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Ostražitosti nie je
NIKDY DOS�!

Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom nás požiadalo o zverejnenie nasledujúceho oznamu:

Vážení obèania! Vzh¾adom na zvýšený poèet pokusov o podvodné vylákanie finanènej hotovosti od seniorov,
vás Obvodné oddelenie Policajného zboru Vrbové za úèelom predchádzania páchania trestnej èinnosti na senio-
roch upozoròuje, aby ste v žiadnom prípade neodovzdávali finanènú hotovos0 neznámym osobám na základe
predošlého telefoického rozhovoru sosobou, ktorá sa vydáva za rodinného príslušníka (vnuka, vnuèku, syna)
a�žiada vysokú finanènú hotovos0.

kpt. Mgr. Vojtech RAJÈÁK, riadite¾
Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vrbovom

Pre všetky generácie je pripravený zaujímavý program. Nafu-
kovacie atrakcie, ma¾ovanie na tvár, kozmetika pre ženy, koncert
MIA pre deti, 2. roèník kopania jedenástok o zaujímavú výhru,
futbalový zápas „mužstva futbalových zázrakov – MUFUZA“ (tím
zložený z hercov, moderátorov, bývalých športovcov...), autogra-
miáda známych osobností, trial šou majstra sveta Jána Koèiša,
vystúpenie capoaeristov, koncert kapely Rock and Rolla s Itch-
om Pèelárom, tombola, balóny š6astia a ... Zaèiatok akcie je
o�13.00 hod. Je pripravené aj bohaté obèerstvenie. Nápoje,  
kapustnica, hod-dog, hranolèeky, klobása, palacinky, gu¾áš, ži-
vánska, cukrová vata, ... Príïte sa zabavi6, posedie6 pri hudbe,
vyblázni6 sa s de6mi a zároveò podpori6 dobrú vec. Vý6ažok z ak-
cie bude totiž použitý na plnenie cie¾ov CESTY POMOCI, ktorá fi-
nanène pomáha telesne postihnutým de6om po celom Sloven-
sku. Výnos z prvého roèníka èinil 1380 eur a jeho využitie je zve-
rejnené na web stránke www.cestapomoci.sk.  Všetky podrobné
informácie sledujte aj  na facebooku v udalosti „Mufuza vo Vrbo-
vom“.  Ïakujeme za podporu. 

Program: 
13.00 – Nafukovacie atrakcie pre deti, ma¾ovanie na tvár 
14.50 – Capoeira 
15.00 – Kopanie jedenástok - kvalifikácia 
16.00 – Mia – koncert pre deti 

17.00 – Futbalový zápas MUFUZA - CESTA POMOCI   
17.45 – Autogramiáda osobností 
19.00 – Trial show – Ján Koèiš 
19.30 – Kopanie jedenástok – finále                                  

     19.45 – Žrebovanie tomboly                      
20.00 – koncert kapely - ROCK & ROLLA – Itcho Pèelár        

     22.00 – vypustenie balónov š6astia 

MUFUZA VO�VRBOVOM
Obèianske združenie CESTA POMOCI – WAY TO HELP, o. z. a MESTO VRBOVÉ 

Vás pozývajú na spoloène strávené popoludnie 5. augusta na futbalovom štadióne vo Vrbovom.  
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Z rokovania mestského zastupite¾stva
Uznesenia Mestského zastupite¾stva vo Vr-

bovom (ïalej len MsZ) konaného 22. júna
2017

Uznesenie MsZ è. 75/VI/2017  

MsZ berie na vedomie Správu nezávislého
audítora o�overení úètovnej uzávierky za rok
2016.

Uznesenie MsZ è. 76/VI/2017  

MsZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta k Návrhu závereèného úètu
za rok 2016.

Uznesenie MsZ è. 77/VI/2017  

MsZ schva¾uje v súlade s § 16 zákona è.
583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách ú-
zemnej samosprávy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov Závereèný úèet mesta Vrbové a celo-
roèné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodno-
tením programového rozpoètu za rok 2016 bez
výhrad. 

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 78/VI/2017  

MsZ schva¾uje použitie prebytku rozpoèto-
vého hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 106 619,03 EUR.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 79/VI/2017  

MsZ schva¾uje Plán èinnosti hlavnej kon-
trolórky na II. polrok 2017.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 80/VI/2017  

MsZ berie na vedomie Správu o èinnosti
hlavnej kontrolórky mesta za I. polrok 2017.

Uznesenie MsZ è. 81/VI/2017  

MsZ schva¾uje v súlade s § 18c ods. 5 zá-
kona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
hlavnej kontrolórke mesta Vrbové odmenu vo
výške 20 % súètu platov vyplatených v prvom
polroku 2017. 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ è. 82/VI/2017  

MsZ schva¾uje v súlade s § 18c ods. 5 zá-
kona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
hlavnej kontrolórke mesta Vrbové mesaènú od-
menu vo výške 20 % z mesaèného platu od
1.�7. 2017.

za: 6, proti: 1, zdržal sa: 2

Uznesenie MsZ è. 83/VI/2017  

MsZ schva¾uje Plán zasadnutí MsZ na II.
polrok 2017.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 84/VI/2017 

MsZ schva¾uje nájom nebytového priesto-
ru, ktorý sa nachádza v budove „Haèkovec“,
s.�è. 336, a to na prízemí v¾avo od Ulice M. A.
Beòovského vo Vrbovom o celkovej výmere
72,00 m2 + ostatné plochy o celkovej výmere
3,70 m2, formou obchodnej verejnej sú6aže na
dobu neurèitú od 1. 8. 2017 s 2-mesaènou
výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 85/VI/2017  

MsZ schva¾uje podmienky obchodnej verej-
nej sú6aže s prílohou „vzoru zmluvy o nájme
nebytového priestoru“ na nájom nebytového
priestoru, nachádzajúceho sa v budove „Haè-
kovec“, s.�è. 336, a to na prízemí v¾avo od
Ulice M. A. Beòovského vo Vrbovom. Celková

výmera nebytového priestoru je:
- Priestor na 1. poschodí – ostatné plochy:

72,00 m2 + 3,70 m2   
Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové,

prièom minimálna výška nájomného je stano-
vená na 17 eur/m2/roène a cenu nájmu ostat-
ných priestorov vo výške 3,50 eur/m2/roène.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 86/VI/2017  

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

- pozemok parcela registra „C“ è. 2464
o�výmere 562 m2, zapísaný na LV è. 2392,
druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria.
Uvedená parcela je v podielovom spoluvlast-
níctve a na základe Geometrického plánu è.
108/2017 zo dòa 4. 5. 2017 bola rozdelená
na parcelu reg. „C“ è. 2464/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 512 m2 a parcelu
è. 2464/2 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 50 m2, kde predmetom kúpnej zmluvy je
novovytvorená nehnute¾nos6 parcela registra
„C“ è. 2464/2 - zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 50 m2, ktorá je zapísaná na LV è.
2392 za cenu 30 eur/m2 nasledovne: 

1.) Daniela Granèarov, rod. Devanová, by-
tom Nám. J. Emanuela è. 327/13, 922 03
Vrbové, spoluvlastnícky podiel k pozemku
50/207, spoluvlastnícky podiel 1/1, (t. j.
12,077 m2) za sumu vo výške 362,31 eur. •  
2.) Marta Cingelová, rod. Galová, bytom Nám.
J. Emanuela è. 327/13, 922 03 Vrbové, spo-
luvlastnícky podiel k pozemku 50/207, spoluv-
lastnícky podiel 1, (t. j. 6,038 m2) za sumu vo
výške 181,14 eur. • 3.) Anna Kolenèíková,
rod. Cvopová, bytom Ul. Nitrianska è. 2527/4,
920 01 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel k po-
zemku 50/207, spoluvlastnícky podiel 1, (t. j.
3,019 m2), za sumu vo výške 90,57 eur. • 4.)
Petra Cingelová, rod. Cingelová, bytom Nám. J.
Emanuela è. 327/13, 922 03 Vrbové, spoluv-
lastnícky podiel k pozemku 50/207, spolu-
vlastnícky podiel 1, (t. j. 3,019 m2), za sumu
vo výške 90,57 eur. • 5.) Ján Danieliè, rod.
Danieliè, a manželka Ing. Sidónia Danielièová,
rod. Pizúrová, obaja bytom Nám. Jozefa Ema-
nuela è. 327/13, 922 03 Vrbové, spoluvlast-
nícky podiel k pozemku 58/207, bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov - podiel 1/1, (t. j.
14,008 m2), za sumu vo výške 420,24 eur. •
6.) Rastislav Bartakoviè, rod. Bartakoviè, Nám.
J. Emanuela è. 327/13, 922 03 Vrbové, spo-
luvlastnícky podiel k pozemku 49/207, spoluv-
lastnícky podiel 1/1, (t. j. 11,835 m2) za sumu
vo výške 355,05 eur.      

za: 6, proti: 1, zdržal sa: 2

Uznesenie MsZ è. 87/VI/2017  

MsZ schva¾uje zámenu pozemku v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona è.
138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe
§�611 a nasl. Obèianskeho zákonníka vo
ve¾kosti 15 m2 v k. ú., Vrbové; 

a) Ide o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové,
KN reg. C, p. è. 2463, o celkovej výmere 514
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorý je zapísaný na LV è. 2391 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Pieš6any,
ktorej podielovými spolumajite¾mi sú p. ¼ubica
Kubaláková, rod. Ostružárová, p. Anna Jurèo-
vá, rod. Žitnanská, p. Ján Šteruský, rod. Šte-
ruský a manželka Viera Šteruská, rod. Gondá-
lová, p. Miroslav Kuèera, rod. Kuèera a man-
želka Libuša Kuèerová, rod. Pokorná.

Uvedená parcela registra „C“ è. 2463,

o�výmere 514 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria bola na základe geometric-
kého plánu èíslo 108/2017 zo dòa 4. 5. 2017
rozdelená na parcely reg. „C“ è. 2463/1 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 499 m2

a�parcelu reg. „C“ è. 2463/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 15 m2, kde pred-
metom zámennej zmluvy je novovytvorená
nehnute¾nos6 parcela registra „C“ è. 2463/2 –
zastavané plochy a nádvoria o�výmere 15 m2,
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve:

1.) ¼ubica Kubaláková, rod. Ostružárová,
bytom Nám. J. Emanuela è. 326/15, 922 03
Vrbové, spoluvlastnícky podiel k pozemku
50/207, spoluvlastnícky podiel 1/1;  • 2.)
Anna Jurèová, rod. Žitòanská, bytom Nám. J.
Emanuela è. 326/15, 922 03 Vrbové, spolu-
vlastnícky podiel k pozemku 50/207, spolu-
vlastnícky podiel 1/1; • 3.) Ján Šteruský, rod.
Šteruský a manželka Viera Šteruská, rod. Gon-
dálová, obaja bytom Nám. J. Emanuela è.
326/15, 922 03 Vrbové, spoluvlastnícky po-
diel k pozemku 58/207, bezpodielové spoluv-
lastníctvo manželov – podiel 1/1; • 4.) Miro-
slav Kuèera, rod. Kuèera a manželka Libuša
Kuèerová, rod. Pokorná, obaja bytom Nám. J.
Emanuela è. 326/15, 922 03 Vrbové, spoluv-
lastnícky podiel k�pozemku 49/207, bezpodie-
lové spoluvlastníctvo manželov – podiel 1/1; 

b) za pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú., Vrbo-

vé, KN reg. C, p. è. 2462, o celkovej výmere
150 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš6a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená par-
cela registra „C“ è. 2462, o�výmere 150 m2,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
bola na základe geometrického plánu èíslo
108/2017 zo dòa 4. 5. 2017 rozdelená na
parcely reg. „C“ è. 2462/1 – zastavané plochy
a nádvoria o�výmere 143 m2 a parcelu reg. „C“
è. 2462/2 – zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 7 m2, kde predmetom zámennej zmluvy
je novovytvorená nehnute¾nos6 parcela registra
„C“ è. 2462/2 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 7 m2, ktorá je vo výluènom vlastníc-
tve mesta Vrbové, IÈO 003 13 190, sídlo Ul.
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové;

a za pozemok:
kde ide o zámenu pozemku v k. ú. Vrbové,

KN reg. C, p. è. 2392/1, o celkovej výmere 14
150 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš6a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové. 

Uvedená parcela registra „C“ è. 2392/1,
o�výmere 14 150 m2, druh pozemku – zasta-
vané plochy a nádvoria bola na základe geo-
metrického plánu èíslo 108/2017 zo dòa 4. 5.
2017 rozdelená na parcely reg. „C“  è. 2392/
1 – zastavané plochy a nádvoria  o�výmere  14
127 m2 a parcelu reg. „C“ è.�2392/11 – za-
stavané plochy a nádvoria o�výmere 23 m2,
kde predmetom zámennej zmluvy je novovytvo-
rená   nehnute¾nos6  parcela registra  „C“
è.�2392/11– zastavané plochy a nádvoria o
výmere 23 m2, ktorá je vo výluènom vlastníctve
 mesta Vrbové, IÈO  003 13 190, sídlo Ul.
gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922 03 Vrbové;

Na základe dohody medzi mestom Vrbové,
ktoré je majite¾om parc. è. 2462/2 a parc. è.
2392/11  a  podielovými spolumajite¾mi par-
cely è. 2463/2 – bola dohodnutá zámena po-
zemku parc. è. 2462/2, zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 15 m2, na ktorej je
vybudovaná komunikácia na Ul. 6. apríla vo 

Pokraèovanie na str. 8.
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Naši jubilanti
v�mesiaci�august 2017

60 rokov: Helena Lányiová
Marek Drevenák
Ing. Peter Nižnanský
Helena Feketeová
Oľga Ferancová
Milan Gajdošech
Alena Závodná
Ing. Helena Žažová
Ing. Jaroslav Hronček
Ing. Pavol Karlík

65 rokov: Michal Macháč
Beáta Kondačová
Ondrej Jaloviar
Ladislav Greguš
Júlia Kochanová

70 rokov: Zuzana Bubláveková
Ing. Vojtech Trandžík
Anna Belanská
Libor Benedikovič

75 rokov: Mária Baránková
Anna Ličková
Ivan Karlík

81 rokov: Valéria Máliková
Emília Amchová

82 rokov: Mária Tarkošová

83 rokov: Milan Pakan
Michal Pakan
Kristína Vajdová

84 rokov: Zdena Obuchová
Anna Brečová
Antónia Krajcová
Viera Včelková

85 rokov: sr. Leónia Mária
Tlačíková 

86 rokov: Oľga Šimová
87 rokov: Viliam Marek

Mária Kraváriková
88 rokov: Emília Noskova 
89 rokov: Helena Miháliková
91 rokov: Elena Táborská
92 rokov: Michal Havrlent
93 rokov: Jozefína Túryová

Srdečne blahoželáme! 

PLÁN PODUJATÍ V MESTE
1. augusta - Piknik pri príležitosti Svetového týždòa dojèenia,
pri ihrisku Žihadielko o 9.30 hod.
5. augusta - MUFUZA, kultúrno-športové popoludnie, Mestský
štadión 13.00 - 23.00 hod.
24. augusta - pietny akt pri pomníku padlých pri príležitosti vý-
roèia SNP, Námestie sv. Cyrila a Metoda o 15.00 hod.
29. augusta - kòazská vysviacka Ing. Andreja Kellera - Kostol
sv. Gorazda
3. septembra - primície Ing. Andreja Kellera - Kostol sv. Goraz-
da
22. septembra - Dni mesta Vrbové
- oslava 50. výroèia vyhlásenia Vrbového za mesto
- slávnostné zasadanie Mestského zastupite¾stva Vrbové
- oceòovanie Beòovského glóbus
- koncert Mgr. art. Ján Prievozník, Mgr. art. Janka Juríèková       
  Bernáthová
- ¾udová zábava
30. septembra - Jesenný vrbovský jarmok                    

Zost. -rb-

S podporou mesta Vrbové sa 12. mája pri príležitosti Európskeho týždòa nosenia
detí s mottom „Stále 6a nosím“, uskutoènil pochod rodièov. Úèastníci pochodu sa
stretli na Námestí slobody, odkia¾ potom prešli mestom a pochod ukonèili v Mest-
skom klube SZTP, kde prebiehal ïalší program. Debatovalo sa na tému ergonomické-
ho nosenia detí, dojèenia, vz6ahovej výchovy a zároveò sme oslávili 2. výroèie založe-
nia Podpornej skupiny dojèenia vo Vrbovom, ktorú vedie certifikovaná poradkyòa doj-
èenia a nosenia detí o. z. Mamila, Bc. Kristína Kubranová. Súèas6ou programu bola
aj bohatá tombola. Týmto ïakujeme všetkým, ktorí prispeli krásnymi cenami: mesto
Vrbové, o. z. Mamila, potraviny Alex, obchod s detským tovarom Tatiana, kvetinárstvo
Anemonka, papiernictvo Fancy Zebra, Parlament mladých mesta Vrbové, Vrbové onli-
ne, mARTina handmade, Bc. Kristína Kubranová. 

O obèerstvenie úèastníkov sa postaralo mesto Vrbové. Ve¾ká vïaka patrí primátor-
ke mesta Dott. Mgr. Eme Maggiovej, ktorá podporuje aktivity organizované Podpornou
skupinou dojèenia vo Vrbovom a dáva tak priestor a možnosti na realizáciu aj mamiè-
kám na materskej a rodièovskej dovolenke!  

Ïakujeme všetkým úèastníkom za príjemne strávené chvíle a tešíme sa na ïalšiu
skvelú akciu!

KK

Na oblohe sa rozsvietila ve¾ká hviezda,
to si ty, otec môj, a pozeráš na nás z neba.
Tam v raji nebeskom pokoj veèný maj,
buï našim anjelom, na zemi nás chráò.  

Dòa 26. júla uplynie 5 rokov,
èo navždy odišiel náš manžel,
otec, svokor, dedko a praded-
ko

Vojtech PAGÁÈ.

Aj keï Ti hviezdy prestali svieti$ a slnko hria$,
tí, èo �a mali radi, 

neprestanú na Teba spomína$: 

manželka, dcéra s rodinou.
Kto ste ho poznali, prosím venujte mu tichú

spomienku... Ïakujeme.

Pochod nosiacich rodièov
mestom Vrbové
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Niektoré indikátory kvality vzdelávania
sa nedajú zmera6, iné sú objektívne skú-
mate¾né a dajú sa porovnáva6.  Patria me-
dzi ne celoslovenské testovanie a dobro-
vo¾né testovanie Komparo. V týchto celop-
lošných testovaniach naša škola dlhodo-
bo zaujala vždy popredné miesta. Patríme
medzi 25 % najlepších škôl v SR.

Ale nech hovoria fakty:
Jedno z prvých testovaní tento školský

rok  bolo Testovanie 5, ktoré malo uká-
za6, ako pripravení prichádzajú žiaci z pr-
vého stupòa. Testovania sa zúèastnili
všetci naši piataci (54 žiakov). Z matema-
tiky dosiahli 65 % úspešnos6, èo bolo o-
proti celoslovenskému priemeru o 2,4 %
viac. Zo slovenèiny dosiahli 71,7 %, opro-
ti priemeru v SR to bolo o 8,6 % viac.

Rovnako boli ve¾mi úspešní žiaci 8. a
9. roèníka, ktorí sa zapojili do dobrovo¾né-
ho testovania Komparo. Vo všetkých sle-
dovaných položkách sme boli ove¾a lepší,
ako bol celoslovenský priemer.

Ve¾ký dôraz sa všade kladie na Testo-
vanie 9. Výsledky môžu rozhodnú6 o prijatí
èi neprijatí žiaka na vybranú strednú ško-
lu. Na našej ZŠ sa testovania zúèastnilo
všetkých 43 deviatakov, ktorí boli o 3 %
úspešnejší v matematike oproti celoslo-
venskému priemeru (naša ZŠ získala
59,4%, priemer v SR 56,4 %), v sloven-
skom jazyku sme boli lepší až o 6,7 %
(naša ZŠ získala 67,9 %, priemer v SR
61,2 %).

No nielen testovaním je škola živá.
Dôležité sú rôzne olympiády a sú6aže, do
ktorých sa pravidelne zapájame. Úspe-
chov máme ve¾a, spomeniem len tie naj-
výraznejšie.

•V prednese poézie a prózy v sú6aži
Hollého pamätník sa Damián Frajšták
(5.A) prebojoval až do krajského kola, kde
získal 2. miesto.

•Do krajského kola Štúrove a Hollého
rétorické Drahovce sa dostali Paula Ta-
hotná (5.B) a Katarína Mitterová (7.B),
ktorá obsadila 3. miesto.

•V Bratislave sa  konalo celoštátne
kolo Olympiády v ruskom jazyku a do to-
hto kola sa svojimi vedomos6ami dostal
Miroslav Ganobèík (8.B), ktorý skonèil na
6. mieste.

•Cez okresné až do krajského kola
Olympiády v matematike sa prebojoval  Ti-
motej  Šimurka (9.A),  3. miesto obsadila
 Kristína  Moravèíková (7.A).

•V okresnom kole  Pytagoriády pre
žiakov 3. až 8. roèníka sa stali  úspešný-
mi riešite¾mi  Samuel Bagar (5. A), ktorý

získal 1. miesto a Jakub Zeleòák (5. A)
obsadil 3. miesto v kategórii P5.

•V obvodnom kole Dejepisnej olym-
piády sa v kategórii  D umiestnil na 2.
mieste Teodor Teplica (8. B).

•V okresnom kole Geografickej olym-
piády boli úspešní Martina Valovièová (8.
B), skonèila  na  2. mieste  a Martin Ga-
vurník (5. A)  na  3. mieste.

•V Trnave sa konalo krajské kolo
Olympiády v ruskom jazyku, Samuel Boor
(8.B) skonèil na 2. mieste a  Miroslav
Ganobèík (8. B) si vybojoval 1. miesto
a�postup do celoštátneho kola.

•V okresnom kole Olympiády z�anglic-
kého jazyka reprezentoval našu školu Sa-
muel Boor (8. B), ktorý získal 2.�miesto.

•Ve¾kú pozornos6 venujeme aj výcho-
vám a tu majú žiaci možnos6 ukáza6 svoje
schopnosti a talent tiež v rôznych sú6a-
žiach.

•Žiaci nášho kinballového krúžku vy-
bojovali v celoslovenskom turnaji  skvelé
1. a 3. miesto. Jedno naše  družstvo, zo-
stavené zo žiakov: Kristína Moravèíková
(7. A), Alexandra Samuhelová (7. A), Ka-
tarína Mitterová (7.B), Linda Peténiyová
(7. B), Šimon Selecký (8. B) a Teodor
Teplica (8. B), bolo úspešnejšie a správ-
nou motiváciou a dobrou pohybovou zdat-
nos6ou vyradilo vo finále študentov zo ži-
linského gymnázia. Naši žiaci obsadili 1.
miesto a  v dòoch 7. - 12. júla sa zúèast-
nia majstrovstiev Európy vo Francúzsku.

•Školské majstrovstvá v atletike z 1.
miesta v okresnom kole  do krajského ko-
la postúpila a na 7. mieste bola Sabína
Konkušová (7.B).

•V sú6aži  „PLAYBACK SHOW“ sme
vytancovali  dve 1. miesta. V prvej kate-
górii si 3. miesto úspešne vybojovala Pet-
ronela Klinovská (5. B) a 1. miesto získa-
la  Terezka Vanèová (4. A). V druhej ka-
tegórii 1. miesto vyhrala Chiara Trevisan
(9. B)

•Hvezdáreò a planetárium Milana
Rastislava Štefánika v Hlohovci usporia-
dali výtvarnú sú6až Vesmír oèami detí. 3.
miesto získal ve¾mi výtvarne nadaný Ro-
man Slamka (9. A) a  5. miesto  Domini-
ka Motyèková  (5. A)   

•V Pieš6anoch sa uskutoènilo okresné
kolo speváckej sú6aže Putujeme za ¾udo-
vou piesòou. Z viacerých našich žiaèok sa
 Ester Dérová (3. B)  vo svojej kategórii
umiestnila na peknom 3. mieste.

O ostatných výsledkoch a sú6ažiach
sa podrobnejšie môžete doèíta6 aj na na-
šej webovej stránke školy:

(http://www.zskomvrbove.edu.sk-
/index.asp)

Základná škola na Komenského ulici
mala tento rok 25 záujmových krúžkov,
z�ktorých si žiaci mohli vybera6 pod¾a svoj-
ho záujmu a potrieb z pestrej ponuky. Je
ve¾mi dôležité pre všestranný rozvoj osob-
nosti, aby deti zmysluplne využívali svoj
vo¾ný èas. 

Naša ZŠ rešpektuje  požiadavky na tr-
hu práce,  pripravujeme žiakov na vstup
do vzdelanostnej spoloènosti, v ktorej sa
stále zvyšuje  konkurencia. Pozícia každé-
ho jedinca bude èoraz  väèšmi urèovaná
na základe vedomostí, ktoré nadobudol a
schopnosti prispôsobova6 sa požiadav-
kám trhu, to znamená stále sa uèi6, aby
absolventi škôl dokázali nájs6 dobrú prá-
cu  a by6 úspešnými.

POÏAKOVANIE 

K tejto vynikajúcej bilancii úspechov
okrem všetkých pracovníkov a vedenia ZŠ
prispeli aj ïalší, ktorým patrí naše ve¾ké
poïakovanie, sú to najmä Obèianske
združenie Rodièia škole, ktoré materiálne
pomáhalo pri zabezpeèení vybavenia tried
poèítaèmi a ostatnými informaènými a ko-
munikaènými technológiami, finanène
podporovali sú6aže a odmeny pre úspeš-
ných žiakov a ví6azov sú6aží.  Škole pomá-
hali sponzori Maroš Bartulák a Marek Bá-
lint, ktorí pre našich športovcov zabezpe-
èili nové reprezentaèné dresy. Pri opra-
vách školy boli vždy ochotní poda6 pomoc-
nú ruku Ivan Èáp a Igor Spál.  Dôležitú
podporu nám poskytuje predseda PD Vr-
bové Ing. Peter Nižnanský. Rovnako ve¾ká
vïaka patrí nášmu zriaïovate¾ovi Mest-
skému úradu Vrbové, ktorý pomáha škole
v jej napredovaní a rozvoji.

Mgr. Mária BOROVSKÁ,
ZŠ Komenského, Vrbové

VÝRAZNÉ ÚSPECHY ZŠ VRBOVÉ
NA�KOMENSKÉHO ULICI

Rodièia sa ve¾mi èasto rozhodujú pod¾a mnohých faktorov, kam dajú svoje deti do
základnej školy. Pri ich vo¾be to môže  by0 vzdialenos0 od bydliska alebo práce rodi-
èov, priate¾ské vz0ahy, no urèite by nezanedbate¾ným faktorom pri koneènom rozhod-
nutí výberu školy mala by0 zoh¾adnená úroveò a kvalita výchovno-vzdelávacej inštitú-
cie, ktorá môže ovplyvni0 celý nasledujúci život die0a0a. A práve  na tento dôležitý
faktor vedenie školy  a všetci jej zamestnanci dbajú.

BlahoželámeBlahoželámeBlahoželámeBlahoželáme
Maj vždy zdravia celé hory, 
š�astia ako kvapiek v mori, 
lásky nech Ti to¾ko patrí 
ako snehu majú Tatry. 

Všetko najlepšie 

Michalovi DOMINOVI 

k 70. narodeninám
prajú manželka Evka, vnúèatá Evièka,

Riško, Miško a dcéry s�rodinami.

P1/0718/2017
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Spoznali Ochtinskú aragonitovú jasky-
òu, Spišský hrad, ¾udovú architektúru v
Èièmanoch a v bardejovskom skanzene,
oboznámili sa s históriou Košíc, Bratisla-
vy, Bardejova, Prešova a tiež zavítali na
Bradlo. Dòa 20. júna študenti ruskej uni-
verzity a taktiež gymnazisti pripravili krát-
ky program, ktorý spevom a tancom pred-
stavil obe slovanské kultúry. Program
nadchol prítomných, medzi ktorými boli aj
zástupcovia mesta na èele s pani primá-
torkou Dott. Mgr. Emmou Maggiovou a
taktiež zástupkyòa Ruského centra vedy
a kultúry v Bratislave Anastázia Alexejev-
na Romaèeva. Krátkym príhovorom štu-
dentov privítal aj riadite¾ Gymnázia Jána
Baltazára Magina PaedDr. Ing. František
Glos, PhD. Slovo po òom prevzala vedúca
ruskej delegácie – zástupkyòa dekana fa-
kulty cudzích jazykov Tatiana Nikolajevna
Pozdniakova. Primátorka mesta Vrbové
následne prijala v reprezentaèných pries-
toroch – v kúrii Beòovského, skupinu 22
študentov s�pani uèite¾kou z Voronežskej
štátnej pedagogickej univerzity, kde im
odovzdala na pamiatku Beòovského du-
kát. ¼ubomír Bosák predstavil študentom
zaujímavý príbeh života Mórica Beòovské-
ho a taktiež ich previedol výstavnými prie-
stormi, prièom im predstavil históriu mes-
ta. Potom boli študenti pozvaní na obed
do priestorov PVOD Koèín, kde ich srdeè-
ne privítal predseda Ing. Jozef Puvák, kto-
rý im najskôr predstavil prosperujúce
družstvo. Ani pani primátorka nezaprela
v�sebe slovanskú pohostinnos6 svojím
pozvaním na slávnostnú veèeru, na ktorej
každý ruský študent ako darèek dostal
publikáciu predstavujúcu náš región a
profesorka Tatiana Podzniaková, zástup-
kyòa dekana fakulty cudzích jazykov Voro-
nežskej štátnej pedagogickej univerzity,

dostala od mesta Vrbové grafiku od aka-
demického maliara Igora Piaèku za  rozví-
janie slovensko-ruských vz6ahov v oblasti

vzdelávania. Študenti boli ubytovaní v ro-
dinách slovenských študentov, s èím boli
ve¾mi spokojní, spoznali život bežnej slo-
venskej rodiny a ochutnali slovenskú ku-
chyòu. Ïakujeme všetkým, hlavne pani
primátorke Dott. Mgr. Emme Maggiovej  
za  pomoc pri organizácii tejto nároènej
akcie.

Mgr. Milena BOBÁÒOVÁ

Ruskí študenti vo Vrbovom
V dòoch 18. - 25. júna sa skupina ruských študentov zúèastnila výmenného poby-

tu na Slovensku, ktoré organizovalo Gymnázium J. B. Magina. V spolupráci s lektoro-
kou ruského jazyka Elenou Rogovou, PhD. tento pobyt pripravila Mgr. Milena Bobá-
òová. Pre študentov pripravili nároèný ale ve¾mi zaujímavý program – putovanie po
Slovensku, poèas ktorého sa ruskí študenti mohli oboznámi0 s prírodnými, kultúrnymi
a kulinárskymi skvostami Slovenska.

Využívajte službyVyužívajte službyVyužívajte službyVyužívajte služby

MESTSKEJ KNIŽNICE
VRBOVÉ

prevádzka po čas prázdnin:
pondelok - piatok  
12.00 - 16.00 hod.

Dovolenka v knižnici
V dòoch 24. júla -  11. augusta 

a v dòoch 28. - 31. augusta 
èerpanie dovolenky.

V Šterusoch sa mohli ruskí vysokoškoláci a ich pedagógovia oboznámi� s modernou po¾no-
hospodárskou farmou. Po areáli družstva ich osobne sprevádzal jeho predseda Ing. Jozef Pu-
vák.

Na vrbovskom gymnáziu ruských študentov privítala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema
Maggiová a riadite¾ školy PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
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Gartenbauschule Langenlois
Naše vrbovské gymnázium je už nieko¾ko rokov zapojené do projektu

,,Zelená škola“, v rámci ktorého sa snažíme urobi6 našu školu ekologic-
kejšiu. V súèasnosti sme držite¾om vlajky zelenej školy na tému voda.
Tento rok sa naši študenti pustili do problematiky zelene, vïaka èomu
sa nám podarila nadviaza6 spolupráca s�Gartenbauschule v rakúskom
meste Langenlois. Boli sme pozvaní na oslavu výroèia tejto školy, kde
pre nás bolo pripravených množstvo zábavných i edukatívnych aktivít i ti-
pov, ako urobi6 našu školu zelenšiu.

Dòa 9. - 10. júna sme nasadli do mikrobusu a vydali sa do Rakús-
ka. Cesta prebiehala ako po masle. Keï sme po asi troch hodinách do-
razili do cie¾a, okrem milého privítania nás èakal i chutný obed – tradiè-
ne Bratwurst, èiže klobása s hranolkami. Po chutnom obèerstvení bol
pre nás pripravený bohatý program, poèas ktorého sme vytvorili družstvá
spolu s rakúskymi študentmi, takže každý z nás mal možnos6 precvièi6
si i znalos6 nemèiny, prípadne angliètiny. Navštevovali sme rôzne stano-
vištia a plnili úlohy, za ktoré sme zbierali pre naše družstvá body. Každé
družstvo èakala okrem množstva zábavy aj opekaèka, kde sme si opiekli
vlastný Brot stück.

Po programe sme pokraèovali výletom do AMETYST WELT, èo je ne-
ïaleké ložisko ametystu, kde si každý z nás mohol pomocou drobného
náradia vykopa6 vlastný ametyst. Neskôr sme sa opä6 vrátili do školy.
Tam nás už èakala skvelá grilovaèka, poèas ktorej panovala príjemná
nálada a vznikali nové priate¾stvá. Veèer už sa každý vydal na individuál-
nu prehliadku mesta a pred spaním sme si ešte mohli ís6 pozrie6 ne-
mecký film.

Na druhý deò sme sa po raòajkách vydali na neïaleký zámoèek, kde
sme si okrem nádherných kvetov a plodín mali možnos6 zakúpi6 i orga-
nické handmade výrobky. Na pripravených workshopoch sme nazbierali
inšpiráciu pre našu školu a pobyt v Langenloise sme zakonèili príjem-
ným posedením v miestnej kaviarnièke. Samozrejme, cestou spä6 sme
sa ešte zastavili v G3 Gerasdorf, obrovskom nákupnom centre, a potom
sme pokraèovali až do Vrbového.

Ekodeò na gymnáziu
Dòa 21. júna sa na našom gymnáziu uskutoènila závereèná aktivita

v tomto roèníku projektu Zelená škola. Pre základné školy sme pripravili
deò plný ekologických hier a vedomostných sú6aží. Tento rok sme sa ve-
novali separácii odpadu. Aktivity pripravené pre deti boli práve na túto
tému.

V tento deò nás navštívili najskôr žiaci druhého roèníka Základnej
školy Komenského a neskôr žiaci druhého roèníka Základnej školy, Škol-
ská ulica. Na zaèiatku sme pripravili žiakom prezentáciu, v ktorej sa na-
uèili èo je Ekológia ako môžu pomôc6 aj oni pri závažných ekologických
problémoch, ïalej sa nauèili separova6 odpad. Po prezentácii si žiaci
hravou formou overili nadobudnuté vedomosti v praxi, prostredníctvom
pripravených hier.

Cie¾om Ekodòa bolo urobi6 osvetu pre menšie deti, nako¾ko z nich
vyrastie nová generácia, ktorá bude ekologicky mysliaca. Dúfame, že to
malé ekologické zrnieèko, ktoré sme zasiali, padne na úrodnú pôdu.

 Mgr. MICHALKOVÁ

Telegraficky z radnice
7. júla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová prijala pri príleži-

tosti 70. narodenín nášho obèana Petra Stolárika a odovzdala mu Cenu
mesta za dlhoroènú športovú reprezentáciu. • 11. júla navštívila Vrbové
pani Henryová, pochádzajúca z Košíc, ktorá vo Francúzsku v meste Tou-
louse pripravuje podujatie o M. Beòovskom (2018). • 13. júla primátrka
mesta prijala žiakov II. ZŠ, ktorí obsadili 3. miesto v kin-balle na Junior
Open v Maubeuge vo Francúzsku. • 13. júla redaktorka ¼uba Lesná a
politológ Grigorij Mesežnikov navštívili Vrbové a vrbovskú synagógu. •
19. júla sa uskutoènilo prijatie pieš6anského rabína Zeva Stiefela a židov-
skej delegácie, v ktorej bol i príbuzný niekdajšieho vrbovského rabína Iz-
raela Friedmana (1869).                                                     -rb-, foto PK
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V aule jezuitského Aloisiana v Bratislave sa v stredu 12. júla
uskutoènila prezentácia knihy Mons. Imricha Tótha 60 rokov
Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Usporiadala ju Teolo-
gická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci so Slovenským
ústavom v Ríme a Úniou slovenských spisovate¾ov, umelcov
a�kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. Knihu
predstavili páter Ján Ïurica SJ a profesori Emília Hrabovec a
Jozef Rydlo. Páter Ïurica zdôraznil prínos slovenských kòazov
pre udržanie katolíckej a národnej identity slovenských uteèen-
cov, ktorí opustili Slovensko v rokoch 1945, 1948 i po roku
1968 a ktorí vybudovali napríklad Slovenský ústav sv. Cyrila a
Metoda v Ríme, Stredisko Slovenských jezuitov v Kanade alebo
Svetový kongres Slovákov. Cirkevná historièka prof. Emília Hra-
bovcová naèrtla osudy slovenskej komunity vo Francúzsku poè-
núc dvadsiatymi rokmi minulého storoèia a objasnila ako došlo
k založeniu SKM vo Francúzku. Znalec slovenskej diaspory Dr.
Jozef Rydlo naèrtol ako slovenské misie vznikali, podal preh¾ad
misií a misionárov, ktorí sa od èias pápeža Pia XII. až podnes
v�západoeurópskych štátoch venovali a venujú dušpastierskej
èinnosti slovenských emigrantov. Konštatoval, že tieto aktivity
dosia¾ neboli zmapované. Zdôraznil, že kniha Mons. Tótha je po
viac ako polstoroèí prvou knihou opisujúcou èinnos6 najstaršej
katolíckej misie v Európe. Prvou a dosia¾ jedinou knihou bola
publikácia Exsul familia Slovacorum, ktorú napísal v roku 1962
Mons. Štefan Náhalka, zakladate¾ dnešného Pápežského slo-
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Vyjadril nádej, že
po tejto monografii uzrú tlaèiarenskú èerò dejiny ïalších misií
a�misionárov.

Na záver predstavil svoju knihu a priblížil svoju misionársku
èinnos6 a jej význam v súèasnosti Mons. Imrich Tóth osobne.

Slávnostný rámec podujatia rámcovala nielen úèas6 vzácnych
hostí, napr. emeritného arcibiskupa-metropolitu Mons. Jána So-
kola èi vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka alebo nie-
ko¾konásobného predsedu NR SR Pavla Hrušovského, ale aj prí-
tomnos6 primátorky mesta Vrbového Emy Maggiovej, ktorá na
prezentácii udelila Pamätnú medailu mesta Vrbového „Rektorovi
Slovenskej katolíckej misie v Paríži za rozvíjanie národného a du-
chovného života Slovákov vo Francúzsku“.

-rb-, foto PK

V minulých dòoch sa uskutoènil Medzi-
národný letný tábor 2017 v Allstedte.
Mesto Vrbové pod záštitou primátorky
Dott. Mgr. Emy Maggiovej vyzvalo vedenie
oboch základných škôl a gymnázia, aby
nominovali po pä6 žiakov na základe pros-
pechu, správania a zapájania sa do škol-
ských aktivít. Spolu pätnástim de6om
mesto Vrbové v plnej výške hradilo všetky
náklady. Pestrý program pre naše deti na-
chystala šikovná pracovníèka družobného
mesta Allstedt Madlen Albrechtová. Dlhá
cesta plynula hladko vïaka skúseným šo-
férom Janka Frajštáka.Už v�prvý veèer prí-
chodu nás v Allstedte èakal miestny Lipo-
vý trh s modernými kolotoèmi, na ktoré
sme dostali vo¾né vstupy, veèer bol ukon-
èený ve¾kolepým ohòostrojom pri rybníku.
Na druhý deò sme absolvovali poznávaciu
prehliadku mesta Allstedt, spojenú s ná-

vštevou hradu, kde sme si vyskúšali tlaè
na historických tlaèiarniach. V horúcom
dni sa deti mohli schladi6 v bazénoch, kto-
ré sa nachádzali v priestoroch stanového
tábora. Veèer sa hrali loptové hry a nako-
niec bol ve¾ký táborák s opekaním všeli-
jakých dobrôt. Tretí deò sme boli na celo-
dennom výlete v zábavnom parku Belan-
tis. Atrakcie všetkého druhu boli de6om
po chuti. Po návrate sme sa okúpali, za-
hrali hry a pri táboráku sme sa podelili
o�celodenné zážitky. Vo štvrtok ráno sme
išli na výlet do Rozária parku – najväèšej
záhrady ruží v Európe a navštívili sme aj
Eko stanicu s�náuèným výkladom a mož-
nos6ou dotknú6 sa nám neznámych živo-
èíchov. Poobede nás privítali profesionálni
baníci pri ve¾kej medenej bani. Po dôklad-
nej inštruktáži sme sfárali do håbky 283
metrov. Tam nás èakal banícky vláèik,

ktorým sme prešli úzkymi chodbami pod-
zemia. Na medzi stanici sme boli obozná-
mení ako to v bani fungovalo od poèiatkov
jej vzniku až po súèasnos6. Podveèer nás
tradiène èakalo kúpalisko, ve¾ká vybíjaná
a táborák. V posledný deò sa s nami pri-
šiel rozlúèi6 aj primátor Allstedtu. Lúèenie
s�domácimi bolo dojímavé, deti si vymeni-
li kontakty s prís¾ubom ïalšej spolupráce.
Ve¾ké poïakovanie v mene detí patrí vede-
niu mesta Vrbové na èele s primátorku
Dott. Mgr. Emu Maggiovú, že takýto pro-
jekt podporilo. Na budúci rok privítame
deti z Allstedtu u nás vo Vrbovom. Vedú-
cim vrbovskej výpravy bol Branko Remiáš,
pomocnou vedúcou Ema Kurucová a pre-
kladate¾kou Mgr. Evka Jurèová. Za ich prá-
cu im treba vyslovi6 vïaku.

br

Prezentácia knihy o slovenskej misii v Paríži

Naši v družobnom Allstedte
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Z rokovania MsZ
Pokraèovanie zo str. 2

Vrbovom. Mesto Vrbové ju zamieòa za poze-
mok parc. è. 2462/9, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 7 m2 a pozemok parc. è.
2392/11 zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 23 m2. Po vzájomnej dohode sú podieloví
spoluvlastníci ochotní zameni6 parc. è. 2462/
2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej vý-
mere 15 m2 v príslušnej výmere k�mestským
parcelám è. 2462/9, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 7 m2 a pozemok parc. è.
2392/11 zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 23 m2, t. j. 30 m2 a zvyšok 15 m2 od mesta
Vrbové odkúpi6 za cenu vo výške 30 eur/m2 t.
j. celkom za sumu 450 eur z dôvodu hodného
osobitného zrete¾a v príslušných podieloch na-
sledovne:

1.) ¼ubica Kubaláková, rod. Ostružárová,
bytom Nám. J. Emanuela è. 326/15, 922 03
Vrbové spoluvlastnícky podiel k pozemku 50/
207, spoluvlastnícky podiel 1/1, t. j. 3,623 m2

a predstavuje sumu vo výške 108,71 EUR;  •
2.) Anna Jurèová, rod. Žitòanská, bytom Nám.
J. Emanuela è. 326/15, 922 03 Vrbové spo-
luvlastnícky podiel k pozemku 50/207, spoluv-
lastnícky podiel 1/1, t. j. 3,623 m2 a predsta-
vuje sumu vo výške 108,71 eur; • 3.) Ján Šte-
ruský, rod. Šteruský a manželka Viera Šterus-
ká, rod. Gondálová, obaja bytom Nám. J. Ema-
nuela è. 326/15, 922 03 Vrbové, spoluvlast-
nícky podiel k pozemku 58/207, bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov – podiel 1/1, t. j.
4,203 m2 a predstavuje sumu vo výške
126,07 eur; • 4.) Miroslav Kuèera, rod. Kuèe-
ra a manželka Libuša Kuèerová, rod. Pokorná,
obaja bytom Nám. J. Emanuela è. 326/15,
922 03 Vrbové, spoluvlastnícky podiel k po-
zemku 49/207, bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov – podiel 1/1, t. j. 3,551 m2 a pred-
stavuje sumu vo výške 106,51 eur. 

Za dôvod hodný osobitného zrete¾a Mest-
ské zastupite¾stvo považuje skutoènos6, že na
parc. è. 2463/2 sa nachádza miestna komu-
nikácia a je v záujme mesta, aby uvedená ko-
munikácia bola vo vlastníctve mesta Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 88/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zámenu pozemku v zmysle ustanovenia
§�9a ods. 8 písm. e) Zákona è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a na základe § 611 a nasl. Ob-

èianskeho zákonníka vo ve¾kosti 31 m2 v k. ú.,
Vrbové. 

a) Ide o zámenu pozemku v k. ú., Vrbové,
KN reg. C, p. è. 2542/25, o celkovej výmere
712 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV è. 1900 na
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Pieš6a-
ny, vo vlastníctve mesta Vrbové. Uvedená par-
cela registra „C“ è. 2542/25, o�výmere 712
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvo-
ria bola na základe geometrického plánu èíslo
158/2017 zo dòa 17. 5. 2017 rozdelená na
parcely reg. „C“ è. 2542/25 – zastavané plo-
chy a nádvoria o�výmere 681 m2 a parcelu reg.
„C“ è. 2542/29 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 31 m2, kde predmetom zámennej
zmluvy je novovytvorená nehnute¾nos6 parcela
registra „C“ è. 2542/29 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 31 m2, ktorá je vo výluènom
vlastníctve mesta Vrbové, IÈO 003 13 190,
sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4, 922�03
Vrbové;

b) za pozemok: kde ide o zámenu pozem-
ku v k. ú., Vrbové, KN reg. C, p. è. 2542/15,
o�celkovej výmere 1211 m2, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný
na LV è. 2057 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Pieš6any, vo výluènom vlastníctve
p. Evelína Kouraichi. Uvedená parcela registra
„C“ è. 2542/15, o výmere 1211 m2, druh po-
zemku – zastavané plochy a nádvoria bola na
základe geometrického plánu èíslo 158/2017
zo dòa 17. 5. 2017 rozdelená na parcely reg.
„C“ è. 2542/15 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1112 m2 a parcelu reg. „C“ è. 2542/
30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
99�m2, kde predmetom zámennej zmluvy je no-
vovytvorená  nehnute¾nos6 parcela registra „C“
è. 2542/30 – zastavané plochy a nádvoria
o�výmere 99 m2, ktorá je vo výluènom vlastníct-
ve p. Evelína Kouraichi, Ul. Dr. Josef Zahn-Ga-
sse è. 1, Groß-Enzerdorf, PSÈ 2301, Rakúsko.

Na základe dohody medzi mestom Vrbové
a majite¾om susednej parcely p. Evelína Kou-
raichi, – bola dohodnutá zámena pozemku
parc. è. 2542/30, zastavané plochy a nádvo-
ria o celkovej výmere 99 m2, ktorú bude mesto
Vrbové potrebova6 pri rekonštrukcii synagógy
za pozemok parc. è. 2542/29. Po vzájomnej
dohode je p. Evelína Kouraichi, ochotná zame-
ni6 v príslušnej výmere k mestskej parc. è.
2542/29, t. j. 31 m2 a zvyšok 68 m2 odpreda6
mestu Vrbové - t. j. novovytvorenú nehnute¾-
nos6 parcelu registra „C“ è. 2542/30 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 za ce-
nu vo výške 10 eur/m2.

To znamená, že rozdiel medzi zamenenými
parcelami, t. j. 31 m2 (99 m2 – 31 m2), je vo
ve¾kosti 68 m2. Mesto Vrbové, IÈO 003 13
190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika è. 15/4,
922 03 Vrbové uhradí na úèet p. Evelína Kou-
raichi, Ul. Dr. Josef Zahn-Gasse è. 1, Groß-
Enzerdorf, PSÈ 2301, Rakúsko sumu vo výške
680 eur z dôvodu hodného osobitného zrete¾a.

Ako dôvod hodný osobitného zrete¾a je, že
na uvedenú parcelu è. 2542/30 bude mesto
potrebova6 pri rekonštrukcii synagógy.

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 89/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom od-
porúèa – schváli6 valnému zhromaždeniu
TAVOS, a. s., do jeho Dozornej rady zástupcu
mesta Vrbové primátorku mesta Dott. Mgr.
Emu Maggiovú.

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

Uznesenie MsZ è. 90/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom
schva¾uje

a) úèas6 mesta Vrbové na vypracovaní Pro-
jektovej dokumentácie novej cyklotrasy z�Dech-
tíc, cez Chtelnicu, Dolný Lopašov, Koèín – Lan-

èár, Šterusy do Vrbového.
b) úhradu finanèných nákladov na spraco-

vanie Projektovej štúdie vo výške 3040 eur
navýšením príslušnej rozpoètovej položky pri
zmene rozpoètu mesta na rok 2017.

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2

Uznesenie MsZ è. 91/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta E-
vanjelickej cirkvi a. v. vo Vrbovom na zabezpe-
èenie podpory mládežníckych aktivít (DDBT)
v�dòoch 10. 7. 2017 – 14. 7. 2017 v�sume
300 eur. Finanèné prostriedky budú vyplatené
na bankový úèet ECAV a vyúètovanie bude vy-
konané najneskôr v mesiaci december 2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 92/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie z rozpoètu mesta Dy-
chovej hudbe Vrbovanka na zabezpeèenie èin-
nosti v roku 2017 vo výške 200 eur. Finanèné
prostriedky budú vyplatené na bankový úèet
Dychovej hudby Vrbovanka a vyúètovanie bude
vykonané najneskôr v mesiaci december
2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 93/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje poskytnutie dotácie organizácii Cesta po-
moci - Way to help, o. z., na zabezpeèenie a
realizáciu športovo – kultúrneho podujatia
MUFUZA, ktoré sa uskutoèní dòa 5. 8. 2017
vo výške 2000,00 eur. Finanèné prostriedky
budú vyplatené na bankový úèet obèianskeho
združenia Cesta pomoci - Way to help a vyúèto-
vanie bude vykonané najneskôr v mesiaci de-
cember 2017. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 94/VI/2017  

Pozri str. 10.

Uznesenie MsZ è. 95/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v zmysle Štatútu mesta Vrbové udelenie
ceny mesta - Beòovského glóbusu 2017 a gra-
fiky akad. maliara Igora Piaèku

1. Manželom Bernd Zschocke + Marie-Hé-
lene;

2. PhDr. ¼ubomír Bosák;
3. PaedDr. Patrik Kýška
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 96/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší
Uznesenie è. 18/III/2017 zo dòa 2. 3. 2017. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 97/VI/2017

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

a) do svojho bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov nasledovne:

1.) Peter Hovorka, rod. Hovorka, a manžel-
ka Viera Hovorková, rodená Beòová – v podiele
7177/245812-ín do bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov;

2.) Anton Pavelèák, rod. Pavelèák, a man-
želka Emília Pavelèáková, rodená Dudíková –
v�podiele 6115/245812-ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; 

3.) Ján Hesko, rod. Hesko, a manželka
Viera Hesková, rod. Lajdová – v podiele
9254/245812-ín do bezpodielového spolu-
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vlastníctva manželov; • 4.) Roman Haršáni,
rod. Haršáni, a manželka Gabriela Haršániová,
rod. Žažová – v podiele 8212/245812-ín do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov;  •
5.) Peter Kurek, rod. Kurek, a manželka Miros-
lava Kureková, rod. Trgová – v podiele 7177/
245812-ín do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov; • 6.) Ján Strapatý, rod. Strapatý, a
manželka Marta Strapatá, rod. Šedová – v po-
diele 6115/245812-ín do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov;  • 7.) Marián Beles,
rod. Beles, a manželka Magdaléna Belesová,
rod. Bendová – v podiele 9295/245812-ín do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov; •
8.) Stanislav Urban, rod. Urban, a manželka
Ingrid Urbanová, rod. Bereczová – v podiele
8253/245812-ín do bezpodielového spoluv-
lastníctva manželov - podiel 1/3 z celku; • 9.)
Ing. Tomáš Rigo, rod. Rigo, a manželka Ing.
Veronika Rigová, rod. Pekarová – v�podiele
6147/245812-ín do bezpodielového spoluv-
lastníctva manželov;  • 10.) Jozef Vadík, rod.
Vadík, a manželka O¾ga Vadíková, rod. Kravári-
ková – v podiele 7218/245812-ín do bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov; • 11.)
Martin Michalka, rod. Michalka, a manželka
¼ubomíra Michalková, rod. Drevenáková – v po-
diele 6226/245812-ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov; • 12.) Daniel Sudo-
ra, rod. Sudora, a manželka Martina Sudorová,
rod. Gajdošechová – v podiele 9254/
245812-ín do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov; • 13.) Kamil Netsch, rod. Netsch,
a�manželka O¾ga Netschová, rod. Svetlíková –
v podiele 6115/245812-ín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov;  • 14.) Mário Strec-
ký, rod. Strecký, a manželka Monika Strecká,
rod. Kurincová – v�podiele 9395/245812-ín do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov; •
15.) Ladislav Bahn, rod. Bahn, a manželka Da-
niela Bahnová, rod. Mišovièová – v�podiele
8212/245812-ín do bezpodielového spoluv-
lastníctva manželov;  • 16.) Peter Potrok, rod.
Potrok, a manželka O¾ga Potroková, rod. Ši-
monèíková – v podiele 9254/245812-ín do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov; •
17.) Peter Žáèok, rod. Žáèok, a manželka
¼ubica Žáèoková, rod. Žuborová – v podiele
7177/245812-ín do bezpodielového spoluv-
lastníctva manželov;  • 18.) Miroslav Višnov-
ský, rod. Višnovský, a manželka Katarína Viš-
novská, rod. Bajèíková – v podiele 9295/
245812-ín do bezpodielového spoluvlastníctva

manželov;  • 19.) Jozef Valo, rod. Valo, a man-
želka Iveta Valová, rod. Tomová – v podiele
8253/245812-ín do bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov; • 20.) Ing. Peter Veselý,
rod. Veselý, a manželka Mgr. Ida Veselá, rod.
Mornárová – v�podiele 9254/245812-ín do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 

b) do svojho podielového spoluvlastníctva
nasledovne:

1.) Anna Hažíková, rod. Hažíková, v podiele
7166/245812-ín do podielového spolu-
vlastníctva - podiel 1/1 z celku; • 2.) Ingrid Ur-
banová, rod. Bereczová, v�podiele 8253/
245812-ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/3 z celku; • 3.) Renáta Ladická, rod.
Bereczová, v�podiele 8253/245812-ín do po-
dielového spoluvlastníctva - podiel 1/3 z celku;
• 4.) Milada Bernátová, rod. Pakanová, v�po-
diele 7218/245812-ín do podielového spoluv-
lastníctva - podiel 1/1 z celku; • 5.) Martina
Borovská, rod. Valková,  v�podiele 9295/
245812-ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/2 z celku; • 6.) Marek Urbanec, rod.
Urbanec, v podiele 9295/245812-ín do podie-
lového spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku; •
7.) Matúš Bubák, rod. Bubák, v podiele 8353/
245812-ín do podielového spoluvlastníctva,
podiel 1/1 z celku; • 8.) Štefánia Grygarová,
rod. Svitková, v�podiele 8212/245812 – ín do
podielového spoluvlastníctva, podiel 1/1 z cel-
ku; 9.) Helena Florková, rod. Pekarovièová,
v�podiele 7177/245812-ín do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/2 z celku; • 10.)
Juraj Florek, rod. Florek, v podiele 7177/
245812-ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/4 z�celku; • 11.) Lýdia Radoská, rod.
Florková, v podiele 7177/245812-ín do podie-
lového spoluvlastníctva - podiel 1/4 z celku;
•12.) Kvetoslava Bieliková, rod. Helienková,
v�podiele 7177/245812-ín do podielového
spoluvlastníctva - podiel 1/1 z celku; • 13.)
Lucia Bernátová, rod. Jankovièová, v podiele
6115/245812-ín do podielového spolu-
vlastníctva - podiel 1/2 z celku; • 14.) Peter
Bernát, rod. Bernát, v podiele 6115/
245812-ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/2 z celku; • 15.) Adam Šintál, rod.
Šintál, v podiele 8212/245812-ín do podie-
lového spoluvlastníctva, podiel 1/2 z celku; •
16.) PharmDr. Lucia Šintálová, rod. Káèere-
ková, v podiele 8212/245812-ín do podielové-
ho spoluvlastníctva, podiel 1/2 z celku; • 17.)
Otília Svítková, rod. Soósová, v podiele 6115/

245812-ín do podielového spoluvlastníctva -
podiel 1/1 z celku; • 18.) Darina Košinárová,
rod. Toráèová, v�podiele 7218/245812-ín do
podielového spoluvlastníctva - podiel 1/1 z cel-
ku; • 19.) Ondrej Kurek, rod. Kurek, v podiele
6156/245812-ín do podielového spoluvlast-
níctva - podiel 1/1 z celku;

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

Uznesenie MsZ è. 98/VI/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje v zmysle § 12a Štatútu mesta Vrbové od-
ovzdanie daru mesta – grafiky Mórica Beòov-
ského:

Tatiane Podzniakovej, zástupkyni dekana
fakulty cudzích jazykov Voronežskej štátnej
pedagogickej univerzity, za rozvíjanie sloven-
sko-ruských vz6ahov v oblasti vzdelávania.

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

Z rokovania mestského
zastupite¾stva

Uznesenia z mimoriadneho rokovania
Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom (ïalej
len MsZ) konaného 7. júla 2017

Uznesenie MsZ è. 99/VII/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom schva-
¾uje zrušenie predkupného práva zriadeného
v�prospech mesta Vrbové na nehnute¾nosti: 

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1624,
o�výmere 472 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria,

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1623,
o�výmere 89 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria,   

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1622,
o�výmere 329 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria a

- pozemok, parcela registra „C“ è. 1621,
o�výmere 918 m2, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria. Na základe geometrického
plánu èíslo 113/2016 zo dòa 12. 4. 2016,
overený Okresným úradom Pieš6any, katastrál-
ny odbor dòa 21. 4. 2016 pod è. 254/2016
bola uvedená parcela rozdelená na parcelu è.
1621/1  a parcelu è. 1621/2,

- predmetom kúpno-predajnej zmluvy a te-
da aj zriadeného predkupného práva bola aj  
novovytvorená nehnute¾nos6 parcela registra
„C“ è. 1621/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere  803 m2, kde všetky hore uvedené
nehnute¾nosti sú vo výluènom vlastníctve fy.
STAVOPRAC, s. r. o., IÈO 36 011 886, so síd-
lom Zákamenné è. 1060, 029 56 Zákamenné
 (podiel 1/1)   a taktiež   

- stavba (rodinný dom) postavená na parce-
le registra „C“ è. 1622, súpisné èíslo 478,

- stavba (rodinný dom) postavená na parce-
le registra „C“ è. 1621/1 a na parcele registra
„C“ è. 1621/2, súpisné èíslo 480.

Predkupné právo sa ruší na žiados6 vlastní-
ka nehnute¾ností spoloènosti Stavoprac,
s.�r.�o., ktorá vybavuje bankový úver potrebný
na  financovanie  dokonèenia rozostavanej
stavby na pozemkoch za6ažených predkupným
právom zriadeným v prospech mesta Vrbové.
Podmienkou banky na poskytnutie úveru je
zrušenie tohto predkupného práva.  

celkový poèet všetkých poslancov MsZ:
11, prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 100/VII/2017  

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom ruší
Uznesenie è. 56/IV/2016  zo dòa 28. 4.
2016. 

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie MsZ è. 101/VII/2017  

Pozri str. 10.

OZNAM PRE VOLIÈOV
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dòa 28. júna 2017, roz-

hodnutím è. 166/2017 Z. z., vyhlásil vo¾by do orgánov samosprávnych krajov a urèil termín
ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Informáciu pre volièa o podmienkach práva voli6
a�práva by6 volený nájdete na: http://www.vrbove.sk/informacna-tabula-mesta-vrbove

ZVÝŠENÉ POŽIARNE
NEBEZPEÈENSTVO

Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Pieš6anoch vyhlásilo na území
Pieš6anského okresu èas zvýšeného nebezpeèenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
a�v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku, a to do odvolania.

Viac na: http://www.vrbove.sk/informacna-tabula-mesta-vrbove

POZEMKY NA GARÁŽE
Obèanom mesta si dovo¾ujeme týmto oznámi6, že na jeseò roka 2017 bude pripravená

obchodná verejná sú6až, kde budú v ponuke pozemky z prebytoèného nehnute¾ného majetku
mesta na vybudovanie nových garáží pre jednotlivcov v nasledovných lokalitách :

• Lokalita Nám. J. Emanuela - 2 pozemky, parc. è. 2516/9 a 2516/8;
• Lokalita Rekreaèná ul. – 19 pozemkov, parc. è. 325/88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 a 106.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
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 Uznesenie MsZ č. 94/VI/2017
 Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 (RO č. 5):

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 5 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 435 680,94 - 3 230,00 4 432 450,94

 Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00  261 000,0

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

 Školstvo 51 000,00 51 000,00 6 564,02 57 564,02

 Príjmy spolu 4 932 600,00 5 074 509,51  3 334,02 5 078 242,53

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 393 900,00 2 393 900,00

 Kapitálové výdavky 691 000,00 800 000,00  800 000,00

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

 Školstvo 1 688 689,00 1 798 008,51 3 334,02 1 801 342,53

 Výdavky spolu 4 932 600,00 5 074 509,51  3 334,02 5 078 242,53

Bežné príjmy Eur Bežné výdavky Eur

* EK 312 001 (zo ŠR) +    470,00 * PR 8 (bez ekon. klasifikácií)

   EK 312 012 (zo ŠR) -    3700,00             ZŠ Školská +         3 295,04

   Školstvo - vlastné píjmy +   6564,02            ZŠ Komenského -         2 499,93

           MŠ +         2 538,91

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0                                                                                                                                     Zo zápisnice z rokovania

 Uznesenie MsZ č. 101/VII/2017
 Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 (RO č. 6):

Rozpo čet schválený
2017

Rozpo čet po zmenách Zmena rozpo čtu č. 6 Rozpo čet po zmenách

 Bežné príjmy 4 403 100,00 4 432 450,94 4 432 450,94

 Kapitálové príjmy 152 000,00 261 000,00  261 000,0

 Finančné operácie príjmové 326 500,00 327 227,57 100 000,00 427 227,57

 Školstvo 51 000,00 57 564,02 57 564,02

 Príjmy spolu 4 932 600,00 5 078 242,53  100 000,00 5 178 242,53

 Bežné výdavky 2 469 911,00 2 393 900,00 2 393 900,00

 Kapitálové výdavky 691 000,00 800 000,00 100 000,00 900 000,00

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

 Školstvo 1 688 689,00 1 801 342,53 1 801 342,53

 Výdavky spolu 4 932 600,00 5 078 242,53 100 000,00 5 178 242,53

Príjmové finan čné operácie Eur Kapitálové výdavky Eur

* zdroj 46 EK 454001 prevod prostriedkov
z�finanèných fondov

+    100 000,00 * PR 10.03 zdroj 46 FK 08.2.0 
   (rekonštr. DK)

-         8 000,00

       klimatizácia Beòovského kúria    +        8 000,00

* PR 11.1 zdroj 46 FK 06.2.0 
   (kolesový traktor - obsataranie)

+    100 000,00

za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0                                                                                                                                    Zo zápisnice z rokovania

26. júla 9.00 hod. Športové hry v Špaèinciach, za MO JDS
Vrbové: Jaroslav Madžo, Jozef Drinka

27. júla 16.00 hod. Pieš6any – park pod Muš¾ou – vystúpe-
nie speváckych súborov seniorov okresu Pieš6any

6. augusta zájazd „Jánošíkové slávnosti“ v Terchovej
15. – 17. augusta XX. Celoslovenské hry a turistický zraz

seniorov JSD v Trenèíne, za OO JDS Pieš6any: Jaroslav Madžo –
Vrbové, Vladimír Karaba – V. Kosto¾any, Marián Kubran – Krako-
vany

23. – 24. augusta VII. Roèník župnej olympiády seniorov

TTSK, Pieš6any – SOŠ Záhradnícka, za MO JDS Vrbové: Jaroslav
Madžo a Jozef Drinka pri väèšom záujme o úèas6 na športovom
popoludní dòa 23. augusta, MO JDS Vrbové zabezpeèí dopravu.
Prihláste sa u èlenov výboru MO JDS.

27. augusta – 4. septembra zájazd – dovolenka v Taliansku
(prihlásených 43 záujemcov)

September – zájazd na kúpalisko (pod¾a poèasia)
Október èlenská schôdza

Marta RAFFAYOVÁ, predsedníèka MO JDS vo Vrbovom

JEDNOTA DÔCHODCOV PRIPRAVUJE
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Festival Vrbovské vetry je multižánrový fes-
tival multiorganizácie KRIAK na èele s pánom
preccedom Húpacím konom. Ako sa stalo tra-
díciou, tak aj tento rok nám už 11. roèník Vr-
bovských vetrov znovu predviedol krásny kul-
túrny, umelecký a hlavne hudobný zážitok.
Pred hlavným programom Vrbovských vetrov,
ktorý bol v sobotu 15. júla na štadióne vo Vr-
bovom, sme sa mohli teši6 týždòovému pose-
deniu pod holým nebom, ktorý bol každý deò
naplnený pestrím programom èi kultúrnym tak
i hudobným. Každý veèer bol ukonèený premie-
taním filmov z èeskej a slovenskej produkcie
a�to vïaka kinu Bažant kinematograf. Program
zaèal v utorok 11. júla pred Domom kultúry,
kde Braòo Jobus spolu s Dadom Nagym pred-
stavili najnovšiu Braòovu knižku Žubrienky in-
štalatérky. O hudobný sprievod veèera sa po-
starala Katarína Feldeková. Utorkový filmový
veèer zaèal premietaním kultového filmu Obec-
ná škola. V stredu sa nám predstavilo kontra-
basové kvarteto BASSBAND, ktoré hralo sklad-
by od svetoznámych a iných skladate¾ov napr.
W. A. Mozart, J. S. Bach, M. P. Musorgsky, S.
Wonder, S. Palúch, M. Comendant a i. Po hu-
dobnom predstavení sa premietal film Uèite¾-
ka. Vo štvrtok 13. júla sme v programe Vrbov-
ských vetrov privítali vzácnych hostí, kde prišla
predstavi6 svoju novú knihu Únos investigatív-
na novinárka ¼uba Lesná spolu s bývalou pre-
miérkou SR Ivetou Radièovou, politickým ana-
lytikom Grigorijom Mesežnikovom a novinárom
Eugenom Kordom. Kniha Únos bola aj sfilmo-
vaná a predstavená tento rok v kinách. Dej sa
týka udalostí okolo únosu Michala Kováèa
mladšieho v období Meèiarovho pôsobenia
v�politike. O�krásne hudobné vystúpenie sa po-
staral Jozef Lupták s jeho 200-roèným violon-
èelom. Návštevníci si mohli zakúpi6 aj jeho CD
s venovaním. Na záver štvrtkového podujatia
sa premietal film Teória tigra. V�piatok 14. júla
sa pod názvom Slovenskí herci vetrujú stretli
Juraj Kemka a ïalší, kde nás pobavili vtipnými
historkami zo života. Hudbou nám spestrili ve-
èer samotný Braòo Jobus so svojim pánom
bratom a pánom synom. Ukonèenie týždòové-
ho posedenia pod oblohou bolo premietnutie
filmu Baba z ¾adu v hlavnom podaní známej
slovenskej hereèky Zuzany Krónerovej. Všetci
sa už  s oèakávaním tešili na sobotòajšie o-
tvorenie 11. roèníka Vrbovské vetry. Vïaka
priaznivému poèasiu, bez dažïa a búrok si
mohli návštevníci a aj úèinkujúci uži6 krásne

popoludnie a veèer plný kvalitnej hudby, sú6a-
živých atrakcií a aj samotného krstu novej kni-
hy Branislava Jobusa Žubrienky inštalatérky.
Zaèiatok festivalu bol presne v 13.14 hod., a
zaèal jednoèlennou kapelou ABUSUS, ktorá na
òom krstila svoje štvrté CD. Ïalej festival po-
kraèoval vystúpením kapely Saténových rúk so
zastúpením Doroty Nvotovej, Kuba Ursíny a Ta-
lent Transport. Rozprúdili plac na pódiu do bo-
du varu, kde už pomaly horelo keï vystúpila
festivalová stálica Chiki liki tua a gradovalo
podujatie v rytme Billy Barmana. Program ako
každoroène bol sprevádzaný sú6ažami dosti-
hov Ve¾ká vrbovská na hojdacích koníkoch, sú-
6až Formule 0 v šulganí plastových autíèok èi
plastovej megalukostrelbe. Noèný program od-

štartovala hlavná hviezda festivalu – èeská
rocková legenda Stromboli v�pôvodnom zlože-
ní. Výborný výstup predviedli stáli èlenovia ka-
pely s Michalom Pavlíèkom a samozrejme s ú-
žasnou speváèkou Bárou Basikovou. Posled-
ným festivalovým polnoèným vystúpením boli
kapely Švihadlo a ZVA 12-28 Band. Nede¾a bo-
la venovaná ako každoroène akcii, ktorú uspo-
riadatelia nazvali Upratéka. Verím, že tento
roèník ako aj každí predošlí naplnil všetkých
hudobnými a oèakávajúcimi zážitkami. Bude-
me sa teši6 na ïalší 12. roèník Vrbovských vet-
rov. 

Ïakujeme Braòovi Jobusovi za zorganizo-
vanie Vetrov a Mestskému úradu Vrbové na
èele s primátorkou Dott. Mgr. Emou Maggio-
vou za výraznú podporu podujatia.

SÈ

Vrbovské vetry 2017

Pocta pre Vrbovèana
V stredu 28. júna Arcibiskupský úrad v Trnave opä6 po siedmich rokoch zorgani-

zoval vo Vrbovom spomienkovú slávnos6 na Mons. Jantauscha, miestneho rodáka,
tentoraz pri príležitosti 70. výroèia jeho úmrtia. O 9.30 h v Kostole sv. Gorazda cele-
broval svätú omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s emeritným arcibis-
kupom Mons. Jánom Sokolom a desiatkami kòazov Trnavskej arcidiecézy. Boli prí-
tomní i nedávno inštalovaní kanonici, èlenovia Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Tr-
nave na èele s jej prepoštom Mons. Jánom Pavèírom, generálnym vikárom, reho¾né
sestry, najmä premonštrátky a miestni veriaci. 

Z bývalých vrbovských farárov sa okrem Mons. Pavèíra slávnosti zúèastnil P. Bo-
huslav Jozef Šprlák OPraem., v súèasnosti výpomocný duchovný v Beckove a z�bý-
valých vrbovských kaplánov ThLic. PaedDr. Ivan Ružièka, sekretár arcibiskupa, cere-
moniár a notár na Arcibiskupskom úrade v Trnave, ako i Mgr. Marián Antal, v�súèas-
nosti farský administrátor v Hájskom. Vrbovskí kòazi-rodáci boli zastúpení Mgr. Mar-
kom Križanom, farárom v Lanèári a Ing. Mgr. ¼udovítom Kubánom, kaplánom v Du-
najskej Strede. Nechýbal vrbovský diakon Lukáš Èmehíl, bohoslovec Dott. Peter Ju-
hás a vrbovská rodáèka reho¾ná sestra Stanislava Marta Koš6álová z Kongregácie
sestier Božskej lásky z Trnavy.

Arcibiskup Ján Orosch vo svojej kázni vysoko vyzdvihol osobnos6 Dr. Jantauscha,
struène predstavil jeho život a zásluhy o Cirkev a národ. Zdôraznil, že hoci bol posta-
vou malý, svojim konaním sa stal ve¾ký v Božích oèiach. 

Po sv. omši sa prítomní presunuli do blízkej kaplnky kláštora sestier premonštrá-
tok, kde sa pri sarkofágu s telesnými pozostatkami zosnulého arcipastiera konali za
neho zádušné modlitby. Dp. ThLic. PaedDr. Ružièka pripomenul niektoré dôležité ú-
daje zo života Dr. Jantauscha a prítomných pozdravil na základe poverenia primátorky
mesta, ktorá z dôvodu pobytu v zahranièí nemohla by6 prítomná, zástupca mesta Vr-
bové. Slávnos6 skonèila požehnaním otca arcibiskupa a položením kytíc k sarkofágu.
Za mesto tak urobila JUDr. Mária Gajòáková, hlavná kontrolórka mesta.

-rb-
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Z KULTÚRY
Divadelný Oskar
pre�Vrbovèana

Náš mladý obyvate¾ Filip Kvaèák je
absolventom Taneèného konzervatória
Evy Jaczovej v Bratislave a Academie
Princesse Grace v�Monaku. Umeleckú
kariéru zaèal v Slovenskom národnom
divadle. Potom sa vydal na skusy do
sveta a stal sa úspešným. 10. júna t. r.
získal v meste Gera v Durínsku v�Ne-
meckej spolkovej republike prestížne
umelecké ocenenie Divadelný Oskar
2017. Opýtali sme sa ho na to, ako
k�tomu došlo.

V divadle kde tancujem Theater und
Philharmonie Thüringen, Gera und Alten-
burg, sa každoroène na konci sezóny u-
de¾uje ocenenie Theater-Oskar, v�kategó-
riách najoblúbenejšia umelkyòa sezóny,
najob¾úbenejší umelec sezóny a najob¾ú-
benejšie predstavenie sezóny. Nomino-
vaní sú vždy viacerí umelci z�každého od-
vetvia - balet, èinohra a opera. Èlenom
súboru som sa stal v�sezóne 2011/
2012 a odvtedy som bol nominovaný už
po tretí, èi štvrtý raz, neviem to presne.

Za poslednú sezónu, 2016/2017, to bo-
lo za hlavnú úlohu v�predstavení Dracula
(choreografia a réžia: Silvana Schröder).
Nominovaní boli okrem mòa aj iní umelci
z nášho divadla - speváci, herci èi hudob-
níci z orchestra. Cenu som dostal ja,
z�èoho som sa ve¾mi tešil. Každú sezónu,
skoro v každom predstavení tancujem
hlavné postavy, takže som cítil malé za-
dos6uèinenie. 

Vymenujem zopár predstavení, v�kto-
rých som tancoval sólové úlohy:

27 - Der Mann,
Schwarzer Schwan - Prinz Siegfried,
Der Joker - Joker,
Keimzeit - Der Grenzgänger,
Mercutios Geheimnis - Romeo,
Piaf - La vie en rose - Yves Montand,
Anita Berber - Henri Châtin Hofmann,
Cinderella - Prinz,
Dracula - Dracula.

K úspechu gratulujeme a Filipovi želá-
me, aby sa mu darilo aj v ïalších rokoch.

-rb-

Z predstavenia Dracula, za ktoré Filip dostal cenu Divadelý Oskar. Foto: © Sabina SABOVIC
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