
HV
LAS

RBOVÉHO
Ročník XXIX.

9
9. mája 2019
cena: 0,10 €  

ZO Únie žien Slovenska 
a mesto Vrbové

pozývajú všetkých obyvateľov mesta na

OSLAVU DŇA MATIEK
v nedeľu 12. mája o 16.00 hod.

v Dome kultúry
Čaká na vás bohatý kultúrny program.

Zvyk stavať máj sa dodržal vo Vrbovom aj tento rok. 30. apríla ho v strede mesta postavili za rezkých tónov 
vrbovskej dychovky pracovníci útvaru miestneho hospodárstva Mestského úradu Vrbové. Napriek nepriaznivé-
mu počasu nechýbali ani pozorní diváci, najmä matky s deťmi.

-rb-, foto: PK
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Všetko, čo mám rád. V duchu týchto 
slov sa niesol  XIX. ročník celosloven-
ského výtvarného salónu znevýhodne-
ných detí, ktorý organizuje Spojená 
škola Vrbové.

Všetko, čo mám rád -  málo slov s veľ-
kým  obsahom. Každý z nás má rád nie-
čo iné. Niekto má rád ticho samoty, iný 
ruch mesta. Niekto miluje leto, iný 
zimu. Jedni majú radi mačky, ďalší psov. 
Presne takto pestro a rozmanito vyze-
rali aj výtvarné práce, s ktorými sa za-
pojilo do súťaže 77 škôl a školských za-
riadení a spolu zaslali 279 výtvarných 
diel.

Víťazné práce vyberala odborná po-
rota v zložení Mgr. Michaela Kutná                  
a Jozef Vrbovský, a detská porota v za-
stúpení  Diana Kočnárová, Jana Šulíko-
vá a Erik Kičina. Dlho očakávané výsled-
ky vyhlásila riaditeľka Spojenej školy 
Vrbové Mgr. Darina Babničová na sláv-
nostnom otvorení vernisáže 16. apríla 
v priestoroch auly Gymnázia Jána Bal-
tazára Magina vo Vrbovom. 

CENA RIADITEĽKY
SPOJENEJ ŠKOLY VRBOVÉ

Eduard Candrák (SŠ Vrbové)
Kristína Balogová (ŠZŠ Košice)

XIX. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO SALÓNU 
ZNEVÝHODNENÝCH DETÍ

naozaj s radosťou a úsmevom na pe-
rách. Ďalšia skupinka žiakov pohybovo 
predviedla, že aj šitie môže byť naozaj 
zábava. Do sveta fantázie nás zaviedli 
lesní škriatkovia so svojou kráľovnou. 

No keďže naše deti obľubujú folklór, 
niekoľko čísel sa spájalo práve s ľudo-
vým tancom a ľudovou hudbou. Krás-
nu bodku za programom dali žiaci                
zo spevácko-tanečného krúžku Ko-
lovrátok, ktorí zaspievali pieseň Láska 
je tu s nami, a tak rozospievali a roztan-
covali celé publikum. 

Posledné slová patrili moderátorke 
celého podujatia Mgr. Alici Chudej, kto-
rá ukončila slávnostnú vernisáž citá-
tom J. M. Vianneya: „Kto má veľa, nech 
dáva veľa. Kto má málo, nech dáva málo, 
ale každý nech dáva zo srdca.“

V duchu týchto slov sa budeme na 
podujatie tešiť opäť o rok.

Výstava výtvarných prác žiakov bola 
inštalovaná v aule Gymnázia Jána Bal-
tazára Magina Vrbové od 16. apríla             
do 3. mája.

Mgr. Alexandra HLAVÁČOVÁ

Vanesa Vyšňovská (SŠI Levice) 

CENY DETSKEJ POROTY

1. Vanesa Horváthová (SŠ Ch. Jakubo-
vany)

2. Ivana Billová (SZŠ Modra)
3. Sebastián Žiga (ŠZŠ Hrabušice)

KATEGÓRIA MLADŠÍ ŽIACI

1. Lea Kenézová (SŠ Poprad)
2. Vanesa Mišinová (SŠ Vrbové)
3. Gustáv Biskupič (ŠZŠ s VMJ Komár-

no)

KATEGÓRIA STARŠÍ ŽIACI

1. Marek Banda (ŠZŠ Zlaté Moravce)
2. Marek Červeňák (SŠI Ždaňa)
3. František Černák (SŠ Pezinok)

Na vernisáž k nám zavítali aj vzácni 
hostia Mgr. Ľubica Jakabovičová, meto-
dička OÚ pre špeciálne školstvo v Trna-
ve a primátorka mesta Vrbové Dott. 
Mgr. Ema Maggiová. Príhovory hostí 
pretkával pestrý program, ktorí si pri-
pravili žiaci Spojenej školy Vrbové.

Najmenšie deti prostredníctvom tan-
ca všetkým ukázali, že do školy chodia 
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SVÄTÝ FLORIÁN PATRÓN HASIČOV

Vážení občania, prosím vás o po-
zornosť pri čítaní tohto oznamu. 
Bolo nám hlásené, že po našom 
meste sa pohybujú podomoví „pre-
dajcovia“, ktorí šíria nepravdivé in-
formácie.

Tvrdia, že vrbovská káblová televí-
zia sa ruší a prehovárajú vás na 
zmenu dodávateľa. PROSÍM VÁS,              
v žiadnom prípade im neverte, to 
NIE JE PRAVDA. 

Vrbovská káblová televízia sa ne-
ustále modernizuje a zdokonaľuje, 
momentálne patrí technologicky             
k jedným z najlepších v širokom 
okolí.

PETER DOSKOČIL – PETROCOMP

NEPREHLIADNITE

Prečo práve sv. Florián je patrón 
hasičov? 

Svätý Florián žil koncom 3. a začiat-
kom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za 
vlády rímskeho cisára Diokleciána. Na-
rodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmau-
re v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa 
vojakom a neskôr dosiahol hodnosť 
plukovníka pohraničných rímskych lé-
gií. Posledné roky služby pôsobil v légii 
v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vte-
dy Rakúsko patrilo pod Rím. 

Traduje sa, že keď raz veliteľ rímske-
ho vojska pri obhliadke podunajskej 
posádky zistil, že medzi vojakmi sa šíri 
kresťanstvo, nahlásil to pohanskému 
cisárovi Diokleciánovi, úhlavnému ne-
priateľovi kresťanstva, cisár Dioklecián 
vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo                     
vo vojsku. Tento rozkaz mal vykonať 
jeho vladár Akvilin spôsobom, aby sa  
všetci veriaci vojaci obetovali rímskym 
bohom. Plukovník Florián nebol ochot-
ný nariadenie rešpektovať, a preto bol 
zo služby prepustený. Neskôr bol vyda-
ný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kres-
ťanstvu, bude usmrtený.

Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásia-
cich sa za kresťanov. Florián ich chcel 
povzbudiť, a tak sa vybral za nimi. Ces-
tou ho stretli cisárski vojaci a prezradili 
mu cieľ svojej výpravy: vypátrať, zajať            
a uväzniť kresťanov. Florián im pove-
dal: Prečo idete tak ďaleko? Ja sám 
som kresťan.

Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie po 
ostatných bratoch. Chytili ho a priviedli 
pred miestodržiteľa Akvilina. Tento sa

priam zhrozil, keď sa dozvedel skutoč-
nosť, že jeho bývalý dôstojník je kres-
ťan. Začal to s ním so sľubmi, ale i hroz-
bami. Florián smelo odpovedal: Ako 
vojak som ťa poslúchal a mienim po-
slúchať. Keď však ide o Krista, neroz-
kážeš mi! Najprv som Kristov, potom 
cisárov.

Draho za to zaplatil. Dva razy bol 
strašné zbičovaný, no ani takto neve-
deli zlomiť jeho vernosť, udusiť plame-
ne jeho lásky ku Kristovi. Nakoniec mu 
priviazali na krk ťažký kameň a takto ho 
hodili do rieky Enns. Stalo sa to 4. mája 
roku 304, t. j. pred 1715 rokmi. 

Po skončení obdobia prenasledovania 
kresťanov na mieste hrobu sv. Floriána            
v mestečku Lorch, neďaleko mesta Linz 
postavili už v 6. storočí augustiánsky, 
neskôr benediktínsky kláštor a kostol. 
Tieto budovy sa tam nachádzajú ako 
pútnické miesto dodnes. Ako mučeník 
bol vyhlásený za prvého rakúskeho 
svätca. 

Práve preto, že zomrel ako mučeník 
vo vode, sa sv. Florián uctieva ako pat-
rón hasičov. Zobrazuje sa ako rímsky 
vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so 
zástavou, v pravej s nádobou na vodu, 
ktorou zalieva oheň na horiacom 
dome. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 
verná tradíciám svojich otcov vyhlásila 
deň sv. Floriána 4. máj za Deň hasičov. 

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
DHZ Vrbové

o čase a mieste konania volieb do 
Európskeho parlamentu.

Deň a čas konania volieb: 25. mája 
2019 od 7.00 h do 22. h.

Vo Vrbovom sa volí v štyroch voleb-
ných okrskoch. Príslušnosť k okrsku je 
daná adresou trvalého pobytu.

Každej domácnosti bol doručený 
oznam s uvedením konkrétneho okrs-
ku a adresou volebnej miestnosti. Ta-
kisto bol doručený Zoznam zaregistro-
vaných kandidátov do volieb do 
Európskeho parlamentu, kde sú zverej-
nené aj kompletné kandidačné listiny, 
ktorých je dovedna 31.

mesto Vrbové

OZNÁMENIE

Mesto Vrbové oznamuje všetkým ob-
čanom, fyzickým a právnickým osobám–
podnikateľom, ako aj právnickým oso-
bám na území mesta, že sú povinné 
vykonať deratizáciu (reguláciu živočíš-
nych škodcov) v objektoch určených na 
podnikanie, v objektoch školských zaria-
dení, zdravotníckych zariadení, zariadení 
sociálnych služieb,  bytových a poly-
funkčných domoch, v suterénnych a piv-
ničných priestoroch objektov, v areáloch 
živočíšnej výroby v potravinárskych pre-
vádzkach, v reštauračných zariadeniach, 
v skladoch potravín a požívatín, v skla-
doch ďalších komodít a skládkach ko-
munálneho odpadu v termíne od                        
8. apríla do 17. mája 2019 v zmysle od-
borného usmernenia pre vykonanie ce-
loplošnej deratizácie, ktoré vydal Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Trnave  dňa 19. marca 2019. 
Toto odborné usmernenie je k nahliad-
nutiu na Mestskom úrade vo Vrbovom, 
Útvare výstavby, územného rozvoja a ži-
votného prostredia, a je zverejnené na 
mestskej úradnej tabuli.

ĽuBar

DO POZORNOSTI OBČANOM
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JANUÁR
Alžbeta NIŽNANSKÁ 5. január 89 rokov

Jozef VAVRINEC 14. január 71 rokov

Oľga KLČOVÁ 21. január 76 rokov

Miloslav BURZÍK 30. január 64 rokov

Mária JANDOVÁ 31. január 76 rokov

FEBRUÁR

Xavéria Sidónia RONDOŠOVÁ 3. február 89 rokov

Miroslav BÍLY 9. február 72 rokov

Mária BAROŠKOVÁ 11. február 88 rokov

Ján MEGO 16. február 92 rokov

MAREC
Karol ČAVOJSKÝ 4. marec 89 rokov

Vlasta ČERNÁKOVÁ 18. marec 71 rokov

APRÍL
Milan GALANDÁK 14. apríl 85 rokov

Jozefa PAŠMÍKOVÁ 16. apríl 72 rokov

Miloš ČERNÁK 27. apríl 65 rokov

MÁJ
Renáta ŠVACHOVÁ 2. máj 51 rokov

Alžbeta DROBNÁ 13. máj 84 rokov

Eleonóra ŠVAROVÁ 18. máj 86 rokov

Emil BARÁNEK 23. máj 78 rokov

Emília KUBIŠOVÁ 25. mája 90 rokov

JÚN
Valter ILENČÍK 1. jún 57 rokov

Zuzana BAJCAROVÁ 8. jún 79 rokov

Anna UHLÍKOVÁ 12. jún 77 rokov

Mária HAZUCHOVÁ 17. jún 86 rokov

Božena MATEJKOVÁ 18. jún 71 rokov

Anna BREČOVÁ 19. jún 84 rokov

Alžbeta VARCHOLOVÁ 21. jún 92 rokov

Naši zosnulí v roku 20

Česť ich

LETNÉ
DETSKÉ TÁBORY

Mesto Vrbové a Základná organizá-
cia 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. augusta,
                          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.

Veľmi pekne ďakujeme príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť             
s našou zosnulou

Jiřinou MICHALCOVOU,

zomrelou vo veku 87 rokov.
Osobitne ďakujeme Márii Madžovej                   
a pohrebnej službe Hadviga za profesio-
nálne a dôstojné zorganizovanie pohreb-
ných obradov.
Smútiaca rodina

-N-

Rovnomenné predstavenie, ktoré 
sa uskutočnilo vo vrbovskom Dome 
kultúry v predvečer 1. mája, zaujalo 
našich najmenších. Svedčila o tom 
nielen hojná návšteva a ich spontán-
ne reakcie.

-rb-

SMEJKO A TANCULIENKA
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JÚL
Mária NIŽNANSKÁ 1. júl 93 rokov

Michal JANKECH 8. júl 77 rokov

Štefan TRNKUS 14. júl 66 rokov

Martina PAVLÍČKOVÁ 16. júl 50 rokov

Štefánia PILKOVÁ 17. júl 90 rokov

Michal HAVRLENT 18. júl 92 rokov

Ján KLIMEK 24. júl 78 rokov

AUGUST
Mária NIZNEROVÁ 4. august 81 rokov

Ján RAFAJ 16. august 66 rokov

SEPTEMBER
Vincent ŠIMO 19. september 85 rokov

Ladislav PAULOVIČ 21. september 65 rokov

OKTÓBER
Vít MIKLÁŠ 10. október 83 rokov

Ján HESKO 15. október 91 rokov

Anna SÝKOROVÁ 16. október 80 rokov

Mária KLČOVÁ 17. október 80 rokov

Alena MAHREKOVÁ 29. október 57 rokov

NOVEMBER
Milan NOSKO 11. november 82 rokov

František MIHÁLIK 18. november 66 rokov

Miroslav BOROVSKÝ 25. november 63 rokov

Zuzana KARLÍKOVÁ 30. november 78 rokov

DECEMBER
Jozef ZIFČÁK 4. december 72 rokov

Mária BARÁNKOVÁ 6. december 76 rokov

Margita ŠUTVAJOVÁ 8. december 87 rokov

Daniel POLAKOVIČ 20. december 63 rokov

Ferdinand KURINEC 22. december 82 rokov

Gabriela MADŽOVÁ 23. december 52 rokov

Kvetoslava ŽÁKOVÁ 23. december 60 rokov

018

h pamiatke!

JÚN – JÚL – AUGUST – Kúpalisko Du-
najská Streda
13. júna – Opekačka v Borovciach od-
chod 9.00 hod. od veže
11. júla – Prehliadka speváckych súbo-
rov JDS okresu Piešťany o 16.00 hod. 
Hudobný pavilón, park Piešťany
12. – 20. júla - Dovolenka pri mori, Lig-
nano, Taliansko
4. augusta – Jánošíkove dni v Tercho-
vej
13. – 15. augusta – Celoslovenské 
športové hry – Liptovský Mikuláš
22. – 27. septembra – 6 dní vo Vyso-
kých Tatrách
7. - 11. októbra – 5 dní v Bojniciach
10. – 12. októbra – Zlaté ruky – výstava         
v Trenčíne
22. októbra – Krajský deň úcty k star-
ším v Trnave
23. októbra – Reumatologický deň               
– Trnava

PRIPRAVOVANÉ AKCIE:
• Jednodňový zájazd do Košíc
• Župná olympiáda (v okrese Dunaj-

ská Streda)
• Deň poézie a prózy v Topoľčanoch
• Celoslovenská prehliadka spevác-

kych súborov, Zvolen
• Krajská prehliadka speváckych sú-

borov, Skalica
• Členská schôdza z príležitosti 20. 

výročia založenia JDS vo Vrbovom

O všetkých akciách budú členovia               
v dostatočnom časovom predstihu in-
formovaní vo vývesných skrinkách,               
v Hlase Vrbového a miestnym rozhla-
som.

Za výbor
M. RAFFAYOVÁ,

predsedníčka MO JDS

PLÁN AKCIÍ MO JDS
NA DRUHÝ POLROK 2019

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY
MESTSKEJ KNIŽNICE

VRBOVÉ 

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)

Staňte sa členom knižnice
Zápisné na kalendárny rok:

• 1 euro
• 50 centov pre dôchodcov, 

deti a študentov
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BEZOHĽADNOSŤ ALEBO HLÚPOSŤ ?
 Z pohľadu výsledku je to jedno, mŕt-

va voda, rana v srdci prírody, znečiste-
né prostredie... a niekde na samom 
konci chorý človek, ktorý si sám sebe 
ničí svet, v ktorom žije.

Asi takto jednoducho možno charak-
terizovať počínanie človeka, ktorý                         
na Veľký piatok 19. apríla cez poludnie 
spôsobil vypustením neznámej che-
mickej látky do vodného toku  devas-
tačné znečistenie vody v pstruhovom 
revíri SRZ MO Vrbové  Holeška v obci 
Prašník. Pohľad na potok navodil pocit 
apokalypsy, vodná hladina bola pokry-
tá miestami až 1 meter hrubou vrstvou 
bielej peny, pod ktorou hynulo všetko 
živé.

Miestni obyvatelia poväčšine rybári 
zo SRZ MO Vrbové, alarmovali všetky 
orgány štátnej správy s cieľom zastaviť 
a identifi kovať zdroj znečistenia. V krát-
kom čase boli upovedomení zástupco-
via, PZ SR, Hasičský a záchranný zbor, 
Stráž prírody, Slovenská Inšpekcia ži-
votného prostredia, (ktorej bolo taktiež 
oznámené znečistenie vody a hromad-
ný úhyn rýb a vodných živočíchov, sa 
ako jediná z oslovených, nedostavila do 

večera na miesto znečis-
tenia), Regionálna vete-
rinárna a potravinová 
správa, Miestna samo-
správa. Všetky prítomné 
zložky zberali dôkazy             
z tohto ohavného skut-
ku, vzorky znečistenej 
vody, uhynuté ryby a ži-
vočíchy, fotodokumen-
táciu...

Postupne boli zhro-
mažďované obrazové              
a hmotné materiály                   
z miesta ekologickej ha-
várie.

V úseku cca 4 km 
pstruhového potoka 
uhynuli všetky pstruhy potočné, od naj-
menších jedincov vo veľkosti cca 3 cm, 
ktoré sa len pred pár týždňami vyliahli 
na svet z ikier, z prirodzeného neresu, 
cez jedno-, dvoj-, troj- a viacročné je-
dince až po generačné ryby vo veľkosti 
40 a viac cm. 

Uhynuli samozrejme aj pstruhy dú-
hové, čereble pestré, raky riečne,                  
a celá škála vodného hmyzu.

Miesta s pomalým prúdením vody boli 
pokryté uhynutými krivákmi obyčajný-
mi, medzi ktorými na dne nehybne le-
žali malé pstrúžiky. Obraz apokalypsy  
v nás rybároch vyvolával pocity bezná-
deje, ľútosti, hnevu... až nenávisti. Vlna 
znečistenia dorazila do Čerenca krátko 
pred polnocou, aký bude dopad na 
priehradu, sa ukáže neskôr.

Ako je možné že v 21. storočí niektorí 
ľudia nerešpektujú ani len tie najele-
mentárnejšie pravidlá ekologického              
a zodpovedného prístupu k prírode               
a k životu ako takému? To si naozaj 
myslíme, že čistá voda, vzduch, zdravé 
životné prostredie sa dajú kúpiť v su-
permarkete? To zabúdame na svoje 
deti, čo im tu po sebe zanecháme? 
Smradľavé a špinavé rieky, zdevastova-
nú pôdu, hordy plastového odpadu, 
nedýchateľný vzduch, atď. ? 

Sme bezohľadní, hlúpi, alebo oboje? 
Myslím, že nie všetci...  

Ing. Igor MIŠECH,
predseda MO SRZ Vrbové

ZÁUJEM O VRBOVÉ
S príchodom jari sa zvýšil záujem                 

o návštevu našich pamätihodností, naj-
mä Kúrie Mórica Beňovského.

13. apríla do Vrbového zavítal zájazd 
turistov zo združenia Žarnov z Oslian 
pod vedením Ladislava Vlčka. Osobne 
ich privítala aj primátorka mesta Dott. 
Mgr. Ema Maggiová. 30. apríla sa s prí-
behom Mórica Beňovského prišli oboz-
námiť vrbovskí škôlkári. Na 25. mája je 
nahlásená exkurzia z Viedne - prídu 
účastníci medzinárodnej konferencie  
o Móricovi Beňovskom, ktorá sa tam             
v tom čase bude konať. Okrem toho si 
termíny rezervovali ďalšie autobusové 
školské zájazdy a zájazdy turistických 
združení.

-rb-

Návštevníci blížiaceho sa vrbovského jarmoku sa môžu tešiť nielen na 
vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru, ale predstaví sa im aj 
ľudová hudba Rovenec z Nového Mesta nad Váhom pod vedením Mgr. 
Márie Mizerákovej.

Foto - ĽH Rovenec
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