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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, 922 03  Vrbové

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Vrbové v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2018

Kvalifi kačné predpoklady a požia-
davky:
• odborná a pedagogická spôsobi-

losť pre materské školy v zmysle 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene             
a doplnení niektorých zákonov             
a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné 
predpoklady a osobitné kvalifi kač-
né požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov           
v znení neskorších predpisov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe,

• absolvovanie prvej atestácie,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samo-

statnosť, fl exibilita, komunikatív-
nosť,

• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 
zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,

• znalosť školskej legislatívy a zá- 
kladná znalosť problematiky riade-
nia školy, 

• znalosť v oblasti pracovno-práv-
nych a ekonomických vzťahov. 

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do 

výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokla-

dov o dosiahnutom stupni vzdela-
nia,

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe,

• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja 

materskej školy,
• výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spô-

sobilosti a o duševnej spôsobilosti 
pre výkon činnosti učiteľa a vedú-
ceho pedagogického zamestnan-
ca,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti 
všetkých údajov uvádzaných v prí-
lohe žiadosti,

• súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle § 14 záko-
na č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. 

Žiadosti spolu s požadovanými doklad-
mi v súlade s kvalifi kačnými predpo-
kladmi a požiadavkami doručte osobne 
do podateľne Mestského úradu Vrbo-
vé, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Vrbové, Ul. gen. M. R. 
Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové v zale-
penej obálke označenej nápisom 
„Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka 
MŠ Vrbové“ do 20. júla 2018  do               
12.00 hod.
Termín a miesto výberového konania 
oznámi výberová komisia prihláseným 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky 
zaradenia do výberového konania naj-
menej sedem dní pred výberovým ko-
naním.
Vrbové, 15. júna 2018

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Oceňovanie našich žiakov
Oceňovanie sa uskutočnilo v ponde-

lok 18. júna o 13.00 hod. v Kúrii M. Be-
ňovského. Primátorka mesta Dott. 
Mgr. Ema Maggiová v krátkom príhovo-
re vyjadrila vďaku oceneným, že cieľa-
vedome rozvíjajú svoju osobnosť, a tak 
pomáhajú k napredovaniu našej spo-
ločnosti. Jednotlivých nominantov 
predstavil vedúci spoločného školské-
ho úradu PaedDr. Patrik Kýška. Ceny 
(knihy) im odovzdala primátorka mesta 
spolu s predsedníčkou Komisie kultúry, 
športu, mládeže a vzdelávania MsZ 
PhDr. Janou Miklášovou. Počas poduja-
tia bola odprezentovaná ukážka histo-
rických pohľadníc Vrbového zo zbierky 
Ing. Vladimíra Bzdušeka, ktoré budú            
v najbližších dňoch uverejnené aj v no-
vej knihe o Vrbovom. Na záver všetkým 
poďakovala predsedníčka Komisie kul-
túry, športu, mládeže a vzdelávania 
PhDr. Jana Miklášová.

Celé podujatie moderoval vedúci 
útvaru kultúry PhDr. Ľubomír Bosák.

Mesto Vrbové ocenilo žiakov vrbovských škôl, ktorí nás úspešne repre-
zentovali na okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťa-
žiach. 
Snímka ich zachytáva spolu s primátorkou mesta Vrbové Dott. Mgr. Emou 
Maggiovou (v strede) a PhDr. Janou Miklášovou, predsedníčkou Komisie 
kultúry, mládeže, športu a vzdelávania Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (vpravo).

Nasledujúce číslo Hlasu Vrbového vychádza 25. júla.
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Pohrebná služba Vrbové
NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória 
ZDARMA.

Peter Potrok
Iveta Hrevúšová
Jaroslav Karas
Marta Cingelová
Anna Bzdušeková
Peter Varga
Magdaléna Belesová
Ing. Mária Juríková
  
Ján Kment
Ing. Vladimír Matura
Apolónia Hazuchová
Emília Slabá
Jolana Žažová

Mária Foksová
Mária Tvarošková
Mária Klčová

Elena Horvátová

Irena Kubíková 
Anna Sýkorová
Ján Sýkora
Mária Kochanová
Viktor Kubran
Margita Krúpová
František Zimmermann
Štefan Kadlec

Vincent Šimo
Božena Obuchová
Eugen Bosák
Jozefína Rakúsová
Mária Sabová
Emília Lagová
Sr. Zuzana Anna Cerovská

Františka Prievozníková
Oľga Sedláčková

  

    Naši jubilanti
v mesiaci júl 2018

Srdečne blahoželáme !

Jubileum
             Dňa 29. júna sa dožíva vzácnych 90 rokov

Paulína HULVANOVÁ.

K jubileu praje všetko dobré, veľa zdravia a spokojnosti 
dcéra a vnuci s rodinami. Pravnúčatá Nelka, Ninka, Leonko 
a Natálka prababičku bozkávajú.

P/P1-No 2687/18

Tebe patrí spomienka
až sa srdce chveje,
ten, čo blízky bol,
už tu s nami nie je.

† Dňa 8. júla uplynú dva smutné roky, čo navždy odišiel náš 
starostlivý manžel, otec, dedko a pradedko

Vladimír BIELIK 
zo Šípkového.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá 
ako aj ostatná rodina. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme

SPOMIENKA
Nezomrela som, lebo viem,
že žijem v srdciach tých,
ktorí ma milovali.

Ty si milovala nás. Našu lásku k Tebe 
a krásne spomienky na život s Tebou 
nezmení žiadny čas.

† Dňa 30. júna uplynie sedem rokov 
od smrti mojej milovanej manželky, 

maminky a babičky 

Anny BABUŠKOVEJ.

Manžel František, dcéra Drahomíra a syn Ferko s rodinou.
Ďakujeme priateľom, príbuzným a známym, ktorí na ňu spomínajú.

-N-

Otváracia doba knižnice 
počas prázdnin

pondelok – piatok
12.00 – 16.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

Oznamujeme, že v dňoch 23. júla až 
10. augusta bude knižnica zatvorená  
z dôvodu čerpania dovolenky.

Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.

Dňa 20. júna uplynulo 7 rokov, čo nás opustil náš milovaný

Milan HULVAN.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a vnuci s rodinami.

P/P1-No 2687/18

P/P1-No 2525/18

Najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva vo Vrbovom sa 
bude konať vo štvrtok 28. júna            
o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovské-
ho vo Vrbovom. Podrobný pro-
gram je na www.vrbove.sk.
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Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania
 Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov 

rastlín po zbere úrody a ostatného od-
padu zo záhrad a domácností, je zaká-
zané a škodlivé. Tento zákaz upravujú 
tieto zákony:

– zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch v znení neskorších predpisov,

– zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.                      
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zá-
konník) v znení neskorších predpisov.

Tiež Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Vrbové č. 3/2018 o nakladaní              
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta 
Vrbové.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách 
sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad 
oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľo-
vodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie 
zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa 
škodlivé látky v ešte vyšších koncentrá-
ciách, než je to v mnohých priemysel-
ných závodoch. Dôvodom je horenie za 
nízkych teplôt a nedostatočného okys-
ličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad 
dedinami  sa vznášajú mračná bieleho 
zapáchajúceho a škodlivého dymu, do-
chádza k porušovaniu Občianskeho zá-
konníka. Podľa neho nikto nesmie nad 
mieru prípustnú pomerom obťažovať 
susedov hlukom, prachom, popolče-
kom, dymom, plynmi, parami a podob-

ne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj 
porušovanie zákona o odpadoch.

Zákon o ochrane pred požiarmi zase 
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň 
tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu   
a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, 
kríkov.

 Ak teda niekto spaľuje odpad zo zá-
hrady – lístie, trávu, konáre…, odpad                
z domu – plastové fľaše, papiere, kartó-
ny, gumu… dopúšťa sa protiprávneho 
konania a hrozí mu pokuta až do výšky                    
1500 €.

Ak by sa však takéhoto priestupku 
dopustila právnická osoba alebo fyzic-
ká osoba – podnikateľ, pokuta môže 
dosiahnuť až do výšky od 1200 do               
120 000 €.

V meste Vrbové je pre občanov počas 
prevádzkových hodín k dispozícii Zber-
ný dvor, v ktorom sú vytvorené pod-
mienky na uskladnenie aj väčšieho 
množstva odpadov - zmesový komu-
nálny odpad, objemný komunálny od-
pad a drobný stavebný odpad. 

Zberný dvor sa nachádza v k. ú. Vr-
bové, Útvar miestneho hospodár-
stva na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 
174/43, Vrbové. Do tohto zberného 
dvora je možné odviezť nasledovné 
druhy odpadu:
• väčšie množstvo papiera a lepenky
• väčšie množstvo skla

• šatstvo, textílie
• jedlé oleje a tuky
• drevo
• väčšie množstvo plastov
• biologicky rozložiteľný odpad zo 

záhrad  (ako napríklad: tráva, kve-
ty, lístie, drevný odpad zo strihania 
a orezávania krovín a stromov)

• zeminu a kamenivo
• objemný odpad
• drobný stavebný odpad a elektro-

odpad.

Zberný dvor je otvorený v ponde-
lok, utorok, štvrtok a piatok od 9.00 
do 14.30 hod. (júl a august od 8.00 do 
14.00 hod.) každú stredu od 15.00 do 
17.00 hod a v sobotu od 9.00 do 12.00 
hod. (soboty december až február     
v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. iba     
v 1. sobotu v danom mesiaci). V ne-
deľu, sviatok, veľkonočné sviatky 
(Biela sobota), koniec roka (Silves-
ter) a v deň konania jarmoku je 
Zberný dvor zatvorený. 

Na základe uvedeného vyzývame 
obyvateľov k dodržiavaniu zákonných 
ustanovení.

V prípade zistenia zakladania 
ohňov na verejných priestranstvách, 
vypaľovania trávy alebo pálenia os-
tatkov v záhradách, ohláste zistenia 
na bezplatnú linku polície na číslo 
158!

Slovenská národná strana
a obec Kočín-Lančár

Vás srdečne pozývajú na
Vatru zvrchovanosti
14. júla od 15.00 hod.
zapálenie vatry cca o 19.00 hod.

obec Kočín-Lančár (vinice)

Dobrú náladu zabezpečí Borovienka
a brušká zaplníte vynikajúcim gulášom z diviny.
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Nevšedná výstava nevšednej umelkyne

25. apríla sa v Dome kultúry vo Vrbo-
vom uskutočnilo v priestoroch vynove-
ného niekdajšieho bufetu otvorenie 
výstavy našej vzácnej umelkyne Danie-
ly Pekarovičovej, ktorá napriek svojmu 
hendikepu vytvára pozoruhodné obra-
zy, ktoré maľuje nohami. Navyše v tých-
to dňoch si pripomína okrúhle životné 
jubileum.

Na úvod vernisáže pripravila hudob-
né spestrenie učiteľka ZUŠ vo Vrbovom 
Mgr. art. Michaela Kaločai-Bobeková. 
Po privítaní hostí, medzi ktorými nechý-
bali primátorka mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Ema Maggiová a Linda Ginzeryo-
vá, štatutárka nakladateľstva Umelcov 
maľujúcich ústami a nohami, život                 
a dielo Danky Pekarovičovej priblížil vi-
ceprimátor mesta Vrbové JUDr. Štefan 
Kubík, ktorý sa ujal i funkcie kurátora 
výstavy. Na úvod povedal: „Keďže Dan-
ku poznám od malička, bolo mi cťou          
a veľmi rád som prijal zastupovanie

našej  umelkyne ako ku-
rátor na tejto prekrás-
nej kultúrnej akcii, 
usporiadanej mestom 
Vrbové v spolupráci s 
nakladateľstvom Umel-
cov maľujúcich ústami 
a nohami (UMUN).“ 
Podstatné myšlienky            
z jeho referátu uvádza-
me na strane 6. Zakon-
čil želaním: „Prajem 
všetkým prítomným, ale 
i všetkým, ktorí Danki-
nu prezentáciu svojej 
tvorby navštívili, krás-

ny, príjemný a umelecký zážitok a hlav-
ne, aby ste si od-
niesli dobrý pocit 
a dobrú náladu, 
akú pri tvorbe 
Danka vždy má,         
a ktorá je odra-
zom lásky a sta-
rostlivosti celej   
rodiny, ktorej sa 
podarilo prenik-
núť do Dankinho 
sveta a pomôcť jej 
vidieť svet srd-
com, ako to pove-
dal aj spisovateľ 
Exupéry ústami 
Malého princa: Najlepšie vidíme srd-
com.“

Výstava bola v Dome kultúry prístup-
ná počas celého mesiaca máj.

-rb-, foto PK

Spojená škola Vrbové aj tento rok  vy-
hlásila známu výtvarnú súťaž Celoslo-
venský XVIII. výtvarný salón znevýhod-
nených detí 2018. Téma tohto ročníka 
niesla názov Čaro lesa. Svojimi výtvar-
nými prácami sa do neho zapojilo 75 
škôl a školských zariadení z celého Slo-
venska a odoslalo spolu 304 výtvar-
ných prác. Tie boli všetky vystavené                 
v aule Gymnázia Jána Baltazára Magina 
vo Vrbovom do 22. júna. Slávnostnú 
vernisáž, ktorá sa konala 8. júna sláv-
nostne otvorila organizátorka poduja-
tia  Mgr. Alica Chudá, ktorá srdečne 
privítala všetkých hostí a poprosila ria-
diteľku Spojenej školy Mgr. Darinu Bab-
ničovú o pár slov. Svojou návštevou      
a milým príhovorom nás poctila riadi-
teľka Gymnázia Jána Baltazára Magina 
Mgr. Henrieta Gromanová a zástupca 
Útvaru kultúry a školstva MsÚ PaedDr. 
Patrik Kýška.

Po príhovoroch nasledovalo dlho 
očakávané vyhlásenie výsledkov.

 Cenu riaditeľky školy si odniesli: Ru-
žena Beňáková (SŠ Pavlovce nad 
Uhom), Samuel Švábik (SŠ Vrbové), Ján 
Žiga (ŠZŠ Spišský Štiavnik). 

V kategórii mladší žiaci boli ocenení: 
Alex Foltán (SŠ Piešťany), Diana Lakato-
sová (ŠZŠ s VJM Komárno) a Dominika 
Dubajová (Topoľčany). V kategórii star-
ší žiaci cenu získali: Zuzana Labašová 
(SŠ Senica),    Karol Zajac (SŠ Pavlovce 
nad Uhom), Matúš Damaškovič (SŠ Vr-
bové). 

Po odovzdaní cien  rozprúdili  čarov-
nú lesnú atmosféru žiaci Spojenej školy 
vo Vrbovom, ktorí si pre všetkých ná-
vštevníkov pripravili pestrý a bohatý 
program plný tanca, spevu, prednesu 
či dramatizácie. Po skončení programu 
si mali možnosť návštevníci prezrieť vý-
stavu, odfotiť sa pri svojej práci či pod-
písať sa do kroniky. Všetci zúčastnení 
vyslovili úprimný obdiv k rozmanitým  
dielkam  a veselému programu šikov-
ných detí.

Mgr. Alexandra HLAVÁČOVÁ

Celoslovenský XVIII. výtvarný salón znevýhodnených detí

Na jej margo naša redakcia dostala 
toto vyjadrenie od príbuzných vystavu-
júcej umelkyne:

„Dovoľte mi, aby som v mene celej 
našej rodiny vyslovila úprimné a srdeč-
né poďakovanie za Dankinu výstavu, 
ktorú zorganizovalo mesto Vrbové pod 
vedením jeho predstaviteľov. Výstava 
bola pripravená na vysokej úrovni. Po-
ďakovanie za to patrí predovšetkým 
Dott. Mgr. Eme Maggiovej, primátorke 
mesta, JUDr. Štefanovi Kubíkovi, vice-
primátorovi mesta a PhDr. Ľubomírovi 
Bosákovi, vedúcemu útvaru kultúry, ale 
aj všetkým, ktorí sa na tejto aktivite po-
dieľali.

Za pomoc pri príprave priestorov ďa-
kujeme mestským zamestnancom Pet-
rovi Rakúsovi a Darinke Dugovej.“

Viera SABOVÁ
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Jubileum nevšednej umelkyne
Naša jubilujúca vrbovská umelky-

ňa Danka Pekarovičová sa narodila                    
v ôsmom mesiaci tehotenstva 30. 
júna 1978 v Piešťanoch. Keď dosiahla 
vek pol roka, bola odporučená leká-
rom na neurologické vyšetrenie, kde 
jej lekári stanovili diagnózu: detská 
mozgová obrna, extrapyramídový 
diskynetický syndróm. Z lekárov ro-
dičom nikto nechcel povedať, čo ich 
v budúcnosti čaká, na čo sa majú pri-
praviť.

Ako Danka rástla, na všetko postup-
ne časom prichádzali sami. V porovna-
ní s ostatnými deťmi v jej veku bolo vi-
dieť, že to naozaj nebudú mať ľahké, 
ani oni – rodičia a tiež ani ona sama. 
Rodičia jej chceli veľmi pomôcť – s Dan-
kou pravidelne navštevovali rehabili-
tačné cvičenia a kúpeľnú liečbu, dokon-
ca niekoľkokrát boli pri mori, no 
zdravotný stav sa nezlepšoval.

S plynúcimi rokmi pribudli do rodiny 
ďalší traja súrodenci – Veronika, Gabika 
a Jožko. Danka ich pozorovala pri rôz-
nych činnostiach a začala ich napodob-
ňovať. Nohami si listovala v rozprávko-
vých knihách a časopisoch. Potom 
zobrala do prstov na nohe ceruzku, vý-
kres, ktorý oprela o čelo gauča a začala 
kresliť prvé čiarky. Postupne to boli jed-
noduché kvety, tváre a úhľadné písmo, 
ktoré pozostávalo z čiarok. V tej dobe 
mala 9 rokov. Pri listovaní v knihách ju 
vždy veľmi fascinovala a zaujímala fa-
rebnosť obrázkov. Po vzájomnom vy-
svetlení základných farieb, začala ob-
rázky postupne farebne vymaľovávať. 
Všetky obrázky kreslila v ľahu na už 
spomínanom gauči. Časom jej rodičia 
zabezpečili detské kresielko, v ktorom 
veľmi rada sedávala, pozerávala z neho 
televíziu a z tohto kresla vzišli na tento 
svet aj prvé obrázky v podaní našej 
umelkyne. Výkres mala pritom polože-
ný na zemi a do prstov na nohe vzala 
ceruzku. To boli začiatky Dankinej 
umeleckej tvorby.

V roku 1993, keď mala Danka 15 ro-
kov, začala navštevovať Centrum det-
skej psychológie a patopsychológie                
v Bratislave, kde sa Danke venoval tím 
odborníkov z oblasti psychológie, reha-
bilitácie a logopédie. Návštevy v centre 
boli pre ňu veľkým prínosom a oboha-
tením jej všeobecného rozhľadu (napr. 
práca s počítačom, rôzne psychologic-
ké hlavolamy, ktoré hravo a s trpezli-
vosťou jej vlastnou riešila a hlavne ich  
s ľahkosťou zvládala). Do Bratislavy               
s mamou vždy priniesli i obrázky, ktoré 
Danka doma nakreslila. Po niekoľkých 
návštevách v centre a Dankiných pre-

zentáciách toho, čo sa jej podarilo vy-
tvoriť, MUDr. Dočkal, vedúci centra, 
oslovil a zabezpečil akademického ma-
liara p. Bleya, ktorý sa už v jej kariér-
nych začiatkoch veľmi pochvalne               
a uznanlivo vyjadril k jej umeleckej 
tvorbe, pričom skonštatoval, že Danku 
majú rodičia v kreslení podporovať          
a rozvíjať i naďalej jej výtvarný talent, 
ktorý bol už v jej začiatkoch nespochyb-
niteľný.

V roku 1995 vzniklo na podnet                
PhDr. Fialu na Slovensku nakladateľ-
stvo telesne postihnutých umelcov ma-
ľujúcich ústami a nohami s názvom 
UMUN, ktoré z malieb a kresieb umel-
cov so zdravotným postihnutím získa-
valo fi nančné prostriedky na ich pod-
poru a pozdvihnutie sebavedomia.              
V uvedenom roku sa Danka stala člen-
kou medzinárodnej asociácie umelcov 
maľujúcich ústami a nohami v Lichten-
štajnsku na podnet nakladateľstva 
UMUN.

Následne Danka v roku 1997 začala 
navštevovať ZUŠ v Piešťanoch – výtvar-
ný odbor, už pod odborným dohľadom 
učiteľky Janky Rojíkovej, ktorá ju odbor-
ne usmerňovala a zasväcovala do tajov 
rôznych výtvarných techník. Postupne 
sa Danka umelecky zdokonaľovala, do-
stala sa cez pastel a akvarel (predovšet-
kým ju zaujali výjavy z rozprávok, z Bib-
lie a fi lmov) aj k inej výtvarnej technike. 
Začala si osvojovať namiešavanie rôz-
nych farebných tónov. Temperové far-
by nie sú pre Danku tiež žiadny prob-
lém. Pri maľovaní prešla na olejové 
farby, ktorými maľuje rôzne námety 
kvetinové, zátišia všetkých ročných ob-
dobí, ako aj námety sviatočné – vianoč-
né a veľkonočné, a tiež sa jej daria i por-
tréty. V tejto súvislosti si spomínam na 
prekrásny portrét jej babičky, ktorá po-
máhala rodičom Danku vychovávať, 
hlavne v čase ich zotrvávania v zamest-
naní.

No a postupne sa dostávame do sú-
časnosti. Z Danky je už ostrieľaná umel-
kyňa, ktorá vystavovala svoje diela už 
po celom Slovensku, ale aj v zahraničí: 
v Maďarsku, Česku a v Lichtenštajnsku. 
Tu by som veľmi rád spomenul, že Dan-
ka pri prezentovaní svojho diela preží-
va veľké emócie, ktoré taktiež zažíva pri 
medzinárodných stretnutiach svojich 
postihnutých kolegov, kamarátov,                   
s ktorými sa osobne pozná. Sú to hlas-
né, radostné zvukové prejavy, objíma-
nie sa nohami a niekedy i slzy šťastia.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvr-
diť, že v tej chvíli nielen Dankiným rodi-
čom behajú zimomriavky po celom tele 

a tisnú sa slzy do očí. Sú to veľmi hlbo-
ké a citové zážitky, ktorých som bol nie-
koľkokrát svedkom a ktoré musí človek 
skrátka zažiť, nie je v ľudských silách ich 
opísať slovami.

Pri tejto príležitosti ešte trocha odbo-
čím od umeleckej tvorby. Chcel by som 
ešte spomenúť veľmi emočné Dankino 
stretnutie s hercom Jankom Krónerom, 
na ktorom bolo tiež niečo výnimočné, 
pretože Danka ho poznala iba cez tele-
víznu obrazovku a on odrazu stál pri 
nej v kráľovskom odeve a povýšil ju za 
svoju kráľovnú na hrade menom Mag-
nólia pred mnohými prítomnými ľuďmi 
z Piešťan a dôstojne jej pobozkal ruku  
a tvár. Jej tvár bola v tej chvíli usmiata          
a žiarila šťastím, čo sa nedalo prehliad-
nuť. Toto stretnutie bolo zasa Danki-
ným veľmi hlbokým a citovým zážit-
kom, ktorý taktiež nie je možné opísať 
slovami, treba ho zažiť.

Ale vráťme sa opäť k umeleckej tvor-
be našej Danky. Jej kresby sú charakte-
ristické štruktúrovou linkou, ktorá je 
jedinečná a v jej prípade originálna,              
v každom prípade sa nedá prehliadnuť. 
Vytvára ňou grafi cké čiernobiele diela, 
ktoré v sebe skrývajú zvláštnu, tajomnú 
jemnosť. Od novembra roku 2010 Dan-
ku výtvarne vedie učiteľka Miriam Mi-
kušecová, s ktorou v súčasnosti pri prá-
cach striedajú temperové, olejové                  
a akrylové farby. Danka začala pri tvor-
be používať aj nové pomôcky, ako napr. 
malý maliarsky valček alebo maliarsku 
špachtličku. Pomôcky pani učiteľka ob-
divuhodne prispôsobila jej maľovaniu 
nohami.

Výsledkom spoločného úsilia oboch 
výtvarníčok je i otvorenie výstavy na 
pôde rodného mesta. 

Milá Danka, ja ti chcem ešte vo svo-
jom mene popriať veľa zdravíčka, aby si 
bola aj v rámci svojich možností stále 
okrasou svojej veľkej rodiny tak, ako 
doteraz. Prajem ti do budúcnosti veľa 
tvorivých umeleckých nápadov a ne-
môžem si odpustiť osobné poďakova-
nie TEBE, ako človeku, ktorý mi pomo-
hol niekoľkokrát v mojom živote pri 
riešení svojich často zložitých životných 
situácií, kde som si myslel, že sú nerie-
šiteľné a potom som si pomyslel na 
Teba a tvoj vzor, tvoja vnútorná sila               
a túžba žiť plnohodnotný život mi po-
mohla prekonať i moje často malicher-
né problémy v porovnaní s tým, čo si 
zažívaš každodenne ty sama. Danka, 
všetko dobré ti prajem!!! Ďakujem.

JUDr. Štefan KUBÍK
viceprimátor mesta Vrbové
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Narodila sa vo Vrbovom v rodine Pet-
ra Gáblovského a Pavlíny Gáblovskej, 
rodenej Drevenákovej ako druhá z 10 
detí a je najstaršou z piatich ešte žijú-
cich detí. 

Celý svoj život prežila vo Vrbovom, 
najskôr v rodičovskom dome pri klášto-
re a neskôr vydatá za Karola Snohu             
v domčeku na Súkenníckej ulici, kde 
spolu vychovali 5 detí, synov Petra          
a Pavla a dcérky Janu, 
Máriu  a Elenu.  

Teraz na sklonku ži-
vota, žije už piaty rok 
u dcéry Majky v Lan-
čári. 

Pri príležitosti tohto 
krásneho jubilea sa 
jej dcéra Majka roz-
hodla zorganizovať 
nielen oslavu deväť-
desiatky, ale zároveň 
aj rodinné stretnutie 
Gáblovských. Toto sa 
uskutočnilo v KD Lan-
čár 28. apríla 2018. 
Pricestovali takmer 
všetci pozvaní, a tak 
sa našej oslávenkyni 
dostalo gratulácií od 
92 členov rodiny. Boli 
tu bratia Jolanky, Peter a Michal Gáb-
lovskí so svojimi rodinami, sestry Pav-
laa Marta s rodinkami a samozrejme 
Jolankine deti, zaťovia a nevesty so svo-
jimi celými rodinkami. Stretlo sa tak 
všetkých 12 vnúčat (4 chlapci a 8 diev-
čat), 15 zo sedemnástich pravnúčat (9 
dievčat a 8 chlapcov plus ďalší chlapček 
ešte v maminom brušku na ceste). Ba-
bička sa dožila dokonca už aj dvoch 
prapravnúčat  (1 dievčatko a 1 chlapček).

Veľmi nás tešil príchod 
švagrinej, pani Zitky Zim-
mermanovej, rodenej Sno-
hovej s manželom Fran-
tiškom Zimmermanom, kto-
rí sú milým vzorom ľudskej 
dobroty a lásky a pre nás 
všetkých inšpiráciou a vzo-
rom. 

Mnohí Gáblovskí sa videli 
po niekoľkých desiatkach 
rokov. Časť rodiny žije v Čes-
kej republike, časť rozuteka-
ná po Slovensku, nebolo 
veľa príležitostí na spoločné 
stretnutia. Padali slzy rados-

ti, vrúcne objatia. Pripravené boli staré 
rodinné fotky, takže pri ich prehliadaní 
si všetci s radosťou zaspomínali na sta-
ré dobré časy, keď mali ľudia k sebe 
bližšie, viac si pomáhali, žili pre rodinu 
a priateľov. 

Všetci sa zabavili až do neskorých 
nočných hodín, do tanca im hrala kape-
la Retro zo Šterús, program urobil aj 

zať Pavol so skupinou Vavrinecká troj-
ka z Lančára a taktiež FSk Podhoranka               
z Kočína-Lančára, kde účinkujú zať, 
vnučka a pravnúčatá oslávenkyne.

Bolo krásne vidieť toľko radosti, šťas-
tia, objatí a sĺz dojatia, ale i smiechu. 
Tak málo stačí k radosti, tak málo stačí 
k šťastiu: Nájsť si čas na seba, svojich 
blízkych a priateľov!
Ďakujeme ešte raz celej milej rodinke           

a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Našej milej mamičke, babičke, praba-
bičke, praprababičke, sestričke, tete, 
strynke, krstnej, svokre, svatke, švagri-
nej, sesternici, neteri, spolužiačke, ko-
legyni, susede, kamarátke, dôchodkyni, 
skrátka pani Jolanke želáme ešte raz 
veľa božích milostí, zdravia, lásky a ra-
dosti do ďalších dní života.

Ing. Martina BRAŠKOVÁ

Významné životné jubileum
23. apríla sa dožila vzácneho jubilea 90 rokov pani Jolana Snohová,
rodená Gáblovská. 

Jolana Gáblovská, rok 1945

Stretnutie rodiny Gáblovskej, 28. apríl 2018

Manželia Jolana a Karol Snohovci

Jolana Gáblovská, rodina Snohová

Jolanka s deťmi
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Náklady na teplo v rodinných rozpoč-
toch tvoria významnú položku. Inten-
zívnou a dôslednou starostlivosťou               
o prevádzky, ktoré sú majetkom mesta 
Vrbové, ako aj realizovanými opravami 
zameranými na efektívnosť výroby tep-
la a zníženie nákladov na elektrickú 
energiu sa nielenže podarilo zlepšiť 
stav tepelnotechnických zariadení, ale 
aj znížiť cenu tepla.

Obyvatelia Vrbového za teplo odob-

rané v roku 2017 zaplatia 
o 8,8 % menej ako v roku 
2016, a to aj napriek 
chladnejšiemu počasiu.            
V koncoročnom vyúčtova-
ní sa tak môžu tešiť na 
preplatky. 

Individuálna výška pre-
platku pre konečných 

spotrebiteľov závisí, sa-
mozrejme, od nastave-
nia mesačných záloho-
vých platieb, ktoré sta-
novil správca alebo do-
mové spoločenstvo.
Ľudia napojení vo Vr-

bovom na centrálne vy-
kurovanie budú tento 
rok platiť za teplo menej 

ako vlani. 
Veolia Energia Slovensko, a. s., na rok 

2018 znížila variabilnú zložku ceny tep-
la o 1,8 % v porovnaní s rokom 2017. 
Výška fakturovanej ceny tepla vo fi xnej 
zložke ceny je rovnaká a nemenná už  
od roku 2013. Samozrejme, to, koľko 
domácnosť za teplo v konečnom dô-
sledku zaplatí, bude závisieť od klima- 
tických podmienok v roku 2018, od kto-

rých sa bude odvíjať množstvo dodané-
ho tepla, a v nemalej miere aj od sprá-
vania užívateľov vykurovaných objek-
tov. 

Skupina Veolia zastáva v celosveto-
vom meradle vedúce postavenie v ob-
lasti optimalizovaného riadenia zdro-
jov. S takmer 169-tisíc zamestnancami 
na piatich kontinentoch navrhuje              
a realizuje riešenia pre odvetvia vodné-
ho, odpadového a energetického hos-
podárstva, ktoré prispievajú k udržateľ-
nému rozvoju miest i priemyslu. 
Prostredníctvom týchto troch navzá-
jom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia 
podieľa na rozširovaní prístupu k zdro-
jom, zachovávaní dostupných zdrojov  
a na ich obnove.

V roku 2017 skupina Veolia zásobo-
vala pitnou vodou 96 miliónov obyva-
teľov, 62 miliónom obyvateľov poskyto-
vala kanalizačné služby, vyrobila 55 
miliónov MWh energie a zhodnotila 47 
milióna ton odpadu. V roku 2017 pred-
stavoval konsolidovaný obrat spoloč-
nosti Veolia Environnement (Paris Eu-
ronext: VIE) 25,12 miliárd eur.                      
www.veolia.com

Preplatky za teplo aj tento rok:
obyvateľom Vrbového sa vráti viac ako 46-tisíc eur

Dodávateľ tepla vo Vrbovom spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2017 
svojim zákazníkom vrátil 46 793 eur (s DPH).
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Štastie to je úsmev na tvári, šťastie je byť tu pri oltári...

Jedna nedeľa v roku je v našom kos-
tole obzvlášť krásna, azda aj preto, že 
patrí najmä deťom. Je to nedeľa, keď 
deti našej farnosti po prvýraz prijímajú 
Ježišovo telo pod spôsobom chleba. 
Tento rok sa táto slávnosť konala 27. 
mája. „Vezmi si moje srdce, vezmi si moju 
myseľ, vezmi si moju vôľu. Chcem byť Tvo-
jím, Pane...“ – kostolom sa ozýval spev 
prvoprijímajúcich detí a v ich rozžiare-
ných tvárach bolo vidieť, že túto chvíľu 
prežívajú naplno.

Za to patrí veľká vďaka pánovi faráro-
vi Danielovi Lukačovičovi, ktorý sa im          
s láskou venoval každú stredu na det-
skej svätej omši a trpezlivo im vysvetľo-
val pravdy viery. A rovnako veľké               
ĎAKUJEM patrí aj rodičom, ktorí obeto-
vali množstvo času a energie, aby de-
ťom pomohli prežiť tento deň so všet-
kou „pompéznosťou“, aká tejto veľkej 
chvíli prináleží. Avšak ani kvetinová vý-
zdoba, ani krásne rovnošaty, dokonca 
ani dobré jedlo či darčeky nemôžu

nahradiť  ten moment stretnutia det-
ského srdca s Ježišom. Preto prajeme 
všetkým dvadsiatim šiestim deťom, 
aby nikdy nezabudli, že Ježiš bude                  
s nimi, aj keď kvetinová výzdoba zväd-
ne, keď z rovnošiat vyrastú a darčeky 
stratia svoju hodnotu. On je darom, 
ktorý pretrvá a s ktorým môže každá 
chvíľa v živote mať tento „sviatočný“ ná-
dych. On je darom večným.

Mgr. Hana PUVÁKOVÁ

FUTBALOVÝ TURNAJ PREDPRÍPRAVIEK
O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA VRBOVÉ

Mestský štadión Vrbové
Mladšia predprípravka

Sobota 30. júna
  9.00 MFK Vrbové – TJ Družstevník Chtelnica

10.45 TJ Družstevník Chtelnica - TJ Družstevník 
                                                         Zvončín

11.45 Prestávka

13.00 TJ Družstevník Zvončín – MFK Vrbové
14.00 Vyhodnotenie turnaja
Príďte povzbudiť našich malých futbalistov!
Turnaj fi nančne podporilo mesto Vrbové.
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Drobné dievčatko s permanentným 
úsmevom v tvári, občas nejaká peha na 
nošteku. Od skorého rána šteboce, 
školu zvláda „ľavou zadnou“. Veď, čoby 
aj nie, v žilách jej koluje rytmus, hudba 
a tanec. A nohami dokáže priam zázra-
ky, hlavne, keď si obuje tanečné topán-
ky.

Ďalší veľký talent z CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom

Tancu sa venuje od útleho detstva. 
Inklinuje aj k baletu, ľudovému tancu, 
no rada si zatancuje aj moderný a jaz-
zový tanec.  Svoj talent zverila do rúk 
učiteliek tanečného odboru – Mgr. art. 
Michaely Urbanovej, Radky Šulovskej           
a Mgr. Zuzany Snohovej. Ich úsilie sa 
stretlo s húževnatou prácou a disciplí-

nou prýštiacou z Vivien Madunic-
kej. Práve ona je tým dôvodom 
na radosť. Do Vrbového denne 
prichádza z Ostrova pri Piešťa-
noch. 

Po vyučovaní prichádza do 
CZUŠ zveľaďovať svoj hudobný           
a tanečný talent. Na vystúpe-
niach ju môžete vzhliadnuť ako 
klavírnu interpretku, no vzápätí 
sa pomocou kostýmu z nej stane 
ktosi iný. Ktosi iný nielen vzhľa-
dom, ale aj dušou. Každý tanec 
vychádza z jej vnútorného preží-
vania, vlastného tanečného pre-
javu. Toto všetko je súčasťou, jej 
rastu.

V školskom roku 2017/2018 do-
siahla vynikajúce úspechy. Naj-
významnejšími boli 1. miesto              
v kategórii Show dance v súťaži 
Pribinov pohár v Nitre, 1. miesto 
v kategórii Open súťaže Pohyb

bez bariér a postup do fi nále v Žiline, 
kde získala 3. miesto a 1. miesto a po-
stup do svetového fi nále Dance Star 
Bratislava v chorvátskom Poreči, kde 
získala 9. miesto v kategórii Lyrical 
sólo.

Veríme, že tieto úspechy sú len za-
čiatkom, odrazovým mostíkom a jej ta-
nečnú cestu budeme môcť sledovať aj 
v ďalších rokoch.

Mgr. art. Michaela URBANOVÁ

Malé talenty dobývajúce svetové pódiá sa ukrývajú na miestach, o kto-
rých málokto vie. Napríklad aj v mestečku pod šikmou vežou, kde sídli 
CZUŠ sv. Gorazda. Práve táto škola podáva deťom ruku, ktorou ich vtiah-
ne do tajov umenia, hudby a tanca. Po nedávnom speváckom úspechu             
v San Reme naše srdcia opäť naplnila radosť a šťastie z ďalšieho úspechu 
v ďalekom svete. Tentoraz v umení tanečnom.
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