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NA SLOVANSKEJ ULICI MÁME NOVÉ IHRISKO

 Minulý rok sa vedenie mesta rozhodlo podať žiadosť 
na Úrad vlády SR   o dotáciu na detské ihrisko. V lete roku 
2019 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na 
podporu rozvoja športu na rok 2019, číslo projektu PRS-
1123/2019/2. Výška poskytnutej dotácie je 8 000 € mesto 
Vrbové vo verejnom obstarávaní vybralo fi rmu na reali-
záciu diela. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť 
Veríme v Zábavu, s. r. o., z Trenčína, s ktorou bola uzatvo-
rená zmluva o dielo na vysúťaženú sumu 13 560 €. Dielo 
bolo realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády  Slo-
venskej republiky – program „Podpora rozvoja športu 
na rok 2019.“

Ihrisko pozostáva z viacerých prvkov:  hracej veže, dvoj-
hojdačky, strunových hojdačiek a prevažovacej hojdačky.

Priestor je oplotený poplastovaným drôteným pleti-
vom s bráničkami. V krátkej budúcnosti sa umiestnia la-
vičky a dotvorí sa v jesenných mesiacoch zeleňou, kedy 
bude výsadba zelene vhodná. Prajeme deťúrencom a ich 
rodičom, aby si užili veľa zábavy a oddychu na novom ih-
risku.

Ing. Gabriela VALOVÁ, ÚVÚPDŽP mesta Vrbové
foto: GD, Dana MIKLÍKOVÁ

Zo slávnostného otvorenia detského ihriska na Slo-
vanskej ulici, ktoré vykonala v minulých dňoch pri-
mátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema Maggiová v sprie-
vode pracovníkov mesta.
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom zo zasadnu-
tia konaného 24. júna 2020.
Uznesenie MsZ č. 78/VI/2020

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 
vedomie informácie spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko, a. s., o stave tepelnotechnických zaria-
dení mesta Vrbové, spotrieb primárnych médií, 
výroby tepla a vývoja opráv za rok 2019.

Uznesenie MsZ č. 79/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

závery ústrednej inventarizačnej komisie k inven-
tarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku              
a záväzkov vykonanej k 31. decembru 2019.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 10
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 80/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

bezplatnú výpožičku časti pozemku vo veľkosti 30 
m2, parc. reg. „E“ č. 1300/21, ktorý sa nachádza           
v k. ú. Vrbové vo vlastníctve mesta Vrbové, je ve-
dený na LV 3369 - orná pôda o výmere 531 m²,            
a zároveň MsZ dáva súhlas na uvedenej parcele 
Brankovi Remiášovi na vlastné náklady osadiť              
- vybudovať detský kolotoč v prospech občanov 
bývajúcich na Ul. oslobodenia, Sietna ul. a Ul. 1. 
mája. Detský kolotoč je možné osadiť - vybudovať 
len za podmienok, ktoré výlučne určí v Zmluve             
o výpožičke stavebný úrad mesta Vrbové

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 81/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

prenájom časti pozemku - na odkladaciu plochu, 
očistenie, zveľadenie pozemku a zabezpečenie 
prístupu cez pozemok J. Karlíka na zadnú časť 
smetiska, hlavne z dôvodu prístupu požiarneho 
vozidla v prípade požiaru. Areál pozemku určený 
na prenájom - bývalého smetiska má rozmery 
1067 m2, na časti parcely reg. „C“ č. 1067/1 o vý-
mere 10 312 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, vedená na LV č. 1900, nachádza-
júca sa na Sietnej ul., vedľa areálu fi rmy Juraja 
Karlíka, ktorého je žiadateľ vlastníkom, a to spô-
sobom hodným osobitného zreteľa, v súlade                
s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.              
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 
cenu nájmu vo výške 373,45 €/ročne, ako prená-
jom nehnuteľného majetku mesta od 1. 7. 2020.      

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca                         
Juraj Karlík a manželka Daniela Karlíková, Vrbové, 
má uvedenú odstavnú plochu v susedstve svojho 
areálu stolárskej dielne a na uvedenú parcelu je 
prístup cez tieto pozemky manželov Karlíkovcov.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 82/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 1339:

- parcela registra „C“ č. 369 o výmere 2523 m², 
druh pozemku - záhrada, bola rozdelená na zák-
lade Geometrického plánu č. 172/2020 zo dňa 
30. 4. 2020 na parcelu reg. „C“ č. 369/1 o výmere 
2407 m2, parcelu reg. „C“ č. 369/2 o výmere 95 m2 
a na parcelu reg. „C“ č. 369/3 o výmere 21 m2,

kde predmetom kúpy je novovytvorená parce-
la reg. „C“ č. 369/2 o výmere 95 m2, druh pozem-
ku záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníctve He-
leny Kolárikovej, Ducové, za sumu vo výške 
475,00 €;

a ďalej je predmetom kúpy novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 369/3 o výmere 21 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je vo výlučnom vlastníc-

tve Heleny Kolárikovej, Ducové, za sumu vo výške 
105,00 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 83/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka od-
kúpenie nehnuteľnosti:

- pozemok parcela registra „E“ č. 1295/8 o vý-
mere 36 m², zapísaný na LV č. 3559, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie za cenu 5 €/m2  
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 180,00 € od:

- Oľga Weissensteinerová, Vrbové.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 84/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj čas-
ti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 3369 - poze-
mok reg. “E“, parc. č. 471/1 o výmere 509 m2, druh 
pozemku - ostatné plochy, evidovaná v CKN                    
v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva ako parc. 
č. 3014 o výmere 175 m2, druh pozemku - orná 
pôda a taktiež v CKN v doposiaľ nezaloženom lis-
te vlastníctva ako parc. č. 3012 o výmere 190 m2, 
druh pozemku - orná pôda, ktorá bola na základe 
geometrického plánu číslo 205/2019 zo dňa 10. 
12. 2019 rozdelená na parcely reg. „E“ č. 471/1 - 
ostatné plochy o výmere 300 m2, parcelu reg. „C“ 
č. 3014 o výmere 209 m2 - orná pôda, parcelu reg. 
„C“ č. 3012/1 o výmere 88 m2 - orná pôda a parce-
lu reg. „C“ č. 3012/2 o výmere 68 m2 - orná pôda 
kde

- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 3014 - orná 
pôda o výmere 209 m2, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ul. gen. M. R. Šte-
fánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 190                 
v celosti pre:

- Ľudmila Radoská, Vrbové, za cenu 8 €/m2               
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľka 
Ľudmila Radoská, Vrbové, užíva a obhospodaru-
je túto parcelu od roku 1983.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 3

Uznesenie MsZ č. 85/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
odpredaj časti nehnuteľnosti evidovanej na LV 
č. 3369 - pozemok registra „C“ č. 3013/2 o vý-
mere 148 m2, druh pozemku - orná pôda, ktorá 
bola na základe geometrického plánu číslo 
54/2020 zo dňa 17. 2. 2020 rozdelená na parce-
lu reg. „C“ č. 3013/2 – orná pôda o výmere 113 
m2 a parcelu reg. „C“ č. 3013/3 o výmere 35 m2 
- orná pôda, kde

- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvore-
ná nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 3013/2, 
orná pôda o výmere 113 m2, ktorá je vo výluč-
nom vlastníctve mesta Vrbové, sídlo Ul. gen. M. 
R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, IČO 003 13 
190 v celosti pre:

- Ľudmila Radoská, Vrbové, za cenu 8 €/m2           
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiada-
teľka Ľudmila Radoská, Vrbové, užíva a obhos-
podaruje túto parcelu od roku 1983.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 3

Uznesenie MsZ č. 86/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom súhlasí                   
s odkúpením pozemku parcela reg. „C“ č. 
1072/12 pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, kde mesto Vrbo-

vé vystupuje ako žiadateľ na základe Zmluvy               
o pripojení odberných elektrických zariadení žia-
dateľa do distribučnej siete č. IZ 124/19/204/19 
zo dňa 25. 10. 2019.

Uvedená parcela registra „C“ č. 1072/12 o vý-
mere 2745 m2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria evidovaná na LV č. 4165 bola na zákla-
de geometrického plánu číslo 229/2020 zo dňa          
3. 6. 2020 rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 1072/12 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2706 m2   
a parcelu reg. „C“ č. 1072/15 o výmere 39 m2 - za-
stavané plochy a nádvoria, kde

- predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1072/15 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, ktorá  
je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti B&V 
Group, a. s., sídlo Ul. Paulínyho č. 8, 811 02 Brati-
slava - Staré Mesto.

Taktiež MsZ súhlasí so zaplatením kúpnej ceny 
vo výške 1 € a správnym poplatkom vo výške             
66 € na zaevidovanie kúpnej zmluvy na katastrál-
nom odbore Okresného úradu Piešťany.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 87/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2020, 
ktorým sa určuje výška fi nančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
na území mesta Vrbové.

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

Uznesenie MsZ č. 88/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta              
č. 7/2020 o určení výšky mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Vrbové.

prítomní: 10
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 89/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  
k návrhu záverečného účtu za rok 2019.

Uznesenie MsZ č. 90/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 
účtovnej závierky k 31. 12. 2019.

Uznesenie MsZ č. 91/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.                       
o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých zákonov             
v znení neskorších zmien a doplnkov, závereč-
ný účet mesta Vrbové a celoročné hospodáre-
nie mesta Vrbové s vyhodnotením programo-
vého rozpočtu za rok 2019 bez výhrad.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 92/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je prebytok rozpočtového hospodárenia mes-
ta Vrbové za rok 2019 vo výške 7345,10 € pou-
žiť na tvorbu rezervného fondu.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 93/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2020.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 4.
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Anna ČÁPOVÁ
Pavol ZEMAN
Iveta GAJDOŠECHOVÁ
Edita HADÁROVÁ
Anton MACEJECH
Martin PAGÁČ
Eva MAJERNÍKOVÁ
Soňa KUREKOVÁ
Tatjana GALBAVÁ

Jaroslav DANAŠ
Alena NIŽNANSKÁ
Janka MOZOLOVÁ
Agneša FANDELOVÁ
Eva RÁCOVÁ
Vladimír NOVOTA

Marta PETRÍKOVÁ
Mária GONOVÁ
Zdenka MICHNOVÁ
Viera LAGOVÁ
Eva DOMINOVÁ

Ing. Ivan MOSNÝ
Rudolf MICHALKA
Ľuboslava JANKECHOVÁ
Ján REŽNÝ

Anton JURÍČEK
Anna PSOTOVÁ
Mária REHÁČKOVÁ
Helena POLEŠENSKÁ
Valéria MÁLIKOVÁ
Zdenka MACEJECHOVÁ
Emília AMCHOVÁ

Michal PAKAN
Kristína VAJDOVÁ
Zdenka OBUCHOVÁ
Antónia KRAICOVÁ
Sr. Leonia Mária TLAČÍKOVÁ
MUDr. Gustav MINJARIK
Oľga ŠIMOVÁ

Viliam MAREK
Elena TÁBORSKÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Dňa 22. júla sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mama

Juliana DRINKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú synovia Jozef a Milan          
s rodinami.

-N-

 Dňa 29. júla si pripomíname nedožitých 50 rokov  
a 12. augusta 26 rokov od chvíle, čo nás navždy 
opustil náš syn

Ľuboš MADUNICKÝ.

S láskou spomínajú rodičia a sestry s rodinami.

P-No/1757/20F

†

MESTSKÁ KNIŽNICA 
VRBOVÉ

 

OZNAMUJE,
ŽE JE ZATVORENÁ AŽ DO    
14. AUGUSTA Z DÔVODU 
ČERPANIA DOVOLENKY.

JEHO PAMIATKA ŽIJE AJ PO TRISTO ROKOCH
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa              

v Dubnici nad Váhom pri farskom Kos-
tole sv. Jakuba uskutočnilo slávnostné 
odhalenie busty vrbovského rodáka 
Jána Baltazára Magina (1681 – 1735). 
Podarilo sa to po takmer štrnásťroč-
nom úsilí a ročnej bezprostrednej prí-
prave. Slávnostný akt vykonal za 
mesto Dubnica nad Váhom primátor 
Mgr. Peter Wolf a za tamojší Miestny 
odbor Matice slovenskej jeho pred-
sedníčka Ing. Jana Rybárová. Odhale-
nú sochu posvätil miestny farár don 
ThLic. Marián Bielik SDB, ktorý tiež vy-
zdvihol veľké Maginove zásluhy. Spo-
menul, že v kronike cirkevnej školy je 
záznam, že už v roku 1940 bol priestor 
medzi Kostolom sv. Jakuba, Katolíc-
kym domom a farským úradom, kde je 
socha umiestnená, nazvaný Maginovo 
námestie.

Potom nasledoval príhovor Ing. Jany 
Rybárovej, ktorá informovala o aktivi-
tách dubnického Miestneho odboru 
Matice slovenskej a mesta na zachova-
nie Maginovej pamiatky. Poďakovala 
všetkým, ktorí im pomohli s realizáciou 
busty – mestu Dubnica, fare, Trenčian-
skemu samosprávnemu kraju, Matici 
slovenskej Martin, sponzorom a všet-
kým spolupracovníkom. Vysoko vy-
zdvihla autora busty a spomenula              
i kamenárstvo Milan Orság z Martina, 
ktoré zhotovilo podstavec s nápisom. 
Zároveň ospravedlnila vrbovskú primá-
torku Dott. Mgr. Emu Maggiovú, ktorá 
pre vážne dôvody nemohla byť osobne 
prítomná. Primátor mesta svoj prího-
vor, v ktorom zhodnotil význam oslá-

venca, zakončil slovami: „Budem rád, 
ak my ako hrdí Slováci a verím, že                 
i ako hrdí Dubničania budeme odkaz 
Jána Baltazára Magina spoločne na-
sledovať.“ Člen organizačného výboru 
Štefan Antalík tiež poďakoval všetkým 
podporovateľom projektu, osobitne 
ohodnotil osobný prínos Ing. Jany Ry-
bárovej.

Na slávnosti bol prítomný aj tvorca 
busty Mgr. art. Tomáš Polonský z Mod-
ry a poslanci Trenčianskeho samo-
správneho kraja Mgr. Eva Bočincová              
a Ing. Pavol Bagin. Umeleckým progra-
mom, peknými piesňami prispela spe-
vácka skupina Studnica.

Videozáznam slávnosti je dostupný 
na:

https://www.youtube.com/watch?-
v=-zPkWnboy-o

-rb-
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Rozpočet
schválený 2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 1

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 X 3 144,60 5 440 283,80

Kapitálové príjmy 105 000,00 X 105 000,00

Finančné operácie príjmové 191 066,54 X 215,44  191 281,98

Školstvo 149 804,34 X 149 804,34

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 X 3 360,04 5 886 370,12

Bežné výdavky 2 944 653,20 X 2 944 653,20

Kapitálové výdavky 305 627,94 X 305 627,94

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 X 137 400,00

Školstvo 2 495 328,94 X 3 360,04 2 498 688,98

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 X 3 360,04 5 886 370,12

Uznesenie MsZ č. 94/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (RO č. 1)

Rozpočet
schválený 2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 2

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 440 283,80 239 863,61 5 680 147,41

Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 88 000,00 193 000,00

Finančné operácie príjmové 191 066,54 191 281,98 61 351,71 252 633,69

Školstvo 149 804,34 149 804,34 4 029,29 153 833,63

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73

Bežné výdavky 2 944 653,20 2 944 653,20

Kapitálové výdavky 305 627,94 305 627,94 298 128,01 3 548409,15

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 0,00 137 400,00

Školstvo 2 495 328,94 2 498 688,98 95 116,60 2 593 805,58

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73

Uznesenie MsZ č. 95/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 (RO č. 2)

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie zo strany 2.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie MsZ č. 96/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov vo výške 15 000 € 
do Združenia obcí „Zelená cesta“ ako osobitný 
vklad jednotlivých členov určený na vykrytie vý-
davkov pre vypracovanie Projektovej dokumen-
tácie do 31. 8. 2020.

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

Uznesenie MsZ č. 97/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., § 2, ods. 9 - Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabin-
skej ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste 
Vrbové, pridelenie voľného nájomného dvojiz-
bového bytu č. 10 na prízemí vpravo v bytovom 
dome na Hrabinskej ul. č. 1726/13 novému ná-
jomníkovi:

- Martina Nigošová, Vrbové.
prítomní: 10
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 98/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

v súlade s čl. I., § 2, ods. 10 - dodatku č. 1 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o nakla-
daní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom 
dome na Ul.  J.  Zigmundíka č. 295/4, Sídl. 9. mája 
č. 322/25, na Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 12/20             
a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové, 
pridelenie voľného nájomného jednoizbového 
bytu č. 13 na prvom poschodí v bytovom dome

na Sídl. 9. mája č. 322/25 novému nájomníkovi:
- Jana Treščáková, Vrbové.
prítomní: 9
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 99/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

splatenie neuhradeného nájomného za obdobie 
sťaženého užívania priestorov počas opatrení               
v súvislosti s pandémiou COVID-19, najviac v 48 
rovnakých mesačných splátkach splatných vždy  
k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca 
počnúc mesiacom nasledujúcim po skončení mi-
moriadnej situácie.

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

Uznesenie MsZ č. 100 /VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom menuje 

nového preventivára mesta Vrbové:
- Stanislav Urban, Slnečná ulica č. 314, 922 10  

Trebatice.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 101/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2020.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 102/VI/2020
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie odvolanie Márie Šlaukovej a Serafína 
Murína zo dňa 29. 5. 2020.

Zo zápisnice z rokovania.

O VRBOVOM V ROKU 1885
Vrbové bolo v minulosti známe 

nielen vinohradníctvom, ale i ovoci-
nárstvom. Po vrbovskom chotári 
rástlo množstvo ovocných stromov. 
Úroda neslúžila len na vlastnú spot-
rebu, ale obyvatelia sa ju snažili aj 
speňažiť. Potvrdzuje nám to správič-
ka z dobovej tlače.

Od 20. mája máme tu dobu čereš-
ňovú. Nenie „strpáľa“, ktorý by nebol 
toho roku bohato obrodil. Radosť je sa 
dívať na stromy touto ovocinkou obťa-
žené! Hodná putňa čerešien, ku ktorej 
smelo môžeme dvanástoro vyhladove-
lých detí posadiť, stojí sotva 20 – 30 kr. 
Do Nov. Mesta každodenne 10 – 15 
vozov čerešien dovezú až od Frajštáku, 
Vrbového a z bližšieho okolia. Len ško-
da, že mnohé mäkšie odrody veľmi 
červivejú.

Obzor : Noviny pre hospodárstvo, 
remeslo a domáci život, roč. 23,              
4. augusta 1885, č. 20, s. 157.

Pre HV pripravil -rb-
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FESTIVAL VRBOVSKÉ MINI VETRY 2020
Jedného pekného, ale inak nevydare-

ného dňa, v roku 2007 si Braňo Jobus 
povedal: „Urobíme si vlastný festival, 
kde si zahráme, kedy my chceme... “            
A tak aj urobil. Oslovil kamarátov                 
z ďalších skupín, stretli sa vo Vrbovom 
a založili tradíciu festivalu Vrbovské 
vetry. Alebo, ako píše v krátkej histórii 
festivalu na webovej stránke Vrbov-
ských vetrov, ide skôr o stretnutie 
spriatelených skupín a kamarátov. To 
je totiž základná myšlienka festivalu           
– skúsiť to urobiť na základe kamarát-
stva.

Tohto roku sa 4. júla stretli kamaráti 
znova už po štrnásty raz. Každý ročník 
mal svoje špecifi ká. O tomto to platí 
obzvlášť. Začína to názvom, kde sa ob-
javilo slovíčko – mini. Na festival prišlo 
„999 ľudí a precceda“ – čo bol limit                  
v rámci protipandemických opatrení, 
ktoré sa vznášali nad celým festiva-
lom. Lístky v predpredaji sa minuli za 
tri dni. Ďalšie stovky záujemcov, žiaľ, 
museli zostať doma. Epidémia zasiah-
la aj samotný program, v ktorom orga-
nizátori museli vynechať zahraničných 
interpretov.

Bezpečnostné opatrenia, okrem už           
v spoločnosti zabehnutých rúšok, za-
bezpečovalo sedem dobrovoľníkov               
z civilnej obrany, ktorí striekali dezin-
fekciou kľučky a dotykové miesta                      
a osem zapožičaných stojanov s dezin-
fekciou od festivalu Pohoda. Ďalších 
päť dobrovoľníkov sa staralo o hygienu 
festivalu. Mestu Vrbové patrí poďako-
vanie za poskytnutie prostriedkov na 
zabezpečenie zdravotnej služby, ktorá 
bola počas celej akcie v pohotovosti. 
Na občerstvenie slúžili špeciálne gastro 
zóny.

Festivalu patrí aj prvenstvo – bol totiž 
prvým tohtoročným letným festivalom. 

Okrem hudby patria k nemu aj netra-
dičné zábavné súťaže. Prvou bol vetro-
bal, vysávač – loptička – bránka. Plasto-
vá megalukostreľba s obrovským 
megalukom a malým žralokom ako ter-
čom bola ďalšia disciplína. Nasledovali 
preteky formuly 0, samozrejme mini 
verzia,  v podobe pretekov detských 
autíčok. Súťaže vyvrcholili Veľkou vr-
bovskou – pretekmi na hojdacích koní-
koch.

Najzaujímavejšou atrakciou, ktorá 
zaujala všetkých návštevníkov, sa stal 
živý džukebox, ktorý doplnil hlavný 
program o hudobné hity na želanie. 

Hlavný bod programu – stretnúť sa           
v dobrej nálade a zahrať si – zabezpeči-
lo niekoľko kapiel:  kapela Funny Fel-
lows, z Nitry zavítala skupina Bijouter-
rier a z Prešova skupina Chiki liki tu-a.          
S bratislavskou skupinou Para prišiel aj 
primátor Bratislavy Matúš Vallo. 
Program spestrila i zvolenská ZVA 12 
-28 band.  No a samozrejme predstavili 
sa i domáce kapely Abusus, Vrbovskí 
víťazi a Karpatské chrbáty.

Svoj záujem o Vrbové a festival preja-
vil aj trnavský župan Mgr. Jozef Visku-
pič. Trnavský samosprávny kraj tu mal 
svoj vlastný stánok a poskytol pracov-
níkov na pomoc pri organizovaní akcie. 
Primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová 
venovala županovi v mene mesta grafi -
ku Mórica Beňovského od akad. malia-
ra Igora Piačku a Jubilejnú knihu mesta 
Vrbové.

GD
foto: Martina MLČÚCHOVÁ
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NAŠI ZOSNULÍ
V PRVOM POLROKU 2020

Česť ich pamiatke !

JANUÁR
Emília POLEŠENSKÁ 15. januára 92 rokov

Emília MIŠECHOVÁ 16. januára 84 rokov

Kvetoslava KOLLÁROVÁ 27. januára 66 rokov

Jozefína RAKÚSOVÁ 31. januára 88 rokov

FEBRUÁR

Viktor BOBEK 2. februára 57 rokov

Mária TARKOŠOVÁ 8. februára 84 rokov

Jozef HESKO 12. februára 58 rokov

MAREC

Mária ADAMCOVÁ 3. marca 73 rokov

Jozefína STOLÁROVÁ 3. marca 89 rokov

Božena NIŽNANSKÁ 11. marca 65 rokov

Marian MARTINKOVIČ 25. marca 67 rokov

MAREC
Ladislav HALAMA 27. marca 66 rokov

APRÍL
Viliam GONDÁL 13. apríla 85 rokov

MÁJ
Pavla HULVANOVÁ 17. mája 91 rokov

Miloš SCHURMAN 23. mája 42 rokov

JÚN
Rudolf DUNAJČÍK 1. júna 72 rokov

Jarmila LUKÁČIKOVÁ 2. júna 77 rokov

Igor HRNČÁR 8. júna 67 rokov

Mária ŠIMOVÁ 15. júna 79 rokov

Ján NOVOTA 17. júna 91 rokov

Katarína SCHURMANOVÁ 23. júna 65 rokov

VRBOVČANIA NEZABUDLI
NA SVOJHO VEĽKÉHO RODÁKA

Vo vrbovskom kláštore, ktorý zalo-
žil a kde sa nachádzajú jeho teles-
né pozostatky, sa konala v nedeľu 
28. júna o 9.00 hod. za neho záduš-
ná sv. omša celebrovaná miestnym 
duchovným Mgr. Arnoldom Pú-
chym. V nasledujúci deň, na svia-
tok sv. Petra a Pavla, v deň 150. 
výročia jeho krstu, sa zasa do kláš-
tornej kaplnky zišli sestry premon-
štrátky, pod vedením predstavenej 
sr. Michaely M. Michálkovej, vrbov-
skí kňazi a veriaci na modlitbu

vešpier. Záverečné požehnanie pri 
nich udelil Mgr. Jaroslav Hanzlík, vr-
bovský farský administrátor. Nasle-
dovalo spoločenské posedenie                
v kláštornej jedálni a po ňom v Kos-
tole sv. Gorazda sv. omša. Jej hlav-
ným celebrantom bol výpomocný 
duchovný Mgr. Pavol Böhm a kázeň 
predniesol vrbovský novokňaz 
Dott. Mgr. Peter   Juhás, ktorý pri-
šiel domov z rímskych štúdií na 
prázdniny. Záštitu nad spomienko-
vou slávnosťou prevzala primátor-
ka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Nielen to, postarala sa aj o kvetino-
vú výzdobu sarkofágu Mons. Jan-
tauscha v kláštornej kaplnke. Aj 
uvedené skutočnosti dokazujú, že 
pamiatka na neho je v jeho rodisku 
stále živá.

-rb-

27. júna uplynulo 150 rokov od 
chvíle, čo vo Vrbovom uzrel 
svetlo sveta Mons. ThDr. Pavol 
Jantausch, biskup a prvý apoš-
tolský administrátor trnavský, 
ktorý sa do dejín zapísal aj ako 
náboženský spisovateľ a náro-
dovec. 
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JUBILEUM PRVEJ ŽENY, ČO STÁLA NA ČELE VRBOVÉHO

Emília Lagová sa narodila 11. júla 
1930 vo Vrbovom. Vyrastala v ťažkých 
sociálnych podmienkach, napriek 
tomu sa svojou húževnatosťou doká-
zala v živote primerane uplatniť a zalo-
žiť si rodinu.

Za manžela si vzala Karola Lagu, sy-
novca niekdajšieho vrbovského richtá-
ra. Spolu s ním vychovali tri deti. Syn 
Karol sa stal známym hudobníkom,

cialistickej práce s právom nosiť Zlatú 
hviezdu hrdinu socialistickej práce. 
Bola v poradí 130. nositeľkou tohto 
ocenenia.

Keď 21. novembra 1984 zomrel pred-
seda Mestského národného výboru            
vo Vrbovom Ľudovít Kriho, nastúpila na 
jeho miesto. 17. decembra 1984 ju do 
funkcie zvolila plenárna schôdza vrbov-
ského Mestského národného výboru.        
V roku 1986 bola v nej potvrdená                  
vo voľbách. Bola prvou ženou, ktorá 
stála na čele Vrbového. V jej funkčnom 
období sa v meste realizovala rozsiahla 
investičná aktivita (najmä bytová vý-
stavba, dokončenie výstavby školy).           
Vo voľbách v roku 1986 sa stala aj po-
slankyňou Slovenskej národnej rady za 
Západoslovenský kraj a okres Trnava, 
členkou Predsedníctva SNR a overova-
teľkou Výboru SNR pre národné výbory 
a národnosti.

Po politickým zmenách, ktoré u nás 
nastali, 12. decembra 1989 na zasad-
nutí pléna Mestského národného vý-
boru vo Vrbovom požiadala o uvoľne-
nie z funkcie a odišla do dôchodku. 
Jeseň života prežíva v kruhu svojich naj-
bližších.

-rb-

22. júla sa na Mestskom úrade vo Vrbovom odohrala nevšedná uda-
losť. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová v ten deň slávnost-
ne prijala pani Emíliu Lagovú, svoju predchodkyňu, ktorá pred rokmi 
stála na čele Vrbového. Stalo sa tak pri príležitosti jej vzácneho život-
ného jubilea. Primátorka mesta srdečne zavinšovala jubilantke a po-
ďakovala jej za všetko, čo ako predsedníčka Mestského národného 
výboru vo Vrbovom urobila v prospech mesta Vrbové a jeho obyvate-
ľov a za všetko, čo urobila ako poslankyňa Slovenskej národnej rady 
pre Slovensko. Na znak vďaky jej odovzdala Jubilejnú medailu mesta 
Vrbové. Emíliu Lagovú na slávnosti sprevádzali jej dcéry s rodinami.

žiaľ už je nebohý. Dcéra Marta Delea 
sa uplatnila ako podnikateľka a dcéra 
Danka Gréková je lekárkou. Emília La-
gová, vtedy ešte Žáková, už ako 16-roč-
ná nastúpila za šičku do Bosákových 
textilných závodov a v tejto fi rme pra-
covala aj po jej transformácii na ná-
rodný podnik Trikota až do roku 1984, 
teda takmer štyri desaťročia. Medzi-
tým si zvýšila vzdelanie. V roku 1963 
maturovala na Strednej priemyselnej 
škole odevnej v Trenčíne, ktorú absol-
vovala popri zamestnaní. V roku 1975 
sa stala vedúcou prevádzky Šijacia 
dielňa II. V Trikote si vyslúžila aj viace-
ré ocenenia. Napr. v roku 1961 jej ude-
lili vyznamenanie Za vynikajúcu prácu 
a v roku 1980 čestný titul Hrdinka so-
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ZAČIATOK NIEČOHO VEĽMI OSOBNÉHO
V nedeľu 28. júna v Kostole sv. Go-

razda prijalo 25 detí do svojho života 
nový spôsob prežívania spoločenstva 
so živým Ježišom Kristom vo sviatosti 
Eucharistie. Ľudovo nazývané 1. sväté 
prijímanie. Je to začiatok niečoho veľmi 
osobného a hlbokého, čo však je na 
prežívanie celého života. Bola to krásna 
slávnosť, počas ktorej sme mohli prežiť 
niekoľko dojemných chvíľ, keď naprí-
klad otcovia odovzdávali svojim ďeťom 
zapálenú krstnú sviečku, symbol živej 
viery, alebo zasvätenie detí pod ochranu 

Matky Božej... Je to slávnosť celého far-
ského spoločenstva, nielen rodín, kto-
rých sa to týka. Čím viac sa totiž zjedno-
cujeme s Kristom, tým viac sa 
zjednocujeme navzájom. Nedá sa to 
oklamať len vonkajším teatrálnym 
správaním, či folklórom. Každé naše 
rozhodnutie má dôsledky. Nech teda 
celá farnosť vytvára communio (spolo-
čenstvo, aj prijímanie) s Pánom                     
v modlitbe, v Eucharistii aj v živote.

Vďaku treba vysloviť sestričkám pre-
monštrátkam, ktoré deti pripravovali

v škole, animátorom, ktorí sa venovali 
deťom počas stredajších sv. omší, ale aj 
rodičom, ktorí trpezlivo sprevádzali 
deti počas ich života a prípravy na túto 
slávnosť. Za každou slávnosťou sú aj 
skrytí ľudia, bez ktorých by nebol kostol 
čistý, vyzdobený a pripravený. Boh vám 
všetkým žehnaj.

Jaroslav HANZLÍK
farský administrátor Vrbové

foto: Stanislav SEDLÁK
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na stránke mesta Vrbové (Samospráva / 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
/ ESDB-import-v1.8-1) https://www.vrbo-
ve.sk/msz-a-ina-cinnost/scitanie2021/              
v termíne do 15. 10. 2020 na adresu:

matrika@vrbove.sk.
Upozorňujeme, že podľa § 29 ods. 1 

písm. c) zákona o sčítaní sa správneho 
deliktu dopustí osoba vykonávajúca 
správu bytového domu, ak obci nepo-
skytne vyžiadané údaje do 60 dní a obec 
môže podľa § 30 ods. 1 písm., b zákona 
o sčítaní udeliť takejto osobe pokutu               
v rozmedzí od 250 eur do 1500 eur.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Od 1. júna do 12. februára 2021 reali-
zuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona 
223/2019 Z. z. sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov. Toto sčítanie sa robí elek-
tronicky v kombinácii administratívnych 
údajov a údajov získaných z predošlých 
sčítaní. Sčítaním domov a bytov sú pod-
ľa Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov poverené obce 
SR. Napriek daňovej evidencii i evi-
dencii stavebných povolení, mesto 
Vrbové nemá údaje (tzv. premenné) 
napr. o obytnej ploche domu, výme-
ne okien, poslednej obnove strechy, 
obnove vonkajšieho plášťa domov za 
posledných 10 rokov.         

V tejto súvislosti sa mesto Vrbové ob-
racia na správcov nehnuteľností písom-
nou žiadosťou o vyplnenie tabuľky                   
s chýbajúcimi premennými pre zabezpe-
čenie úspešného priebehu sčítania. Úda-
je zo sčítania poslúžia v budúcnosti sa-
mospráve ako podklady pri tvorbe 
projektov a získavaní rôznych grantov          
a dotácií. V záujme mesta je preto získať 
čo najpresnejšie informácie o domoch                  
a bytoch k rozhodujúcemu dátumu, t. j.             
k noci z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. 

Informácie potrebné pre import úda-
jov do sčítacieho elektronického formu-
lára je potrebné zaslať elektronicky v ta-
buľke vo formáte xls, ktorá je zverejnená

DVOJNÁSOBNÉ PLATINOVÉ JUBILEUM
V týchto dňoch oslavujú dve rehoľné 

sestry vo vrbovskom kláštore 70. výro-
čie zloženia rehoľných sľubov. Keďže 
ide o nevšedné jubileum, 3. júla im 
bola zablahoželať i primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová. Obe oslá-
venkyne vyjadrili radosť z pozornosti  
a prisľúbili modlitby za naše mesto. 
Prinášame o nich životopisné medai-
lóny.
Sr. Leónia Mária Tlačíková. Narodila 
sa 15. augusta 1932, na sviatok Nane-
bovzatia Panny Márie, v Modre–Kráľo-
vej. Pri krste dostala meno Mária. Má 
jedného mladšieho brata. V Kráľovej 
chodila do ľudovej školy a v Modre do 
meštianky. V roku 1948 ako 16-ročná 
požiadala o vstup do Kongregácie 
sestier premonštrátok. Počas formácie 
pôsobila vo Vrbovom, v Trnave na Bis-
kupskom úrade a v nemocnici v Hnúš-
ti–Likieri. V roku 1950 zložila dočasné 
sľuby a v roku 1956 večné sľuby. V roku 
1960, v čase totalitného režimu, ju spo-
lu s ostatnými sestrami vyviezli do sú-
streďovacieho kláštora v Slovenskej Ľup-
či, kde boli umiestnené aj sestry iných 
rehoľných spoločenstiev. Sestry tu praco-
vali v záhradníctve, na poli a v lesnej škôl-
ke. V roku 1963 odišla do Čiech, kde pô-
sobila na rôznych miestach. Najskôr                 
v Domove dôchodcov v Doběticiach. Po-
tom v rokoch 1966 – 1977 ako ošetrova-
teľka pri postihnutých deťoch v Ústave 
sociálnej starostlivosti v Skalici pri Lito-
měřiciach. 

V rokoch 1977 – 1981 bola predstavenou 
komunity sestier na Bílej Vode u Javorníka.  
V rokoch 1981 sa vrátila na Slovensko, do 
Vrbového, kde sa stala predstavenou komu-
nity.

skladníčka potravín, pokladníčka, fak-
turantka, kostolníčka. V rokoch 1968         
– 1970 pracovala ako vychovávateľka 
pri postihnutých deťoch v Ústave sociál-
nej starostlivosti v Skalici u Litomeřic. 
Ako vychovávateľka pokračovala aj              
v rokoch 1970 – 1980 v Ústave sociálnej 
starostlivosti v Lipovej. Od roku 1980 
žije ako dôchodkyňa v komunite sestier 
vo Vrbovom.

V rokoch 1990 – 1993 pôsobila  v Nitre na 
Biskupskom úrade. V rokoch 1993                    
– 1996 bola predstavenou v komunite 
sestier v Bratislave, ktoré tam pôsobili 
v Kňazskom seminári. V roku 1996 sa 
znovu vrátila do Nitry, kde opäť ako 
predstavená komunity pôsobila do 
roku 1999. V roku 1999 sa vrátila do ko-
munity sestier vo Vrbovom, kde do 
roku 2002 pôsobila v službe predstave-
nej komunity. Vo Vrbovom žije doteraz.
Sr. Terézia Margita Lu-
káčiková. Sr. Terézia, 
krstným menom Margi-
ta, sa narodila 23. apríla 
1927 v dedinke Mikšová 
pri Bytči. Pochádza zo šies-
tich súrodencov, v poradí 
bola najmladšia.  Rodičia 
sa najskôr usadili v Ame-
rike, potom sa matka               
s deťmi vrátila na Sloven-
sko, aby sa postarala              
o chorých rodičov. V Mik-
šovej chodila do ľudovej 
školy a v Bytči do meš-
tianky. Potom vyštudo-
vala za učiteľku v mater-
skej škole. Postupne si 
uvedomovala rehoľné 
povolanie a v roku 1947 
ako 20-ročná vstúpila do 
rehole. V roku 1950 zloži-
la dočasné sľuby a v roku 
1958 večné sľuby. Ako 
internovaná prešla rôz-
nymi prácami a tiež ju 
často prekladali na rôzne 
miesta. Pracovala vo vý-
robe hostií, ako robotníč-
ka. Tiež v kancelárii, ako
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STRECHA GYMNÁZIA J. B. MAGINA V NOVOM ŠATE!
Touto cestou sa chceme podeliť s ra-

dostnou informáciou, že v mesiaci júl 
2020  bola ukončená rekonštrukcia 
strechy nášho gymnázia. Rekonštruk-
cia prebiehala dva mesiace a napriek 
mnohým daždivým dňom bola ukonče-
ná v stanovenom termíne. Tešíme sa, 
že vyučovací proces ako aj všetky plá-
nované kultúrno-spoločenské aktivity  
v aule školy si budeme odteraz vychut-
návať bez obáv zo zatečenia :). Ďakuje-
me Trnavskému samosprávnemu kraju 
za podporu, vďaka ktorej mohla byť 
táto rekonštrukcia zrealizovaná.

Žiaci a zamestnanci školy
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HODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
OČAMI ŽIAKOV GYMNÁZIA J. B. MAGINA

Dňa 30. júna sa žiaci Gymnázia J. B. 
Magina Vrbové vrátili po niekoľkých 
mesiacoch opäť do školy, aby si pre-
vzali svoje vysvedčenia. Pre mnohých 
to bol radostný návrat, keďže sa mohli 
konečne osobne stretnúť a porozprá-
vať nielen so svojimi spolužiakmi, ale 
aj učiteľmi. V úvode slávnostnej aka-
démie sme si pripomenuli tragickú 
udalosť, ktorá sa odohrala 11. júna              
v Spojenej škole vo Vrútkach. Svoju 
empatiu a spolupatričnosť k obetiam 
tragickej udalosti sme prejavili minú-
tou ticha. Na školský rok 2019/2020 
nikto z nás nezabudne. Mimoriadna 
situácia zapríčinená pandémiou ocho-
renia Covid 19 spôsobila, že sme mu-
seli veľmi rýchlo reagovať na desiatky 
problémov, no najmä efektívne zabez-
pečiť plynulosť vyučovania. Zrazu kaž-
dý z nás sa musel pasovať s rôznymi 
prekážkami. Pre učiteľov to bolo pou-
žívanie úplne nových online metód vy-
učovania, pre žiakov to bolo spracová-
vanie neuveriteľného množstva 
údajov a informácií, schopnosť praco-
vať samostatne, sledovať termíny                  
a efektívne si organizovať svoj čas

• chýbali mi kamaráti, fyzická prí-
tomnosť učiteľov

• neosobné vyučovanie, odpovedať 
cez internet bol nezvyk

• väčšia záťaž, veľa projektov veľa 
zadaní, referátov

• je lepšie keď je osobný kontakt                
s učiteľom

• niektoré predmety sa proste ne-
dajú naučiť cez monitor a prezen-
tácie

• nechuť k učeniu, keď nado mnou 
nikto nestál – musela som sa nú-
tiť, viac pracovať samostatne

• chýbal mi kontakt so spolužiakmi

Na záver chceme vám všetkým po-
priať veľa oddychu počas letných 
prázdnin, nezabudnuteľných zážitkov 
pri spoznávaní nášho krásneho Slo-
venska a hlavne, aby sme všetci mohli 
opäť zasadnúť v septembri do škol-
ských lavíc!

Prajú žiaci a zamestnanci Gymnázia 
J. B. Magina

a pre rodičov to bola otázka, ako naj-
rýchlejšie zabezpečiť nevyhnutné 
technické vybavenie pre online výuč-
bu. A čo dalo alebo zobralo online vyu-
čovanie našim žiakom? 

Tu je zopár postrehov:
Čo mi vyhovovalo: 
• nemuseli sme cestovať
• domáce pohodlie
• natáčanie hodín
• dostatok jedla a spánku
• viacej času na prípravu
• učitelia sa nám viac venovali indi-

viduálne
• prístup učiteľov, ohľaduplnosť, 

ľahšie sme sa vedeli skontaktovať  
s učiteľmi, keď sme niečo potrebo-
vali z pohodlia postele

• viac času na iné aktivity

Čo mi nevyhovovalo:
• nemal mi to kto vysvetliť, bolo to 

prísnejšie
• technické problémy – internet
• lepšie je to v škole v prítomnosti 

učiteľov, keď nám môžu lepšie vy-
svetliť učivo

PROMENÁDNE KONCERTY
Miešaného speváckeho zboru mesta Vrbové

 

Vážení a milí spoluobčania, vážení a milí návštevníci spoza hraníc mesta Vrbo-
vé, pripravili sme pre vás promenádne koncerty v centrálnej zóne nášho mes-
ta, v parku, ktoré sa budú konať:

vo štvrtok 6. augusta o 17.30 hod.
a v piatok 7. augusta o 17.30 hod.

Tí skôr narodení, posaďte sa na lavičky, pospevujte si s nami, poprechádzajte 
sa, pokorzujte.
Tí, ktorí sa kdesi ponáhľate, na chvíľočku sa pri nás zastavte.

Zastavte sa, budeme tam pre vás! 
Organizátori: Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové, mesto Vrbové 

AKTUÁLNE ÚRADNÉ OZNAMY 
MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ            
A ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁ-
CIE NÁJDETE NA ADRESE:

HTTPS://WWW.VRBOVE.SK/
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4.liga A21 2019/2020 Tabuľka podľa poradia
Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2 TB3

1 ZŠK Vrbové A * 2½ 3½ 3½ 4½ 4½ 5 5 4 3½ 4 4 31 44 0
2 CVČ Brezová pod Bradlom 2½ * 4 2½ 2½ 4 4½ 3½ 3½ 4 3 3 27 37 0
3 ŠO Spartak Myjava 1½ 1 * 1 0 4 4½ 3½ 3½ 3½ 4½ 3½ 21 30,5 0
4 Šachový klub Holíč B 1½ 2½ 4 * 2½ 1 4 3 2½ 3 3½ 2½ 19 30 0
5 CVČ Senica B ½ 2½ 5 2½ * 2½ 2½ 3 3½ 2½ 1 4 17 29,5 0
6 ŠK Nafta Gbely C ½ 1 1 4 2½ * 2 2½ 2½ 2½ 3½ 4 13 26 0
7 ŠK Kúpele Piešťany C 0 ½ ½ 1 2½ 3 * 3½ 2½ 2½ 2 3½ 12 21,5 0
8 ŠK Skalica C 0 1½ 1½ 2 2 2½ 1½ * 2 3½ 5 4½ 10 26 0
9 ZŠK Vrbové B 1 1½ 1½ 2½ 1½ 2½ 2½ 3 * 3½ 2½ 1½ 10 23,5 0

10 ŠK Štefanov 1½ 1 1½ 2 2½ 2½ 2½ 1½ 1½ * 3 3½ 9 23 0
11 ŠK Kamenár Chtelnica 1 2 ½ 1½ 4 1½ 3 0 2½ 2 * 2½ 8 20,5 0
12 ŠO Kopčany 1 2 1½ 2½ 1 1 1½ ½ 3½ 1½ 2½ * 5 18,5 0

NAŠI ŠACHISTI SA STALI VÍŤAZMI 4. LIGY
V konkurencii 12 šachových oddie-

lov 4. ligy Trnavského kraja v šachu sa 
šachistom ŽSK Vrbové ,,A“ podarilo 
ovládnuť prvé miesto v tabuľke od za-
čiatku až do konca súťaže. Jediné body 
stratili iba pri remíze s celkovo druhým 
oddielom z Brezovej pod Bradlom. 

Prvým miestom si vybojovali právo 
postupu do vyššej tretej ligy. O maj-
strovský titul sa postarali títo hráči: Mi-
chal Podjavorinský 5,5 bodu z 10, Miro-
slav Blatnický 8,5/10, Ján Kincel 3/3, 
Emanuel Mičiak 8/11, Ján Bjel 1/1, Petra 
Jančovičová 7,5/8, Peter Podjavorinský

6,5/9, Peter Smrek 3/3. 
V štvrtej lige sa nestratilo ani naše              

B-čko, ktoré obsadilo celkové 9. miesto            
a s prehľadom si postrážilo 4. ligovú 
príslušnosť aj do budúceho ročníka.

POD.

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY v RO Dúbrava - Prašník
so stravovaním, celodenným programom a výletmi.
Tábory budú organizované v nasledovných termínoch:

3. turnus: od 10. do 14. augusta 4. turnus: od 17. do 21. augusta

Poplatok 40 €.
Tlačivo prihlášky je k dispozícii na https://www.vrbove.sk/prihlaska-na-denny-letny-tabor-v-ro-dubrava-
-prasnik/, alebo na sekretariáte Mestského úradu Vrbové, kde treba aj vyplnené prihlášky odovzdávať.
Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Zuzana Delea na tel. č. 0910506441.


