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Súťaž sa dostala do druhého polčasu         
a podobne aj umiestnenie nášho mesta 
sa nachádza kdesi v polovici súťažného 
poradia. Na úspešné umiestnenie v prvej 
desiatke nám síce chýba veľa hlasov, ale 
nemali by sme zatiaľ rezignovať. Aj mocní 
súperi sa môžu unaviť. Štatistika súťaže

SÚŤAŽ O ŽIHADIELKO UŽ FINIŠUJE
prezrádza rôzne zaujímavé údaje. Naprí-
klad jedno mesto sa dokázalo posunúť 
počas jedného týždňa v priebežnom po-
radí o 31 miest. Skúsme sa teda zmobili-
zovať, osloviť rodinu a známych. Každý 
používateľ môže mať denne až 2 hlasy. 
Jeden hlas po prihlásení cez e-mailovú

adresu alebo cez facebookový profi l. 
Plus k  tomuto hlasu môže získať každý 
deň jeden bonusový, ak úspešne zvládne 
Majinu hru – Bublinkovú párty. Zostáva 
nám ešte niekoľko týždňov, dokážme bo-
jovať až do konca!

GD

VÝSLEDKY TESTOVANIA 5 VO VRBOVOM
Národný ústav certifi kovaných mera-

ní vzdelávania (NÚCEM) vykonáva rôz-
ne druhy testovaní na celoštátnej aj 
medzinárodnej úrovni. Jedným z nich 
je testovanie žiakov piatych ročníkov 
Testovanie 5. Cieľom tohto testovania 
je pravidelne monitorovať úroveň po-
znatkov žiakov pri vstupe na druhý stu-
peň ZŠ, taktiež poskytovať základným 
školám spätnú väzbu a komplexnú 
správu o stave vedomostí a zručností, 

ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňo-  
vaní vyučovania. V tomto školskom 
roku sa uskutočnilo 20. novembra 2019,

SLOVENSKÝ JAZYK MATEMATIKA
Celoslovenský priemer 64,8 63,4

Vrbové priemer 61,0 60,5

I. ZŠ Školská ulica 4 60,2 57,3

II. ZŠ Komenského ulica 2 61,7 63,7

výsledky testovania dostali školy k dis-
pozícii koncom decembra.

VS
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PONÚKA
• výcvikový kurz na vodičské 

oprávnenie skupiny AM, B1, B 
(osobný automobil)

• kurz otvárame každý štvrtok   
o 16.30

• možnosť platby kurzovného           
v dvoch splátkach

• interaktívna výučba, elektro-
nické vzdelávanie (e-learning) 
zdarma

www.autoskolakiral.sk

• vykonávame kondičné jazdy a dopravnú 
výchovu žiakov

• využite do konca mája 2020 skúšky 
podľa doterajších predpisov

• získanie vodičského oprávnenia v 17-tich 
rokoch

• bezplatný vstup na certifi kované auto-
cvičisko s vlastným vozidlom vo vami 
zvolenom čase so zapožičaním kužeľov

P-No 3/10/2020

Viac informácií osobne v sídle 
autoškoly každý štvrtok

16.30 - 18.00 hod.
alebo telefonicky 0905 729 638

Mesto Vrbové upozorňuje všetky orga-
nizácie, právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré sú pre-
vádzkovateľmi malého zdroja znečistenia 
ovzdušia, že sú na základe platného VZN 
mesta Vrbové č. 8/2017 povinné do 15. 
februára 2020 oznámiť na Mestský úrad  
– Útvar výstavby, územného rozvoja a ži-
votného prostredia údaje o veľkosti zdroja  
a o množstve spotrebovaného paliva                  
v uplynulom roku 2019.

Poplatková ani oznamovacia povinnosť 
sa nevzťahuje podľa VZN na:

1. malé zdroje v bytoch a rodinných 
domoch, v stavbách určených na 
individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa

UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MZZO
tieto zdroje neužívajú na podnika-
nie;

2. v objektoch, ktoré prevádzkuje 
mesto Vrbové;

3. v predškolských, školských, sociál- 
nych zariadeniach.

Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na MsÚ 
– Útvar výstavby, ÚR, dopravy  a životné-
ho prostredia alebo si ho stiahnuť z inter-
netovej stránky mesta Vrbové: www.vr-
bove.sk – OBČAN – Útvar výstavby, 
územného rozvoja, dopravy  a životného 
prostredia – Oznámenie údajov potreb-
ných pre určenie poplatku za znečisťova-
nie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

Uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva vo Vrbovom zo zasadnutia ko-
naného 22.  januára 2020.
Uznesenie MsZ č. 1/I/2020 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbo-
vé č. 4/2020 o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne 
služby poskytované v Domove Klas, n. o.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 2/I/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 

schvaľuje v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľností vedených 
na LV č. 824:
• parcela registra „C“ č. 370 o výmere 850 

m², druh pozemku – záhrada, bola rozde-
lená na základe geometrického plánu č. 
210/2019 zo dňa 2. 7. 2019 na parcelu reg. 
„C“ č. 370/3 o výmere 2 m2, parcelu reg. 
„C“ č. 370/4 o výmere 803 m2 a na parcelu 
reg. „C“ č. 370/5 o výmere 45 m2, kde pred-
metom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 370/3 o výmere 2 m2, druh po-
zemku záhrada, ktorá je zapísaná  na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve:

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta 
Naháč, (podiel 10/80 – 0,25 m2);
- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 10/80 
– 0,25 m2);
- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný  Lopašov, (po-
diel 10/80 – 0,25 m2);
- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 
10/80 – 0,25 m2);
- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (po-
diel 10/80 – 0,25 m2);
kde každý vlastní podiel vo veľkosti 10/80                   
a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné 
podiely za sumu vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 
6,25 €,
a ďalej je
predmetom kúpy novovytvorená parcela reg. 
„C“ č. 370/5 o výmere 45 m2, druh pozemku 
záhrada, ktorá je zapísaná na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Piešťany, v podielo-
vom spoluvlastníctve:
- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné Dubové, pošta 
Naháč, (podiel 10/80 – 5,62 m2);
- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 10/80 
– 5,62 m2);
- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný Lopašov, (po-
diel 10/80 – 5,62 m2);
- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 
10/80 – 5,62 m2);
- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (po-
diel 10/80 – 5,62 m2);
kde každý vlastní podiel vo veľkosti 10/80                     
a spolumajitelia sú ochotní predať príslušné 
podiely za sumu vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 
140,50 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 3/I/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbo-
vé a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie nehnuteľností vedených 
na LV č. 3370:
• parcela reg. „C“ č. 331/13 o výmere 3 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria, ktorá je zapísaná  na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Piešťany, v po-
dielovom spoluvlastníctve:

- Oľga JURICOVÁ,  916 06 Horné Dubové, poš-
ta Naháč, (podiel 3/24 – 0,375 m2);
- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 3/24 
– 0,375 m2);
- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný Lopašov, (po-
diel 3/24 – 0,375 m2);
- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 3/24 
– 0,375 m2);
- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (po-

diel 3/24 – 0,375 m2);
kde každý vlastní podiel vo veľkosti 3/24 a spolu-
majitelia sú ochotní predať príslušné podiely za 
sumu vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 9,37 €;
a
• parcela reg. „E“ č. 156/2 o výmere              

39 m2, druh pozemku zastavané plochy           
a nádvoria, ktorá je zapísaná na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťa-
ny, v podielovom spoluvlastníctve:

- Oľga JURICOVÁ, 916 06 Horné  Dubové, poš-
ta Naháč, (podiel 3/24 – 4,875 m2);
- Jaroslav LÁTAL, 902 01 Skalica, (podiel 3/24 
– 4,875 m2);
- Iveta ŠTERUSKÁ, 922 04 Dolný  Lopašov, (po-
diel 3/24 – 4,875 m2);
- Anna HETTEŠOVÁ, 915 05 Trstín, (podiel 3/24 
– 4,875 m2);
- Jaroslava KLOKNEROVÁ, 915 05  Trstín, (po-
diel 3/24 – 4,875 m2);
kde každý vlastní podiel vo veľkosti 3/24 a spo-
lumajitelia sú ochotní predať príslušné podiely 
za sumu vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 121,87 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 4/I/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je odpredaj hnuteľného majetku - nákladné 
motorové špeciálne vozidlo, zn. AVIA 30 – typ 
DVS 12, ev. č. PN-401BE, ktorý má v súčasnej 
dobe hodnotu vo výške 300 €. Odborné ohod-
notenie vozidla vykonala fi rma S AUTO, spol.            
s r. o., so sídlom na Valovej ul., č. 4260/8, 921 01  
Piešťany. Predaj vozidla sa uskutoční formou 
obchodnej verejnej súťaže.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 5/I/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílo-
hou „vzoru Kúpnej zmluvy“ na odpredaj  hnuteľ-
ného majetku - nákladné motorové špeciálne 
vozidlo, zn. AVIA 30 – typ DVS 12, ev. č.                           
PN-401BE. Na základe odborného ohodnotenia 
nákladného motorového špeciálneho vozidla 
AVIA 30 – typ DVS 12 je v súčasnej dobe mini-
málna hodnota hnuteľného majetku mesta vo 
výške 300 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 6/I/2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom nesú-

hlasí s možnosťou dovozu a rozšírenia spraco-
vávania rádioaktívneho odpadu spaľovaním 
spoločnosťou JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské 
Bohunice.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Zo zápisnice z rokovania.
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Roky, čo si nás opustil pribúdajú,
ale spomienky v srdci ma Teba zostávajú.

Dňa 19. februára uplynie 20 rokov, čo 
nás náhle opustil náš milovaný

 Ján TOMAŠOVIČ

S láskou spomína manželka Zdenka, 
deti Marián, Ján a Lívia s manželom 
Pavlom, vnúčatá Michal, Andrej, Juraj, 
Martin a Andrejka.

Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
Ďakujeme.

Dňa 11. februára sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás   
navždy opustila naša manželka a babička

Anna LIKEOVÁ

S láskou spomína manžel Jaroslav a syn Radoslav.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. P-No 156/2020

†

NAŠI ZOSNULÍ
V DRUHOM POLROKU 2019

Česť ich pamiatke !

JÚL
Mária SABOVÁ 16. júl 88 rokov

Juliana DRINKOVÁ 22. júl 95 rokov

Pavlína HUTOVÁ 24. júl 85 rokov

AUGUST

Eduard BIELKA 7. august 75 rokov

Augustína BENOVIČOVÁ 10. august 47 rokov

Mária KRAVÁRIKOVÁ 17. august 88 rokov

Darina ZEMKOVÁ 19. august 56 rokov

Ing. František BLAŽEK 24. august 84 rokov

Milan PAKAN 25. august 85 rokov

SEPTEMBER

Žofi a KUREKOVÁ 4. september 93 rokov

Anton PUVÁK 6. september 62 rokov

František ZIMMERMANN 8. september 85 rokov

Emília VERMEŠOVÁ 20. september 83 rokov

Emília NOSKOVÁ 29. september 90 rokov

OKTÓBER
Sr. Kristína Margita BUDINSKÁ 3. október 84 rokov

Anna LÁNYIOVÁ 6. október 87 rokov

Mária JURČOVÁ 8. október 87 rokov

OKTÓBER
Helena VLHOVÁ 15. október 85 rokov

Emília PILÁTOVÁ 17. október 97 rokov

NOVEMBER
Viktor KUBRAN 6. november 84 rokov

Jozefína TÚRYOVÁ 7. november 95 rokov

František VATRT 7. november 85 rokov

Karol VANEK 8. november 67 rokov

Jozef HORVÁT 9. november 75 rokov

Sr. Anna Zuzana CEROVSKÁ 11. november 90 rokov

Leonard ŠIMURDA 18. november 70 rokov

Vincent STOPJAK 19. november 77 rokov

Sr. Ing. Blandína Imelda
ECKHARDTOVÁ 23. november 85 rokov

Pavel JURÍČEK 23. november 95 rokov

DECEMBER
Ľuboš BALIŠ 10. december 55 rokov

Ľudmila FERANCOVÁ 17. december 84 rokov

Albína VAKRČKOVÁ 20. december 88 rokov

DOLPNOK K PRVÉMU POLROKU 2019
Božena MATUŠOVIČOVÁ 6. mája 83 rokov

Eduard PIAČKA 20. júna 81 rokov

Veľmi pekne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s naším zosnulým

      Viktorom BOBEKOM
z Vrbového, ktorý zomrel vo veku 57 rokov.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina Bobeková. P/P1-No 183/20P-No 202/20

†
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MESTSKÝ ÚRAD A JEHO POSLANIE (I.)

Na stránkach našich novín by sme 
chceli postupne predstaviť prácu jed-
notlivých útvarov, keďže ich práca spre-
vádza denne každého občana nášho 
mesta. Pokiaľ všetko funguje ako má, 
ani si to nevšimneme a často začneme 
úrad vnímať až vtedy, keď niečo nie je            
v poriadku. Samozrejme tu nechceme 
vyčerpávajúco vypísať jednotlivé body 
pracovnej náplne zamestnancov, alebo 
organizačnú štruktúru úradu. Tá je                   
k dispozícii na internetovej stránke 
mesta.  Chceme skôr poukázať na to, 
čo prechádza rukami našich spolupra-
covníkov a za čo všetko zodpovedajú.

MATRIKA
Keď vstúpime do hlavnej budovy 

Mestského úradu vo Vrbovom, prvé 
dvere, ku ktorým sa dostaneme, vedú 
do matriky. Je to trochu aj symbolické, 
pretože prvý (a aj posledný) kontakt ma-
lého občana s úradom, mestom a štá-
tom, začína práve tu. Matrika je štátnym 
úradom (na jej fungovanie prispieva 

Mestský úrad je pre mnohých ľudí nevyhnutná inštitúcia, ktorá tu 
musí byť. Niekto si možno ani neuvedomuje jej existenciu, pokiaľ 
nepotrebuje jej službu. Inému sa môže dokonca zdať zbytočná. 

štát) a vykonáva tri hlavné činnosti. 
Okrem matriky je to evidencia obyvate-
ľov a overovanie listín a podpisov.           
Z práce matriky je zápis narodenia die-
ťaťa výnimočný, keďže v našom meste 
nie je pôrodnica. Ostatné matričné 
udalosti ale spracováva prípravou pod-
kladov, vyhotovovaním výpisov, vede-
ním dokumentácie a ostatnými úkonmi 
v plnej miere. Okrem tejto pravidelnej 
agendy, sú tu ešte nárazové činnosti. 
Aktuálne napríklad blížiace sa parla-
mentné voľby. Aktívne sa zapája aj do 
ich prípravy a následne aj priebehu.

POKLADNICA 
Druhým miestom, kde môže náv-

števník úradu vstúpiť, je pokladnica. 
Hlavná pokladnica zabezpečuje všetky 
druhy hotovostných platieb a spraco-
váva ich. Prebieha cez ňu aj spracova-
nie faktúr. Pokladnica č. 2 je špeciálne 
určená pre bytový fond nášho mesta. 
Okrem vyúčtovania nájomného vedie 
bytovú agendu a celkovú správu mest-

ských bytov, vrátane drobných opráv. 
Vybavuje však aj sťažnosti a konfl ikty 
nájomníkov. Pod jej správu patria aj 
chaty pri priehrade Čerenec a niektoré 
nebytové priestory.

SEKRETARIÁT A PODATEĽŇA
Miesto prvého kontaktu občana                   

s úradom. Tu sa zbiehajú všetky infor-
mácie  a odtiaľto aj odchádzajú von. 
Cez telefón, email i bežnú poštu. Všetky 
tieto informácie sú tu zaevidované                
a zaradené do registratúry. Sekretariát 
zabezpečuje aj hlásenia miestneho roz-
hlasu a službu „straty a nálezy“ – ak nie-
kto niečo nájde alebo stratí, zväčša hľa-
dá pomoc práve tu. Ďalšou službou je 
prijímanie a uchovávanie bežnej i do-
poručenej pošty bezdomovcom. Pre 
občana zabezpečuje k nahliadnutiu 
všeobecne záväzné nariadenia mesta    
a zápisnice zo zasadania mestského za-
stupiteľstva, ktoré sa tu spisujú. Počas 
zasadania mestského zastupiteľstva 
pracovníčky sekretariátu evidujú a za-
pisujú podnety od občanov na poslan-
cov a vedúcich útvarov.

GD

Pravda? Hovoriť vždy pravdu je ťažké 
dodržať a s pravdou si človek získa aj 
mnoho nepriateľov. Klamať? Keď po-
znám pravdu? Tým by som ponížil sám 
seba a ukázal, že som bezcharakterný. 
V mnohých prípadoch je ťažké spoznať 
rozdiel medzi pravdou a klamstvom. 
Som veriaci a v takých chvíľach prosím 
o Božiu pomoc, aby som konal správ-
ne.

Cieľ? V prvom rade by som chcel byť 
ľudským vo funkcii, ktorú budem zastá-
vať, ale hlavne správne sa rozhodovať, 
mať poriadok v plnení úloh, dokázať 
odlíšiť pracovitých a správnych ľudí od 
falošných a lenivých. Nesnívam o tom 
byť obľúbeným a ani slávnym, ale som 
tu na Zemi pre niečo... Chcem pomôcť 
tým, ktorým budem vedieť pomôcť. Cí-
tim sa síce ako malé zrnko v piesku, ale 
ktoré tu má svoju úlohu. Mám na záver 
aj jedno želanie... mať slogan, ktorý by 
som sám nosil v pracovnej dobe: „Zá-
zraky konáme do troch dní a nemožné 
na počkanie.“ Som si však vedomý, že 
všetkým sa vyhovieť nedá, tak aspoň sa 
vynasnažím urobiť, čo viem a môžem.

PREDSTAVUJEME

Moje meno je Mgr. Peter Murín                    
a koncom minulého roka som nastúpil 
ako referent na Útvar miestneho hos-
podárstva mesta Vrbové. Narodil som 
sa v Lučenci, navštevoval Základnú ško-
lu v Lovinobani (1984 – 1992) a Gymná-
zium B. S. Timravy v Lučenci (1992                
– 1996). V rokoch 1996 – 2001 som štu-
doval na Prírodovedeckej fakulte UK     
v Bratislave odbor Geografi a a karto-
grafi a, špecializácia Fyzická geografi a         

Človek, ktorý sa bojí pravdy a ktorý namiesto nej prijme lož, sa nikdy nedo-
zvie, ako má správne konať.

(EMERSON)

a geoekológia. Po skončení štúdia som 
absolvoval civilnú vojenskú službu               
v Nemocnici s poliklinikou v Lučenci 
ako operátor na výpočtovom stredisku. 
Po skončení vojenskej služby som pre-
šiel rôznymi povolaniami, zameranými 
hlavne na obchod a manažment. V ro-
koch 2003 – 2004 ako obchodný zá-
stupca poisťovacej spoločnosti so za-
meraním na poradenskú a konzultačnú 
činnosť, 2005 – 2007 ako špeditér v au-
todoprave a v rokoch 2007 – 2012 ako 
obchodný manažér v súkromnej spo-
ločnosti zameranej na IT bezpečnosť. 
Od roku 2013 až doposiaľ pôsobím 
prostredníctvom svojej vlastnej spoloč-
nosti na pozícii konateľa ako zástupca 
výrobcu zahraničnej značky výživových 
doplnkov pre celý slovenský trh, pri-
čom mojou náplňou práce sú najmä 
manažérske a administratívne činnosti. 
Počas svoje pracovnej praxe som ab-
solvoval rôzne školenia, ako napr. Pre-
daj SW a IT riešení v Kyjove (Česká re-
publika) alebo Ochrana osobných 
údajov v zmysle nariadenia GDPR                    
v Bratislave. Mojimi koníčkami sú vý-
počtová technika, cestovanie, šport, li-
teratúra, zdravá výživa a alternatívna 
medicína. Do Vrbového som sa prisťa-
hoval  v r. 2017 so svojou manželkou, 
ktorá v súčasnosti pôsobí ako evanje-
lická farárka vo Vrbovom.
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SPOLOČNE ZA JEDNOTU
Na týždeň modlitieb za jednotu kres-

ťanov (18. – 25. januára) vo Vrbovom 
nadviazala ekumenická bohoslužba, 
ktorá sa u nás koná každoročne strie-
davo v kostoloch oboch cirkví pôsobia-
cich v našom meste. Tentoraz sa katolí-
ci a evanjelici zišli v nedeľu 26. januára 
popoludní v Kostole sv. Gorazda. Za 
Katolícku cirkev bohoslužby viedol 
miestny farár Mgr. Jaroslav Hanzlík, za 
Evanjelickú cirkev miestna zborová fa-
rárka Mgr. Dana Murínová, ktorá mala  
i hlavný príhovor. Bola to jej úspešná 
„premiéra“ na pôde katolíckeho kosto-
la vo Vrbovom. Svedčil o tom aj potlesk, 
ktorým myšlienky ňou prednesené prí-
tomní odmenili.

Tohtoročný Týždeň modlitieb pripra-
vili kresťanské cirkvi z ostrovného štátu 
Malta a za tému si zvolili im blízke slová 
zo Skutkov apoštolov: „Preukázali nám 
neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28, 2), ktoré 
každoročne čítajú v deň Pamiatky 
stroskotania apoštola Pavla, a tak si zá-
roveň pripomínajú príchod kresťanskej 
viery na ich ostrovy. 

Na záver hostiteľská farnosť ponúkla 
účastníkom malé občerstvenie. Aj vr-
bovské ekumenické stretnutie znovu 

potvrdilo, že ľudia, hoci sú i rozdielneho 
vierovyznania, dokážu zažívať krásne 
spoločné chvíle. 

Podujatiu predchádzalo novoročné 
prijatie duchovných pôsobiacich vo Vr-
bovom primátorkou mesta Dott. Mgr. 

Emou Maggiovou, ktorá deklarovala-
svoj veľký záujem, aby Vrbovčania žili 
ako jedna veľká rodina a aby odbúrava-
li bariéry neporozumenia. Tento istý 
záujem potvrdila i evanjelická pani fa-
rárka, ako i katolícky pán farár.

-rb-

Mesto Vrbové v súlade s uznesením MsZ    
vo Vrbovom č. 222/XII/2019 zo dňa 11. de-
cembra 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 neskor-
ších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka za podmienok schvá-

lených uznesením MsZ vo Vrbovom č. 223/XII/2019 zo dňa 
11. decembra 2019 týmto

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 

na predaj pozemku pod stavbu garáže - lokalita Hoštáky, 
Vrbové (5. kolo)

a vyzýva na podanie súťažného návrhu k uzavretiu              
kúpnej zmluvy.

• parcela reg. „C“ číslo: 325/89 o výmere 20 m², druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria.

 Predkladanie súťažných návrhov do 25. februára 2020, 
do 12.00 hod.

Minimálna kúpna cena je v zmysle uznesenia MsZ č.              
222/XII/2019 zo dňa 11. decembra 2019 stanovená vo výške              
25 €/m2.

Podrobné podmienky OVS č. 2/2020 (súťažné podklady) 
sú zverejnené na webovej stránke mesta www.vrbove.sk               
a vyvesené v úradnej tabuli mesta Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mesto Vrbové v súlade s uznesením MsZ   

vo Vrbovom č. 4/I/2020 zo dňa 22. januára 
2020 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 zá-
konníka za podmienok schválených uznesením 

MsZ vo Vrbovom č. 5/I/2020 zo dňa 22. januára 2020 týmto 
VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 
na odpredaj hnuteľného majetku - špeciálne nákladné 
motorové vozidlo - hasičská AVIA 30, typ DVS 12 (2. kolo)            
 a vyzýva na podanie súťažného návrhu k uzavretiu kúpnej 

zmluvy.
Minimálna kúpna cena je na základe odborného ohodnote-

nia a v zmysle uznesenia MsZ č. 4/I/2020 zo dňa 22. januára 
2020 stanovená na 300 €, slovom: tristo eur. Návrh kúpnej 
ceny musí byť vyšší, resp. rovnaký ako je stanovená minimál-
na kúpna cena.

 

Predkladanie súťažných návrhov do 25. februára 2020, 
do 12.00 hod.

Podrobné podmienky 
OVS č. 3/2020 (súťažné 
podklady) sú zverejnené 
na webovej stránke mesta 
www.vrbove.sk a vyvese-
né v úradnej tabuli mesta 
Vrbové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
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- 15. februára sa vo Vrbovom usku-
točnila slávnostná posviacka zástavy 
miestnej sokolskej jednoty, prvej                     
v župe. Zvlášť zaujal vzácny hosť, pred-
seda Slovenskej ligy v USA Albert Pavol 
Mamatej (1870 – 1923), ktorý „upútal 
svojou precítenou rečou pravého Slo-
váka všetko poslucháčstvo“.

- 18. a 25. apríla sa na základe Ústa-
vy Česko-Slovenskej republiky konali 
prvé demokratické parlamentné voľby,                  
v ktorých mohli tajne s hlasovacími líst-
kami hlasovať všetci dospelí občania 
bez ohľadu na sociálne postavenie                 
a pohlavie. To za Uhorska nebolo nikdy 
možné (mohla hlasovať len malá časť 
obyvateľov, a to iba verejne). Dvojko-
morový česko-slovenský parlament sa 
nazýval Národné zhromaždenie. Vo Vr-
bovom zvíťazila sociálna demokracia, 
ktorú do snemovne podporilo 690                  
z 2 115 voličov (32,62 %) a do senátu 
638 z 1 943 voličov (32,84 %). Ľudová 
strana získala 646 a 572 hlasov (30,54, 
resp. 29,44 %). Židovská strana 396              
a 338 hlasov, Národná roľnícka strana 
379 a 296 hlasov, národní socialisti              
4 hlasy do snemovne. V celom Novo-
mestskom okrese, kam vtedy patrilo 
Vrbové, zvíťazila Ľudová strana – do 
snemovne ju volilo 7 092 zo 17 693 vo-
ličov, do senátu 5 972 z 15 056 voličov. 
Sociálna demokracia okrem Vrbového 
zvíťazila v Starej Turej, Lubine, Horných 
Bzinciach, Hrušovom, Novej Lehote             
a len do senátu aj v Dolných Bzinciach, 
Trebaticiach, Potvoriciach a Veľkej 
Modrovke.

- 1. júna bol vo Vrbovom založený 
Kresťanský sociálny spolok, resp. Vše-
odborové združenie kresťanského ro-
botníctva Slovenska. V r. 1922 bol pred-
sedom Ján Adamec, podpredsedom 
Ján Nižnanský, mal 314 členov.

- 1. septembra začala svoju činnosť 
novootvorená poštovňa v Trebaticiach, 
podriadená poštovému úradu v Piešťa-
noch. Jej doručovací obvod tvorili obce 
Trebatice, Krakovany, Stráže nad Vá-
hom a Ostrov, ktoré predtým patrili              
k poštovému úradu vo Vrbovom.

- 26. septembra vo Vrbovom založili 
Legionársky spolok, v r. 1922 mal šest-
násť členov.

- 13. decembra obnovili vyučovanie 
na učňovskej škole (založenej v roku 
1886), pretože po vypuknutí prvej sve-
tovej vojny bolo obmedzené a od r. 
1916 úplne prerušené. „Učňovka“ sídli-
la v priestoroch meštianskej školy, kto-
rej učitelia zabezpečovali aj vyučovací 
proces. Zapísalo sa 75 žiakov. Vyučova-
cími dňami boli utorok a štvrtok.

- 14. decembra sa v Šípkovom naro-
dil Ing. Michal Maco, vlastivedný pra-
covník, ktorý sa venoval výskumu dejín 
svojej rodnej obce, ako i Vrbového. Bol 
spolupracovníkom SAV pri spracúvaní 
Nárečového slovníka.

- v decembri vrbovská orolská jed-
nota predviedla hru svojho člena Karo-
la Ševeru (1900 – 1968) Nenávidení, 
obraz z dôb prenasledovania kresťa-
nov. Hrali autor, Ladislav Čech, A. 
Kment, Paulína Vymazalová. V tom ob-
dobí vrbovskí ochotníci nacvičili aj 

Pavlovičovu jednoaktovku Vykopaná 
žena a Urbánkovu trojdejstvovú hru 
Škriatok, „obraz z ľudu slovenského“.

- organizácia Sociálnodemokratic-
kej strany vo Vrbovom sa podieľala 
na organizovaní štrajku, ktorý zachvátil 
22 majetkov v Hlohoveckom, Leopol-
dovskom a Piešťanskom okrese a rozší-
ril sa i do okresov Nové Zámky a Šaľa, 
kde došlo prvý raz aj ku streľbe do poľ-
nohospodárskych robotníkov a k usmr-
teniu jedného z nich. Jána Klču a dvoch 
ďalších členov zadržali a odviedli najprv 
do Piešťan a potom do Nitry, ale po 
prešetrení záležitosti ich prepustili.

- bola založená Účastinná spoloč-
nosť kožiarskeho a obuvníckeho ob-
chodu vo Vrbovom so základným účas-
tinným kapitálom vo výške 30 tisíc Kč. 
Spoločnosť mala za cieľ obchodovať              
s vypracovanou i nevypracovanou ko-
žou a remenárskymi výrobkami. 6. no-
vembra vydržiavala mimoriadne valné 
zhromaždenie fi rmy za účelom zvýše-
nia účastinnej istiny.

- vo Vrbovom (vrátane Prašníka) 
sa narodilo 111 detí, z toho troje dvoj-
čatá. Chlapcov prišlo na svet 53, dievčat 
58. 65 detí malo uvedenú príslušnosť ku 
Katolíckej cirkvi, 39 k Evanjelickej cirkvi 
a. v. a 7 bolo židovského náboženstva. 
Chlapci najčastejšie dostali meno Ján 
(13), Karol (6) a Jozef (5), dievčatá Mária 
(10), Anna a Emília (po 6).

Ľ. BOSÁK - P. KÝŠKA

STALO SA VO VRBOVOM PRED STO ROKMI

MO ÚŽS VRBOVÉ a MESTO VRBOVÉ
vás srdecne pozývajú naˇ

v nedeľu 23. februára o 14.00 hod.
Jedáleň II. ZŠ (Komenského ul.) – vchod oproti kláštoru.

Čaká Vás tombola, diskotéka, občerstvenie a prekvapenie.
Vystúpenie kúzelníka Petra, balóniková šou.

 Vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €.  Tešíme sa na Vás!

DETSKÝ   KARNEVAL
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ZLEPŠÍME VZDELÁVANIE NAŠICH ŽIAKOV
Základná škola na Komenského ulici 

vo Vrbovom vznikla v roku 1988. Už 
vtedy bola vybavená špeciálnymi učeb-
ňami pre fyziku a chémiu, resp. bioló-
giu. Odvtedy však ubehol nejaký ten 
rôčik a učebne, ako aj ich vybavenie 
prinajmenšom nemožno považovať za 
moderné.

Mesto Vrbové, ako zriaďovateľ školy 
preto reagovalo na výzvu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu – „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií žiakov základ-
ných škôl“ a v spolupráci so školou po-
dalo projekt s názvom „Kvalitné vzdela-
nie a praktické zručnosti do života 
Základnej školy vo Vrbovom“. Celkovo 
by sa malo preinvestovať 104 052 €.

Hlavnými cieľmi projektu je zlepšenie 
technického vybavenia odborných 
učební, čím sa vytvoria lepšie podmien-
ky pre vzdelávanie našich žiakov. Reali-

V súčasnosti prebieha proces verej-
ného obstarávania na dodávateľov 
spomenutého vybavenia a boli by sme 
radi, keby sme stihli realizovať rekon-
štrukčné práce počas letných prázdnin. 
Veríme, že celý projekt dopadne úspeš-
ne a tešíme sa, že našim žiakom po-
skytneme opäť kvalitnejšie vzdeláva-
nie, čo je naším hlavným cieľom.

-2zs-

zácia sa samozrejme nezaobíde bez 
stavebných úprav, ktoré sú tiež súčas-
ťou projektu hradeného z fondov EÚ. 
Obnova týchto odborných učební a vy-
bavenie modernými pomôckami po-
môže nielen skvalitniť vyučovací pro-
ces, ale prispeje tiež k získaniu 
spôsobilostí a zručností žiakov, ktoré 
umožnia ich ďalšie uplatnenie v odbor-
nom vzdelávaní.

Pravidelnú autobusovú dopravu na 
linke Piešťany – Vrbové a späť zaviedli 
pred 90 rokmi, 10. júla 1930. Autobus 
premával na trase Piešťany, kúpeľná 
správa a Vrbové, námestie. Cenu ces-
tovného lístka stanovili na 3 koruny.            
V noci, vo sviatok a v nedeľu sa platilo 5 
korún. Z Piešťan spoje odchádzali                 
o 5.25, 7.00, 8.30, 11.50, 14.45, 18.15, 
23.20 hod. Z Vrbového autobus vyrážal 
do Piešťan o 6.00, 7.35, 9.30, 12.35, 
15.25, 18.50, 0.00 hod.

Krátko nato, 1. septembra 1930, za-
čala preprava osôb a batožín z Brezo-
vej pod Bradlom cez Vrbové do Piešťan 
a opačne. Súčasne s tým sa zmenil ces-
tovný poriadok aj na linke Piešťany                
– Vrbové a opačne.

Od 1. novembra platil nasledovný 
cestovný poriadok. Piešťany – Vrbové: 

odjazd z Piešťan, okresný súd, o 8.30, 
10.20, 12.05, 15.07, 17.00 a 19.25 hod. 
Odjazd z Vrbového, námestie, o 6.16, 
7.41, 9.15, 11.15, 13.01, 15.55 a 18.40 
hod. Odjazd z Piešťan, železničná stani-
ca, o 5.53 hod. Doba jazdy bola 35 mi-
nút.

Linka Brezová pod Bradlom – Piešťany: od-
jazd z Piešťan, okresný súd, o 19.25 hod. 
Odjazd z Brezovej pod Bradlom, želez-
ničná stanica, o 6.40 hod. Doba jazdy 
bola 1.40 hod.

Autobusovú dopravu vtedy zabezpe-
čovali, rovnako ako železničnú dopravu, 
Česko-slovenské štátne dráhy (ČSD).

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

AUTOBUSOM PRED 90 ROKMI

Záber z Vrbového 
z otvorenia auto-
busového spoje-
nia Brezová pod 
Bradlom – Pieš-
ťany.
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