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SPOLOČNE ZA KRAJŠIE VRBOVÉ
Dňa 28. marca sa spoločnosť SEMIKRON, s. r. o., Vrbové v spolupráci s mestom Vrbové a Gymnáziom J. B. Magi-

na vo Vrbovom zapojili do akcie s názvom: Vyčistime si spoločne svoje mesto. Spoločnosť SEMIKRON, s. r. o., čis-
tila ulice okolo spoločnosti, konkrétne Družstevnú a Sietnu, kde sa vyzbieralo viac ako 25 vriec odpadu.  Záujem 
zamestnancov o čistenie oproti minulému roku vzrástol. Chceme v tejto tradičnej akcii pokračovať aj v budúc-
nosti, pretože nám záleží na našom okolí a čistote nášho mestečka.

SEMIKRON
Ďalšie informácie o podujatí sa dočítate na strane 8.

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencov
nášho mesta narodených v poslednom štvrťroku 2018 a prvom 

štvrťroku 2019
VRBOVÉ,

MESTSKÁ KNIŽNICA,
12. APRÍLA O 13.00 HOD.

Súčasťou bude i sadenie stromče-
kov, ktoré budú niesť mená na-
šich malých občanov.

Veselé veľkonočné sviatky čitate- 
ľom Hlasu Vrbového a všetkým 
vrbovským občanom želá vedenie 
mesta a redakcia Hlasu Vrbového.



7/2019strana 2

Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 20/II/2019 a č. 21/II/2019 zo dňa 14. 
februára 2019 a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 
2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019
na nájom nebytového priestoru - 55,20 m2 v nádvorí                    

Kúrie M. Beňovského 495/2,
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho súťažného návrhu 

k uzavretiu nájomnej zmluvy.

Predkladanie súťažných návrhov do 15. apríla 2019,                   
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 1/2019 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk                   
a v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Mesto Vrbové v súlade s Uznesením MsZ          
vo Vrbovom č. 22/II/2019 zo dňa 14. februára 
2019 a v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. 
b); § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.             
o majetku obcí v znení neskorších zmien a no-
viel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka za podmienok schválených Uzne-

sením MsZ vo Vrbovom č. 23/II/2019 zo dňa 14. februára 
2019 týmto 

 VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 
na predaj pozemkov pod garáže - lokalita Hoštáky, 

Vrbové (3. kolo)

1. p. č. 325/89,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;

2. p. č. 325/96,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;

3. p. č. 325/97,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;

4. p. č. 325/98,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;

5. p. č. 325/106, o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria;

6. p. č. 325/107, o výmere 20 m², druh pozemku – zastava-
né plochy a nádvoria.

Predkladanie súťažných návrhov do 15. apríla 2019,              
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 2/2019 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk                 
a v úradnej tabuli mesta Vrbové.
                                                                                               

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Mesto Vrbové oznamuje všetkým občanom, fyzickým                 
a právnickým osobám–podnikateľom, ako aj právnickým 
osobám na území mesta, že sú povinné vykonať deratizáciu 
(reguláciu živočíšnych škodcov) v objektoch určených na 
podnikanie, v objektoch školských zariadení, zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych služieb,  bytových a poly-
funkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch 
objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v potravinárskych 
prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch po-
travín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach 
komunálneho odpadu v termíne 

od 8. apríla do 17. mája 2019 

v zmysle odborného usmernenia pre vykonanie celoploš-
nej deratizácie, ktoré vydal Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trnave  dňa 19. marca 2019. Toto od-
borné usmernenie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade              
vo Vrbovom, Útvare výstavby, územného rozvoja a životné-
ho prostredia, a je zverejnené na mestskej úradnej tabuli.

Mesto Vrbové bude vykonávať deratizáciu na nehnuteľ-
nostiach vo svojom vlastníctve v dňoch 25. – 26. apríla 2019.

ĽuBar

DO POZORNOSTI OBČANOM

Mesto Vrbové bolo úspešné pri predkladaní žiadosti o do-
táciu zo štátneho rozpočtu aj v roku 2018 prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republi-
ky.  Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky  uzatvorilo            
s mestom Vrbové  zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-002434 zo dňa 
5. novembra 2018 na poskytnutie dotácie na podporu 
ochrany pred požiarmi.

Výzva č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 
na predkladanie  žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky.
• Názov projektu: „Prestavba internátu na hasičskú zbroj-

nicu“
• Suma poskytnutá zo štátneho rozpočtu:  29 117,33 €
• Spoluúčasť mesta Vrbové:  9 583,04 €
• Miesto stavby:  Ul. J. Zigmundíka, č. d. 345/3, Vrbové.

 Z uvedenej dotácie boli vykonané  na  1. nadzemnom 
podlaží a 2. nadzemnom podlaží  nasledovné stavebné prá-
ce: vonkajšia kanalizačná prípojka s kanalizačnou revíznou 
šachtou, nová vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, 
vnútorné kanalizačné a vodovodné rozvody, inštalácie.

Za spoluúčasť mesta Vrbové boli vyhotovené podlahové 
vrstvy v rozšírenej časti garáže pre  požiarny vozík.

Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a životné-
ho prostredia Mestského úradu Vrbové

Ing. G. VALOVÁ

Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu
II. ETAPA
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Odišiel si tíško,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach 
žiješ spomienkami.

Dňa 12. apríla si pripomenieme 5. vý-
ročie úmrtia

Milana KONKUŠA.

S láskou spomínajú manželka Oľga               
a synovia s rodinami.

P/P1-No 720/19

Zápis detí na školský rok 2019/2020
Materská škola, Sídl. 9. mája 322, Vrbo-
vé vyhlasuje v súlade § 59 zákona č. 
245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky 
Ministerstva školstva SR č. 306/2008           
Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 
Ministerstva SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí na školský rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť 
v budove MŠ na Sídlisku 
9. mája aj na Súkenníc-
kej ul. od 22. apríla 
2019, alebo stiahnuť na
www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme 
prijímať:
• osobne  29. apríla a 30. apríla           

od 9.00 do 14.00 hod. v kancelárii 
MŠ na Súkenníckej ul.

• e-mailom
(beata.potrokova@msvrbove.sk)

• poštou 

Prednostne sa prijímajú deti:
• s odloženou  alebo dodatočne od-

loženou povinnou školskou do-
chádzkou

• ktoré dovŕšili  piaty rok veku
• s nástupom k 3. septembru 2019
• od troch rokov 

P. č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III. okrsok

II. ZŠ
IV. okrsok
bývalá SOŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1
Mgr. Zuzana ČAPUTOVÁ
(NEKA), 
45 r., advokátka

369 58,85 287 54,98 270 57,57 321 60,68 1247 58,08

2
JUDr. Maroš ŠEFČOVIČ, PhD. 
(NEKA), 52 r., podpredseda 
Európ. komisie pre energet. úniu

258 41,15 235 45,02 199 42,43 208 39,32 900 41,92

Spolu 627 100 522 100 469 100 529 100 2147 100

Oprávnených voličov 1293 1263 1123 1167 4846

Účasť platne hlasujúcich (%): 48,49 41,33 41,76 45,33 44,30

Vysvetlivka: NEKA = nezávislý kandidát.

Výsledky II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky – Vrbové 30. marca 2019

Kandidát Vrbové Piešťany Piešťanský okres Trnavský kraj Slovensko
1 Mgr. Zuzana Čaputová 58,08 65,09 60,03 65,68 58,40

2 JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 41,92 34,90 39,96 34,31 41,59

Porovnanie výsledkov II. kola voľby prezidenta SR v percentách

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY
Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Vrbovom organizujú

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI
so stravovaním, celodenným programom a výletmi.
Tábory budú organizované v nasledovných termínoch:

• 1. turnus: od 15. do 19. júla,
• 2. turnus: od 22. do 26. júla,
• 3. turnus: od 29. júla do 2. augusta,
• 4. turnus: od 19. do 23. augusta.

Poplatok 30 €.
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.vrbove.sk,  alebo na sekretariáte Mestského 

úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené prihlášky odovzdávať.

†

30. marca zomrel vo veku 62 ro-
kov

Ladislav BAHN,

ktorý pracoval v r. 2015 – 2018              
na Mestskom úrade vo Vrbovom. 
Od konca roku 2016 do smrti vyko-

nával funkciu predse-
du miestnej organizá-
cie SNS vo Vrbovom. 

4. apríla ho za účas-
ti mestskej delegácie 
pochovali na cintorí-
ne v Dolných Otro-
kovciach.

-rb-

†
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NÁUČNÝ CHODNÍK O PRÍRODE A HISTÓRII (3)

Piate stanovisko

Od informačnej tabule pod Malou 
Pecou k tabuli pod Veľkou Pecou treba 
prejsť približne 800 m. Cesta sprvu ve-
die agátovým lesíkom, ktorý sa ľudovo 
nazýva Agačina. Tieto miesta vyhľadá-
vajú zjari hubári kvôli výskytu smrčkov 
a májoviek. Kopec Veľká Pec (437,5 m 
n. m.), sa v súčasnosti nachádza v ka-
tastrálnom území obce Prašník a obce 
Šterusy. Jeho výšku vo viedenských sia-
hach zameral už slávny geológ Dionýz 
Štúr (1827 – 1893).

Názov je takisto doložený už k r. 
1627. K jeho motivácii Dionýz Štúr, kto-
rý detstvo prežil vo Vrbovom, napísal: 
„...Pod vrcholom môžeme pozorovať                 
na severozápad otvorenú vyhĺbeninu tva-
ru pekárskej pece.“ Ide o 15-metrov dlhú 
pseudokrasovú jaskyňu, ktorá má cha-
rakter skalného previsu. Jej ochranu 
najprv – v r. 1963 – začlenili pod kultúr-
nu pamiatku (Archeologická lokalita 
Veľká Pec, č. 994/885/12). V roku 1979 
ju vyhlásili za chránený prírodný vý-
tvor. Dnešné postavenie prírodnej pa-
miatky má na základe vyhlášky z roku 
1994 a novelizácie z r. 2009. Vznikla             
v  neogénnych zlepencoch a pieskov-
coch zvetrávaním a eolickou činnosťou. 
Veľká Pec je archeologicky a paleonto-
logicky významná lokalita s fosílnymi 
nálezmi medveďa jaskynného, hyeny 
jaskynnej, koňa divého, mamuta, noso-
rožca a soba z mladšieho obdobia star-
šej doby kamennej (mladý paleolit, 
35000 – 11000 pred Kr.). Ide o jeden               
z najstarších dokladov osídlenia v pô-
vodnom chotári Vrbového. V jaskyni sa  
zistilo tiež osídlenie z mladšej a nesko-
rej doby bronzovej (1300 – 700 rokov 
pred Kr.). Predmetom ochrany je jasky-
ňa, ktorá je prístupná návštevníkom za 
účelom oddychu a poznávania jej prí-
rodných a historických hodnôt.

Pokračujeme v opise náučného turistického chodníka, ktorého výcho-
disko sa nachádza v obci Prašník pri Obecnom úrade a vedie na miesta, 
ktoré po stáročia navštevujú Vrbovčania. 

Jaskyňa sa vo Vrbovom ľudovo nazý-
va i Čertova pec. Jestvuje o nej aj stará 
povesť, že tu zápasil pastier s čertom.  
V roku 1891 ju v obsiahlom diele Malo-
karpatské pamätnosti po maďarsky 
uverejnil historik Pavol Jedlička (1844  
– 1917) so zachovaním slovenských vý-
razov a v r. 1913 po slovensky časopis 
Knižnica školákov. Na motívy povesti            
o Veľkej Peci napísal Mgr. Roman Niko- 
dem hru s názvom Jako sa Ščeván ože-
nel, alebo jak sto rází horšié bolo a ne-
dali sme sa. Premiéru mala v r. 1987 na 
Prašníku.

Veľká Pec bola od-
nepamäti obľúbeným 
výletným miestom Vr-
bovčanov. Za Uhor-
ska, pred rokom 1918 
sem prichádzali aj 
preto, aby tu prebera-
li svoje národné zále-

žitosti. Dokonca sa na miestach pod kop-
com konávali ľudové tancovačky (dol. 
1920) a iné zábavné a športové poduja-
tia.

Pred polovicou 20. storočia bola Veľ-
ká Pec charakterizovaná ako skalnatý            
a holý vrch. Nachádzali sa tu urbárske 
pasienky pre ovce, neskôr došlo k za-
lesneniu s výrazným zastúpením ihlič-
nanov a v dolnej časti agátu. Na vrchole 
sa vyskytuje tzv. skalná ruža. K r. 1925 
je na Veľkej Peci zaznamenané hniez-
denie skaliara pestrého (Monticola sa-
xatilis), ktorý v súčasnosti patrí na Slo-
vensku ku kriticky ohrozeným vtákom. 
Vo vysokom množstve sa tu v celých 
kolóniách vyskytoval syseľ pasienkový, 
alebo obyčajný (Spermophilus citellus). 
Na šteruskom úpätí kopca bol malý ka-
meňolom.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA

K Dobrovodskému panstvu patrila aj Veľká Pec inak aj Čertovou pecou 
menovaná, ktorá leží od Šterusov tri štvrte hodiny. Je to holý kopec s veľ-
kou jaskyňou na temeni. Jaskyňa táto, ako veľká rozdavená tlama hľadí 
na cestujúceho Holeškou alebo z Krajného na Vrbové. Ľud rozpráva o tej-
to jaskyni nasledujúcu povesť.

Okolo jaskyne pásaval istý valach ovce. Raz mu doniesla žena obed, ktorý          
s chuťou pojedol a riekol: „Tak sa dobre cítim a taký som silný, že by som sa 
ani samého čerta nebál.“ O chvíľu zjavil sa čert v podobe krásneho mládenca 
a volal milého valacha „zapasy“. Valach sa nedal dva razy volať. Chytiac čerta 
povedal sám sebe: „Pane Bože, pomáhaj“ a tresk čerta o zem. Išli druhý raz 
zapasy a valach zase zvíťazil. Keď sa chytili tretí raz, čert povie valachovi: 
„Nehovor vždy: „Pane Bože, pomáhaj,“ ale takto: „Pane Bože, pomáhaj a ty, 
čerte, potískaj.“ Valach vo svojej namyslenosti povedal tak, ako mu čert ká-
zal. Ako to vypovedal, čert hodil ním do jaskyne, že hneď dušu vypustil.

Od tej doby ľud volá jaskyňu Čertovou pecou.

M. Š.: Dobrávoda. In: Knižnica školákov, roč. III., Sv. I., Myjava 1913, s. 30.
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27. marca, deň pred sviatkom všet-
kých učiteľov, si túto udalosť pripome-
nuli učitelia vrbovských škôl spolu                   
s predstaviteľmi mesta Vrbové. Primá-
torka Dott. Mgr. Ema Maggiová pri tejto 
príležitosti ocenila pedagógov z každej 
školy pôsobiacej na našom území.               
Vo svojom príhovore vyzdvihla ich dl-
horočnú, svedomitú a náročnú prácu. 
Po príhovore primátorky ocenených 
predstavil vedúci školského úradu. 
Ocenenia odovzdala primátorka spolu 
s PhDr. Janou Miklášovou, predsedníč-
kou Komisie kultúry, športu, mládeže          
a vzdelávania pri MsZ Vrbové, ktorá sa 
im tiež prihovorila. Na záver za všet-
kých ocenených i ostatných pedagógov 
poďakovala mestu riaditeľka ZŠ na Ko-
menského ulici Mgr. Viera Rapantová. 
Celé podujatie moderoval vedúci útva-
ru kultúry PhDr. Ľubomír Bosák. Oce-
nenými boli:

ZŠ Školská, Mgr. Daniela Drobná
V školských službách je od roku 1987. 

Na ZŠ vo Vrbovom na Školskej ulici za-
čala pracovať ako vychovávateľka                     
v školskom klube detí. V rámci svojej 
práce vykonávala koordinátorku pro-
jektov partnerskej spolupráce, dlhodo-
bo sa starala o estetickú výzdobu škol-
ského klubu, podieľa sa na organizácii 
športových, kultúrnych a prezentač-
ných podujatí v škole a mnohých ďal-
ších aktivitách. 

V roku 2016 úspešne ukončila štúdium 
na Pedagogickej fakulte Trnavskej uni-
verzity a získala titul magisterka. Od roku 
2016 pracuje ako učiteľka na 1. stupni.

ZŠ Komenského, PaedDr. Soňa Slo-
váková

Po ukončení štúdia na Pedagogickej 
fakulte v Nitre – odbor Učiteľstvo pre         
1. stupeň nastúpila do ZŠ na Komen-
ského ulici vo Vrbovom. V auguste oslá-
vi svoje 30. výročie aktívneho pôsobe-
nia v tejto  škole. Absolvovala školenie  
Lego Dacta, čím získala certifi kát  na Lego 
učebne so stavebnicami, tieto vedo-
mosti využíva hlavne v predmete vlasti-
veda a v záujmových krúžkoch Lega, 
čím podporuje detskú fantáziu, pamäť, 
predstavivosť a tvorivosť. Svoje vzdela-
nie si zvyšovala štúdiom etickej výcho-
vy, absolvovaním I. a II. atestačnej 
skúšky ako aj obhájením rigoróznej 
práce a získaním titulu doktor pedago-
giky. V škole dlhoročne pracuje ako 
predsedníčka metodického združenia 
pre primárne vzdelávanie  a zastáva 
funkciu  predsedníčky Rady školy. 

MŠ, Beáta Potroková
Pracuje v školstve od roku 1980. Jej 

pôsobiskami boli  MŠ Hlohovec, MŠ 
Veľké Kostoľany a od roku 1984  MŠ Vr-
bové. Od roku 2004 bola štatutárnou 
zástupkyňou a od roku 2017 je povere-
ná riadením MŠ vo Vrbovom. Jej peda-
gogická práca sa prejavuje v láskavom 
a empatickom prístupe k deťom a rodi-
čom, zodpovedným prístupom k pra-
covným povinnostiam. Jej výtvarné cí-
tenie sa prejavilo najmä  pri skrášľovaní 
interiérov materskej školy. Jej príznač-
nou črtou je priamočiarosť, úprimnosť, 
ľudskosť, empatia, otvorená komuniká-
cia a zmysel pre spravodlivosť.

OCENENIE NAŠICH PEDAGÓGOV

Spojená škola, Mgr. Ľuboslava Sed-
láčková

Pracuje v Spojenej škole, Nám. sv. Cy-
rila a Metoda 9, Vrbové od jej začiatku. 
Zastávala pozíciu učiteľky, zástupkyne 
riaditeľky školy, ako aj vedúcej meto-
dických orgánov. Počas  aktívnej čin-
nosti odovzdávala a stále odovzdáva 
kolegom svoje bohaté pedagogické 
skúsenosti, a preto patrí k učiteľom,          
od ktorých sa možno inšpirovať. 

CZUŠ sv. Gorazda, Mgr. art. Michaela 
Urbanová

Je učiteľkou tanečného odboru CZUŠ 
sv. Gorazda Vrbové od roku 2016. Za-
meriava sa prevažne na vyučovanie 
moderného a džezového tanca, vo voľ-
nom čase tvorí choreografi e pre skupi-
ny žiakov i pre individuálnych taneční-
kov. Za svoj krátky čas pôsobenia          
na našej škole dosiahla so žiakmi vyni-
kajúce výsledky, pravidelne sa s nimi 
zúčastňuje verejných vystúpení a súťa-
ží na medzinárodnej úrovni, kde získa-
vajú prvé miesta.  

Gymnázium Jána Baltazára Magina 
Vrbové, Mgr. Zuzana Vatrtová

Má aprobáciu francúzsky jazyk, psy-
chológia. Pôsobí na škole ako učiteľka 
od 1. septembra 2003, je svedomitá, 
zodpovedná, vykonáva činnosti nad rá-
mec pracovných povinností. Zapája sa 
do rôznych mimoškolských aktivít. Je 
gestorom projektu „Škola, ktorá mení 
svet“ a v rámci tohto projektu vedie 
študentov k dobrovoľníckej činnosti. Je 
dlhoročnou predsedníčkou odborov 
na škole.

Pripravil PK

Ocenení učitelia sa na záver slávnosti odfotili na pamiatku spolu s primátorkou mesta Dott. Mgr. Emou Maggio-
vou, predsedníčkou Komise kultúry, mládeže športu a vzdelávania MsZ Vrbové PhDr. Janou Miklášovou a riadi-
teľmi svojich škôl.
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ČERVENÝ KRÍŽ PO ROKU OPÄŤ BILANCOVAL

Po úvodnom príhovore predsedníčky 
MsSČK Vrbové Vierky Sabovej, v kto-
rom privítala všetkých prítomných hos-
tí na čele s primátorkou Vrbového Dott. 
Mgr. Emou Maggiovou, členov MsSČK 
Vrbové, sympatizantov SČK a vzácnych 
bezpríspevkových darcov krvi, sme si 
spomenuli minútou ticha na všetkých 
zosnulých členov MsSČK Vrbové, ktorí 
už nemôžu užívať tento svet spolu                 
s nami.
Z úvodného príhovoru:

„Vážení hostia, milé dámy a páni, drahí 
darcovia, členovia i nečlenovia SČK. Deje 
sa to každý deň okolo nás – havárie, po-
vodne, zemetrasenia, ozbrojené konfl ikty 
mimoriadne veľkých dopadov, ľudia 
hladní, smädní, bez domova, bez práce, 
bez najbližších a všetci hľadajú pomocnú 
ruku, oporný bod, kúsok istoty v neistote. 
Tu sa naskytuje priestor pre pomoc od 
medzinárodného hnutia dobrovoľníkov            
z Červeného kríža a Červeného polmesia-
ca na všetkých úrovniach.

Rok 2019 je pre nás rokom 100-ročného 
jubilea vzniku Česko-Slovenského Červe-
ného kríža. Dnes sme hrdou súčasťou 
prvej, najstaršej a najväčšej humanitár-
nej organizácie na svete, ktorá pôsobí              
v 191 krajinách, združuje 91 miliónov čle-
nov, dobrovoľníkov i zamestnancov a roč-
ne prijme jej pomoc cez 473 miliónov ľudí 
bez ohľadu na národnosť, rasu, nábožen-
ské presvedčenie, či politické názory.

Slovenský Červený kríž je spolu s ďalší-
mi národnými spoločnosťami v 191 kraji-
nách sveta súčasťou Medzinárodného 
hnutia Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca. Takýto názov máme od roku 
1986, predtým bol názov organizácie Me-
dzinárodný Červený kríž. Vítam vás všet-
kých prítomných na výročnej členskej 
schôdzi MsSČK Vrbové za kalendárny rok 
2018.“

Nasledoval krásny kultúrny program, 
ktorý zabezpečili detičky pod vedením 
učiteľky Mgr. Zuzany Snohovej z CZUŠ 
sv. Gorazda vo Vrbovom, odbor taneč-
ný. Po vystúpení Miešaného spevácke-
ho zboru Vrbové pod vedením Mgr. 
Anny Mosnej program pokračoval 
štandardným spôsobom.

Výročnú správu o činnosti MsSČK Vr-
bové za rok 2018, ktorú spracoval Miro-
slav Halama, prečítala Emília Beličková, 
fi nančnú správu o hospodárení MsSČK 
Vrbové za rok 2018 spracovala a prečí-
tala pokladníčka MsSČK Vrbové Emília 
Schönfeldová a revíznu správu o činnosti 
a kontrole MsSČK Vrbové spraco-

vala a prečítala Daniela Bieliková.
Nato prebehlo slávnostné odmeňo-

vanie všetkých bezpríspevkových dar-
cov krvi (BDK), od prvodarcov až po 
odovzdanie plakety MUDr. Kňazovické-
ho za sto a viacnásobné BDK v spolu-
práci s Územným spolkom SČK Trnava, 
ktorý zastupovala jeho predsedníčka 
Bc. Eva Gbelcová.

O symbolickú fi nančnú odmenu                
a ocenenie, ktoré si všetci BDK jedno-
začne zaslúžia, sa pod vedením primá-
torky mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy 
Maggiovej postaral Mestský úrad Vrbo-
vé s jeho zamestnancami – Emíliou Be-
ličkovou a Jankou Dunajčíkovou. Ďaku-
jeme!

Po slávnostnom oceňovaní nasledovala 
diskusia prítomných ľudí a voľný program.

BILANCOVANIE ZA ROK 2018:
MsSČK Vrbové má k dnešnému dňu 

187 členov, no priali by sme si viac, 
hlavne z mladých ľudí. Dnešní členovia 
sú prevažne zo starších občanov Vrbo-
vého, ktorí prirodzene a postupne 
opúšťajú naše rady a nových členov je 
ťažké získať, aj keď sa členovia výkon-
ného výboru MsSČK Vrbové neustále 
snažia dopĺňať rady miestneho spolku. 
Využívame túto príležitosť a pozývame 
vás – nečlenov a darcov krvi, príďte me-
dzi nás!

Veľkú pozornosť sústreďujeme na 
BDK. K 31. decembru 2018 evidujeme      
v našich radoch 468 BDK z Vrbového,            
z toho boli:
1. Nositelia plakety prof. MUDr. Kňa-

zovického (nad 100 BDK): 4 BDK,
2. Diamantoví: 2 BDK,
3. Zlatí: 45 BDK (z toho 4 ženy),

4. Strieborní: 55 BDK,
5. Bronzoví: 74 BDK,
6. Prvodarcovia: 21 BDK (za rok 

2018).

Na výročných schôdzach MsSČK pri-
mátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema 
Maggiová spolu s MsSČK odovzdávajú 
BDK plakety mesta a súčasne sú tiež fi -
nančne odmenení za svoju úžasnú čin-
nosť – BDK. MsSČK Vrbové v tomto 
smere spolupracuje aj s MsSČK Krako-
vany a MsSČK Drahovce a okrem iného 
organizujú každý aj mobilné BDK                       
v troch termínoch počas roka. V roku 
2018 to bolo v termínoch:
1. Jarná Kvapka krvi vo Vrbovom (ter-

mín: 26. apríla),
2. Drahovská Kvapka krvi (termín: 4. 

septembra),
3. Vianočná Kvapka krvi v Krakova-

noch (termín: 13. decembra).

Pri príležitosti Dňa narcisov (v roku 
2018 pripadol na 15. apríla), ktorý orga-
nizuje Liga proti rakovine SR boli zapo-
jené aj tri dvojice z MsSČK Vrbové:

1. skupina: p. Lagová a p. Martinkovičo-
vá,
2. skupina: p. Sabová a p. Barošová,
3. skupina: p. Bieliková a p. Petríková. 
a spolu vyzbierali: 1046,39 €.

K tejto peknej akcií sa pridali aj žiaci  
a študenti vrbovských škôl - I. a II. ZŠ 
Vrbové a Gymnázia Jána Baltazára Ma-
gina vo Vrbovom, kde sa vyzbieralo ďal-
ších 230,67 €, čo celkovo za mesto Vr-
bové predstavuje čiastku 1277,06 €. 
Ďakujeme!

Aj touto cestou chce Liga proti rako-
vine SR – pobočka Piešťany, pod vede-
ním Ing. Márie Šiškovej, veľmi pekne 
poďakovať všetkým dobrým ľuďom za 
príspevky pre ťažko chorých ľudí, ktorí 
to naozaj potrebujú, a pre ktorých sa 
táto krásna akcia každoročne organizu-
je!

V pondelok 18. marca sa o 16.00 hodine otvorili dvere na Kúrii M. Beňov-
ského vo Vrbovom, aby priestory tejto krásnej dominanty nášho mesteč-
ka privítali všetkých hostí, členov, prívržencov, sympatizantov, priateľov 
a kolegov Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Vrbové a v ne-
poslednom rade ľudí s veľkým „Ľ“ – bezpríspevkových darcov krvi na vý-
ročnej členskej schôdzi MsSČK Vrbové.
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Ďalšie akcie, ktoré sme zabezpečili, 
alebo kde MsSČK Vrbové zabezpečoval 
zdravotný dozor počas roka 2018 sú:
• Detský karneval vo Vrbovom – 24. 

februára v II. ZŠ Vrbové,
• Výročná členská schôdza MsSČK 

Vrbové – 20. marca v Kúrií M. Be-
ňovského,

• Jarná Kvapka krvi vo Vrbovom (52 
BDK) – 5. ročník – 26. apríla v Dome 
kultúry vo Vrbovom,

• Vrbovské jarmoky (jar – 21. apríla: 
p. Petríková a p. Bieliková, jeseň             
– 12. októbra: p. Lagová a p. Baro-
šová),

• Svätá omša v Kostole sv. Gorazda 
za členov SČK a BDK – 13. mája,

• Športový deň na II. ZŠ vo Vrbovom 
(p. Bieliková a p. Petríková),

• Deň otvorených dverí v PD Vrbové 
– 17. mája – (p. Bieliková a p. Petrí-
ková),

• Účelové cvičenie pre I. stupeň ZŠ 
na II. ZŠ vo Vrbovom – 31. mája            
(p. Lagová),

• Účelové cvičenie pre II. stupeň ZŠ 
na II. ZŠ vo Vrbovom – 1. júna                
(p. Lagová),

• MDD – pred Domom kultúry vo Vr-
bovom – (p. Bieliková),

• Zájazd na termálne kúpalisko do 
D. Stredy – 3x (termíny: 14. júna, 
11. augusta a 25. augusta),

• bežecké podujatie Vrbovská pät-
nástka (p. Bieliková a p. Lagová),

• oslava výročia SNP na Prašníku, 
časť Pustá Ves – 27. augusta                    
(p. Balcírová a p. Bieliková),

• Prímestský letný tábor pre deti         
z Vrbového, ktorý organizačne za-
bezpečovala organizácia Parla-
ment mladých mesta Vrbové,

• 12. septembra zorganizované 
stretnutie 40 a viacnásobných bez-
príspevkových darcov krvi s podpo-
rou mesta a primátorky Vrbového 
Dott. Mgr. Emy Maggiovej  v priesto-
roch Kúrie M. Beňovského,

•  Akcia v OD Kaufl and Piešťany – Po-
máhame potravinami – 18. októbra 
(p. Sabová a p. Barošová),

• Mesiac úcty k starším – posedenie 
pre seniorov  nad 70 rokov, akcia 
bola zabezpečená pre 558 obyva-
teľov Vrbového v jedálni II. ZŠ 18. 
októbra, pri tejto príležitosti sme si 
uctili aj najstarších občanov mesta 
Vrbové - najstarší občania Vrbové-
ho: Emília Pilátová – 98 rokov a Ján 
Borovský – 99 rokov,

• Prvé sv. prijímanie v Kostole sv. 
Gorazda,

• Zakúpenie biolampy pre popále-
ného chlapca z Trnavy,

• Zdravotné prednášky na ZŠ (I. ZŠ           
+ II. ZŠ),

• Zber šatstva pre sociálne slabších 
a pre detské domovy Trebatice             
a Pečeňady,

• Príprava a roznášanie vianočných 
balíčkov pre chorých a starých ob-
čanov Vrbového + pre seniorov              
v DD Klas a DD Klások, n. o., 

• Varenie a rozdávanie vianočného 
gulášu na Malých vianočných vr-
bovských trhoch v parku pod vežou

– 20. decembra (vyzbieraný dobro-
voľný príspevok za guláš – 288,30 € 
- rekord).

Týmto sa chcem poďakovať všetkým 
členom výkonného výboru MsSČK Vr-
bové, jeho predsedníčke Vierke Sabo-
vej a všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, 
ktorí podporili MsSČK Vrbové, za všet-
ku ochotu, dobrovoľnú činnosť a čas, 
ktorý prejavujú pri všetkých spomenu-
tých akciách. Ešte raz veľké ďakujem!

Pokračovanie  v budúcom čísle.

text Miroslav HALAMA,
člen VV MsSČK Vrbové,

foto Ondrej SLIVA

Dňa 28. marca sa uskutočnila výroč-
ná členská schôdza Jednoty dôchodcov 
Slovenska vo Vrbovom za účasti 171 
členov. K dnešnému dňu má 248 čle-
nov. Bola založená v roku 1999. Jej 
prvým predsedom bol Anton Jurica,                             
od roku 2002 je predsedníčkou Marta 
Raff ayová. 

Z pozvaných hostí boli prítomní: 
predsedníčka OO JDS Mária Ilavská, 
predsedníčky ZO JDS za Trebatice Anna 
Jankechová, za Borovce Emília Skaliča-
nová, za Dolný Lopašov Zita Vašková, 
za II. ZŠ riaditeľka školy Mgr. Viera Ra-
pantová. Ospravedlnenú neprítomnosť 
mali primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová, tajomníčka MO JDS Viera Sa-
bová, predsedníčka Únie žien Mgr. Má-
ria Adamcová a predsedníčka ZO JDS 
Anna Kubranová z Krakovian.

Výbor MO JDS vo Vrbovom, ako kaž-
doročne, i pre rok 2018 sa riadil plá-
nom práce (aktivít). Z množstva zreali-
zovaných akcií treba spomenúť najmä 
besedy so zdravotníckou tematikou, 
zamerané najmä na doplnkovú výživu 
a ako nám pomáhajú liečivé rastliny.

Obľúbené sú zájazdy najmä na kúpa-

lisko v Dunajskej Strede, na Jánošíkove 
dni do Terchovej, na Vianočné trhy          
do Bratislavy a Viedne.

Na kultúrno-spoločenských akciách 
bola pomerne dobrá účasť: majáles              
v Chtelnici, vystúpenie spevokolov                
v Piešťanoch, opekačka v Moravanoch, 
benefi čný koncert v Bratislave a rôzne 
iné.

Žiaľ, veľmi málo nielen členov JDS, 
ale i občanov nášho mesta sa zúčast-
ňuje spomienky na veteránov I. a II. 
svetovej vojny 11. 
11. o 11. hod. na ná-
mestí pri pomníku 
padlých.

O obľúbenosti ak-
cie dovolenka pri ta-
lianskom mori, kto-
rej sa zúčastnilo 41 
členov, svedčí, že             
v tomto roku je pri-
hlásených 51 účast-
níkov. Všetky spolo-
čenské organizácie   
v našom meste 
usporadúvajú rôzne

 VRBOVSKÍ SENIORI BILANCOVALI
akcie, na ktorých sa zúčastňujú  i naši 
členovia.

O akciách na rok 2019 sú v dostatoč-
nom predstihu informovaní naši členo-
via vo vývesných skrinkách, mestským 
rozhlasom i v Hlase Vrbového.

Výbor MO JDS želá všetkým svojim 
členom spokojnú „jeseň života“ a poho-
du pri výbere akcií a účasti na nich                
v roku 2019. 

MARTA RAFFAYOVÁ,
predsedníčka MO JDS

Vážení občania, prosím vás o pozor-
nosť pri čítaní tohto oznamu. Bolo 
nám hlásené, že po našom meste sa 
pohybujú podomoví „predajcovia“, 
ktorí šíria nepravdivé informácie. Tvr-
dia, že vrbovská káblová televízia sa 
ruší a prehovárajú vás na zmenu do-
dávateľa. PROSÍM VÁS, v žiadnom prí-
pade im neverte, to NIE JE PRAVDA.  
Vrbovská káblová televízia sa neustá-
le modernizuje a zdokonaľuje, mo-
mentálne patrí technologicky k jed-
ným z najlepších v širokom okolí.

PETER DOSKOČIL – PETROCOMP

NEPREHLIADNITE
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Základná škola Vrbové, Školská 
ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.
Vás pozývajú na

VEĽKONOČNÉ TRHY
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

OD 13. HODINY
DO 17. HODINY

V UTOROK 16. APRÍLA 2019
V PRIESTOROCH ZŠ
NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame: 
• veľkonočné kraslice
• korbáče
• veľkonočné ozdoby
• občerstvenie
• veľkonočné pochúťky
• blší trh

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo veľkonočnej 

atmosfére!

utorok 30. apríla o 17.00 hod.
Dom kultúry Vrbové

Predaj:
Ticketportal, Slovenská pošta

V rámci Dňa Zeme  28. marca sa žiaci 
nášho Gymnázia Jána Baltazára Magi-
na zúčastnili upratovacej akcie v spolu-
práci s mestom Vrbové a fi rmou             
SEMIKRON, s. r. o. Samotná akcia pre-
biehala vo viacerých lokalitách mesta 
Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo              
do troch skupín vedených pedagógmi  
a ich úlohou bolo svojou troškou pri-
spieť k všeobecnej čistote a poriadku             
v meste. Naši žiaci upratovali časti síd-
liska 6. apríla, Cintorínsku ulicu a okolie 
Rochovej kaplnky a takisto aj okolie po-
travinového reťazca Lidl a Družstevnej 
ulice. Spoločne so žiakmi sme mohli vi-
dieť, ako veľmi sú znečistené jednotlivé 

časti mesta a skonštatovať, že ľudia si 
vôbec nevážia okolie a prírodu, ktorej 
sú súčasťou. V súvislosti so súčasnou 
veľkou ekologickou krízou a zahlcova-
ním životného prostredia plastovým 
odpadom je potrebné uvedomiť si, že 
zodpovednosť za našu planétu a život 
ďalších generácií nesieme sami a začať 
musíme predovšetkým u seba. Jedna 
akcia s podobným zameraním problém 
vyriešiť nemôže. Veríme však, že môže 
byť aspoň upozornením a začiatkom 
potrebnej zmeny v našom zmýšľaní              
a správaní sa k prírode. 

Mgr. Andrej JANOŤÁK

DEŇ ZEME – UPRATOVANIE MESTA VRBOVÉ

Slovensko sa na VIII. halových vete-
ránskych Majstrovstvách sveta (WMACI 
2019) v poľskom meste Toruň, ktoré sa 
konali 24. – 30. marca, stalo bohatšie            
o ďalšie tri medaily (Longauerová zlato, 
Hradecká bronz). O tretiu sa zaslúžil 
práve vrbovský atlét. V päťboji mužov 
sa Branislav Puvák umiestnil v kategórii 
M40 (40 – 44-roční) v konkurencii dvad-
siatich pretekárov na tretej priečke súč-
tom 3729 bodov (60 m prek.: 8,98, diaľ-
ka: 619, guľa: 10,30, výška: 184, 1000 m: 
2:53,58) a získal tak bronz.

Pripomíname, že čerstvý štyridsiat-
nik, súťažiaci pod hlavičkou nitrianske-
ho Stavbára, je už sedemnásobný me-
dailista z vrcholných veteránskych 
podujatí.

ME 2014 Izmir zlato v desaťboji 
(6579), HME 2015 Toruň zlato v päťboji 
(3648), MS 2015 Lyon zlato v desaťboji 
(6594), HME 2016 Ancona zlato v päť-
boji (3439), HME 2018 Madrid striebro 

v päťboji (3556), MS 2018 Málaga bronz 
v desaťboji (6167), HMS 2019 Toruň 
bronz v päťboji (3729).

K úspešnej premiére v novej kategó-
rii srdečne blahoželáme!

-rb-

NOVÚ KATEGÓRIU OTVORIL ZISKOM SIEDMEJ MEDAILY

V dňoch 13. a 14. apríla sa usku-
toční 12. ročník amatérsky organi-
zovaného podujatia – diaľkového 
pochodu Lazová stovka so štartom                
a cieľom vo Vrbovom. Viac na:             
http://www.lazovka.wbl.sk/

Slavo GLESK


