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Tento rok je to štvrtisícročie, čo sa 
náš rodák Móric Beňovský ako prvý 
Slovák dostal na Taiwan pri plavbe            
z Kamčatky do Macaa. V roku 1771 pri-
šiel do dnešného prístavu Suao, kde 
preskúmal oblasť a šestnásť dní sa stý-
kal s miestnym domorodým kmeňom 
Kavalan. A to je dôvod, že meno Beňov-
ského teraz viac rezonuje aj v týchto 
ďalekých končinách sveta.

Zástupkyňa vedúceho Slovenského 
ekonomického a kultúrneho úradu                
v Tchaj-peji Michaela Šuláková infor-
movala JUDr. Cecíliu Kandráčovú, že 
19. novembra navštívili okres Jilan na 
severovýchode ostrova, kde zaintere-
sovaným odovzdali prezenty zo Sloven-
ska: kávu Beňovský, komiks o Móricovi 
Beňovskom a pamätné vrbovské dukáti-
ky s portrétom nášho slávneho sveto-
bežníka. V súvislosti s plánovanou exhi-
bíciou Slovenskej republiky a Mórica 
Beňovského v prístave Suao v okrese  
Jilan slovenským zástupcom zamest-
nanci okresu Jilan ukázali rôzne výkresy, 
napríklad lode, na ktorej Beňovský pri-
šiel. Samozrejme, že majú záujem o viac

artefaktov, ktoré by ho pripomínali. Mi-
chaela Šuláková zároveň napísala: „Veľ-
mi pekne by som sa Vám chcela poďako-
vať za pomoc a Vašu angažovanosť v tejto 
veci.“ 

Na snímke šťastní príjemcovia prezentov zo Slovenska.

Za ústretovosť treba však poďakovať 
predovšetkým Mgr. Milanovi Novotnému, 
z Odboru kultúrnej diplomacie MZV SR.

-rb-

Foto: Pavel PLENCNER

NA TAIWANE SA ZAUJÍMAJÚ O BEŇOVSKÉHO

PAMIATKA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE VO VRBOVOM
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 27. októbra 2021.

Uznesenie MsZ č. 121/X/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti vedenej 

na LV č. 530:
– parcela registra „C“ č. 2843 o výmere 51 m², druh 

pozemku – záhrada, ktorá bola rozdelená na základe 
geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 6. 9. 2021 na 
parcelu reg. „C“ č. 2843/1 o výmere 29 m2   a na parcelu 
reg. „C“ č. 2843/2 o výmere 22 m2, kde

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. 
„C“ č. 2843/1 o výmere 29 m2, druh pozemku záhrada, 
ktorá je doposiaľ vo výlučnom vlastníctve, podiel 1/1:

– Pavel Kubík, Vrbové, za sumu vo výške  145,00 €.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 122/X/2021
MsZ schvaľuje (...)  odkúpenie nehnuteľnosti vedenej 

na LV č. 3210:
– parcela registra „C“ č. 2833 o výmere 380 m², 

druh pozemku – záhrada, ktorá bola rozdelená na zák-
lade geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 6. 9. 
2021 na parcelu reg. „C“ č. 2833/3 o výmere 372 m2                
a na parcelu reg. „C“ č. 2833/4  o výmere 8 m2, kde

predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. 
„C“ č. 2833/4 o výmere 8 m2, druh pozemku záhrada, 
ktorá je doposiaľ v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, podiel 1/1:

– Peter Kubík a manželka Carmen Kubíková, Vrbové, 
za sumu vo výške 40,00 €.

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 123/X/2021
MsZ schvaľuje (...) odpredaj  časti nehnuteľnosti ve-

denej na LV č. 3369 v k. ú. Vrbové, a to: pozemku v KN 
reg. „E“, p. č. 3324/4 o celkovej výmere 469 m², druh 
pozemku – ostatné plochy, podiel 1/1, doposiaľ evido-
vaný v CKN ako parc. č. 3199/1 v nezaloženom liste 
vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 1784 m2 a ďa-
lej evidovaný v CKN ako parc. č. 3197 v nezaloženom 
liste vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 4525 m², 
ktorý bol rozdelený na základe geometrického plánu č. 
247/2021 zo dňa 3. 9. 2021 na parcelu reg. „E“ č. 3324/4 
o výmere 419 m2, na parcelu reg. „C“ č. 3199/4 o výmere 
47 m2  a na parcelu  reg. „C“ č. 3197/2 o výmere 3 m2, kde

– predmetom kúpy sú novovytvorené parcely reg. 
„C“ č. 3199/4 o výmere 47 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, podiel 1/1 a parcela reg. „C“ č. 3197/2 o výmere 
3 m2, druh pozemku ostatné plochy, podiel 1/1, ktoré 
sú  vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, ktoré  pre-
dáva do výlučného vlastníctva žiadateľa - spoločnosť 
Peter Doskočil – PETROCOMP Vrbové, v zastúpení Pe-
ter Doskočil  za celkovú cenu  vo výške 12 €/m2. (...)

za 9, proti 0, zdržali sa 0

Uznesenie MsZ č. 124/X/2021
MsZ schvaľuje (...) zámer na prenájom nehnuteľné-

ho majetku mesta k vypracovanému projektu osade-
nia odľahčovacích komôr a umiestnenia solárnych pa-
nelov na stĺpoch na napájanie energiou ultrazvukového 
merania v odľahčovacích komorách katastri mesta Vr-
bové pre spoločnosť TAVOS, a. s., so sídlom Priemysel-
ná ul. č. 10, Piešťany, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 
10263/T, kde nehnuteľný majetok je vo výlučnom vlast-
níctve mesta Vrbové (...); a to spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa. (...)

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 125/X/2021
MsZ schvaľuje na základe odporúčania Komisie 

kultúry, mládeže, športu a vzdelávania MsZ zápis do 
Kroniky mesta Vrbové za r. 2020, ktorý vypracova-
la kronikárka mesta Mgr. Edita Kohutovičová.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 126/X/2021
MsZ schvaľuje zámer zámeny pozemku parc. 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
reg. „C“ č. 2852/1 o celkovej výmere 1196 m², druh po-
zemku – zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola roz-
delená na základe geometrického plánu č. 409/2021 zo 
dňa 7. 10. 2021 na parcelu reg. „C“ č. 2852/1 o výmere 
1159 m2 a na parcelu reg. „C“ č. 2852/5  o výmere 37 m2, 
kde

– predmetom zámeny je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 2852/5 o výmere 37 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1, ktorý je za-
písaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve:

mesta Vrbové, a to spôsobom hodným osobitné-
ho zreteľa, kde (...) navrhujeme schváliť spôsob pre-
vodu – zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku 
mesta do výlučného vlastníctva:

– Martin Kubík, Vrbové.
Mesto Vrbové má zámer zameniť tento pozemok 

vo výmere 37 m2 za pozemky:
– pozemok  parc. reg. „C“ č. 2849 o výmere 290 

m², druh pozemku – záhrada, ktorá bola rozdelená na 
základe geometrického plánu č. 339/2021 zo dňa 6. 9. 
2021 na parcelu reg. „C“ č. 2849/1 o výmere 176 m2              
a na parcelu reg. „C“ č. 2849/2 o výmere 114 m2, kde 
predmetom zámeny je novovytvorená parcela reg. 
„C“ č. 2849/2 o výmere 114 m2, druh pozemku záhra-
da, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 196 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, vo výluč-
nom vlastníctve:

– Martin Kubík, Vrbové,  spôsobom hodným 
osobitného zreteľa;

a pozemok parc. reg. „C“ č. 2846/2 o výmere            
75 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
ktorá bola rozdelená na základe geometrického plá-
nu č. 339/2021 zo dňa 6. 9. 2021 na parcelu reg. „C“ 
č. 2846/2 o výmere 61 m2 a na parcelu reg. „C“ č. 
2846/3  o výmere 14 m2, kde

– predmetom zámeny je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 2846/3 o výmere 41 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1, ktorý je za-
písaný na LV č. 196 na Okresnom úrade, katastrál-
nom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve:

– Martin Kubík,  Vrbové spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa – spolu zamieňaná výmera vo veľko-
sti 128,00 m2;

ktoré sa zamieňajú do výlučného vlastníctva 
mesta Vrbové (...) a  mesto je ochotné zameniť cito-
vané parcely s  povinnosťou mesta Vrbové ďalšej 
úhrady rozdielu výmery vo výške 5€/m2 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2

Uznesenie MsZ č. 127/X/2021
MsZ schvaľuje (...) zámer na zabezpečenie prenáj-

mu nehnuteľného majetku mesta k vypracovanému 
projektu Zelený domov k stavebnému objektu „by-
tový dom č. 2“, a to aj s uvažovanou budúcou záme-
nou časti uvedených pozemkov za pozemok nájomcu, 
na ktorom bude vybudovaná účelová komunikácia              
a prístupový chodník, ako aj s budúcim zriadením vec-
ného bremena na inžinierske siete spoločnosti Real-
Market Development, spol. s r. o., so sídlom Staro-
rímska ul. č. 2, Bratislava, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele: Sro,              
vo vložke číslo: 80282/B, kde nehnuteľný majetok  je          
vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové (...). Ide o nasle-
dovné časti pozemkov:

– časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere 
1150 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 1900;

– časť pozemku, par. reg. „C“ č. 1052/54 o výmere 
198 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 1900, a to spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa. (...)

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 128/X/2021
MsZ schvaľuje (...) zásah do miestnych komunikácií  

a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta za úče-
lom plánovanej realizácie výstavby novej elektrickej 
siete v intraviláne mesta Vrbové spoločnosťou Zápa-
doslovenská distribučná, a. s., s tým, že vo výkope

v súbehu s budovanou trasou novej elektrickej siete 
spoločnosti Západoslovenská distribučná bude ulože-
ná vlastná a samostatná HDPE chránička optického 
kábla (v rozmeroch 40/32 mm - čiernej farby) pre potre-
by mesta.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 129/X/2021
MsZ ruší uznesenie MsZ č. 28/IV/2021; č. 44/IV/2021; 

č. 97/VI/2021; č. 108/IX/2021; č. 47/IV/2021; č. 109                
/IX/2021.

za: 0, proti: 4, zdržali sa: 5 (Neschválené)

Uznesenie MsZ č. 130/X/2021
MsZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 

4/2021 (RO č. 4) (...).

Uznesenie MsZ č. 131/X/2021
MsZ schvaľuje na základe žiadosti o poskytnutie 

fi nančného príspevku pri príležitosti nadchádzajúcich 
osláv 100. výročia MFK vo Vrbovom pridelenie dotácie 
na zrealizovanie novej fasády na objekte MFK, kde 
naprojektované práce sú rozpočtované na sumu              
vo výške 25 000,00 €.

za: 6, proti: 0, zdržali sa: 3

Uznesenie MsZ č. 132/X/2021
MsZ schvaľuje prenájom nebytového priestoru, 

ktorý sa nachádza v kultúrnom dome na prízemí na 
Ulici SNP, súp. č. 292 vo Vrbovom o celkovej výmere 
919,60 m², formou obchodnej verejnej súťaže 
nasledovne:
* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory 
o celkovej výmere 107,41 m² je stanovená na 2 €/m2              

/ročne  na dobu určitú od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024;
* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory 
o  celkovej výmere 812,19 m² je stanovená  na 1 €/m2 

/ročne  na dobu určitú od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 133/X/2021
MsZ schvaľuje prenájom nebytového priestoru, 

ktorý sa nachádza v kultúrnom dome na prízemí na 
Ulici SNP, súp. č. 292 vo Vrbovom o celkovej výmere 
919,60 m², formou obchodnej verejnej súťaže 
nasledovne:
* minimálna výška nájomného pre obchodné 
priestory o celkovej výmere 107,41 m² je stanovená 
na 10 €/m2/ročne na dobu neurčitú od 1. 1. 2025   
s 3-mesačnou výpovednou lehotou;
* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory 
o celkovej výmere 812,19 m² je stanovená na 2 €/m2                      

/ročne na dobu neurčitú od 1. 1. 2025 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 134/X/2021
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 

súťaže s prílohou „vzoru Zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov“, nachádzajúcich sa v kultúrnom 
dome, súp. č. 292 na Ulici SNP vo Vrbovom, na prízemí, 
o celkovej výmere  919,60 m².

Nebytové priestory sú vo vlastníctve mesta Vrbové, 
pričom minimálna výška nájomného je stanovená  
nasledovne:
od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory 
o celkovej výmere 107,41 m² je stanovená na 2 €/m2                  

/ročne  na dobu určitú od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024;
* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory  
o celkovej výmere 812,19 m² je stanovená na 1 €/m2                   

/ročne  na dobu určitú od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024;
od 1. 1. 2025
* minimálna výška nájomného pre obchodné priestory 
o celkovej výmere 107,41 m² je stanovená na 10 €/m2            

/ročne na dobu neurčitú od 1. 1. 2025 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou;
* minimálna výška nájomného pre vedľajšie priestory  
o celkovej výmere 812,19 m² je stanovená na 2 €/m2                  

/ročne na dobu neurčitú od 1. 1. 2025  s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 6.
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„Zmĺkli pery otcove, prestali sa ústa smiať.
Na teba drahý otecko budeme vždy s láskou spomínať.“

Dňa 26. novembra si pripomíname 
prvé smutné výročie úmrtia milujú-
ceho, obetavého a starostlivého 
otca, manžela, dedka a pradedka

Jozefa BELANSKÉHO

Smútiaca manželka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá.

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

Dňa 11. novembra uplynulo desať ro-
kov, čo nás opustil náš drahý 

Ladislav BLÁHA

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá              
a ostatná rodina.

Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.
P-No P3 441/21F

ZA KVETOSLAVOU TAKÁČOVOU

Kvetoslava Takáčová sa narodila 19. 
marca 1934 vo Vrbovom v rodine stolá-
ra Rudolfa Bielika a dámskej krajčírky 
Florentíny, rodenej Kabátovej. S man-
želom Ing. Alexandrom Takáčom (1933 
– 2013) vychovali dve dcéry: Alenu, vy-
datú za Michala Sudoru a Táňu, vydatú 
za Ing. Stanislava Hužoviča. 

Takmer celý život prežila vo Vrbo-
vom. V roku 1949 odišla na štúdium do 
Bratislavy na Školu cudzojazyčnej ko-
rešpondencie pri Vyššej hospodárskej 
škole pre zahraničný obchod. Po ukon-
čení štúdia pracovala v Investe, podni-
ku zahraničného obchodu v Bratislave. 
Od roku 1953, keď PZO Investa presídlil 
do Prahy nastúpila pracovať do n. p. 
Trikota Vrbové. Od r. 1968 bola vedú-
cou podnikovej predajne. V Trikote zo-
trvala až do 1. júla 1987, do odchodu 
na invalidný dôchodok.

Hneď po nástupe do n. p. Trikota sa 
aktívne zapájala do kultúrnej a športo-
vej činnosti. Hrávala v bábkovom diva-

dle (pod vedením Jozefa Mackovjaka). 
Súbor dosiahol popredné umiestnenia 
v krajskej súťaži. Ďalej pri ZK ROH             
v Rytmickej skupine robila konferen-
ciérku, ale aj pri kultúrnych vystúpe-
niach účinkovala v krátkych humor-
ných scénkach spolu s Jaroslavom 
Diežkom, Jánom Halamom, Ladislavom 
Madžom, Pavlom Dunajčíkom a inými. 
Napríklad to boli vystúpenia v Elek-
trosvite v Nových Zámkoch, v Domove 
dôchodcov vo Veľkom Bieli, vo Vrbo-
vom U Madžu  a v internáte Trikoty. 
Bola aktívnou hráčkou stolnotenisové-
ho oddielu Telovýchovnej jednoty Iskra 
Vrbové v rokoch 1953 – 1960 a jeho 
vedúcou.

V roku 1958 sa stala členkou Sloven-
ského zväzu žien, kde sa takisto aktívne 
zapájala do činnosti. Táto organizácia 
ju navrhla za poslankyňu Okresného 
národného výboru Trnava, za ktorú ju 
zvolili v roku 1960 a túto funkciu vyko-
návala dve volebné obdobia – spolu 11 
rokov. Od roku 1971 až do augusta 
1986 – tri volebné obdobia bola po-
slankyňou západoslovenského Kraj-
ského národného výboru Bratislava             
a tiež predsedníčkou komisie pre 
miestne hospodárstvo, obchod a ces-
tovný ruch Zs KNV.

Vo volebnom období 1981 – 1986 ju           
z Trikoty uvoľnili na výkon funkcie pod-
predsedníčky MsNV vo Vrbovom. Boli 
to roky, keď bola v meste rozsiahla in-
vestičná výstavba v rámci komplexnej 
bytovej výstavby. V tom čase sa už ob-
čania Vrbového začali sťahovať do no-
vých bytov. Vyskytli sa aj problémy, 
hlavne s vykurovaním z provizórnej ko-
tolne. Aby splnila svoju povinnosť voči 

21. októbra v Moravanoch nad Váhom zomrela vo veku 87 rokov pani 
Kvetoslava Takáčová. Naši občania sa s ňou rozlúčili na vrbovskom cintorí-
ne 25. októbra. Pohrebné obrady vykonal Mgr. Jaroslav Hanzlík, miestny 
farský administrátor. Za mesto Vrbové jej prišla vzdať úctu a poďakovať za 
všetko, čo urobila pre Vrbové, primátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová, 
ktorá zároveň aj priblížila život zosnulej. 

organizácii SZŽ, ktorá ju navrhla za po- 
slankyňu do vyšších orgánov (ONV              
– KNV), úzko s jej členkami spolupraco-
vala. Od nich čerpala námety pre po-
treby žien a všetkých obyvateľov mesta. 
To sa prejavilo aj v tom, že sa zamerala 
na rozvoj služieb vo Vrbovom. K jej 
prvým zásluhám treba pripísať výstav-
bu Domu služieb a jeho rekonštrukciu. 
V tom čase boli v Dome služieb umiest-
nené: dámske a pánske kaderníctvo, 
dámske a pánske krajčírstvo, fotoate-
liér, oprava obuvi, pohrebnícke služby, 
kvetinárstvo, chemická čistiareň – zber-
ňa a čistenie kobercov na objednávku. 
Ostatné služby poskytovali Drobné 
prevádzkarne a Technické služby.

Nebohá sa veľkou mierou pričinila 
tiež o výstavbu práčovne na Sídlisku 9. 
mája, ako aj o plynofi káciu tohto sídlis-
ka (výmena za propán-butánové fľaše), 
predĺženie plynofi kácie na Ulicu Fraňa 
Kráľa a do troch bytoviek na Sadovej 
ulici. Vybavenie domov smútku vo Vr-
bovom a v Šterusoch mraziarenskými 
boxami patrí medzi jej úspechy. Úzko 
spolupracovala s Drobnými prevádz-
karňami, ktoré v tom čase zabezpečo-
vali skutočne širokú paletu remesel-
ných služieb. Zabezpečovali vybavenie 
strojového parku pre rozvoj služieb                    
a získanie nových remeselných profe-
sií. Pre Technické služby to boli dva nové 
KUKA-vozy, pohrebné auto i osobné 
auto a ďalšie potreby. Bol vybudovaný 
obchod potravín na Hoštákoch.

V rokoch 1984 – 1985 sa mesto Vrbo-
vé v okresnej súťaži Hnutie Všetko pre 
človeka aj vďaka nej umiestnilo na pr-
vom mieste.

Česť jej pamiatke!

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavy sú-
strasti a  kvetinové dary pri posled-
nej rozlúčke s našou drahou
     Kvetoslavou TAKÁČOVOU

Smútiaca rodina.

P-No P1 1826/21F

†
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DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Vo štvrtok 4. novembra sme si s deť-
mi v materskej škole spoločne pripo-
menuli Deň materských škôl. Oslavy 
prebiehali v priestoroch našej mater-
skej školy. Tento rok sme ho oslávili ve-
selým pohybovým a tvorivým dopolud-
ním. V dopoludňajších hodinách v  trie- 
dach prebiehali tvorivé dielne, kde deti 
spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali

rôznych duchov, lampióny, strašidelné 
hrady, tekvice, pavúčie čelenky pros-
tredníctvom rôznych výtvarných tech-
ník. Deti preukázali svoju telesnú zdat-
nosť, šikovnosť, obratnosť prekonáva-
ním strašidelných a pavúčích pretekov. 
Zabávali sme sa oslavnými piesňami           
a tancom na školskom dvore. A ako sa 
na takúto oslavu patrí, prišlo na rad aj 

prekvapenie „cukríkový dážď“. Deti preží-
vali radosť počas celého Dňa mater-
ských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že 
kolektív detí rovesníkov a predškolské 
zariadenia sú dôležitou súčasťou zdra-
vého rozvoja osobnosti dieťaťa. Aj tou-
to športovo-náučnou aktivitou pedago-
gickí zamestnanci a deti dokázali, že 
materská škola, to nie je len „hranie sa“ 
ale aj cieľavedomá a systematická vý-
chova a vzdelávanie.

Za príjemnú atmosféru ďakujeme 
najmä našim  skvelým deťom, ktoré 
svojou prirodzenosťou urobili tento 
deň krásnym a v neposlednom rade aj 
celému kolektívu MŠ, ktorí sa zúčastňo-
val na prípravách.

Materská škola

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Sloven-
sku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená          
v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zaklada-
teľkou bola grófka Mária Terézia Brunšviková. Česť a vďaka patrí tejto 
grófke za to, že vystihla špecifi kum didaktiky materskej školy už v jej po-
čiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas 
trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“  

VRBOVČAN MAŤKO UKONČIL PRVÚ MOTOKROSOVÚ SEZÓNU ÚSPEŠNE 
S Maťkom Masárom sme začali tréno-

vať v septembri 2020, v júni 2021 sme 
už išli na prvé preteky a posledné boli 
na konci októbra. Cez týždeň tréningy a cez 
víkendy sme zbierali body na pretekoch na 
Slovensku a v Česku, kde Maťko vybojoval 
pekné umiestnenia.
Celkové výsledky:

Medzinárodné majstrovstvá SR – 3. miesto
Slovenský pohár – 3. miesto
Chalupa Donoval cup – 1. miesto
Meteorit cup – 3. miesto
V prvom rade sa chceme poďakovať 

trénerovi Tomášovi Bučencovi, Motoško-
la Racing 99, s ktorým Maťko trénuje od 
samého začiatku, taktiež maminke Lucii 
a všetkým, ktorí Maťka podporujú a fan-
dia mu. Cez zimu budeme ďalej trénovať 
a pripravovať sa na novú sezónu 2022.

ONYX suspension, Foxracing.sk
KTM Bratislava

Na nášho mladého spoluobčana sme 
hrdí a želáme mu veľa vytrvalosti, aby 
svoje úspechy ešte rozmnožoval.
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TALENTOVANÍ ŽIACI ANGLICKÝCH A RUSKÝCH GYMNÁZIÍ
SA OPÄŤ STRETLI VO VRBOVOM

Boli sme veľmi radi, že naše pozvanie 
prijali anglicko-ruské bilingválne gymná-
ziá z Hlohovca, Banskej Štiavnice, Rajca 
a gymnázium z Dunajskej Stredy.

Zadanie pre anglické triedy v tomto 
ročníku bolo dramatické spracovanie 
„Anny zo Zeleného domu“ na motívy 
knihy spisovateľky L. M. Montgomery-
ovej. Úlohou ruských tried bolo vybrať         
a dramaticky spracovať niektoré z diel 
Antona Pavloviča Čechova.  

Žiaci prihlásených škôl preukázali ob-
rovský talent, nakoľko pri niektorých mi-
nimalistických scénach dokázali v krát-
kom čase strhnúť pozornosť úplne na 
seba. Rovnako to vnímali aj členky našej 
odbornej komisie, ktoré vysoko ohod-
notili nielen jazykovú úroveň vystupujú-
cich, ale aj ich dramatický prejav.

V závere festivalu členovia odbornej ko-
misie v zložení: dott. Mgr. Ema Maggiová 
– primátorka mesta Vrbové, Ing. Jarmila 
Sňahničanová – zástupkyňa Štátnej ja-
zykovej školy v Trenčíne a zástupkyňa ka-

tedry rusistiky UCM Trnava Mgr. Olesja 
Medukha, PhD. vyhlásili tri najlepšie
tímy nasledovne:
1. miesto získal tím Gymnázia J. B. 

Magina Vrbové, sekcia ruského ja-
zyka za vynikajúce stvárnenie Če-
chovovej drámy „Izba č. 6“,

2. miesto obsadil tím Gymnázia A. 
Kmeťa z Banskej Štiavnice, sekcia 
anglického jazyka,

3. miesto patrí tímu Gymnázia J. B. 
Magina Vrbové, sekcia anglického 
jazyka.

BOLI STE PERFEKTNÍ
Primátorka mesta dott. Mgr. Ema 

Maggiová pozorne sledovala výkony 
gymnazistov a vyjadrila sa k nim: „Boli 
ste perfektní všetci! Jazykovo pripravení, 
vynikla zosobnenosť postáv. Lucy Maud 
Montgemery je výborná spisovateľka.                
V knihe Anna zo zeleného domu vytvorila 
jednu z najobľúbenejších dievčenských po-
stáv v literatúre – Annu Shirleyovú známu 

ako Annu zo Zeleného domu. Dokonale opi-
suje postavy a vám sa podarilo tieto postavy 
vystihnúť. Hlavne postavu Anny, ktorú  každá 
škola predstavila – zosobnila na jednotku!

Na margo diela Antona Pavloviča Če-
chova. Napriek tomu, že Čechov svoje hry 
písal ako komédie, v povedomí verejnosti 
zostáva skôr ako autor melancholických 
hier. Dielo Izba č. 6 je  obrazom celého 
Ruska v tom období, v ktorom vládne ne-
spravodlivosť a rozkrádanie. V tejto novele 
je inteligencia odsúdená na zánik a moc          
v štáte je prenechaná hlúpej, nenásytnej, 
egoistickej a ľahostajnej šľachte, ktorá vidí 
zmysel života iba v slastiach z nahonobe-
ného majetku. Pozrite sa sem, dívajte sa, 
aký zlý a nudný život vediete! Najdôležitej-
šie je, aby to ľudia pochopili. Keď to pocho-
pia, budú musieť začať iný, lepší život.“

Na záver ďakujeme všetkým žiakom 
prihlásených tímov, ich učiteľom, že na-
priek mnohým obmedzujúcim opatre-
niam Úradu verejného zdravotníctva, 
ktoré sprevádzali toto podujatie, prišli           
a pracovali na rozvíjaní talentu svojich 
žiakov!!!

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom organizovalo už tretí 
ročník dramatického festivalu v anglickom aj ruskom jazyku v kultúrnom 
dome vo Vrbovom. Podujatie sa realizovalo s fi nančnou podporou Trnav-
ského samosprávneho kraja a za pomoci mesta Vrbové.   
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SLOVENSKÁ TELEVÍZIA 
K JUBILEU

K 275. výročiu narodenia Mórica Be-
ňovského Slovenská televízia uvádza 
po vyše štyridsiatich piatich rokoch 
13-dielnu verziu seriálovej klasiky a po 
prvýkrát vo vysokom rozlíšení a s digi-
tálnou retušou. Prvý diel historického 
dobrodružného seriálu Vivat Beňov-
ský! pod názvom Anna Lentulayová od-
vysielala Dvojka v sobotu 20. novembra   
o 20.35 hod. Ďalšie časti sú naplánované 
na sobotu 27. novembra (20.10 hod.)           
a sobotu 4. decembra (20.40 hod.). Film 
je nevhodný pre deti do 12 rokov. Ob-
sahuje skryté titulky HD.

Obsah prvej časti 13-dielneho histo-
rického dobrodružného seriálu o život-
nej púti Mórica Beňovského. Mladý hu-
sársky poručík Móric Beňovský opustí 
bez vedomia svojich veliteľov Viedeň               
a náhli sa domov do Vrbového, aby ob-
hájil svoje práva pred chamtivými 
švagrami, ktorí sa svojvoľne zmocnili 
jeho majetku. Dúfal v podporu šľachti-
cov, ale nájde ju len u mladej zemian-
skej devy Anny Lentulayovej, ktorá za-
horí k nemu láskou a chce s ním napriek 
tomu, že je zasnúbená s Móricovým 
priateľom Tomášom Omachelom, odísť 
z prostredia, ktoré ju zadúša. Móric od-
mieta a Anna si v zúfalstve vezme život. 
Hlas zvona, ktorý oznamuje jej  smrť, 
pomýli Beňovského spoločníkov – bolo 
to dohovorené znamenie k útoku na 
jeho rodnú kúriu – a tí začnú predčasne 
útočiť.

-rb-

Dokončenie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 135/X/2021
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-

jektu ,,Modernizácia technologického parku DHZ 
Vrbové“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO3-
-SC313-2017-31;

2. zabezpečenie fi nančných prostriedkov na spolufi -
nancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %              
z celkových oprávnených výdavkov projektu;

3. zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávne-
ných výdavkov z vlastného rozpočtu.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 136/X/2021
MsZ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie 

projektu ,,Modernizácia Mestskej knižnice vo 
Vrbovom“, realizovaného v rámci výzvy IROP-
-PO7-SC77-2021-75;

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
2. zabezpečenie fi nančných prostriedkov na spolufi -

nancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %  
z celkových oprávnených výdavkov projektu;

3. zabezpečenie fi nancovania prípadných neo-
právnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 137/X/2021
MsZ schvaľuje Predloženie ŽoNFP za účelom reali-

zácie projektu „Pavilón Materskej školy vo Vrbovom“ 
realizovaného v rámci výzvy Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre 
IROP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého cie-
le sú v súlade s platným územným plánom mesta Vr-
bové a platným programom rozvoja mesta Vrbové;
1. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci;
2. zabezpečenie fi nančných prostriedkov na spolufi -

nancovanie realizovaného projektu vo výške min. 

111 672 € zodpovedajúcej rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie fi nancovania prípadných neopráv-
nených výdavkov z rozpočtu mesta.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 138/X/2021
MsZ schvaľuje uhradiť formou čiastočnej úhrady 

fi nančných prostriedkov vynaložených mestom Pieš-
ťany na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevu-
jú záujmové centrum v Piešťanoch vo výške 56 € 
mesačne.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 139/X/2021
MsZ schvaľuje Projekt „Nízkouhlíková stratégia 

mesta Vrbové“.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania (krátené)

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 
Dňa 8. decembra v čase od 9.00 hod. do 12.45 hod. budú bez elektriny nasle-

dovné ulice:
1. mája č. 2/VE; 8. marca č. 1, 2; Bernolákova č. 1, 3/D1, 3/D2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23; Šteruská cesta č. 2, 4; Cintorínska č. 1; P. Jantauscha č. 1, 3, 6, 7, 8, 
10, 15, 17; Mieru č. 1, 2; P. Jantauscha 1/VS; Šteruská cesta 6/OP; P. Jantauscha 10 
/BL; Mieru 2/BL. 

Dňa 9. decembra v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. nasledovné ulice: Bočná 
č. 2/D1, 2/D2, 4, 6, 6/VE, 8, 10/D1, 10/D2, 12, 16/ZA, 18; Športová č. 3011/3, 3013/2; 
M. R. Štefánika č. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 87, 89, 90/D1, 90/D3, 91/VE, 93, 95, 95/VE, 99, 125; M. R. Štefánika  
č. 84/VS.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny (naplánovaný 
termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk. 

V prípade nejasností kontaktujte:
Viera Žabková, tel.: 33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk

PAMIATKU VETERÁNOV
si Vrbovčania pripomenuli aj tento 
rok. 11. novembra o 11.11 hod. primá-
torka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová 
spolu s členmi MO Jednoty dôchodcov 
Slovenska položili veniec k pamätníku 
padlých na Námestí sv. Cyrila a Meto-
da.

-rb-



strana 722-23/2021

AUTOR KNIHY „100 ROKOV ZHJ NA SLOVENSKU“
NAVŠTÍVIL VRBOVÉ

Mesto Vrbové ho zaujalo nielen svo-
jou históriou, ale hlavným dôvodom 
bolo stretnutie sa s vrbovskými hasič-
mi, ktorí mu pri príležitosti 140. výročia 
založenia DHZ venovali knižnú publiká-
ciu „Zrod a vývoj vrbovských hasičov“. 

Vzácneho hosťa sa ujal podpredseda 
DHZ Mgr. Silvester Boškovič a po pre-
hliadke historickej časti mesta a priesto-
rov, kde je uskladnená hasičská techni-
ka, a rozostavanej budúcej hasičskej 
zbrojnice ich kroky viedli do priestorov 
Kúrie M. Beňovského, kde veľmi ochot-
ne hostí prijal pracovník mesta. Pros-
tredníctvom odborného výkladu o his-
tórii mesta a významných rodákoch ich 
oboznámil s jednotlivými časťami ex-
pozície. Prehliadka kúrie bola zakonče-
ná návštevou priestorov, kde majú vr-
bovskí hasiči dočasne uložené víťazné 
ocenenia získané v hasičskom športe.

Ako poďakovanie Mgr. Stanislav Van-
čo venoval na pamiatku Mgr. Silvestro-
vi Boškovičovi a pracovníkovi mesta 
jeho unikátne autorské dielo „100 ro-
kov ZHJ na Slovensku a DPO SR 1922           
– 2022“, ktorá bude dostupná v predaji 
na budúci rok.

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ

Naše mesto navštívil dňa 28. októbra v hasičských kruhoch veľmi známy 
a uznávaný historik, spisovateľ, publicista, autor hasičskej odbornej litera-
túry a redaktor časopisu Požiarnik Mgr. Stanislav Vančo. 

RADY HASIČOV PRE ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE
Vážení občania! 
Zimné vykurovacie obdobie je často 

sprevádzané aj nebezpečenstvom vzniku 
požiarov. Zdrojom sú samotné vykurova-
cie systémy ako aj ich nesprávna obsluha, 
o čom nás každoročne presviedča i štatisti-
ka požiarov.

Aby sme eliminovali tieto nežiaduce javy, 
chceme vás informovať o tom, ako im pre-
dísť. Najčastejšie zisťované nedostatky sú 
zlý technický stav komínov, nesprávna ob-
sluha a inštalácia vykurovacích telies, ne-
dovolená manipulácia s otvoreným oh- 
ňom a horľavými kvapalinami, ponechanie 
detí bez dozoru, odkladanie žeravého po-
pola na nebezpečných miestach a do hor-
ľavých nádob a pod. V poslednom čase, žiaľ, 
sme registrovali i úmyselné podpaľačstvo.

Ponúkame vám niekoľko rád ako predísť 
nežiaducej udalosti:
• neprekurujte vykurovacie telesá, neskla-

dujte a nesušte v ich blízkosti horľavé 
látky a neponechávajte ich bez dozoru,

• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé 
kvapaliny, najmä benzín, petrolej či de-
naturovaný  lieh,

• inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy 
odborníkom pri plnom rešpektovaní po-
kynov od výrobcu,

• dbajte na to, aby vykurovacie telesá                 
– sporáky, pece boli umiestnené na ne-
horľavej podložke predpisom určených 
rozmerov a odborne zaústené do komí-
nových prieduchov,

• popol z vykurovacích telies vysýpajte 
vždy do nehorľavých uzavretých nádob,

• v zimnom období vytvárajú požiarne ne-
bezpečenstvo aj primitívne zhotovené 
udiarne z dreva, preto venujte údeniu 
patričnú pozornosť, aby vašu prácu ne-
zničil požiar,

• dbajte na to, aby neboli ponechané bez 
dozoru v prevádzke také spotrebiče, kto-
rých technický stav a vyhotovenie si vyža-
duje stálu pozornosť, napr. tepelné spot-
rebiče bez automatickej regulácie,

• dodržujte predpisom stanovené zásady 
pre skladovanie horľavých kvapalín, ply-
nov v tlakových nádobách, tuhých palív          
a iných materiálov.
Len zodpovedným prístupom predídete 

možnému vzniku požiarov vo vašich do-
moch. Dobrovoľní hasiči sú pripravení vám 
odborne poradiť v otázkach, ktoré vám ro-
bia problémy. Využite túto možnosť, aby 
ste vy a celá vaša rodina prežili zimné 
obdobie spokojne a bez obáv z požiaru.

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ

Darina KOŠINÁROVÁ
sr. Bohumíra Jana DUNČÍKOVÁ
Mgr. Lívia HOŠNOVÁ
Jarmila VYSKOČILOVÁ
Libuša KUČEROVÁ
sr. Goreta Vlasta JEŽOVÍTOVÁ
Alena ŠEBOVÁ

Mária ŠLAUKOVÁ
Ján ZÁVODNÝ
Ing. Anna SLIMÁKOVÁ
Vladimír MISÁNYI
Jana DREVENÁKOVÁ

Helena NIGOŠOVÁ
Ján MOZOLA
Ľudmila NEMCOVÁ
Oto KLČO
Jana MIKLOŠKOVÁ
Slavomír ŠKODÁČEK
Rudolf SASÁK
Viera SASÁKOVÁ
Mária MEGOVÁ

Lucia ŠINTÁLOVÁ
sr. Beáta Eva ČIČMANOVÁ
Magdaléna SABOVÁ

Pavel JUST
Milan BIELKA

Judita MIŠECHOVÁ
Helena VALOVIČOVÁ
Ladislav NIZNER

Valéria KULOŠTIAKOVÁ
Mária KMENTOVÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

OBCHODNÁ VEREJNÁ 
SÚŤAŽ Č. 4/2021

Mesto Vrbové v zmysle Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 132/X/2021, č. 133/X/2021 a č. 134/X/2021 
zo dňa 27. 10. 2021 a v zmysle čl. 5, ods. 1 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a noviel, a ďalej podľa § 720 
Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších zmien týmto

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2021

na nájom hlavných a vedľajších 
nebytových priestorov

v celkovej výmere 919,60 m2

v Dome kultúry Vrbové na Ul. SNP 292/2, Vr-
bové a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho 
súťažného návrhu k uzavretiu zmluvy o nájme.

Predkladanie súťažných návrhov do 14. de-
cembra 2021, do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 4/2021 (súťaž-
né podklady) sú zverejnené na webovej strán-
ke mesta www.vrbove.sk a vyvesené v úradnej 
tabuli mesta Vrbové.

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta



V singloch Gabriela Viňanská vyhrala 
základnú skupinu. V semifi nále však 
prehrala s Češkou 2:1, a tak ju čakal zá-
pas o 3. miesto v ktorom zvíťazila 2:1 
nad Švajčiarkou.

V dvojiciach bola naša zostava:  Mo-
nika Beňušová, Gabriela Viňanská, Len-
ka Žažová, Mirka Perunová. Dievčatá             
v základnej skupine dva zápasy vyhrali 
s Irakom a Španielskom a dva zápasy 
prehrali s Českom a Švajčiarskom, čo 
znamenalo postup do štvrťfi nále v kto-
rom nestačili na Rumunky a prehrali 
2:0. V zápase o konečné 5. miesto naše 
reprezentantky zdolali výber Dánska 
2:0.

V trojiciach bola naša zostava rovna-
ká ako v dvojiciach: Monika Beňušová, 

Gabriela Viňanská, Lenka Žažová, Mir-
ka Perunová. Dievčatá postúpili zo zá-
kladnej skupiny po víťazstve  2:0 nad 
Španielskom a dvomi prehrami 2:0            
s Českom a Poľskom z tretej priečky 
do štvrťfi nále. V štvrťfi nálovom zápase 
zdolali Irak 2:1 a tešili sa z postupu           
do semifi nále. V semifi nálovom zápa-
se narazili na favoritky šampionátu 
Češky, ktorým podľahli 2:0. Zápas o tre-
tie miesto nezačal dobre, keď sme              
s Poľskom prehrali prvý set. Zápas 
sme však otočili a druhý aj tretí set 
Slovenkám vyšiel  a vybojovali  bron-
zovú medailu.

Slovenské družstvo si zo Španielska 
priviezlo dve bronzové medaily, čo by 
pred šampionátom  tipoval asi málokto,

keďže reprezentácia žien prešla veľ-
kou obmenou hráčskeho kádra, tréne-
ra aj realizačného tímu. Ako nám pre-
zradil tréner reprezentácie Ján Dusko: 
„Cieľom bolo predviesť čo najlepšiu hru 
novovytvoreného tímu, čo sa nám určite 
podarilo nad očakávania. Obrovský 
úspech v podobe dvoch bronzových me-
dailí je niečo o čom som len v kútiku 
duše sníval.“ 

Hráčka nohejbalového klubu Vrbové  
Monika Beňušová neskrývala obrov-
skú radosť z bronzovej medaile. Moni-
ka má obrovský nohejbalový talent, 
ktorý naplno predviedla na majstrov-
stvách sveta. Zúročila tak  dva roky 
kvalitnej tréningovej  prípravy, ktorú 
pravidelne absolvuje so svojimi roves-
níkmi v telocvični 2. Základnej školy  
vo Vrbovom.  

Reprezentácii žien Slovenska chce-
me touto cestou zablahoželať  k ob-
rovskému úspechu a zaželať ešte veľa 
podobných úspechov. 

NK Vrbové 

V španielskom meste Burriana sa konali v dňoch 8. – 10. októbra Maj-
strovstvá sveta žien v nohejbale pod záštitou medzinárodnej nohejbalovej 
organizácie UNIF. Na svoje prvé vrcholné podujatie cestovala aj vrbovská 
nohejbalistka, iba pätnásťročná Monika Beňušová, ktorá sa po výborných 
výsledkoch na sústredení reprezentácie dostala do nominácie trénera 
Duska. Podujatia sa zúčastnilo dovedna desať krajín z troch kontinentov. 
Naše dievčatá nastúpili vo všetkých troch disciplínach. 

Reprezentantka Slovenska v nohejbale Monika Beňušová.

MLADÁ VRBOVČANKA BRONZOVÁ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA
V NOHEJBALE ŽIEN
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