Kapacita už nepostaèovala, a tak na
Ulici P. Jantauscha bolo otvorené ïalšie zariadenie. O prevádzke, poskytovaní sta-
rostlivosti klientom, ale i starostiach hlavne s financovaním nás informovala riadi-
te¾ka Mgr. Eva Juhásová.
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Futbal IV. liga SZ 
Hralo sa v nede¾u 29. mája.

Prehra u lídra sú�aže
TJ Kovo Beluša - MFK Vrbové

3:1 (1:1)
V 28. kole štvrtej ligy pricestovali fut-

balisti MFK Vrbové k vedúcemu mužstvu
tabu¾ky do Beluše. Už v 2. min. domáci
zahrávali priamy kop centroval Vavrík,
ten našiel Mišutku, ktorý využil nekon-
centrovanos� v obrane hostí a otvoril
skóre zápasu. Do konca prvého polèasu
sa hral futbal medzišestnástkový, v kto-
rom mali loptu aj hostia striedavo, ale
šancu na vyrovnanie si nevypracovali. Po
zmene strán sa osmelilo aj Vrbové a Su-
mer za pomoci domáceho obrancu, ktorý
zmenil smer lopty a vyrovnal na 1:1. Po
góle pokraèovala hra podobne ako v pr-
vom polèase až do 81. min., keï znova
Mišutka využil nepozornos� v obrane
hostí a získal vedenie, ktoré o šes� mi-
nút Hrnèík zvýšil na koneèných 3:1 pre
Belušu a potrvdili postup do III. ligy dve
kolá pred záverom sú�aže.

Zostava MFK: Amcha - Doktor, Andrí-
sek, Vlado, Strecký, Šimor (82. Michá-
lek), T. Gažík, Sumer, Kurinec, Spál, Ze-
lenay (69. Majgot), tréner S. Petényi.

CFM JA  
Dorast III. liga SD 

Vrbové - Bánovce 1:4, gól dal Šiška.
MD Vrbové - Bánovce 1:1, gól dal Heèko.
Žiaci II. liga SŽ 
Trebatice - Partizánske 13:0, góly:
Majkut 4, Blaško 3, M. Valo 2, Š. Valo,
S. Valo, Bero, Reško. 
MŽ Trebatice - Partizánské 0:5.

Výsledky mladých
futbalistov PFK a CFM JA

Predohrávka 29. kola 1. júna
Dorast III. liga SD PFK Pieš�any -

CFM JA Vrbové 4:2 (3:1), góly: D. Štefan-
ka 2, Bartoš, Kusý resp. Macháè a Maj-
got 

MD PFK Pieš�any - CFM JA Vrbové
5:2 (0:1), góly Janotík 2, Rusnák, Psal-
man, Strelec resp. M. Prvý 2.

Žiaci II. liga SŽ Ša¾a - CFM JA Trebati-
ce 0:3 (0:2). Góly Samo Valo, Blaško a
Majkut.

MŽ Ša¾a - CFM JA Trebatice 3:1

ZO ŠPORTU
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Príjmali nových èlenov
19. mája sa uskutoènila výroèná èlenská schôdza odborovej organizácie pracovníkov verej-

nej správy Sloves pri Mestskom úrade vo Vrbovom. Okrem bilancovania èinnosti za uplynulý rok
mestskí odborári schválili rozšírenie svojich radov o sedem nových èlenov. Schôdza bola spoje-
ná s oslavou Dòa matiek. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová pozdravila všetkých ú-
èastníkov a vyslovila želanie, aby sa medzi vedením mesta a odbormi udržiavali dobré vz�ahy.

-rb-

Mestská delegácia vo Vítkove
4.  júna sa delegácia nášho mesta pod vedením prednostky Mestského úradu Ing. Renáty

Taranovej zúèastnila v rámci rozvíjania partnerských vz�ahov podujatia Deò mesta Vítkov (ÈR).

Spišiaci vo Vrbovom
10. júna navštívil futbalový mág spod Spišského hradu a uèite¾ v jednej osobe Mgr. Peter

Vandraško a Jozef Komara, budúci viceprimátor Spišského Podhradia, so sprievodom Mestský
úrad vo Vrbovom, kde ich prívítala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. Popoludní spolu
so žiakmi 8.  a 9. roèníka zo svojho mesta zavítali do kúrie M. Beòovského. Oboznámili sa tam
s dejinami nášho mesta a so životom nášho slávneho jubilujúceho rodáka.                          -rb-

P-No 2081/16
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Bohatú vojenskú kariéru zaèal ako dô-
stojník delostrelectva batérie v protitan-
kovom delostreleckom pluku. Úspešne
vykonával základné i vyššie velite¾ské a
štábne funkcie v 16 posádkach,  ako
31-roèný už velil �ažkej delostreleckej bri-
gáde. Najväèšie úsilie vždy venoval orga-
nizácii prípravy mladých vojakov, èo sa
zúroèilo v jeho služobnej kariére, ktorá je
od roku 1961 až po rok 1987 spojená
s vojenským školstvom. Stál pri zrode
Vysokej vojenskej technickej školy v Lip-
tovskom Mikuláši, významne sa zaslúžil
o jej zriadenie r. 1973 a od jej založenia
bol jej velite¾om - rektorom. Škola pod je-
ho velením získavala na kvalite, vychova-
la pre školené druhy vojsk a potreby NH
tisíce vysokokvalifikovaných odborne
zdatných absolventov a stala sa význam-
nou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou.

Na tomto slávnostnom nástupe v poz-
dravnom prejave pripomenul terajší rek-
tor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. zá-
sluhy genpor. Muržica na výstavbe a do-

konèení areálu vysokej vojenskej školy na
Liptove, jeho starostlivos� o prípravu a
zabezpeèenie personálu, zásluhy na zvy-
šovaní kvalifikácie vedecko-pedagogické-
ho zboru. Vyzdvihol jeho osobné vlastnos-
ti ako neúnavnos� v zavádzaní nových fo-
riem a metód výuèby a výcviku, pracovi-
tos�, cie¾avedomos� a osobnú disciplínu
a tiež nároènos� a vyžadovanie dôkladné-
ho plnenia úloh. Doc. Puttera zdôraznil,
že jubilant sa stal èlovekom s obrovským
rešpektom a pre súèasnú generáciu in-
špiráciou a príkladom. „Výnimoènos�
genpor. Muržica je zveènená na tejto aka-
demickej pôde,“ uviedla v pozdrave gene-
rálna riadite¾ka sekcie ¾udských zdrojov
(SE¼UZ) Ministerstva obrany Slovenskej
republiky JUDr. Eleonéra Kišová a doda-
la: „Dnešná Akadémia ozbrojených síl je
dôkazom, že sa mu dielo podarilo a stal
sa významnou osobnos�ou histórie tejto
školy.“

Genpor. Muržic bol za svoju prácu o-
cenený viacerými rezortnými a štátnymi

vyznamenaniami. K nim pribudli v tento
významný narodeninový deò aj „Pamätný
kríž náèelníka Generálneho štábu Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky“ I. stup-
òa a „Pamätná medaila rektora Akadé-
mie ozbrojených síl gen. M. R. Štefáni-
ka“ za budovanie, rozvoj a podporu vo-
jenského vysokého školstva. 

Ku gratulantom sa v tento deò pripoji-
li náèelník Generálneho štábu Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky gen. Milan
Maxim, primátor mesta Liptovský Mikul-
áš Ing. Ján Blcháè, PhD., primátorka
mesta Vrbové (rodiska gen. Muržica)
Dott. Mgr. Ema Maggiová, brig. gen.
v. v. Ján I¾anovský, pplk. v .v. Dr. Peter
Kramarèík za Zväz vojakov SR, a rad ne-
menovaných hostí, èlenov Akademického
senátu, Vedeckej rady AOS, zamestnan-
cov a vojakov školy.

Kytice kvetov, slová vïaky, uznania,
spomienky genpor. Muržica dojali a  uvie-
dol, že hoci je viac rokov mimo vojenské-
ho života a nežije v Liptove (do dôchodku
odišiel r. 1987, žije v Pieš�anoch), vojen-
ské školstvo ostalo jeho srdcovou záleži-
tos�ou a ve¾mi rád sa na Liptov na pôdu
dnešnej vysokej vojenskej školy vracia a  
zaujíma sa o jej život. Vojaci vzdali hold
jubilantovi slávnostným pochodom.

text, foto (s. 1, 12): -hg-

Genpor. v. v. Anton Muržic -  jubilant
Zanechal nezmazate¾nú stopu v rozvoji vysokého vojenského školstva

na Slovensku a na Liptove. 3. júna 2016 sa dožil 90-tich rokov. Generálpo-
ruèík v. v.  Dr. h. c. Ing. Anton Muržic. V tento deò sa k jeho významnému
životnému jubileu uskutoènil v Akadémii ozbrojených síl (AOS) gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostný nástup vojakov, študentov, za-
mestnancov školy, aby vzdali hold tejto na oslave prítomnej osobnosti,
ktorá svoj život navždy spojila s armádou, ozbrojenými silami a vojenským
školstvom.

VÏAKA ZA DOBRO
Kto èiní dobro inému,
èiní ho viac sebe samému,
a nie preto, že dostane za to odmenu,
ale preto, že už vedomie dobrého skutku 
poskytuje èloveku ve¾kú rados�.
                                                        (Seneca)

Ak vyjadrujeme vïaku tým ¾uïom, ktorí reagovali na našu
výzvu pomôc� de�om ochudobneným o rodièovskú lásku, a uve-
rejòujeme ich mená, hoci oni sami si to ani neželajú, robíme to
s tajným dúfaním, že povzbudíme tak i ïalších ¾udí ku konaniu
dobra a k získaniu pocitu radosti z konania dobra tak, ako to vy-
jadril i známy filozof.

Preto, úprimná vïaka všetkým ïalej uvedeným vlastníkom fi-
riem, predajní reštaurácií, organizáciám i jednotlivcom, ktorí pri-
speli darèekmi do zbierky pre detí z DD v Peèeòadoch a Trebati-
ciach k MDD, je namieste:

Patrí firmám a predajniam i reštauráciám i organizáciám: Ty-
ros – p. Drobný, Plynoinštalácie – p. R. Horòák, Fénix – p. Boor,
Stavebniny – p. Šmacho, Reha-Care – p. Kubišová, Textil a ga-
lantéria – p. Figedyová, Drogéria – p. Pavlíèková, Netschová a
Holán, Cukrovinky – p. Mináriková, Domáce potreby – p. Rado-
šínska, Vinotéka – p. Sabová, Hraèky – p. Feketeová, Elektro –
p. Kojnok, Akvaschop – p. Kubicová, Zelovoc – p. Kalusová a
p. Zemko, Drobný tovar - p. Cingel, Kvetinárstvo – p. Košiná-
rová, Potraviny – p. Bielko a p. Táborský, PD Vrbové – p. Nižnan-
ský, I. ZŠ Vrbové – p. Tomèík, MsÚ Vrbové, ZO ÚŽS, Bajo –
p. Brandejs, Hanka – p. Matejík, Papiernictvo Laco Band, tiež
jednotlivcom z mnohých rodín vo Vrbovom: V. Breèová, M. Pilie-
rová, M. Meierová, I. Spál, E. Spál, E. Križáková, M. Gonová, E.

Madunická, M. Hutová, D. Slováková, A. Juríèková, G. Madžová,
T. Angušová, M. Ševèíková, M. Petríková, T. Majkutová, P. Miše-
chová, M. Bednáriková, Z. Koš�álová, M. Adamcová, A. Valáš-
ková, M. Bajcarová, D. Bieliková, M. Madžová, B. Kamenická.

Poïakovanie patrí tiež p. primátorke Dott. Mgr. E. Maggio-
vej, viceprimátorovi – p. JUDr. Š. Kubíkovi, J. Madžovi a V. Meie-
rovi, ktorí previezli darèeky de�om do DD v Peèeòadoch a po-
mohli im tak spolu s èlenkami ZO ÚŽS spríjemni� ich sviatok
MDD.

V slneènú prvú júnovú sobotu (4. júna) sa konalo v Pieš�anoch už
25. otvorenie kúpe¾nej sezóny 2016. Do slávnostného sprievodu sa
zapojilo i mesto Vrbové. Pod vedením primátorky Dott. Mgr. Emy
Maggiovej a viceprimátora JUDr. Štefana Kubíka sa podujatia zúèast-
nili tri desiatky Vrbovèanov.

-rb, foto PK



Na počesť generála Muržica

Genpor. Dr. h. c. Ing. Anton Muržic v deň svo-
jich 90. narodenín - 3. júna 2016.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 
gen.  Maxim dekoruje jubilanta Pamätným krížom 
I. stupňa.

Slávnostný pochod na počesť  generála  Muržica na nástupisku Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefáni-
ka v Liptovskom Mikuláši.                                                                                                       fofo -hg-


