
SKRÁŠLIME SI NAŠE MESTO

Hlas Vrbového
Ročník XXXI.                    28. OKTÓBER 2021                        Cena 0,10 €                    číslo 20 – 21

Skupina Vrbovčanov, členov Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie žien Slovenska a Slovenského Červeného kríža, 
sa rozhodla prispieť svojou prácou k skrášleniu svojho mesta. Urobili tak 28. septembra. Patrí im za to veľká vďaka. 
Je to aj nasledovaniahodný príklad aj pre ďalších, ktorým na Vrbovom záleží a ktorí chcú, aby bolo príjemným 
miestom na bývanie pre nás všetkých.

-rb-, MM

PRÍSPEVOK RODIČOM
Vítanie detí do života spojené so sadením stromčekov a s fi -

nančným príspevkom od mesta sa už dlhšie neuskutočnilo. Nedo-
voľuje to nepriaznivá epidemiologická situácia. Preto sa vedenie 
mesta Vrbové rozhodlo poskytnúť rodičom aspoň fi nančný prí-
spevok. Tí, ktorí tak ešte neurobili, môžu si ho vyzdvihnúť v po-
kladnici Mestského úradu Vrbové. 

Týka sa to detí občanov s trvalým pobytom vo Vrbovom, 
ktoré sa narodili v čase od 1. októbra 2019 do 30. septembra 
2021. 

Mesto Vrbové
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
dňa 29. septembra 2021.

Uznesenie MsZ č. 107/IX/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom (ďalej len 

MsZ) schvaľuje zaradenie čiastočnej rekonštruk-
cie Mikulášskej ulice do plánu investičných akcií 
na rok 2022.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11, 
prítomní: 9,  za: 9

Uznesenie MsZ č. 108/IX/2021
MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 97/

VI/2021 zo dňa 30. 6. 2021 nasledovne: ruší sa 
pôvodný text v plnom rozsahu (...) a nahrádza 
sa novým znením, a to:

účelové viazanie fi nančných prostriedkov vy-
platených z predaja mestských nehnuteľností:

* CKN, p. č. 2484/1 o celkovej výmere 197 m², 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;          
* rodinného domu súp. č. 309, ktorý je postave-
ný na parcele č. 2484/1; v celkovej výške                         
17 879,55 € na dokončenie rozostavanej stavby 
hasičskej zbrojnice. 

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2021
MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 47/

IV/2021 zo dňa 21. 4. 2021 nasledovne: ruší sa 
pôvodný text v plnom rozsahu (...) a nahrádza 
sa novým znením, a to:

účelové viazanie fi nančných prostriedkov vy-
platených z predaja mestských nehnuteľností: 
po vykonanej Verejnej obchodnej súťaži účelovo 
viazať získané fi nančné prostriedky z predaja 
mestských nehnuteľností:

– parc. reg. „C“ č. 3182 o výmere 70 m2, podiel 
1/1, vedený ako ostatná plocha  na LV č. 1900;

a ďalej 
– parcelu registra „C“ č. 3171/1 o výmere 

7063 m2, druh pozemku ostatná plocha, vedená 
na LV č. 1900, ktorá  bola na základe geometric-
kého plánu číslo 157/2021 zo dňa 7. 4. 2021  roz-
delená na parcelu reg.„C“ č. 3171/1 – ostatné 
plochy o výmere 6361 m2 a  parcelu reg. „C“ č. 
3171/5  o výmere 702 m2 – ostatné plochy, kde 
predmetom VOS je odpredaj nasledovnej časti 
uvedenej nehnuteľnosti: 

– parc. reg. „C“ č. 3171/5 o výmere 702 m2, 
podiel 1/1, druh pozemku ostatná plocha; v cel-
kovej výške 13 124,00 €  na dokončenie rozosta-
vanej stavby hasičskej zbrojnice. 

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľ-

nosti:
– pozemok parcela registra „E“ č.  3692/1                 

o výmere  515 m², druh pozemku – orná pôda, 
zapísaný na LV č. 343, podiel 1/4 v celosti (t. j. 
128,75 m2), ktorý je v podielovom spoluvlastníc-
tve Slávky Horňákovej, Trenčianska Teplá, za 
cenu 5,00 €/m2.

V súlade s dohodou spoluvlastníčky mesto 
odkúpi pozemok za dohodnutú cenu 5,00 € /m2, 
čo pri výmere parcely a podielu p. Horňákovej 
predstavuje celkovú sumu vo výške 643,75 €. 

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 111/IX/2021
MsZ schvaľuje zámer na odpredaj časti po-

zemku parcela reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 
4695 m² (veľkosť predávaných parciel je 50 m2), 
druh pozemku – ostatné plochy, podiel 1/1, za-
písaná na LV č. 3369, vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové, doposiaľ evidovaná v CKN ako 
parc. č. 3199/1 v  nezaloženom liste vlastníctva 
ako ostatné plochy o výmere 1784 m² a ďalej 
evidovaná v CKN ako parc. č. 3197 v  nezalože-

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
nom liste vlastníctva ako ostatné plochy o vý-
mere  4525 m² spôsobom hodným osobitného 
zreteľa.

(...) navrhujeme schváliť spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta do 
výlučného vlastníctva:

– Peter Doskočil – PETROCOMP, so sídlom 
na Ulici oslobodenia č. 794/24, Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) zámeny vlastníctva nasle-

dovného nehnuteľného majetku mesta:
– v k. ú. Vrbové, parcela registra „C“ č. 1070/1 

o výmere 5004 m², druh pozemku – vodná plo-
cha. Na základe geometrického plánu číslo 
85/2021 zo dňa 3. 6. 2021 bola uvedená parcela 
rozdelená na parcelu reg. „C“ č. 1070/1 – vodná 
plocha o výmere  3494 m2 a parcelu reg. „C“ č. 
1070/4 – vodná plocha o výmere 1510 m2. Pred-
metom zámennej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 1070/4             
– vodná plocha o výmere 1510 m2, ktorá je zapí-
saná na LV č. 1900 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore, Piešťany, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov:

Ing. Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová,  Vrbové

a ďalej v  k. ú. Vrbové, KN reg. „C“, p. č. 1071/1 
o celkovej výmere 8793 m², druh pozemku - os-
tatná plocha, ktorá je zapísaná na LV č. 1900 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťa-
ny, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Ing. 
Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. Denisa 
Sabová, Vrbové, pričom mesto Vrbové zamie-
ňa tieto pozemky za podiely na pozemkoch: 

- v k. ú. Vrbové – Družstevná ul. - cestná komu-
nikácia, KN reg. „E“, p. č. 1368/1 o celkovej výme-
re 2 m², podiel 1/1, druh pozemku – orná pôda, 
ktorý je zapísaný na LV č. 3618;

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.                
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1387/1             
o celkovej výmere 199 m², podiel 1/1, druh po-
zemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV                 
č. 3618;

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.                
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1359/101 
o celkovej výmere 26 m², podiel 58/63, druh po-
zemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV                  
č. 2061 pod B/1;

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.               
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1346                
o celkovej výmere 1065 m², podiel 7/9, druh po-
zemku - orná pôda, ktorý je zapísaný na LV                     
č. 503 pod B/2;

– pozemok v k. ú. Vrbové – Družstevná ul.               
– cestná komunikácia, KN reg. „E“, p. č. 1346                
o celkovej výmere 1065 m², podiel 1/18, druh 
pozemku – orná pôda, ktorý je zapísaný na LV              
č. 503 pod B/4; a

– pozemok v k. ú. Vrbové – Priehradná ul./
nový cintorín,  KN reg. „E“, p. č. 3796/1 o celkovej 
výmere 11 967 m², podiel 58/63, druh pozemku 
– orná pôda, ktorý je zapísaný na LV č. 3978 pod 
B/2; kde všetky uvedené pozemky sú v bezpo-
dielovom spoluvlastníctve manželov:

Ing. Ladislav Sabo, Vrbové a manželka Ing. 
Denisa Sabová, Vrbové a zamieňajú sa nasle-
dovne: 

* parc. reg. „E“ č. 1368/1 do výlučného vlast-
níctva mesta Vrbové;

* parc. reg. „E“ č. 1387/1 do výlučného vlast-
níctva mesta Vrbové;

* parc. reg. „E“ č. 1359/101 do podielového 
spoluvlastníctva mesta Vrbové;

* parc. reg. „E“ č. 1346 do podielového spolu-
vlastníctva mesta Vrbové,

* parc. reg. „E“ č. 3796/1 do podielového spo-
luvlastníctva mesta Vrbové,

bezodplatne z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. (...)

prítomní: 9, za: 9.

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) odpredaj  nehnuteľností za-

písaných na LV č. 1900 v k. ú. Vrbové, a to:
* parc. reg. „C“ č. 520 o výmere 213 m², po-

diel 1/1, druh pozemku - zastavané plochy a ná-
dvoria;

* parc. reg. „C“ č. 525 o výmere 400 m², po-
diel 1/1, druh pozemku - záhrada,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové-
do výlučného vlastníctva žiadateľky: Ing. Edita 
Nováková, rod. Sudorová, za celkovú cenu vo 
výške 30 €/m2 spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. (...)

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 114/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) spôsob prevodu – zámeny 

vlastníctva nasledovného nehnuteľného majet-
ku mesta:

– v k. ú. Vrbové, parc. registra „C“ č. 315/2                   
o výmere 273 m², druh pozemku – ostatná plo-
cha, podiel 1/1, a ďalej 

v  k. ú. Vrbové,  parc. reg. „E“ č. 1219/1 o výme-
re 135 m², podiel 1/1, druh pozemku – trvalý 
trávny porast, evidovaná v CKN ako parc.                    
č. 315/3 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva 
ako orná pôda o výmere 185 m2, obe parcely sú 
zapísané na LV č. 1900, vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové a  zamieňajú sa do výlučného 
vlastníctva:

– Jozef Mikudík, Vrbové, kde mesto Vrbové 
zamieňa tieto pozemky za pozemky: 

– pozemok v k. ú. Vrbové, Rekreačná ul., KN 
reg. „C“, p. č. 327 o celkovej výmere 553 m², po-
diel 1/1, druh pozemku – záhrada, ktorý je zapí-
saný na LV č. 823 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Piešťany;

– pozemok v  k. ú. Vrbové, Rekreačná ul., KN 
reg. „C“, p. č. 328/2 o celkovej výmere 27 m², po-
diel 1/1, druh pozemku – ostatná plocha, ktorý 
je zapísaný na LV č. 823 na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore Piešťany;

a pozemok  v k. ú. Vrbové, Rekreačná ul., KN 
reg. „E“, p. č. 3241/2 o celkovej výmere 8 m², po-
diel 1/1, druh pozemku – záhrada, ktorý je zapí-
saný na LV č. 823, evidovaný v CKN ako parc.                 
č. 328/1 v doposiaľ nezaloženom liste vlastníctva 
ako ostatná plocha o výmere 3251 m2 na Okres-
nom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, kde 
všetky uvedené pozemky sú vo výlučnom vlast-
níctve: Jozefa Mikudíka, Vrbové a zamieňajú sa 
do výlučného vlastníctva mesta Vrbové bezod-
platne z dôvodu hodného osobitného zrete-
ľa.(...)

prítomní 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 115/IX/2021
MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2020            

o odpadoch. 
prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 117/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) pridelenie voľného 

nájomného dvojizbového bytu č. 2-B na 
druhom nadzemnom podlaží v bytovom 
dome na Námestí sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 
novému nájomníkovi: Monika Honigová, 
Vrbové.

prítomní: 10, za: 10.

Uznesenie MsZ č. 118/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) pridelenie voľného 

nájomného jednoizbového bytu č. 42 v podkroví 
v bytovom dome na Hrabinskej ul. č. 1726/11 
novému nájomníkovi: Radoslav Kozárik, Vrbové.

prítomní: 10, za: 10

Pokračovanie na strane 4.
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18. novembra uplynie 60 ro-
kov, čo sa naši rodičia

Jozef MARCIUS
a Eliška TOTHOVÁ 

zosobášili. Ku krásnemu výro-
čiu želajú veľa zdravia, šťastia               
a spokojnosti do ďalších rokov 
dcéry Jana, Marta, Ivana a syn 
Jozef so svojimi partnermi.

Veľké bozky za všetkých posie-
la sedem vnúčat a šesť pravnú-
čat. Všetko najlepšie, žite ešte 
dlho medzi nami. Kým vás 
máme nie sme sami. 

sr. Mgr. Marcela Anna ŠUSTEKOVÁ
Milan MOTYČKA
Darina DUGOVÁ
Alena UHLÍKOVÁ
Slavomír GABLOVSKÝ
Iveta OVČAROVIČOVÁ
Božena KONÔPKOVÁ
Mária HESKOVÁ
Ing. Stanislav HUŽOVIČ
Ján BAJNÓCI
Ladislav HORVÁTH
Gabriela KLČOVÁ

Ing. Ján PRIEVOZNÍK
Jarmila BOOROVÁ
Jaroslav ŽAŽO
Anna KRAMÁRIKOVÁ
Jozef ŠUTVAJ

Elena BIBIŠOVÁ
Anna VÁCLAVOVÁ
Jozef PILKA
Anna BORGULOVÁ

Darina KARLÍKOVÁ
Ivan UŠÁK
Rudolf KRCHNÁK
Mgr. Božena KAMENICKÁ

Sidónia BÖHMOVÁ
Rudolf VITEK
Anna KALUŽOVÁ
Emília ŽÁKOVÁ
Konrád BJEL
Pavla MIŠECHOVÁ
Jozef SLOVÁK
Jozef KUNIK
Irena SABOVÁ

Karol KRÁĽ
Helena NASAVRCKÁ

Anna BAJCAROVÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

S bolesťou, pokorou a odpustením sme si dňa 18. ok-
tóbra pripomenuli štyri roky, kedy od nás odišiel náš syn             
a brat 

Šimon PUVÁK

vo veku 27 rokov.

S láskou spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami
a najbližšia rodina.

P-No/P2 1370/21

†

Čo to máš v ruke?
Spomienku...
A prečo ju držíš tak silno?
Lebo je jediná, čo mi zostala...

10. novembra uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila 
mamička, babička a svokra

Vierka JAMRICHOVÁ

So smútkom v srdci spomínajú dcéry Stanka a Iva, zať Marek                           
a vnúčatá Fabiánko, Samko a Emmka.

†

P-No 1637/21F

Odišiel tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva
navždy s nami.

Dňa 15. novembra uplynie dvad-
sať rokov, čo nás opustil náš drahý

Ján HOLIČ

Kto ste ho po-
znali, spomeňte 
si s nami.

S láskou spo-
mína manželka 
Božena, dcéry Ľu-
bica a Oľga s rodi-
nou

P-No 1586/21F-N-

Zostala len bolesť a smútok v duši
a veľa sĺz čo nikto neusuší...

Dňa 3. novembra uplynie 9 smutných rokov kedy 
zomrel náš drahý a dobrý syn, brat, otec a kamarát

             
Boris FULJER

a 11 smutných rokov čo odišiel náš drahý

Peter FULJER
manžel, otec, kamarát, brat.

S úctou a láskou prosím spomínajte s nami a venujte 
im modlitbu a spomienku.

Spomína celá veľká rodina. Ďakujeme

P-No 1591/21F

†
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DODATOK K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia 

§ 4 ods. 1 a 3 písm. a) a ustanovenia § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v platnom znení a zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znení ne-
skorších predpisov a zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov vydáva pre územie mesta 
Vrbové
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväzné-
mu nariadeniu č. 9/2020 o odpadoch

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Vrbové č. 9/2020 o odpadoch sa mení            
a dopĺňa takto:
1. V II. časti - § 4 sa dopĺňa nový bod           

č. 6, ktorý znie:
§ 4

Systém nakladania s KO a DSO
6. Pri prevádzke technických zaria-

dení a pracovnej sily mesta Vrbo-
vé na Zbernom dvore pri naklada-
ní s triedeným zberom odpadu na 
území mesta je možné vyberať 
poplatok za vyčíslené náklady. Fi-
nancovanie triedeného zberu, 
prevádzkových technických zaria-
dení a pracovnej sily mesta nie je 
zahrnuté do miestneho poplatku 
za KO a DSO. Vyčíslené náklady na 
prevádzku technických zariadení a 
pracovnej sily sú uvedené v prílo-
he č. 2 k VZN č. 9/2020 o odpa-
doch.

2. Príloha č. 2
Vyčíslenie nákladov prevádzky technických zariadení a pracovnej sily 

mesta Vrbové

Traktor s prídavným 
zariadením

práca v eurách za každú začatú štvrťhodinu
(nakládka, vykládka) 6 eur

prepravné v eurách za každú začatú 
štvrťhodinu 5,50 eura

Práca s nakladačom práca v eurách za každú začatú štvrťhodinu 9 eur

Multicar práca v eurách za každú začatú štvrťhodinu
(nakládka, vykládka) 6 eur

prepravné v eurách/km 1,70 eura

Remeselné a pomocné 
práce práca v eurách za každú začatú štvrťhodinu 2,75 eura

Čl. II
Platnosť a účinnosť

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Vrbové č. 9/2020            
o odpadoch bol schválený Mest-
ským zastupiteľstvom vo Vrbovom 
uznesením č. 115/IX/2021 zo dňa 
29. 9. 2021. Platnosť nadobúda 
podpísaním primátorky mesta a vy-
vesením na úradnej tabuli MsÚ po 
dobu 15 dní a účinnosť nadobúda 
dňom 15. 10. 2021.

2. Nadobudnutím účinnosti Dodatku 
č. 1 k Všeobecne záväznému naria-
deniu č. 9/2020 o odpadoch sa do-

Ceny sa budú upravovať podľa aktuálnych prevádzkových nákladov.

pĺňa pôvodné citované ustanovenie 
VZN č. 9/2020. Ostatné ustanovenia 
VZN č. 9/2020 zostávajú nezmene-
né.

3. Všetky zmeny a doplnky pôvodné-
ho všeobecne záväzného nariade-
nia a jeho následného dodatku č. 1 
podliehajú schváleniu Mestského 
zastupiteľstva vo Vrbovom.

Vo Vrbovom dňa 29. 9. 2021

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 116/IX/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021  (RO č. 3) 

prítomní: 10, za: 10

Rozpočet schválený 
2021

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 3 Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 646 594,90 5 688 559,50 209 031,80 5 897 591,30

Kapitálové príjmy 30 000,00 30 000,00 75 000,00 105 000,00

Finančné operácie príjmové 170 822,10 199 970,30 76 844,38 276 814,68

Školstvo 196 217,00 202 014,78 X 202 014,78

PRÍJMY SPOLU 6 043 634,00 6 120 544,58 360 876,18 6 481 420,76

Rozpočet schválený 
2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 3 Rozpočet po zmenách

Bežné výdavky 3 045 639,40 3 045 639,40 150 652,36 3 203 307,76

Kapitálové výdavky 185 000,00 185 000,00 210 223,82 395 223,82

Finančné operácie výdavkové 148 000,00 148 000,00 X 148 000,00

Školstvo 2 664 994,60 2 734 889,18 X 2 734 889,18

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 6 120 544,58 360 876,18 6 481 420,76

Uznesenie MsZ č. 119/IX/2021
MsZ schvaľuje (...) pridelenie voľného nájom-

ného dvojizbového bytu č. 11 na prvom poscho-
dí v bytovom dome na Hrabinskej ul. č. 1726/13 
novému nájomníkovi: Andrea Bieliková, Vrbo-
vé.

prítomní: 10, za: 10

Uznesenie MsZ č. 120/IX/2021
MsZ deleguje Miroslava Kaclíka, ako zástupcu 

zriaďovateľa do Rady školy ZŠ na Školskej ulici             
č. 1006/4.

prítomní: 10, za: 10

Zo zápisnice z rokovania. Krátené.

KONTAKTY
NA MESTSKÝ ÚRAD VRBOVÉ
https://www.vrbove.sk/mestsky-urad/
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STRETNUTIE
PREMONŠTRÁTSKYCH 

TERCIÁROV
5. októbra sa v kláštore sestier pre-

monštrátok vo Vrbovom uskutočnilo 
stretnutie členov tretieho rádu sv. Nor-
berta. Zúčastnili sa ho terciári z Vrbové-
ho, Lančára a Piešťan. Z jeho plnosti 
sme my všetci dostali plnosť za milos-
ťou (Jn 1,16). Aj toto stretnutie bola jed-
na veľká milosť, povzbudenie a radosť 
zo spoločného stretnutia. V kaplnke 
Duchovného centra sme mali spoločnú 
adoráciu aj pri relikviách sv. Faustíny, 
ktorá v tento deň mala sviatok, a ktorej 
relikvie sa nachádzajú v oltári. Potom 
sme sa modlili spoločný sv. ruženec             
v kaplnke kláštora, kde v jubilejnom 
roku je možnosť získania odpustkov. 
Na záver sme spoločným agapé ukon-
čili stretnutie. Naše spoločenstvo je 
otvorené pre všetkých, ktorí túžia žiť 
terciársku spiritualitu eucharistického, ma-
riánskeho, liturgického, kajúceho a apoštol-
ského života vo svete.

Terciárske spoločenstvo sv. Norberta

BLAHOŽELANIA
A tak, moji milovaní bratia, buďte 

pevní, neochvejní, čoraz horlivejší              
v Pánovom diele, veď viete, že vaša 
námaha nie je daromná v Pánovi.

1 Kor 15, 58

Bývalý vrbovský farár (1990 - 2005) 
PhDr. PaedDr. Jozef JURINA, 
PhD., ktorý je známy aj ako vysoko-
školský pedagóg a autor mnohých 
knižných diel prevažne fi lozofi cké-
ho zamerania, aktuálne pôsobiaci  
v obci Opoj pri Trnave, sa v minu-
lých dňoch dožil 60. narodenín.

Pri tejto príležitosti Vám želáme  
a vyprosujeme všetko dobré: veľa 
Božích milostí, zdravie, šťastie                
a lásku, aby Vás Pán Boh ochraňo-
val a sprevádzal vo Vašom osob-
nom i pracovnom živote. Nech sa 
Vám darí a nech sa Vám splní všet-
ko, čo si od Pána Boha žiadate! To 
Vám zo srdca a z lásky želajú bývalí 
farníci z Vrbového.

NA PAMIATKU RODÁKA
4. novembra uplynie 102 rokov od chvíle, čo sa 

vo Vrbovom narodil významný rodák Dr. Karol 
Nižnanský SDB, zaslúžilý misionár a pedagóg                
v Indii v štátoch Meghálaj a Západné Bengálsko. 

Jeho pamiatku vo Vrbovom najnovšie pripomína 
aj pamätná tabuľka, ktorú dali zhotoviť jeho prí-
buzní. Umiestnili ju na vrbovskom cintoríne na 
hrobe jeho rodičov. Telesné ostatky dona Nižnan-
ského však spočívajú na saleziánskom cintoríne             
v Goshene, NY, v USA.

-rb-, foto GD

Mesto Vrbové informuje verejnosť, že 
pre telefóny/tablety je k dispozícii apli-
kácia s názvom „Vrbové“ (alebo aj „Moje 
mesto“). Pre Android a ios/Apple mobil-
né zariadenia je zadarmo na stiahnutie 
na Google Play a Apple Store. 

Aplikácia je určená pre všetkých, od 
detí až po seniorov. Na ovládanie ne-
treba žiadny manuál. Užívateľské pros-
tredie je jednoduché a intuitívne s pre-
hľadnými ikonami.

GD

MOBILNÁ APLIKÁCIA
NÁŠHO MESTA

V týchto dňoch (24. októbra) sa 
dožíva požehnaných 70 rokov se-
nior  v. v., námestný farár a cirkev-
ný funkcionár

Mgr. Miroslav JÄGER.

Známe je jeho pôsobenie v cir-
kevných zboroch Ostrá Lúka a na-
posledy bezmála 25 rokov v cirkev-
nom zbore vo Vrbovom. Celý jeho 
doterajší život bol naplnený slova-
mi konfi rmačného textu: „Ale verný 
je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová 
od zlého.“ 2. Tesalonickým 3, 3.

Jubilantovi v mene členov cirkvi 
srdečne blahoželáme. Ďakujeme 
za jeho službu pre našu Evanjelickú 
cirkev a vyprosujeme mu pevné 
zdravie, pohodu v kruhu najbližších 
a Božie požehnanie.  
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V roku 1949 sa roľníci z Vrbového 
rozhodli spoločne hospodáriť na pôde. 
Bol zriadený prípravný výbor, kde fi gu-
rujú mená ako Jozef Petrák, Štefan Jur-
čo, Samuel Hrčka, Jozef Novota a Anna 
Hrnčiarová. Družstvo ako také, bolo 
ofi ciálne založené až v roku 1952. Člen-
skú základňu tvorilo 24 členov. Prvým 
predsedom sa stal roľník Pavol Krajčík. 
Aby bolo na čom hospodáriť, nastalo 
zlučovanie pôdy a sústreďovanie do-
bytka v maštaliach statkára Emila Her-
zoga. Členov pribúdalo a družstvo už 
vtedy hospodárilo na 530 ha pôdy. Ako 
čas plynul, i v družstve sa striedali rôz-
ne úspešné i menej úspešné obdobia. 
V sedemdesiatych rokoch rokoch prišlo 
k zlúčeniu PD Vrbové a PD Šípkové. Av-
šak prišiel november 1989 a s ním              
i zmena spoločenského zriadenia. Na-
stalo obdobie hľadania nového smero-
vania, čo vyústilo  v roku 1993 do rozde-
lenia spoločného družstva na pôvodné 
samostatné subjekty.

...a vzniklo POĽNOHOSPODÁRSKE 
DRUŽSTVO VRBOVÉ.  Počas celej exis-
tencie PD sa na pozícii predsedu vyme-
nilo 11 predsedov.

Ten dvanásty nastúpil na pozíciu pred- 

sedu v roku 1997 – Ing. Peter Nižnan-
ský. Prišiel do družstva nový vánok. 

Ing. Nižnanský pochádza z Vrbové-
ho, vyrastal v rodine, kde sa z generá-
cie na generáciu dedil vzťah k pôde. 
Študoval na SPU v Nitre, odbor me-
chanizácia poľnohospodárstva. Začí-
nal v PD Piešťany ako mechanizátor. 
Oženil sa a vychoval spolu s manžel-
kou Dankou dve deti. Do PD Vrbové 
prišiel so svojimi predstavami a snami, 
ktoré postupne realizoval. Počas 25 
rokov prežil aj veľa radosti, úspechov, 
ale i sklamania. Napriek niektorým ne-
prajníkom bol viac ráz zvolený za pred-
sedu družstva. Kto ho osobne pozná-
te, viete, že je to veselá kopa, šarmantný 
a usmiaty muž. A taký je i v práci, ľu-
ďom dôveruje, povzbudzuje a váži si 
každého. Roky praxe z neho spravili 
odborníka so srdcom na dlani. No 
roky pribúdajú, tak sa v krásnom dô-
chodkovom veku rozhodol prenechať 
svoju prácu mladším. 

V roku 2015 sa stalo PD Vrbové čle-
nom skupiny Slovenského farmárske-
ho družstva, ktoré sa postupne zmeni-
lo na Slovenské farmárske, a. s. Cieľom 
skupiny je zoskupiť družstvá, ktoré by

Vždy, keď sa udejú nejaké personál-
ne zmeny v podniku, vo fi rme, kde je 
veľa rokov ten istý človek, nastanú me-
dzi domácimi také „obavy“ a prichádza-
jú otázky ako: „Budú mať kde ľudia pra-
covať? Čo bude s pôdou? Kto to vôbec 
je – ten nový predseda?“  Je to prirodze-
né. V každom prípade je Ing. Vavrík,               
i napriek mladému veku šikovný a pra-
covitý človek. Je to taká „ďalšia veselá 
kopa“. Je to človek, ktorý má v sebe ne-
zvyčajný nadhľad, pokoj a pokoru. A ja 
verím, že tak, ako žil s družstvom a ľuď-
mi Ing. Nižnanský bude rovnako i Ing. 
Vavrík. 

 A čo dodať na záver? Pre oboch 
predsedov prichádza niečo nové. 
Obom prajem veľa energie, chuti do 
nových vecí, nech sa ich sny i naďalej 
zhmotňujú do skutočnosti.

Už len ... za všetkých kolegov sa 
chcem  poďakovať pánovi predsedovi 
Nižnanskému za jeho dlhoročnú kvalit-
nú prácu, za jeho podporu a pochope-
nie. Prajeme mu veľa spokojných a ča-
rovných rokov v pokojnejšom tempe          
v kruhu rodiny.

Mgr. Zuzana SIBLÍKOVÁ

Mesto Vrbové je úzko späté s poľnohospodárskou činnosťou. Od jedno-
duchého obrábania pôdy a chovu domácich zvierat, až po dnešnú, neustá-
le zdokonaľujúcu sa poľnohospodársku výrobu.

30. septembra sa uskutočnila rozlúčka s Ing. Nižnanským. Medzi pozva-
nými boli i generálny riaditeľ Slovenského farmárskeho, a. s., Ing. Peter 
Jágrik, taktiež i zástupcovia mesta Vrbové: primátorka mesta dott. Mgr. 
Ema Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík a vedúci útvaru 
kultúry MsÚ PhDr. Ľubomír Bosák.

Dott. Mgr. Maggiová odovzdala Ing. Nižnanskému mestské ocenenie 
(grafi ku Mórica Beňovského od akad. maliara Igora Piačku) za dlhoročnú 
verejnú angažovanosť a prínos k rozvoju Vrbového.

Novým predsedom sa stal Ing. 
Dávid Vavrík. Je to 31-ročný mladý 
muž, ktorý vyštudoval SPU v Nitre. 
Od roku 2018 pracuje v SPD Veselé. 
Pochádza z „družstevníckej“ rodi-
ny, kde dostal základy k výberu 
školy a povolania. Ako sám o sebe 
hovorí: „Vyrastal som v kombajne“. 

si vedeli navzájom pomáhať. Naším 
„partnerským“ družstvom je SPD Vese-
lé. Pomyselným zlúčením sme získali           
i nástupcu po Ing. Nižnanskom.

ZMENY V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE VRBOVÉ
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SMETIARSKE AUTO Z VRBOVÉHO SA DOSTALO
DO TECHNICKÉHO MÚZEA V BRNE

Status nadbytočnosti mu po tridsia-
tich rokoch služby vystavilo opakované 
nesplnenie limitov pri emisnej kontro-
le, v zmysle platnej legislatívy sa tak vo-
zidlo stalo nespôsobilým na prevádzku 
v cestnej premávke.

Víťazná súťažná ponuka prišla spoza 
rieky Moravy, víťazom súťaže sa stal zá-
ujemca z Brna, a to konkrétne Technic-

ké múzeum v Brne – odbor historic-
kých vozidiel a spaľovacích motorov.

Kvôli pandemicko-karanténnym ob-
medzeniam a problémovému precho-
du cez štátne hranice však muselo vo-
zidlo na dlhšiu dobu zostať v úschove 
na dvore predávajúceho. Covidová si-
tuácia umožnila kupujúcemu vozidlo 
prevziať, a na transportnom podvozku  

ho previezť do Česka až na sklonku 
tohtoročného leta.

Historicko-technický kus z Vrbového 
tak neskončil zošrotovaný na vrakovis-
ku, naopak, dostane nový vznešenejší 
život, a po nutnej renovácii bude mož-
né „kukavoz“ z mesta Vrbové zhliad-
nuť ako vystavený exponát v brnian-
skom múzeu.

Ak niekedy v budúcnosti navštívite 
Brno, tak sa nezabudnite zastaviť po-
zrieť, ako sa darí nášmu smetiarske-
mu autu.  

Text a foto: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Mesto Vrbové ešte v priebehu minulého kalendárneho roka vyhlásilo ob-
chodnú verejnú súťaž na odpredaj vyradeného hnuteľného majetku mes-
ta, konkrétne išlo o vozidlo LIAZ 110, typ BOBR 16.2, zjednodušene poveda-
né „smetiarske“ auto.  

USTANOVILO SA ZDRUŽENIE ÚČASTNÍKOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV
21. septembra sa v Kultúrnom dome 

vo Vrbovom uskutočnilo ustanovujúce 
zhromaždenie Združenia účastníkov 
pozemkových úprav v katastrálnom 
území Vrbové. Otvoril ho a viedol Ing. 
Marek Hevier, vedúci pozemkového             
a lesného odboru Okresného úradu 
Piešťany. Vysvetlil dôvody a ciele po-
zemkových úprav, oboznámil účastní-
kov pozemkových úprav s procesným 
postupom a harmonizáciou prác, ako              
i fi nancovaním projektu pozemkových 
úprav, osvetlil úlohy združenia a pred-
ložil návrh jeho stanov. Po ich prečítaní 
a pripomienkovaní došlo k ich schvále-

niu, pričom za ne hlasovalo všetkých 28 
prítomných.

Za členov predstavenstva Združenia 
účastníkov pozemkových úprav v k. ú. 
Vrbové boli zvolení: dott. Mgr. Ema 
Maggiová, JUDr. Štefan Kubík, Ing. Ivan 
Durec, Ing. Ladislav Sabo, Ing. Zdeněk 
Málik, Ing. Jozef Čáp, Ing. Peter Nižnan-
ský, Ing. Jozef Puvák, Viera Tvarošková, 
Ing. Ivona Sedláková (Slovenský po-
zemkový fond Bratislava) a Ing. Gabrie-
la Piecková (Lesy SR Banská Bystrica). 
Za náhradníka bol zvolený Ing. Dávid 
Vavrík.

Na záver na otázky v rámci diskusie

odpovedal Ing. Marek Hevier.
Hneď po ustanovujúcom zhromaž-

dení sa uskutočnilo rokovanie predsta-
venstva. Na ňom bol JUDr. Štefan Kubík 
zvolený absolútnou väčšinou hlasov za 
predsedu združenia a Ing. Ivan Durec 
za podpredsedu.

Podrobnejšie informácie o proble-
matike pozemkových úprav v ka-
tastrálnom území Vrbové a o činnosti 
združenia nájdete na mestskej webo-
vej stránke:

https://www.vrbove.sk/komasacia-
-pozemkove-upravy-v-k-u-vrbove/

-rb-

5. októbra vykonali policajti vo Vr-
bovom na žiadosť pracovníčok Re-
gionálneho úradu verejného zdra-
votníctva kontrolu dodržiavania 
protipandemických opatrení. Z pia-
tich prevádzok, ktoré spoločne na-
vštívili, v dvoch zistili nedostatky. 
Uvedený úrad ich bude riešiť                
v správnom konaní.

KONTROLA VO VRBOVOM MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ

pondelok – piatok
10.00 – 11.30 h
12.00 – 16.00 h 
11.30 – 12.00 h

obedná prestávka

OZNAMY
19. októbra sa vo Vrbovom usku-

točnilo rokovanie primátorky mesta 
dott. Mgr. Emy Maggiovej s kolegom           
z družobného Spišského Podhradia 
MVDr. Michalom Kapustom.

Informácie o budovaní kanalizácie 
vo Vrbovom sme uverejnili v minu-
lom čísle a sú dostupné aj na mest-
skej webovej stránke a aplikácii Vr-
bové.
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KNIHY ZAKÚPENÉ DO MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ Z DOTÁCIE 
Z FONDU NA PODPORU UMENIA

BELETRIA A NÁUKA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ – KNIŽNICA VRBOVÉ

AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvie-
rat 5.
AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvie-
rat 6.
AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvie-
rat 7.
AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvie-
rat 8.
BARDUGO, Leigh: Deviaty spolok
BAUMANN, Anne – Sophie: Naj... Mesto 
v pohybe
BAUMANN, Anne – Sophie: Naj... Ve-
smír v pohybe
BOYNE, John: Putovanie k bránam 
múdrosti
BROWN, Sandra: Dokonalá lesť
BROWN, Sandra: Krvavé spomienky
BROWN, Sandra: Podlé úmysly
BROWN, Sandra: Voľný pád
BROWN, Sandra: Zrada
BURNS, Anna: Mliekar
BYSTRIČANOVÁ, Silvia: Ticho nikdy ne-
mlčí
CASEY, Dawn: Zimné rozprávky
CASSOVÁ, Kiera: Zradená
Cesta do sveta dinosaurov
COBBOVÁ, Amelia: Zara a jej Záchran-
ná zoo – Zmätený tučniačik
COLLINS, Bridget: Kníhviazač
CONELLY, Michael: Temnejšia než noc
CUMMIN SOVÁ, Jeanine: Americká zem
DAVIES, Benji: Dedkov ostrov
DAVIES, Benji: Snehová vločka
DAVISOVÁ, Fiona: Knižnica na Piatej 
avenue
DÁN, Dominik: Bremeno minulosti
DZIUBIAKOVÁ, Emília: Rok v lese
FOLEY, Gaelen: Nespútaný vojvoda
FOLEY, Gaelen: Škandalózny vojvoda
FRANTZ, Laura: Čipkárka
FRANTZ, Laura: Neobyčajná žena
FRANTZ, Laura: Plukovníkova žena
FRANTZ, Laura: Večné puto
FRAŇOVÁ MALITI, Eva: O príjemných 
pocitoch
FUTOVÁ, Gabriela: O chlapcovi, ktorý 
rozumel psom
GREGG, Stacy: Diamantový kôň
GREGG, Stacy: Ostrov stratených koní
HARRIS, Robert: V2

REYNOLDS, Allie: Triaška
RINA, Lin: Kroniky prachu
ROTHFUSS, Patrick: Meno vetra
ROTHFUSS, Patrick: Strach múdreho muža
ROZENBERGOVÁ, Vanda: Zjedol som 
Lautreca
RUSSELLOVÁ, Kate Elizabeth: Ty krásna, 
temná Vanessa
RYNIEWICZ, Zygmint: Lexikón námor-
ných bitiek
SCHWABOVÁ, Victoria: Neviditeľný život 
Addie LaRueovej
SILVA, Daniel: Druhá žena
STEFANSSON, Jón Kalman: Príbeh o Áste
STÄDINGOVÁ, Sabine: Petronela Jabĺčková 4
ŠIKULOVÁ, Veronika: Tremolo ostinato
ŠLOSER, Peter: Mafi ánska poprava?
ŠLOSER, Peter: Polícia v rukách mafi e
TANZEROVÁ, Eliska: Vyrástla som v gete
TOBIN, P. – CHAN, R.: Plants vs. Zom-
bies – Explozívna hudba
TOBIN, P. – CHAN, R.: Plants vs. Zom-
bies – Pästný súboj
TODDOVÁ, Anna: Najjasnejšie hviezdy
VARÁČKOVÁ, Miroslava: Hviezdy pre 
teba
ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o malých 
tvoroch
ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o mor-
ských tvoroch
ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o opere-
ných tvoroch
ZUBERCOVÁ MINTÁLOVÁ, Zora: Ako 
sme kedysi žili. Obrazový sprievodca 
životom našich predkov
ZUBERCOVÁ MINTÁLOVÁ, Zora: Zdra-
via, šťastia vinšujeme vám
WEBBOVÁ, Holly: Bruno, šteniatko, kto-
ré nevedelo zaspať
WEBBOVÁ, Holly: Henrik, šteniatko z po-
brežia
WEBBOVÁ, Holly: Micka, unesené mačiatko
WEBBOVÁ, Holly: Oli, osamelé mačiatko
WEBBOVÁ, Holly: Rafi k v kaši 
WEBBOVÁ, Holly: Timo, stratený kocúrik

náučnej literatúry pre dospelých, 39 
kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti 
a mládež a 12 kn. jednotiek náučnej li-
teratúry pre deti a mládež.

V uvedenom počte je zahrnutých 16 
kníh v sume 159,95 €, ktorých vydanie 
podporil Fond na podporu umenia               
a boli zakúpené v zmysle Zmluvy o po-
skytnutí fi nančných prostriedkov.

Nové knihy získané z dotácie boli 
označené logom FPU: Z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu umenia. 
Knižničné jednotky boli umiestnené do 
voľného výberu mestskej knižnice.

Mesto Vrbové sa podieľalo na spolu-
fi nancovaní projektu vo výške 129,10 €.

Mestská knižnica vo Vrbovom získala 
v roku 2021 na projekt „Beletria a náu-
ka pre širokú verejnosť – knižnica Vr-
bové“ z Fondu na podporu umenia do-
táciu vo výške 1000 €. Projekt sa 
realizoval v mesiacoch september až 
október. Knižničný fond Mestskej kniž-
nice vo Vrbovom sme doplnili o tituly 
slovenských a svetových autorov s pri-
hliadnutím na čitateľské záujmy a po-
treby čitateľov, používateľov knižnično-
-informačných služieb a návštevníkov 
knižnice. Do mestskej knižnice z dotá-
cie pribudlo 113 kníh.

Z toho bolo 60 kn. jednotiek krásnej 
literatúry pre dospelých, 2 kn. jednotky

Knihy ako dôležitý nástroj vzdeláva-
nia a poznania sú prostriedkom na ší-
renie vzdelanosti, umenia, kultivovanie 
jazyka, ale aj osobnosti. Schopnosť čí-
tať sa pokladá za základnú kompeten-
ciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre 
jeho osobný rast a zapojenie sa do spo-
ločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramot-
nosti najmä u detí a mládeže, je vysoko 
aktuálna téma hlavne dnes, v dobe za-
vádzania e-technológií.

Informácie o akvizícii a jej podpore 
sú zverejnené v mestských novinách 
Hlas Vrbového a na webovej stránke 
mesta www.vrbove.sk.

HENN, Carsten: Starec a more príbehov
HLUŠÍKOVÁ, Marta: Modre srdce s ke-
čupovým fľakom
HOOVEROVÁ, Colleen: Všetky tvoje 
prednosti
HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Hľadanie domo-
va
HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Odvážna dáma
HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Záhadná gu-
vernantka
CHOLEWINSKA-SZKOLIKOVÁ, Aniela:
Miška a jej malí pacienti 9: Školský výlet
CHAPMANOVÁ, Linda: Hviezdni priatelia 4
CHRISTIE, Agatha: 3 x Hercule Poirot 4
JACOBSOVÁ, Anne: Kaviareň U anjela
JOBUS, Braňo: Odpadkový fantóm
KELLÖ ŽAČOKOVÁ, Andrea: Vitaj v múzeu
KID, Cube: Denník odvážneho Minecra-
fťáka 2
KINNEY, Jeff : Denník skvelého kamoša 3.
KLASSENOVÁ, Julie: Stroskotanec z Corn-
walle
KOL. AUTOROV: Hmyzí hotel
KOL. AUTOROV: Vtáčia búdka
KOL. AUTOROV: Naj... Zvieratká v pohybe
KOVÁČIK, Juraj: Tri tornáda
KOZMON, František: Červ
KOZMON, František: Potkan
KOZMON, František: Volavka
Kto sa skrýva v lese
KUCBELOVÁ, Katarína: Čepiec
KUČERA, Matúš: Slovensko v dobách 
stredovekých pre deti a mládež
MACUROVÁ, Katarína: Mesačné zrnko
MANKELL, Henning: Kým príde mráz
MARTIN, Charles: Dlhá cesta domov
MARTIN, Charles: Strážca vody
MASKAME, Estelle: Vieš, že Ťa chcem
McKINLEY, Tamara: Krajina snov
Naj... lietadlá a letiská v pohybe
O‘LEARY, Dermot: Toto je nindža mačka 4
OSMAN, Richard: Štvrtkový klub detektívov
PETTREY, Dani: Ako skala
PETTREY, Dani: Sabotáž
PETTREY, Dani: V pasci
PILKEY, Dav: Kapitán Bombarďák 6
PREGL, Slavko: Tajomstvo stratenej galérie
REIDOVÁ, Taylor Jenkins: Sedem manže-
lov Evelyn Hugovej
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STARŠÍ SI ZASLÚŽIA NAŠU ÚCTU A VĎAKU
Milí naši spoluobčania! Mesiac októ-

ber je Mesiacom úcty k starším a mal 
by byť pripomienkou ako si uctiť star-
ších ľudí.

Úcta k starším ľuďom by mala byť 
predovšetkým prirodzenou súčasťou 
nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia, 
pretože vekom nadobudli rôzne skúse-
nosti, ktoré odovzdávajú mladým ľu-
ďom. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, 
aby sa nám lepšie žilo. Preto im preja-
vujeme úctu, pretože nám ešte vždy 
majú čo dať.

Vážení občania, určite si dobre pa-
mätáte, keď sme každoročne uskutoč-
ňovali stretnutia občanov v spolupráci 
s MsÚ, ÚŽS a Ms SČK. Vždy sme sa na-
vzájom na tieto stretnutia tešili, keď sme 
sa mohli s vami stretnúť. Vždy bol pre 
vás pripravený kultúrny program žiakov

našich škôl, malé občerstvenie, každo-
ročne sme vám predkladali štatistický 
prehľad vekového zloženia občanov.
Aj teraz vám predložíme štatistický pre-
hľad občanov, ktorí majú viac ako 62 
rokov a majú  u nás trvalý pobyt – evi-
dujeme 1247 občanov.

Vekové kategórie:
62 – 69 rokov tvorí 636 obyvateľov,
70 – 79 rokov tvorí 446 obyvateľov,
80 – 89 rokov tvorí 140 obyvateľov,
90 – 95 rokov tvorí 25 obyvateľov.

V prehľade sú uvedení len občania 
nášho mesta, ktorí majú u nás trvalý 
pobyt.

Najstarší občan, ktorý sa dožíva 95 ro-
kov je Rudolf Stráňava a taktiež občian-
ka, ktorá sa dožíva 95 rokov je Elena

Táborská. Zaželajme im všetko najlep-
šie, ale hlavne pevné zdravie.

Milí spoluobčania, mysleli sme si, že 
sa nám stretnutie podarí, no bohužiaľ 
už dva roky sa nemôžeme stretnúť pre 
pandémiu, ktorá zasiahla do našich ži-
votov. Len treba dúfať, že sa to dosta-
ne do normálu, preto treba dodržiavať 
nariadenia.

Dovoľte mi za Mestský úrad Vrbové, 
Úniu žien Slovenska, Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža zaželať 
vám dobré zdravie, zvlášť v tomto ob-
dobí, prosím, opatrujte sa, chráňte sa, 
dávajte si na seba pozor.

Želám vám ešte veľa pekných preži-
tých rokov v našom malom mestečku.

Viera SABOVÁ,
predsedníčka Ms SČK Vrbové

V KRÁĽOVSTVE ZEMIAKOV
Zemiaky po prvý raz dorazili do Euró-

py v roku 1586 s loďami z Kolumbie             
v Južnej Amerike. Najskôr zemiaky do-
viezli ako špeciálnu plodinu (neobyčaj-
ný kvet). Pôvodne sa dokonca konzu-
movali surové. Do našich krajov sa 
dostali až počas tridsaťročnej vojny              
a zachránili obyvateľstvo pred hlado-
morom. Odvtedy zemiaky nezvyknú 
chýbať ani v jednej domácnosti. Patria 
medzi dôležité potraviny vzhľadom na 
mieru obsahu nerastných látok ako 
draslík, horčík, železo a najmä vitamíny 
skupiny B a C, ktoré obsahujú.

Zemiaky sa stali aj v našej materskej 
škole akýmsi celotýždňovým symbo-
lom s názvom „V kráľovstve zemiakov“. 

Deti mali možnosť spoločne s rodičmi 
pustiť uzdu fantázie a vytvoriť  v týždni 
od 4. do 8. októbra krásne dielka, deko-
rácie, postavičky, zvieratká a pod. zo 
zemiakov a iných jesenných prírodnín. 
Každým ránom v tomto týždni ožívalo 
naše kráľovstvo a deti pociťovali nes-
miernu radosť zo svojich výkonov. Nie-
len doma deti tvorili, ale i počas dní              
v MŠ ich usilovné detské rúčky s pomo-
cou pani učiteliek vytvárali rôzne po-
stavičky, otláčali zemiaky na látku a do-
konca si zo zemiakmi aj zašportovali            
a zasúťažili. Ruku k dielu priložili aj 
naše šikovné kuchárky, ktoré deťom 
pripravili netradičné zemiakové hody           
v podobe ochutnávok: lokše, hranolčeky

opečené zemiačiky, varené ochutené, 
neochutené... A to nie je všetko! Panie 
kuchárky naservírovali zemiaky v rôz-
nych tvaroch – ako slimáky, ako húse-
ničky, trojuholníky, obdĺžniky a pod., čo 
naše deti ocenili tým, že všetko ochut-
nali a zjedli. Počas celého týždňa si deti 
rozvíjali poznatky o pestovaní zemia-
kov a ich použití v domácnosti i v potra-
vinárskom priemysle.
Ďakujeme všetkým, deťom a rodi-

čom, ktorí sa zapojili do tvorenia                     
a predviedli nám svoju šikovnosť, tvo-
rivosť, kreativitu svojimi umeleckými 
variáciami.

MATERSKÁ ŠKOLA
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NOC VÝSKUMNÍKOV
V piatok 24. septembra sa konala Eu-

rópska noc výskumníkov. Organizáto-
rom je Slovenská organizácia pre vý-
skumné a vývojové aktivity. Motto 15. 
ročníka „Vyskúšaj to! Je to veda.“ Bolo 
jednou zo správnych inšpirácií a deti sa 
doslova vrhli do jednotlivých aktivít. 
Naši žiaci sa do podujatia zapojili na 
hodinách biológie a fyziky. 

Na biológii pod vedením pani učiteľ-
ky Majerníkovej pozorovali mikrosko-

pom plesne. Výsledok žiakov príjemne 
prekvapil, mnohé plesne vytvárali do-
slova estetické obrazce. S fotografi ou 
mikroskopického preparátu, ktorý pri-
pomínal zábery Mesiaca, sa žiaci zapo-
jili priamo do fotografi ckej súťaže.
Na hodine fyziky s pani učiteľkou Vadí-
kovou sa siedmaci v rámci opakovania 
učiva venovali pokusu s názvom „Pláva 
alebo nepláva“.  Pomocou odmerných 
valcov a rôznych roztokov pozorovali, 

v ktorom roztoku v závislosti od jeho 
hustoty látky plávajú či neplávajú.

V rámci akcie sme získali metodickú 
pomôcku „Kufrík pre výskumníkov“, 
ktorý budeme využívať na hodinách fy-
ziky. Prajeme si, aby z našich detí vy-
rástli aspoň amatérski výskumníci, kto-
rí budú vďaka super pani učiteľke 
objavovať zatiaľ nepoznané! 

I. ZŠ

SAKUROVÁ SÚŤAŽ
Určite málokomu uniklo, že v júli                 

a v auguste tohto roka sa v japonskom 
Tokiu konali letné olympijské hry. S Ja-
ponskom sú odjakživa späté zakvitnuté 
sakurové stromy a ich nežné ružové 
kvety. Aj preto bola olympijská pocho-
deň vyrobená v tvare listov sakury. 
Táto udalosť a sakurové stromy, ktoré 

sú typické pre krajinu vychádzajúceho 
slnka, sa stali inšpiráciou pre fotogra-
fi ckú súťaž vyhlásenú Gymnáziom Pier-
ra de Coubertina v Piešťanoch v mesia-
ci máj.

Súťaže s názvom Výzva SAKURA sa 
zúčastnili nielen viacerí žiaci spomína-
ného gymnázia, ale aj naši žiaci, pred

letnými prázdninami piataci a v súčas-
nosti už šiestaci zo 6. A. Pani učiteľka 
Zuzana Luknárová, ktorá žiakov svojím 
fotoobjektívom zvečnila na hodine te-
lesnej výchovy pod rozkvitnutou čereš-
ňou na námestí vo Vrbovom, dokázala 
zachytiť nielen naše deti, ale zároveň aj 
športové hodnoty, akými sú priateľ-
stvo, rešpekt, snaha i tolerancia. A tak 
deti oblečené vo farbách olympijských  
kruhov spomínanú sakurovú výzvu vy-
hrali. V silnej konkurencii získali 1. miesto, 
o čom rozhodla komisia zložená zo zá-
stupcov Slovenskej olympijskej akadé-
mie, Piešťanského fotoklubu, Piešťan-
ského olympijského klubu a Gymnázia 
Piešťany. Druhú šancu dostali na začiat-
ku septembra, keď sa s tými istými  foto-
grafi ami zúčastnili výstavy Park Foto             
v piešťanskom parku. Hoci sa mnohým 
už štipce neušli a nemohli tak zahlaso-
vať za svoje fotografi e, pocit, že súťažia 
aj s profesionálnymi fotografmi,  stál za 
to. Takisto aj verejné vyhlásenie víťazov 
spolu s odovzdávaním diplomov i drob-
ných spomienkových predmetov. Oce-
není boli: Juraj Beseda, Lea Brnová, 
Peter Kuruc, Eleanor Nigošová a Bar-
bora Petríčková. Srdečne blahoželáme                   
a pani učiteľke ďakujeme za snahu po-
núknuť a ukázať deťom niečo nové, 
možno aj nezvyčajné. 

I. ZŠ
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NA ZÁHORÍ SA POTRÁPILI
26. septembra sa uskutočnil futbalo-

vý zápas IV. ligy TJ Nafta Gbely – MFK 
Vrbové. Našim sa spočiatku nedarilo          
a prehrávali 0:3. Tento stav trval až do 
68. minúty. Potom sa však Vrbovčania 

zmobilizovali a krátko po sebe dali dva 
góly (Marko Kunka, Marko Virág).              
V nadstavenom čase (90. min.) sa im 
vďaka brankárovi Matejovi Székelymu, 
ktorý má prvoligové skúsenosti a vo Vr-

bovom pôsobí od začiatku sezóny, po-
darilo dokonca vyrovnať na 3:3. Opustil 
totiž bránku a skóroval.

-rb-
foto: Mgr. Slavomír BRUTOVSKÝ

ĽADOVÉ MEDVEDE VRBOVÉ OTVORILI OTUŽILECKÚ SEZÓNU

Nadšencov chladného kúpania na 
úvod privítala vodná hladina Čerenca            
s teplotou 14°C. Práve toto obdobie 
roka so spomenutou teplotou vody sú 
ideálnymi podmienkami hlavne pre 
otužilcov – začiatočníkov, ktorí by si otu-
žovanie chceli vyskúšať. Motiváciou k po-
náraniu do studených vôd je väčšinou 
vízia skúšky prekonávať svoje somatické

hranice, cieľom zlepšovanie svojej teles-
nej vitality. Pocity pri otužovaní musia 
byť príjemné a oddychové, v žiadnom 
prípade nie neznesiteľné a bolestivé. 
Skúsení milovníci otužovania sa už ne-
vedia dočkať postupného príchodu naj-
chladnejších dní roka, keď voda bude 
mať okolo 5°C a menej, a budú môcť 
dopriať svojim telám parádny studený

až ľadový kúpeľ. 
Ľadové medvede Vrbové aj touto 

cestou pozývajú všetkých aktívnych 
členov komunity, sympatizantov i no-
vých záujemcov o otužovanie na 
miestnu vrbovskú priehradu Čerenec, 
stretko je každú nedeľu o deviatej ho-
dine na lodenici vľavo – pod terasou 
bývalej reštaurácie. Športu zdar a otu-
žovaniu zvlášť!

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: Facebook Ľadové Medvede 

Vrbové

Napriek skutočnosti, že počasie vonku je stále skôr jesenné ako zimné            
a slnečné lúče babieho leta nás ešte vedia zohriať, tak vrbovskí otužilci                   
s radosťou a odhodlaním ukončili otužilecký pôst, a v nedeľu 3. októbra 
ofi ciálne otvorili zimnú sezónu 2021/2022.  
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V jednotlivcoch náš reprezentant Lu-
káš Zubák (NK Revúca) v skupine po-
stupne zdolal Irak 2:1, Taliansko 2:0              
a Maďarsko 2:0, a z prvého miesta               
v skupine postúpil do semifi nále, kde 
sa stretol s Francúzom a zvíťazil 2:0.   
Vo fi nále ho čakal český nohejbalista, 
ktorému podľahol 2:0 a obsadil koneč-
né 2. miesto.

V dvojiciach sme nastúpili v zostave: 
Matej Prachar (NK Šacung Benešov 
1947), Samuel Novák (ŠK Laborec Hu-
menné) a Igor Zubák (NK Revúca) v sku-
pine sme postupne zdolali Taliansko 
2:0 a Francúzsko 2:0 a postúpili sme do 
semifi nále.  

V semifi nále Slovensko zdolalo Irak 
2:0 a suverénne postúpilo do fi nále. Fi-
nálové stretnutie Slovensko – Česko 
bolo najkrajším zápasom celého šam-
pionátu. Slovensko  vyhralo prvý set 
11:5 a veľmi dobre hralo aj v druhom 
sete, kde bolo veľmi blízko k titulu maj-
stra sveta, ale napokon nevydarené  
koncovky druhého aj tretieho setu            
v pomere 9:11 a 9:11 nás odsunuli na 
celkové 2. miesto. V tomto zápase stra-
til výber Česka jediný set na celom 
šampionáte.

V trojiciach sme nastúpili v zložení: 
Matej Prachar (NK Šacung Benešov 
1947), Adam Varga (NK Vrbové), David

V dňoch 17. – 19. septembra sa v rumunskom meste Șimleul Silvaniei 
uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov U21 v nohejbale pod záštitou me-
dzinárodnej nohejbalovej organizácie UNIF. Súťažilo sa v troch kategóriách 
jednotlivci, dvojice a trojice. Slovenská nohejbalová asociácia vypravila do 
Rumunska 11-člennú výpravu v zložení osem hráčov, dvaja tréneri a jeden 
rozhodca. Majstrovstiev sveta sa zúčastnil aj hráč nohejbalového klubu Vr-
bové Adam Varga, ktorý v kategórii trojíc získal striebornú medailu.  

Zubák (NK Revúca), Patrik Tatár (NK Za-
lužice) a Marko Melíšek (NK Vinodol).              
V skupine si Slovensko poradilo s Ira-
kom 2:0 a s Francúzskom 2:0. V semifi -
nále sme sa opäť stretli s Francúzskom, 
ktoré sme rovnako ako v skupine pora-
zili 2:0. Vo fi nále sme sa stretli s Čes-
kom a ani tu sa nepodarilo slovenským 
hráčom prekvapiť výborne hrajúcich 
Čechov. Česko nezaváhalo a zdolalo 
Slovensko 2:0 (11:7,11:5).

Slovenská výprava si tak priviezla               
z Rumunska tri strieborné medaily, čím 
vyrovnala historicky najlepší výsledok 
juniorov z Majstrovstiev sveta v Brne            
z roku 2012. Tréner reprezentácie Du-
šan Ifka vyjadril veľkú spokojnosť                     
s predvedenou hrou, výsledkami aj spl-
nením stanovených cieľov.  

Touto cestou by sme chceli zablaho-
želať slovenskej reprezentácii juniorov 
k veľkému úspechu a zaželať veľa síl do 
ďalšej práce.

NK Vrbové

Strieborná zostava trojíc (zľava hore Peter Pomykal, asistent trénera, Matej Prachar, Adam Varga, Marko Melíšek, 
Dušan Ifka tréner reprezentácie, zľava dole David Zubák a Patrik Tatár).

MAJSTROVSTVÁ SVETA V NOHEJBALE JUNIOROV


