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Vážení spoluobčania, milí Vrbovčania, dámy a páni, milá mládež!

Ešte pár dní a rozlúčime  sa s rokom 2021, a privítame nový s vierou, že 
bude pre nás všetkých omnoho radostnejší.

Prežívame ťažké a neobvyklé obdobie, ktoré je pre každého z nás             
mimoriadne namáhavé. Pandémia je skúškou našich čias. Poučila nás, 
aké je ľahké sa rozdrobiť. Všetci sme v rovnakej situácii, a nestačí mys-
lieť len na seba. Túto situáciu prijmime ako „výzvu prehodnotiť náš ži-
votný štýl“. Uvedomme si, že sa navzájom potrebujeme!

O našom meste sa hovorí, že sa nachádza v „strede vesmíru“ a o našej 
vlasti, že je srdcom Európy. Dejiny  nás doslova  vyzývajú, aby sme sa 
stali aj my, každý na svojom mieste, poslami pokoja a radosti.

A to si vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to             
odvahu, elán a tvorivosť, silu a lásku k blížnemu.

Budeme pokračovať v ďalšom zveľaďovaní mesta!
Prajem všetkým požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2022!

Vaša
Ema Maggiová,

primátorka mesta
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 8. decembra 2021.

Uznesenie MsZ č. 140/XII/2021
MsZ berie na vedomie Výročnú správu a konsolido-

vanú výročnú správu mesta Vrbové za rok 2020 a sprá-
vu nezávislého audítora o overení konsolidovanej úč-
tovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020.

prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 141/XII/2021
MsZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 

(RO č. 5/2021).

Uznesenie MsZ č. 142/XII/2021
MsZ vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 6 (RO č. 6/2021).

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie MsZ č. 143/XII/2021
MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie upravujúce 

rozpočet podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania 
výdavkov k 31. 12. 2021 podľa jednotlivých položiek               
a podpoložiek ekonomickej klasifi kácie, položiek funkč-
nej klasifi kácie pri súčasnom členení na jednotlivé 
programy, podprogramy a prvky programového roz-
počtu pri dodržaní bilancie jednotlivých kódov zdrojov. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 144/XII/2021
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolór-

ky mesta k Návrhu programového rozpočtu mesta Vr-
bové na roky 2022 – 2024.

Uznesenie MsZ č. 145/XII/2021
MsZ schvaľuje Programový rozpočet mesta Vrbové 

na rok 2022 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy                      
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov podľa priloženého návrhu.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 146/XII/2021
MsZ berie na vedomie programový rozpočet mesta 

Vrbové na roky 2023 – 2024 v zmysle ustanovení zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov         
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

Uznesenie MsZ č. 147/XII/2021
MsZ schvaľuje VZN č. 4/2021 o nakladaní s nájomný-

mi bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej 
ulici a na Šteruskej ceste – Košiar v meste Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 148/XII/2021
MsZ schvaľuje VZN č. 5/2021 o nakladaní s nájomný-

mi bytmi pre občanov v bytovom dome na Ulici J. Zig-
mundíka č. 295/4, Sídlisko 9. mája č. 322/25, na Námes-

Rozpočet schválený 
2021

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 6 Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 646 594,90 5 947 273,50 26 395,15 5 973 668,65

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

Finančné operácie príjmové 170 822,10 276 814,68 276 814,68

Školstvo 196 217,00 202 014,78 - 16 330,68 185 684,10

PRÍJMY SPOLU 6 043 634,00 6 531 102,96 10 064,47 6 541 167,43

Rozpočet schválený 
2021

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 6 Rozpočet po zmenách

Bežné výdavky 3 045 639,40 3 203 307,76 3 203 307,76

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

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

Školstvo 2 664 994,60 2 784 571,38 10 064,47 2 794 635,85

VÝDAVKY SPOLU 6 043 634,00 6 531 102,96 10 064,47 6 541 167,43
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11, prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Martin Kubík, Vrbové.
Mesto Vrbové zamieňa tento pozemok vo výme-

re 37 m2 za pozemky:
– pozemok parc. reg. „C“ č. 2849, kde predmetom 
zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 2849/2 o 
výmere 114 m2, druh pozemku záhrada, podiel 1/1, 
ktorý je zapísaný na LV č. 196 na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve: 
Martin Kubík, Vrbové, spôsobom hodným osobitné-
ho 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 plánu 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 výme-
re 14 m2, kde predmetom zámeny je novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 2846/3 o výmere 14 m2, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria, podiel 1/1, ktorý je za-
písaný na LV č. 196 na Okresnom úrade, katastrálnom 
odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve: Martin Ku-
bík, Vrbové spôsobom hodným osobitného zreteľa 
– spolu zamieňaná výmera vo veľkosti 128,00 m2, do 
výlučného vlastníctva mesta Vrbové (...) a mesto je 
ochotné zameniť citované parcely s povinnosťou 
mesta Vrbové ďalšej úhrady vo výške 455,00 €, t. j. 
rozdielu výmery vo výške 5€/m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (...).

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 151/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti:

– parcela registra „C“ č. 331/17 – zastavané plochy             
a nádvoria o výmere 12 m2, ktorá je vo výlučnom vlast-
níctve Mariana Antolíka, Partizánske 1; t. j. podiel 1/1             
v celosti za sumu vo výške vo výške 60,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 152/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti:

tí sv. Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými 
bytmi v meste Vrbové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 149/XII/2021
MsZ schvaľuje plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2022.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 150/XII/2021
MsZ schvaľuje zámenu pozemku parc. reg. „C“ č. 

2852/1, kde predmetom zámeny je novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 2852/5 o výmere 37 m2, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1, ktorý je za-
písaný na LV č. 1900 na Okresnom úrade, katastrálnom 
odbore Piešťany, vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbo-
vé, spôsobom hodným osobitného zreteľa, kde (...) 
MsZ schvaľuje spôsob prevodu – zámeny vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do výlučného vlastníctva: 

Uznesenie MsZ č. 153/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti zapísa-

nej na LV č. 2144:
– parcela registra „E“ č. 2724, kde predmetom 

kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/23, 
diel č. 1 o výmere 65 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, 
podiel ½, Poľnohospodárske družstvo Vrbové, IČO 314 
33 855, so sídlom Družstevná ul. č. 642/6, v zastúpení 
Ing. David Vavrík, predseda PD, kde spolumajiteľ od-
predáva svoj podiel na parcele za sumu vo výške 5 €/m2, 
t. j. za celkovú sumu 162,50 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 154/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti zapí-

sanej na LV č. 2144:
– parcela registra „E“ č. 2724, kde predmetom 

kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/23, 
diel č. 1 o výmere 65 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spoluvlast-
níctve, podiel ½, Zita Zimmermannová, kde spolu-
majiteľka odpredáva svoj podiel na parcele za sumu            
vo výške 5 €/m2, t. j. za celkovú sumu 162,50 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 155/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľnosti zapísa-

nej na LV č. 3147: parcela registra „E“ č.2725, kde 
predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 
12668/24, diel č. 3 o výmere 14 m2, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria, ktorá je v podielovom spo-
luvlastníctve, podiel ½, Zita Zimmermannová, kde spo-
lumajiteľka odpredáva svoj podiel na parcele za sumu 
vo výške 5€/m2, t. j. za celkovú sumu 35,00 €;

a ďalej odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
3147: parcela registra „E“ č. 2726, kde predmetom kúpy je

Pokračovanie na strane 5.

a. parcela registra „E“ č. 1216 – orná pôda, kde pred-
metom kúpnej zmluvy je novovytvorená nehnu-
teľnosť parcela registra „C“ č. 330/2, diel č. 1 330/2,  
ostatná plocha o výmere 29 m2, ktorá je vo výluč-
nom vlastníctve Mariana Antolíka, Partizánske 1; t. j. 
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 145,00 €;

b. parcela registra „E“ č. 1217 – trvalý trávny porast, kde 
predmetom kúpnej zmluvy je novovytvorená 
nehnuteľnosť parcela registra „C“ č. 330/2, diel č. 2             
– ostatná plocha o výmere 5 m2, ktorá je vo výluč-
nom vlastníctve Mariana Antolíka, Partizánske 1; t. j. 
podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 25,00 €;

Spolu kupovaná výmera pozemku parc. reg. „C“ č. 
330/2, diel č. 1 a pozemku parc. reg. „C“ č. 330/2, 
diel č. 2 – spolu nová parcela reg. „C“ č. 330/2              
o veľkosti 34,00 m2,
t. j. podiel 1/1 v celosti za sumu vo výške 170,00 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0 
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Dňa 12. decembra uplynulo deväť rokov od smrti  

Márie KLČOVEJ,  
rodenej Sigetovej

 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Manžel s deťmi a rodinami.  

Zádušná sv. omša bola slúžená v Kostole sv. Gorazda  
13. decembra (pondelok) o 18.30 hod. -N-

†

Nezomreli.
Spia, majú len sen. Je krásny,
sníva sa im o tých, ktorých milovali
a ktorí milujú ich.

V týchto dňoch uplynuli štyri roky od smrti našich drahých rodičov a starých 
rodičov.

     Ing. Michal BRAŠKO a  Vilma BRAŠKOVÁ
z Vrbového

Maminka, ocko, myslíme na Vás každý deň.
Kto ste ich poznali, venujte im tiež tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou dcéra a synovia s rodinami. P-No P1 2051/21

†

Pavol HALAMA
Jana BIELIKOVÁ

Beáta REŠKOVÁ
Katarína MEGOVÁ
Ing. Peter ŠČURKA
Eva MIHÁLIKOVÁ

sr. Mgr. Tabita Júlia Tehlárová
Marta KOŠŤÁLOVÁ
Viera ŠTEFKOVÁ
Antónia TREBATICKÁ
Zuzana JUNGMANOVÁ
Ladislav KOCHAN
PhMr. Emília BENKOVÁ
Tibor MACHEL

Ľubomír POLLÁK
Tomáš JOBB

Roman MOCKO
Anna BOBEKOVÁ
Margita KUNIKOVÁ
Terézia LÁNYIOVÁ
Jaroslav ZELENAY
Helena PETERKOVÁ

Alžbeta ZÁVODNÁ
Františka GONDÁLOVÁ
Irena SABOVÁ
Melánia ZIMOVÁ
Štefánia SVETLÍKOVÁ
Viktor KMENT

Anna ČERNÁ

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

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

19. decembra uplynie 5 rokov od smrti

Štefana KRÁĽA

Manželka, deti, vnúčatá a celá rodina

P-No 1818/21F 

†

Dúfam, že si už v nebi a pozeráš sa na nás z hora,
odkazujeme Ti zdola.
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore, určite sa raz stretneme.

Dňa 30. decembra uplynie 11. výročie odkedy nás opustila naša drahá mama, 
babička a prababička

Amália ŠVAROVÁ

S láskou spomínajú dcéra Alena a syn Miroslav s rodinami
P/P2-No 1447/21 

Dni utekajú, roky pribúdajú
ale spomienky na Teba
v našich srdciach stále ostávajú.

Dňa 19. decembra uplynie 12 rokov, čo nás opustil 
otec, dedko

Ján SVITOK, st.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Anka a nevesta Ale-
na s rodinami. P/P2-No 1447/21 

Hotové tartaletky,
posypy/ozdoby, čokolády…
Mandľová múka. Hélium.
Jedlá tlač na POČKANIE.

SORTIMENT NA ZABÍJAČKU.

Odosielame balíky s rýchlym 
doručením, SR + iné štáty.

Do 23. 12. otvorené do 18.00 hod. 
Bežná otváracia doba 8.00 - 16.00, 
sobota 8.00 - 12.00
Gen. M. R. Štefánika 206/7 
Vrbové

P-No P1 1986/21

Použitá fotografi a je ilustračná.

†

†
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BLAHOŽELANIE VIERE A RUDOLFOVI SASÁKOVCOM

„Len to najkrajšie, čo život Vám môže dať,
chceme Vám pri Vašom 70-ročnom jubileu priať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.“

Ku krásnemu výročiu želajú všetko najlepšie syn Marian, dcéry Sylvia a Renáta so svojimi partnermi, k blahoželaniu sa 
pripájajú vnukovia Matúš, Patrik, Matej a vnučka Simonka a za všetkých najväčší bozk posiela pravnúčik Rudko.

P-No P1 1835/21F

KU KRÁSNEMU JUBILEU

Začala by som v krátkosti niečo o sebe. 
Narodila som sa v Košiciach a na Západ-
né Slovensko som  prišla za manželom 
spolu s dvoma synmi približne pred de-
siatimi rokmi. Nové bývanie sme si na-
šli v obci Ducové. Na začiatku našej no-
vej životnej etapy to vôbec nebolo 
ľahké, keďže sme si museli zvyknúť nie-
len na vidiecky životný štýl, ale aj na 
nové pracovné prostredie, u synov to 
boli noví spolužiaci a u mňa noví kole-
govia. Dôvodov, prečo sme to zvládli je 
niekoľko. V prvom rade je to skutoč-
nosť, že manžel pre nás vybral a pripra-
vil bývanie v  krásnom prostredí a ďalej 
je to fakt, že v minulosti sme s rodinou 

často pracovne pôsobili v zahraničí, tak-
že deti boli od malička naučené sa adap-
tovať na nové prostredie. 

V čase, keď sme sa postupne udo-
mácňovali, som si začala hľadať za-
mestnanie, ktoré by bolo príbuzné 
tomu, čo som vykonávala. V Košiciach 
som dvanásť rokov pracovala ako uči-
teľka anglického jazyka na španiel-
skom bilingválnom gymnáziu. Takže 
logicky som hľadala bilingválne gym-
názium v okrese Piešťany a logicky 
som narazila na Gymnázium J. B. Ma-
gina vo Vrbovom, ktoré bolo v tom 
čase jediným anglickým bilingválnym 
gymnáziom v tomto okrese. Samozrej-

me nová škola  bola úplne iná, nielen 
svojim rozmerom, ale aj atmosférou, 
ktorá vládla medzi učiteľmi a ich žiak-
mi. Po vyše roku môjho pôsobenia na 
škole, prišla ponuka zo štátnej škol-
skej inšpekcie, a tak som na určité ob-
dobie školu a Vrbové opustila. Avšak 
priamy kontakt so žiakmi a učiteľmi mi 
veľmi chýbal, a tak, keď som sa dozve-
dela o výberom konaní na pozíciu ria-
diteľky školy, vôbec som neváhala              
a rozhodla som sa ísť do toho. Poznala 
som prostredie školy a  bola som pre-
svedčená, že kolektív ľudí, ktorí tam 
pracuje, sa nebude báť ísť do nových 
vízií, ktoré som mala v pláne realizo-
vať.  V pozícii riaditeľky školy som už 
piaty rok, a napriek neľahkým začiat-
kom, neľutujem svoje rozhodnutie. 

Teší ma každý malý či väčší úspech 
mojich kolegov a našich žiakov, ktorí 
sa snažia šíriť dobré meno nielen na-
šej školy, ale aj mesta Vrbové. Veľmi 
mi na tom záleží, nakoľko našu školu 
aj toto mesto mám veľmi rada. Vyho-
vuje mi, že tu nevládne taká anonymi-
ta ako vo veľkých mestách. Vždy, keď 
sme ako škola potrebovali pomoc, či 
už zo strany primátorky, zástupcov 
alebo občanov mesta Vrbové, buď 
sme ju dostali alebo nám poradili, na 
koho sa obrátiť. Toto vo veľkých mes-
tách nezažijete. Ak by táto spolupráca 
nefungovala, nemohli by sme zorgani-
zovať toľko úspešných kultúrno-spolo-
čenských aktivít. Práve tie posúvajú 
našich žiakov a toto mesto ďalej za 
hranice okresu či  kraja. Gymnázium J. 
B. Magina aj mesto Vrbové  majú ob-
rovský potenciál sa nielen udržať v sil-
nej konkurencii ostatných organizácií, 
ale byť aj úspešnejším, pretože máme 
okolo seba ľudí, ktorým na tom veľmi 
záleží! 

Všetkým čitateľom prajem zo srdca, 
aby dokázali počas vianočných sviat-
kov spomaliť a vychutnať si chvíle so 
svojimi  najbližšími. V mnohých slo-
venských rodinách budú bohužiaľ po-
strádať niektorých príbuzných, a preto 
sa naozaj tešme z každej príležitosti, 
že môžeme byť spolu.

Krásne a pokojné Vianoce !

V týchto dňoch oslávila okrúhle životné jubileum riaditeľa Gymnázia 
Jána Baltazára Magina vo Vrbovom Mgr. Henrieta Gromanová. To bol aj 
dôvod, prečo ju vyhľadala primátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová.            
K vinšom a želaniu všetkého najlepšieho pridala aj mestské ocenenie                
– Pamätnú medailu mesta Vrbové a grafi ku Mórica Beňovského od akad. 
maliara Igora Piačku. Zároveň sme jubilantku požiadali, aby sa predstavi-
la našim čitateľom.
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Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 155/XII/2021
novovytvorená parcela reg. „C“ č. 12668/24, diel č. 5             
o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, podiel 
½, Zita Zimmermannová, kde spolumajiteľka odpredá-
va svoj podiel na parcele za sumu vo výške 5€/m2, t. j. za 
celkovú sumu 57,50 €.
Spolu kupovaná výmera pozemku parc. reg. „C“ č. 
12688/24, diel č. 3 a pozemku parc. reg. „C“ č. 12668/24, 
diel č. 5 – je nová parcela reg. „C“ č. 12688/24 o veľkos-
ti 37,00 m2, podiel ½.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 156/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľnosti za-

písanej na LV č. 4286: pozemok parcela registra „C“ č. 
2746/22 o výmere 62 m², druh pozemku – zastavaná 
plocha a nádvoria, príslušné podiely v celosti, ktoré sú  
v podielovom spoluvlastníctve: Zora Petráková, Brati-
slava 2, podiel 2/18 (t. j. 6,88 m2) za cenu 5,00 €/m2;  
Monika Bašnáková, Bratislava 2, podiel 1/9 (t. j. 6,88 m2) 
za cenu 5,00 €/m2; Alica Bašnáková, Bratislava 4                   
– Karlova Ves, podiel 2/18 (t. j. 6,88 m2) za cenu 5,00 €/m2. 
V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto odkúpi po-
zemok za cenu 5,00 €/m2, čo pri výmere parcely a jed-
notlivých podielov spoluvlastníčok predstavuje celkovú 
sumu vo výške 103,20 €. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 157/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľnosti za-

písanej na LV č. 4286: pozemok parcela registra „E“ č. 
307 o výmere 255 m², druh pozemku – zastavaná plo-
cha a nádvoria, príslušné podiely v celosti, ktoré sú                
v podielovom spoluvlastníctve: Zora Petráková, po-
diel 2/18 (t. j. 28,33 m2) za cenu 5,00 €/m2; Monika Baš-
náková, podiel 1/9 (t. j. 28,33 m2) za cenu 5,00 €/m2; 
Alica Bašnáková, podiel 2/18 (t. j. 28,33 m2) za cenu 
5,00 €/m2. V súlade s dohodou spoluvlastníkov mesto 
odkúpi pozemok za cenu 5,00 €/m2, čo pri výmere par-
cely a jednotlivých podielov spoluvlastníčok predstavu-
je celkovú sumu vo výške 424,95 €. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 158/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľnosti zapí-

sanej na LV č. 4286: pozemok parcela registra „E“ č. 
321 o výmere 320 m², druh pozemku – záhrada, prísluš-
né podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníc-
tve: Zora Petráková, podiel 2/18 (t. j. 35,55 m2) za cenu 
5,00 €/m2; Monika Bašnáková, podiel 1/9 (t. j. 35,55 m2) 
za cenu 5,00 €/m2; Alica Bašnáková, podiel 2/18 (t. j. 
35,55 m2) za cenu 5,00 €/m2. V súlade s dohodou spolu-
vlastníkov mesto odkúpi pozemok za cenu 5,00 €/m2, čo 
pri výmere parcely a jednotlivých podielov spoluvlastní-
čok predstavuje celkovú sumu vo výške 533,25 €. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 159/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľnosti zapí-

sanej na LV č. 3403: pozemok parcela registra „E“ č. 
320 o výmere 737 m², druh pozemku – záhrada, prísluš-
né podiely v celosti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníc-
tve: spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 10: Zora Pet-
ráková, podiel 1/36 (t. j. 20,47 m2) za cenu 5,00 €/m2; 
spolumajiteľka zapísaná na LV pod č. 11: Zora Petráko-
vá, podiel 1/36 (t. j. 20,47 m2) za cenu 5,00 €/m2; spolu-
majiteľka zapísaná na LV pod č. 12: Monika Bašnáková, 
podiel 1/18 (t. j. 40,94 m2) za cenu 5,00 €/m2; spolumaji-
teľka zapísaná na LV pod č. 14: Alica Bašnáková,  podiel 
2/36 (t. j. 40,94 m2) za cenu 5,00 €/m2. V súlade s doho-
dou spoluvlastníkov mesto odkúpi pozemok za cenu 
5,00 €/m2, čo pri výmere parcely a jednotlivých podielov 
spoluvlastníčok predstavuje celkovú sumu vo výške 
614,10 €. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 160/XII/2021
MsZ ruší uznesenie MsZ č. 37/IV/2021 zo dňa 21. 4. 2021.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 161/XII/2021

MsZ schvaľuje (...) odkúpenie nehnuteľností, ktoré 
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, kde správcom je 
Slovenský pozemkový fond a zapísané na LV č. 3416 
nasledovne:

* parc. reg. „C“ č. 331/7 o výmere 3 m², druh pozem-
ku – zastavené plochy a nádvoria, podiel 1/1; 

* parc. reg. „C“ č. 378/1 o výmere 701 m², druh po-
zemku – zastavené plochy a nádvoria, podiel 1/1.

 Uvedené pozemky vo výlučnom vlastníctve Sloven-
skej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, 
Búdkova cesta č. 36, Bratislava 11 budú v zmysle záko-
na č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporia-
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
v znení neskorších predpisov predané vo verejnom 
záujme do vlastníctva mesta Vrbové (...) na základe sta-
novenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým posudkom.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 162/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) prenájom nehnuteľného majet-

ku mesta k vypracovanému projektu osadenia odľah-
čovacích komôr a umiestnenia solárnych panelov na 
stĺpoch na napájanie energiou ultrazvukového mera-
nia v odľahčovacích komorách katastri mesta Vrbové 
pre spoločnosť TAVOS, a. s., so sídlom Priemyselná ul. 
č. 10, Piešťany, IČO 362 52 484, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sa, v vložke 
číslo: 10263/T, kde nehnuteľný majetok je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové (...). Ide o nasledovné časti 
pozemkov: časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2383 o výme-
re 1325 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria, zapísaný na LV č. 1900 na osadenie solárneho pane-
lu na stĺp pre odľahčovaciu komoru – OK1 – križovatka 
Ul. M. A. Beňovského/Ul. 6. apríla; časť pozemku, par. 
reg. „C“ č. 2185 o výmere 3492 m2, druh pozemku – za-
stavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900 na 
osadenie solárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu 
komoru – OK2 – križovatka Ul. M. A. Beňovského/Druž-
stevná ul./Piešťanská cesta.

Časť pozemku, par. reg. „E“ č. 799/1 o výmere 351 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 
na LV č. 3369, doposiaľ evidovaný v CKN ako parc. č. 
1193/7 v nezaloženom liste vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10 495 m² na osadenie so-
lárneho panelu na stĺp pre odľahčovaciu komoru – OK3 
– križovatka Družstevná ul./Ul. Fraňa Kráľa, a to spôso-
bom hodným osobitného zreteľa (...).

Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu na realizáciu 
projektu osadenia odľahčovacích komôr a umiestnenia 
solárnych panelov na stĺpoch na napájanie energiou ul-
trazvukového merania v odľahčovacích komorách poža-
duje jednorazový nájom pre účely stavebného konania 
vo výške 200 € ako prenájom nehnuteľného majetku 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (...).

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 163/XII/2021
MsZ schvaľuje (...)
– prenájom nehnuteľného majetku mesta k vy-

pracovanému projektu Zelený domov k stavebnému 
objektu „bytový dom č. 2“, a to aj s uvažovanou bu-
dúcou zámenou časti použitých uvedených pozemkov 
za pozemok nájomcu, na ktorom bude vybudovaná 
účelová komunikácia a prístupový chodník, ako aj s bu-
dúcim zriadením vecného bremena na inžinierske sie-
te spoločnosti Real Market Development, spol. s r. o., 
so sídlom Starorímska ul. č. 2, Bratislava, zapísaná             
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 nasledovné časti pozemkov: časť pozemku, 
par. reg. „C“ č. 1052/6 o výmere 1150 m2, druh pozem-
ku – 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: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 164/XII/2021
MsZ schvaľuje Zámer zámeny časti pozemku 

parc. reg. „C“ č. 375/10 o celkovej výmere 153 m², 
druh pozemku – ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol 
rozdelený na základe geometrického plánu č. 
436/2021 zo dňa 15. 11. 2021 na parcelu reg. „C“ č. 
375/10, diel č. 1 o výmere 58 m2 a na parcelu reg. „C“ 
č. 375/10, diel č. 2 o výmere 95 m2, kde predmetom 
zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 375/10, 
diel č. 1 o výmere 58 m2, druh pozemku – ostatná plo-
cha, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,              
vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, a ďalej zámer 
zámeny časti pozemku parc. reg. „C“ č. 376/7 o cel-
kovej výmere 40 m², druh pozemku – ostatná plocha, 
podiel 1/1, ktorý bol rozdelený na základe geometric-
kého plánu č. 436/2021 zo dňa 15. 11. 2021 na parcelu 
reg. „C“ č. 376/7, diel č. 3 o výmere 25 m2 a na parcelu 
reg. „C“ č. 376/7, diel č. 4 o výmere 15 m2, kde pred-
metom zámeny je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 
376/7, diel č. 4 o výmere 15 m2, druh pozemku – ostat-
ná plocha, podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 1900 
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 
vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, spôsobom 
hodným osobitného zreteľa, kde (...) navrhujeme 
schváliť spôsob prevodu – zámeny vlastníctva nehnu-
teľného majetku mesta do výlučného vlastníctva: Ma-
rián Sabo, Vrbové.

Spolu zamieňaná výmera pozemkov parc. reg. 
„C“ č. 375/10, diel č. 1 a parc. reg. „C“ č. 376/7, diel 
č. 4 – spolu nová parcela reg. „C“ č. 375/10 o veľko-
sti 73,00 m2 má mesto Vrbové zámer zameniť tieto 
pozemky za podiely na pozemku:

– pozemok parc. reg. „C“ č. 13745/105 o výmere 
1186 m², druh pozemku – orná pôda, podiel 1/30 (t. j. 
39,53 m2), ktorý je zapísaný na LV č. 4341 na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielo-
vom spoluvlastníctve: Marián Sabo, Vrbové, spôso-
bom hodným osobitného zreteľa;

– a pozemok parc. reg. „C“ č. 13745/105 o výme-
re 1186 m², druh pozemku – orná pôda, podiel 1/30 
(t. j. 39,53 m2), ktorý je zapísaný na LV č. 4341 na 
Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,             
v podielovom spoluvlastníctve: Ivana Heribanová, 
Trnava, spôsobom hodným osobitného zreteľa – 
spolu zamieňaná výmera vo veľkosti 79,06 m2, 
uvedené podiely sa zamieňajú do podielového spo-
luvlastníctva mesta Vrbové (...) a mesto je ochotné 
zameniť citované parcely bez povinnosti mesta Vr-
bové ďalšej úhrady z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa (...).

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 165/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) odkúpenie časti nehnuteľnosti 

zapísanej na LV č. 4341:
– pozemok parcela registra „C“ č. 13745/105             

o výmere 1186 m², druh pozemku – orná pôda, po-
diel vo veľkosti 1/30, ktorá je v podielovom spolu-
vlastníctve: Stanislava Jankovičová, Vrbové, (podiel 
1/30 – t. j. 39,53 m2) – suma vo výške 197,65 €.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 166/XII/2021 – na strane 6.

Uznesenie MsZ č. 167/XII/2021
MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 91/IV/2018 

zo dňa 26. 4. 2018 nasledovne: ruší sa pôvodný 
text v plnom rozsahu (...) a nahrádza sa novým 
znením, a to: MsZ schvaľuje ročný nájom v nájom-
ných bytoch na Šteruskej ceste vo výške 4,33 %              
z obstarávacej ceny NB nasledovne:
byt č. 1– 2100,36 eur/rok; byt č. 2 – 1797,29 eur/rok;
byt č. 3 – 2223,05 eur/rok; byt č. 4 – 1797,29 eur/rok;
byt č. 5 – 2223,05 eur/rok; byt č. 6 – 2076,80 eur/rok;
byt č. 7 – 1788,35 eur/rok; byt č. 8 – 2223,05 eur/rok;
byt č. 9 – 1788,35 eur/rok; byt č. 10 – 2223,05 eur/rok;
byt č. 11 – 2085,73 eur/rok; byt č. 12 – 1788,35 eur/rok;
byt č. 13 – 2231,99 eur/rok; byt č. 14 – 1788,35 eur/rok;
byt č. 15 – 2231,99 eur/rok.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 166/XII/2021

MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 63/IV/2020 zo dňa 
29. 4. 2020 nasledovne: 

ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu (...) a nahrá-
dza sa novým znením, a to: MsZ vo Vrbovom súhlasí 
so zriadením bezodplatného vecného bremena:

Parcela 
číslo CKN

Parcela číslo 
EKN Druh pozemku Výmera 

parcely v m2 LV Dĺžka vedenia 
(m)

2185 zastavané plochy 
a nádvoria 3492 1900 332

1591/1 zastavané plochy 
a nádvoria 1202 1900 118

1592 zastavané plochy 
a nádvoria 420 1900 -

6 zastavané plochy 
a nádvoria 5859 1900 52

1600/22 zastavané plochy 
a nádvoria 3466 1900 53

8/3 NLV Ostatné plochy

8/3 v tom 989/1 3100 3369 16

9/1 NLV zastavané plochy 
a nádvoria 387

9/1 v tom 989/1 zastavané plochy 
a nádvoria 3100 3369 6

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 168/XII/2021
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 

max. 1600 € MS Slovenského Červeného kríža             
vo Vrbovom na zabezpečenie kúpy defi brilátora. 
Finančné prostriedky budú vyplatené na účet MS 
SČK a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2022. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 169/XII/2021
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške            

14 080 € Základnej škole na Komenského ul.                 
vo Vrbovom na zabezpečenie kúpy a následnej 
montáže a úpravy existujúcich rozvodov k nové-
mu konvektomatu do školskej kuchyne. Finanč-
né prostriedky budú vyplatené na účet Základ-
nej školy na Komenského ulici vo Vrbovom              
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci decem-
ber 2022. 

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

tovanie bude vykonané v mesiaci december 2022. 
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 171/XII/2021
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 35 000 € 
Domovu Klas, n. o., Vrbové na zabezpečenie prevádz-
kových nákladov a na zabezpečenie svojej sociálnej 
činnosti na rok 2022. Finančné prostriedky budú vypla-
tené nasledovne: v mesiaci marec 2022 bude vyplate-
ná na účet Domova Klas, n. o., Vrbové suma vo výške 
15 000 € a ďalej bude vyplácaná na účet Domova Klas, 
n. o., Vrbové mesačne po dobu jedenásť mesiacov od 
1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 suma vo výške 1700 €                 
a v mesiaci december 2022 suma vo výške 1300 €. Vy-
účtovanie bude vykonané v mesiaci december 2022. 
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 172/XII/2021
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
Dobrovoľnému hasičskému zboru Vrbové na zabez-
pečenie (repliky) Historickej zástavy DHZ Vrbové vo 
výške 1000 €. Finančné prostriedky budú vyplatené 
na bankový účet DHZ Vrbové a vyúčtovanie bude vy-
konané najneskôr v decembri 2022.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 170/XII/2021
MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške              

4500 € Základnej škole na Školskej ulici vo Vrbovom 
na zabezpečenie kúpy kotla na ohrev teplej vody. 
Finančné prostriedky budú vyplatené na účet Zá-
kladnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom a vyúč-

Uznesenie MsZ č. 173/XII/2021
MsZ schvaľuje uhradiť formou čiastočnej úhrady fi -

nančných prostriedkov vynaložených obcou Rakovice 
na činnosť žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záuj-
mové centrum v Rakovicach vo výške 15 € mesačne.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 174/XII/2021
MsZ schvaľuje uhradiť formou čiastočnej úhrady fi -

nančných prostriedkov v lehote od septembra 2021 do 
31. 12. 2021 vynaložených mestom Myjava na činnosť 
žiakov mesta Vrbové, ktorí navštevujú záujmové cen-
trum v Myjave vo výške 16 € mesačne.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 175/XII/2021
MsZ schvaľuje Mgr. Lenke Pavlíčkovej odpustenie nájmu 
za obdobie od 1. 11. 2021 do opätovného otvorenia fi t-
nescentier a zariadení na skupinové cvičenie (cvičenie 
jogy) vládnym nariadením. Mgr. Silvii Frajštákovej a Mgr. 
Monike Nedorostovej odpustenie nájmu za obdobie od 
1. 11. 2021 do opätovného otvorenia športovísk a zaria-
dení na skupinové cvičenie pre relax, regeneráciu a re-
kondíciu tela (cvičenie jumpingu) vládnym nariadením. 
Adriane Sýkorovej Fidlerovej odpustenie nájmu za ob-
dobie od 1. 8. 2021 do 30. 11. 2021 z dôvodu prerábky 
prevádzky a od 1. 12. 2021 do opätovného otvorenia 
prevádzky kozmetických služieb vládnym nariadením. 
Kristíne Hejskovej odpustenie nájmu za obdobie od 1. 
12. 2021 do opätovného otvorenia nechtového štúdia 
Alex vládnym nariadením. Barbore Haff nerovej odpus-
tenie nájmu za obdobie od 1. 12. 2021 do opätovného 
otvorenia prevádzky kaderníctva vládnym nariadením. 
Ivete Matejíkovej odpustenie nájmu za obdobie od 1. 12. 
2021 do opätovného otvorenia reštaurácií vládnym na-
riadením. Dušanovi Ladányimu odpustenie nájmu za 
obdobie od 1. 12. 2021 do opätovného otvorenia fi tnes-
centier a zariadení na skupinové cvičenie vládnym naria-
dením.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 176/XII/2021
MsZ schvaľuje (...) pridelenie voľného nájomné-

ho jednoizbového bytu č. 14, na druhom poschodí 
„vchod C“ v bytovom dome na Šteruskej ceste                
– Košiar novému nájomníkovi: Viera Švarcová, Vr-
bové.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 177/XII/2021
MsZ schvaľuje bezplatnú výpožičku nebytového 

priestoru, ktorý sa nachádza v mestskej nehnuteľ-
nosti Hačkovec s. č. 336, a to miestnosti v suteréne 
budovy vľavo vo výmere 18,00m², na dobu neurči-
tú od 1. 1. 2022 s trojmesačnou výpovednou leho-
tou.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania (krátené)

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko len to najlepšie do roku 2022 praje

kolektív MsSČK Vrbové.

Nech príjemný čas veselosti
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten Nový rok 2022 nastávajúci
Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie!

PrPrPrPrPrPrPrPPPrPrPrPrPrPrP íjíjíjíjíjíjíjíjííjjjjememememmmmmmmmmemememmmmmmmmmmmmmmmmnénénénénénénénénénnnnnnnnnnnnnnnn ppppppppppppppppppppppppppppprrrr
aaa a a a a aaa všvšvšvšvšššvšvšvššetetetetettteteteteteteteteeetette kokkkkkkkkkkkokokokokokokkkkkkkkkokkkkk lllllllllllllllllllllllenenenenennenenenenenenenenennneneneneneneneneneneneeennnee ttttttttttttttttttttoooo

Miestny spolok SČK Vrbové
Vám touto cestou vyjadruje
veľké poďakovanie...
...za podporu jeho aktivít, za spoluprácu 
pri činnosti spolku a akúkoľvek formu 
pomoci v roku 2021!

ĎAKUJEME VÁM!



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Skutočné plnenie 
za rok 2019

Skutočné plnenie 
za rok 2020

Rozpočet 
schválený 2021

Očakávaná skutočnosť 
za rok 2021

Rozpočet na 
rok 2022

Rozpočet na 
rok 2023

Rozpočet na 
rok 2024

Bežné príjmy 5 559 802,20 6 026 697,26 5 646 594,90 5 829 887,66 5 504 947,97 5 519 447,97 5 529 447,97

Bežné príjmy - školstvo 209 453,31 207 694,47 196 217,00 188 493,04 294 755,00 294 755,00 278 339,00

Kapitálové príjmy 249 864,18 199 608,74 30 000,00 82 645,00 380 000,00 50 000,00 50 000,00

Finančné príjmy 616 685,91 361 652,96 170 822,10 127 614,68 894 800,00 4 800,00 4 800,00

PRÍJMY SPOLU 6 635 805,60 6 795 653,43 6 043 634,00 6 228 640,38 7 074 502,97 5 869 002,97 5 862 586,97

Bežné výdavky (mesto + školstvo) 5 304 593,45 5 594 656,58 5 710 634,00 5 712 253,73 5 610 502,97 5 610 002,97 5 567 436,97

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment.  kontrola 324 054,44 349 207,50 359 870,00 326 765,00 338 720,00 340 360,00 340 360,00

Program 2: Propagácia a marketing 9 693,52 1 001,43 3 300,00 2 200,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

Program 3: Interné služby 259 746,55 312 676,15 251 970,00 303 787,63 235 950,00 231 150,00 230 950,00

Program 4: Služby občanom 158 325,21 156 480,49 174 961,20 165 328,61 162 665,50 162 615,50 162 615,50

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 52 289,41 48 178,01 45 080,00 61 696,00 64 260,00 64 260,00 64 260,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo 258 592,52 275 866,63 302 600,00 244 319,00 260 889,00 260 889,00 255 889,00

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá 24 742,63 38 575,73 44 660,00 50 255,18 44 562,00 61 047,07 38 097,07

Program 8: Vzdelávanie 496 759,23 534 748,03 506 492,20 516 303,10 473 699,20 473 999,20 473 999,20

Program 8: Vzdelávanie (RO) 2 401 752,03 2 580 105,64 2 664 994,60 2 720 273,79 2 753 994,20 2 753 994,20 2 737 578,20

Program 9: Rekreačné a športové služby 91 664,24 61 053,53 69 000,00 89 200,00 85 700,00 85 700,00 85 700,00

Program 10: Kultúrne služby 249 067,53 209 607,45 184 950,00 256 408,00 145 395,07 142 320,00 142 320,00

Program 11: Životné prostredie 275 305,35 314 698,09 265 650,00 263 158,89 273 898,00 273 898,00 273 898,00

Program 12: Sociálne,  opatrovateľské služby 459 884,55 508 121,82 610 652,00 467 016,43 550 270,00 539 270,00 541 270,00

Program 13: Administratíva 242 716,24 204 336,08 226 454,00 245 542,10 217 600,00 217 600,00 217 600,00

Kapitálové výdavky 1 057 634,78 708 790,70 185 000,00 252 211,12 1 270 000,00 50 000,00 50 000,00

z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 2: Propagácia a marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 3: Interné služby 74 204,95 2 593,50 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Program 4: Služby občanom 14 449,67 185 707,18 0,00 52 477,12 130 000,00 23 000,00 50 000,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 195 352,94 23 035,84 0,00 24 667,60 225 000,00 27 000,00 0,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo 227 106,81 256 351,84 150 000,00 120 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá 240 105,26 24 123,60 0,00 720,00 30 000,00 0,00 0,00

Program 8: Vzdelávanie 11 888,40 72 709,51 15 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00

Program 9: Rekreačné a športové služby 9 942,97 27 145,40 0,00 8 720,40 0,00 0,00 0,00

Program 10: Kultúrne služby 46 779,00 37 678,01 0,00 1 564,00 130 000,00 0,00 0,00

Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život 1 493,38 21 060,85 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00

Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba 39 263,66 2 900,00 0,00 16 562,00 0,00 0,00 0,00

Program 13: Administratíva 197 047,74 55 484,97 20 000,00 12 500,00 45 000,00 0,00 0,00

Finančné výdavky 98 541,77 114 391,61 148 000,00 131 200,00 194 000,00 209 000,00 245 150,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 97 119,93 98 260,03 148 000,00 130 000,00 194 000,00 209 000,00 245 150,00

Program 2: Propagácia a marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 3: Interné služby 1 421,84 1 131,58 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝDAVKY SPOLU 6 460 770,00 6 417 838,89 6 043 634,00 6 095 664,85 7 074 502,97 5 869 002,97 5 862 586,97

HOSPODÁRENIE OBCE 175 035,60 377 814,54 0,00 132 975,53 0,00 0,00 0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VRBOVÉ 

18. novembra dotĺklo v Skalici srdce 
Márie Ilavskej, ktorá dlhoročne pracova-
la ma Mestskom úrade vo Vrbovom. 

Narodila sa 24. júla 1947 v Poltári ako 
Kolimárová. 23. októbra 1971 sa vydala 
za Jozefa Ilavského, s ktorým vychovali 
dcéru Máriu a synov Jozefa a Michala. Zá-
kladnú deväťročnú školu ukončila v roku 
1962 v Poltári. Potom do roku 1965 štu-
dovala na tamojšej Strednej všeobecno-
vzdelávacej škole. Vzdelanie si rozšírila          
v r. 1982 – 1984 na Strednej odbornej 
škole pre pracujúcich v Považskej Bystri-
ci. V rokoch 1966 – 1976 pracovala ako 
rajónová aranžérka Drobného tovaru            
v Banskej Bystrici (žila v Lednických Rov-
niach) a v rokoch 1977 – 1985 ako admi-
nistratívna pracovníčka Základnej de-
väťročnej školy v Lednických Rovniach. 
Od 1. októbra 1985 dva roky bola refe-

ZA MÁRIOU ILAVSKOU
rentkou na Mestskom národnom výbo-
re vo Vrbovom. Žila v Šterusoch, ktoré 
boli vtedy miestnou časťou Vrbového. 

Keď sa s manželom rozhodli postaviť 
nový dom, museli najprv asanovať sta-
rý. Pri týchto prácach došlo k objavu po-
kladu viac ako 5-tisíc strieborných mincí. 
Zbierku, ktorá vážila 3,265 kg, tvorili naj-
mä uhorské denáre a oboly a poľské, 
pruské a sedmohradské groše zo 16. a 17. 
storočia. Dnes sú mince uložené v Balne-
ologickom múzeu v Piešťanoch.

Z vrbovského národného výboru pre-
šla Mária Ilavská 1. októbra 1987 na 
Mestské kultúrne stredisko, kde zotrva-
la do konca augusta 1991. Od 1. sep-
tembra 1991 do 1. apríla 2002 bolo jej 
zamestnávateľom mesto Vrbové, praco-
vala ako samostatná odborná referent-
ka na ekonomickom útvare mestského 

úradu. V meste Vrbové odpracovala spo-
lu sedemnásť rokov. Výrazne sa angažo-
vala v odborovom hnutí, v spoločenských 
organizáciách a cirkevnom živote. Ako 
dôchodkyňa sa stala predsedníčkou Zák-
ladnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Šterusoch a neskôr aj okres-
nou predsedníčkou Jednoty v Piešťa-
noch. Aktuálne bola členkou Komisie pre 
kultúru, sociálne veci, vzdelávanie, mlá-
dež a šport Obecného zastupiteľstva                
v Šterusoch.

Primátorka mesta Vrbové jej vzdala 
úctu položením venca na jej hrob v Šteru-
soch. Rozlúčili sa s ňou aj bývalí kolegovia 
z Mestského úradu vo Vrbovom, vrbovskí 
odborári a predstavitelia Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska           
vo Vrbovom na čele s Máriou Madžovou.

-rb-
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ROK 2021 SA CHÝLI K ZÁVERU

ZBERNÝ DVOR
• Na jar  bol skolaudovaný nový zberný 

dvor. Nachádza sa na okraji mesta         
v priemyselnej zóne, ďalej za  Semik-
ronom, idúc  od Šteruskej cesty a za 
potokom, pre prichádzajúcich zo 
Sietnej ulice smerom na Baraní dvor.  
Nový zberný dvor bol  nanajvýš po-
trebný.  Cez žiadosti z environmen-
tálneho fondu sa naň podarilo mestu 
Vrbové získať dotácie v hodnote            
200 000 €. 

• Túto jeseň cez žiadosť a následne pri-
delenú dotáciu  bol zberný dvor dovy-
bavený  technikou – traktorom, ktorý 
bude slúžiť  na manipuláciu s odpa-
dom, kontajnermi na vyseparovaný 
odpad na zbernom dvore, pri zbere  
objemového odpadu v meste Vrbové 
a pod. Environmentálny fond nám 
prispel  tento rok na traktor  vo výške 
75 000 €.
Zberný dvor ľudia začali intenzívne 
využívať. 

• Taktiež bol zavedený zber biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností. 
Občania Vrbového sa intenzívne za-
pájajú do separácie odpadu v meste, 
navštevujú aj zberné miesto.

DOPRAVA
• Medzi bytovými domami, synagógou 

a bývalým učilišťom  mesto Vrbové 
pred nejakým časom kúpilo poze-
mok, na ktorom sa sčasti nachádzali 
spevnené plochy. Z dôvodu veľkej 
potreby  parkovania  pri bytových do-
moch na Ul. 6. apríla bola plocha 
upravená štrkom a frézovaným asfal-
tom, aby bolo možné na ňom odsta-
viť  automobily aj v zimných mesia-
coch. 

• Podobne frézovaným asfaltom bola 
upravená aj cesta  k novému zberné-
mu dvoru.

• Vybudovali sa tri parkovacie miesta 
pri bytovom dome  na Ulici SNP.

INŽINIERSKE SIETE
• Bývajúcim na Záhradnej ulici svieti  

nové verejné osvetlenie. 
• Doplňoval sa kamerový systém v mes-

te.
• V rekreačnej osade Čerenec  bolo na 

vodovodnom potrubí osadených  6 ks 
šachiet  so sekčnými uzávermi a vy-
menené niektoré podzemné hydran-
ty, z dôvodu ich nefunkčnosti.

• V roku 2020 „Združenie obcí Kanali-
zácie Vrbové – Krakovany“  obdržalo  
list z Ministerstva životného prostre-
dia, kde malo podanú žiadosť o ne-
návratný fi nančný príspevok na do-
budovanie kanalizácie pre Vrbové             
a Krakovany. Žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok  Združenie poda-
lo v roku 2015, ale zároveň v roku 
2016 dostalo vyrozumenie, že pre 
nedostatok fi nančných prostriedkov 
zostáva  jeho žiadosť v zásobníku 
projektov.  Tento rok  sa zásobník 
otvoril a začali sme s budovaním tak 
dlho očakávanej kanalizácie. Realizuje 
ju Ing. Marian Sahul – STAVEKO, z Nit-
ry. V roku 2021 sa vybudovali  hlavné 
stoky v uliciach Krátka, Slovanská, 
Strážovská, Poľná. Pokračovať sa bude 
v uliciach Súkennícka, Športová a v ďal-
ších uliciach.

MESTSKÉ BUDOVY
• Nad zadným úsekom ekonomického 

útvaru mestského úradu z dôvodu 
zatekania sa musel riešiť  havarijný 
stav strechy. Dažďová voda  zatekala 
až  do interiéru.  S novou krytinou sa 
vyriešilo aj  zateplenie  strechy.

• Na prízemí MsÚ sa prerábala kance-
lária bývalých primátorov. Vzniklo 
miesto, na ktorom môžu občania 
uhrádzať všetky svoje platby. 

• V II. Základnej škole  na Komenské-
ho ulici  budú mať žiaci v pavilóne II. 
stupňa  vynovenú fyzikálnu a che-
mickú učebňu. Cez integrovaný re-

gionálny operačný program  je pod-
porený projekt “Kvalitné vzdelávanie 
a praktické zručnosti do života zo 
Základnej školy vo Vrbovom“ dotá-
ciou 90 181,86 €.

Prebieha obnova fyzikálnej a chemic-
kej učebne, ktorá obsahuje nové stoly 
do učební, k nim rozvody médií,  nový 
nábytok, interaktívne tabule, note-
booky, učebné pomôcky.

KULTÚRNE PAMIATKY
A PAMÄTIHODNOSTI

• Na synagóge sa vymenila zvyšná časť 
krytiny, dažďových zvodov, strešných 
okien, vymenil sa bleskozvod. Bolo 
potrebné vymeniť  aj spráchnivelé 
kusy dreva, poškodené dažďovou  
vodou. Na národnú kultúrnu pamiat-
ku  cez dotáciu Obnovme si svoj dom 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky nám na 
základe žiadosti,  bola pridelená do-
tácia v sume 50 000 €. Obnovou stre-
chy sa zachraňujú nevšedné kultúrne 
hodnoty. 

• Na Námestí sv. Cyrila a Metoda  bol 
obnovený pamätník padlých, pietne 
miesto, na ktorom si uctievame voj-
nové obete.  Žiadosť  bola podaná         
o dotáciu ešte v roku 2019, no pride-
lené prostriedky nám boli až v tomto 
roku v sume 7000 €  z Úradu vlády 
SR. Okoloidúci si určite všimli zmenu 
k lepšiemu.

 ŠPORT
 Začala sa obnova vonkajšej fasády 

budovy Mestského futbalového štadió-
na. Vo vnútri  boli obnovené maľby, 
omietky, dlažby.

V tomto neľahkom pandemickom 
roku sa tešíme za každý zrealizovaný 
projekt, dielo, dielko. Ďakujeme  reali-
začným fi rmám za spoluprácu.

 Ing. Gabriela VALOVÁ
vedúca ÚVÚPDŽP mesta Vrbové

 Dovolím si zhodnotiť, čo sa v ňom udialo z hľadiska mesta Vrbové, resp. 
jeho aktivít, ktoré sa dotýkali Útvaru výstavby, územného plánovania, 
dopravy a životného prostredia.

foto: Pavel PLENCNER



24-25/2021strana 10

OBNOVA STRECHY SYNAGÓGY – II. ETAPA
Ako ste si mohli všimnúť, od sep-

tembra bolo postavené lešenie pri sy-
nagóge z južnej strany od bytových 
domov, zozadu, od dvora ako aj z čel-
nej strany od Beňovského ulice.                     
V tomto roku sa mesto pokúsilo vyme-
niť krytinu nad zvyšnou časťou syna-
gógy. Bol najvyšší čas. V lete pri bež-
nom daždi podmokla krytina, dažďová 
voda vnikala nie len na podlahu galé-
rie, ale až na podlahu prízemia. Voda 
stekala po vnútornej obvodovej stene. 
Svoje vykonáva aj blízkosť vzrastlej ze-
lene. V dažďových zvodoch sa usádza-
lo lístie, ktoré spôsobilo vzdutie daž-
ďovej vody v nástrešnom žľabe, 
následne prichádzalo k zahataniu od-
toku dažďovej vody a dochádzalo k za-
tekaniu do budovy. Z krajského pa-
miatkového úradu bolo nariadené 
opatrenie v ochrannom pásme národ-
nej kultúrnej pamiatky. Najchúlostivej-
šie detaily krovu boli poznačené hnilo-
bou a drevokazným hmyzom.

Mesto Vrbové podalo žiadosť o do-
táciu na  Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky cez program Obnovme 
si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova 
kultúrnych pamiatok.

Podarilo sa nám získať fi nančnú 
podporu na „Riešenie statického za-
bezpečenia a nevyhnutné opravy stre-
chy, krovu  a stropov synagógy vo Vr-
bovom č. ÚZPF 249/1, 2. časť  strechy 

a časť strechy nad schodiskom“ – ob-
nova strechy. Na projekt bola po-
skytnutá dotácia zo štátneho roz-
počtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky na obnovu, ochranu a roz-
voj kultúrneho dedičstva v oblasti pa-
miatkového fondu v sume  50 000 €, 
číslo zmluvy: MK-2875/2021-423, zo dňa  
13. 7. 2021.

Najskôr bola odstránená suť z pova-
lového priestoru z rekonštrukcií usku-
točnených v minulosti, keď sa vymieňa-
la bridlicová krytina zo šablóny z iného 
materiálu. Prach a suť nevhodne pôso-
bili na drevené konštrukcie krovu. Po-
valový priestor, do ktorého sa po uza-
tvorení strechy bude už ťažko možné 
dostať bol vyčistený spoločnosťou 
SMM, s. r. o., z Trnavy za sumu 2 640 €.

Pôvodnou krytinou na objekte bola 
ťažká bridlica. Terajší obyvatelia Vrbo-
vého si pamätajú poslednú povrchovú 
úpravu tvorenú pozinkovaným ple-
chom, ktorý bol už veľmi skorodovaný. 
Plech bol kompletne odstránený aj                   
s dreveným debnením.

Schodiská sú prekryté plytkou 
strieškou, ktorá bola prehnitá. Zvnútra 
je podoprená výdrevou. Nad schodis-
kom bola vymenená značná časť dre-
vených trámov plochej strechy s no-
vou povlakovou krytinou.

Horná valbová strecha je tvorená 

šablónami z hliníkového plechu značky 
PREFA, antracitovej farby, tvaru koso-
štvorcov ukladaná na plnom debnení               
s podstrešnou fóliou. Uvedeným rieše-
ním je dosiahnutá menšia záťaž na dre-
vené prvky krovu, ako aj na samotné zák-
lady stavby.

Tento rok sme museli popri výmene 
krytiny  demontovať aj svetlík z drôtené-
ho skla, uchytený v kovovom ráme.  
Sklené výplne svetlíka sa postupne uvoľ-
ňovali, zosunuli a bol tak umožnený prí-
stup holubom dovnútra synagógy. Akú 
spúšť tam robili, vieme. Steny drevenej 
výdrevy od strešného svetlíka po pod-
hľad v interiéry museli byť vymenené. 
Steny výdrevy tvoria tunel pre nasviete-
nie almemoru, pôvodného miesta pre 
čítanie tóry.

Dažďové  ríny a zvody  zo strechy boli 
takisto vymenené. Synagóga má nový 
bleskozvod. Realizáciu obnovy strechy 
urobila fi rma GIT,  s. r. o., z Vrbového. Vy-
konané práce boli kontrolované Kraj-
ským pamiatkovým úradom Trnava, Ing. 
arch. Šabíkovou.

Pohľad na synagógu je po výmene 
krytiny dnes lepší, ochrana kultúrnych 
hodnôt je v tejto chvíli zachránená pred 
dažďovou vodou, čo všetkých zaintere-
sovaných úprimne teší. 

 Ing. Gabriela VALOVÁ
vedúca ÚVÚPDŽP mesta Vrbové

ZISŤOVANIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR

Výsledky zisťovania sa využijú na za-
bezpečenie potrieb informačného sys-
tému štatistického úradu Slovenskej 
republiky, požiadaviek ministerstiev             
a štátnych organizácií, osobitne na po-
skytnutie údajov na účely posudzova-
nia úprav súm životného minima. Na 
Slovensku bolo do zisťovania pre rok 
2022 vybraných 368 samospráv, medzi 
nimi aj naše mesto. 

 Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných 
účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktú-
re, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych 
typoch domácností. 

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decem-
bra 2021 do 12. januára 2023. 

V tomto období vybrané domácnosti 
v meste Vrbové navštívi zamestnanec 
Štatistického úradu SR poverený funk-
ciou opytovateľa, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach osobitným 
poverením. Všetky informácie a názory, 
ktoré v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, sú chránené, nezverej-

ňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky. Za ochranu dôver-
ných a osobných údajov zodpovedá 
štatistický úrad Slovenskej republiky, 
ktorého zamestnanci sú viazaní mlčan-
livosťou o všetkých štatistických údajoch 
a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej 
práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo telefonicky 
na telefónnom čísle 033/5566 240,
0905 926 870 - Ing. Monika Ďurechová, 
adresa: Osvaldova 2, 917 23 Tmava.
Štatistický úrad Slovenskej republiky

(skrátené)

BETLEHEMSKÉ SVETLO VO VRBOVOM
Betlehemské svetlo sa bude v na-

šom regióne roznášať aj tento rok           
v „zrýchlenom režime“.

Sme radi, že tento rok opäť prinesie-
me do našich obcí a rodín Betlehem-
ské svetlo. Z dôvodu prebiehajúcej 
pandémie a aktuálne platných opatre-
ní sa roznášanie opäť uskutoční v reži-
me bez verejného odovzdania a hu-
dobného sprievodu.

 Prosíme, aby ste pri vyzdvihnutí Bet-
lehemského svetla dodržiavali všetky 
opatrenia, ktoré budú dňa 23. decem-
bra 2021 v platnosti.
• Kostol sv. Gorazda 8.35 hod. 
• kláštor sestričiek 8.40 hod. 
• domov dôchodcov Klások 8.45 hod. 
• domov dôchodcov Klas 8.50 hod. 
• evanjelický kostol 9.00 hod.

Mikroregión nad Holeškou
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OBNOVA PAMÄTNÍKA PADLÝCH
Na Námestí sv. Cyrila a Metoda sa 

nachádza pamätník padlých, pri kto-
rom si ľudia zvyknú posedieť, pozhová-
rať sa. Najmä tí starší. Už pri prvom 
pohľade na toto dielo bolo vidno, že 
zub času ho natoľko nahlodal, že obru-
ba bola otlčená, travertínové dosky  po-
praskané, resp. chýbajúce. Hlavný stĺp 
aj jeho podstavec z pieskovca bol pod 
nánosom machov, niektoré texty na 
ňom nečitateľné.

V apríli tohto roka sme začali s obnovou 
pamätníka najskôr očistením tlakovou 
parou a mikropieskovaním od nánosov 
mikroorganizmov, machov a lišajníkov, 
oškrabaním uvoľnených častí kameňa, 
petrifi kovanie pieskovcového kameňa. 
Okrem tlakovej vody sa robilo  mecha-
nické ručné čistenie. Vykonalo sa lepe-
nie a injektáž prasklín. Pokračovalo sa 
tmelením, chemickou impregnáciou, 
retušovaním vytmelených častí. Static-
ké trhliny sa stabilizovali použitím  ne-
rezovej vrutovej armatúry a polyuretá-
nového lepidla. Povrchové praskliny 
boli  injektované a vyplnené. 

Doplnili sa chýbajúce kusy dlažby na 
zadnej strane obruby. Vpredu sa odstrá-
nili zlámané kusy travertínovej dlažby            
a nahradili sa celými, neporušenými kus-
mi. Vyčistili sa pamätné dosky, obnovilo
sa na nich písmo. Celý pamätník sa hyd-
rofobizoval. Obruba pamätníka vykazu-
júca defekty bola dotmelená, hrany za-
rovnané. Obnovu pamätníka robil 
reštaurátor Mgr. art. Peter Šimon, člen 
komory reštaurátorov Slovenska.

Celé dielo pôsobí teraz esteticky, je 
dôstojným miestom pre pietne akty ko-
najúce sa pri výročiach vojnových uda-
lostí.

Obnovou pamätníka padlých sa vzbudil 
záujem občanov o vojnové udalosti v na-
šom meste. Ľudia častejšie prichádzajú

k pamätníku, všimli si jeho obnovu a zau-
jímajú sa o historickú minulosť  v meste, 
poznačenú vojnovými udalosťami. 

Pri pamätníku padlých sa kladú vence 
pri výročiach oslobodenia nášho mesta  
spod fašizmu dňa 5. apríla, taktiež  na vý-
ročie  Slovenského národného povstania 
29. augusta. Je to jeden z významných 
monumentov Vrbového. 

Obnova pamätníka bola podporená 
dotáciou z Úradu vlády Slovenskej re-
publiky v sume 7000 €, na základe 
zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpoč-
tovej rezervy predsedu vlády Sloven-
skej republiky na opravu vojnových 
hrobov.

 Ing. Gabriela VALOVÁ
vedúca ÚVÚPDŽP mesta Vrbové

Obnovený pamätník.

Pôvodný stav pamätníka.

Detail obnoveného pamätníka.
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022

Február
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Marec
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Apríl
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Máj
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Jún
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Júl
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu.

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 hod.

 1 x za 14 dní domácnosti v rodinných domoch s troma a viac osobami (308 nádob)

 1 x za 28 dní domácnosti v rodinných domoch s jednou a dvomi osobami (696 nádob)

 1100 l nádoby

Január
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31



 

Táňa 1, Tatiana 22
Erika 21, Erik 18
HROMNICE
Blažej 
Veronika 39, Nika
Agáta 4
Dorota 3, Dorisa 
Vanda 3, Daria 2, Romuald
Zoja, Aranka 
Zdenko 12, Zdeno 2,
Apolónia 1
Gabriela 30, Gorazd
Dezider 1, Dezidera
Perla, Ronald, Ron
Arpád 
Valentín
Pravoslav, Pravoslava
Ida 2, Liana  
Miloslava 1
Jaromír 1, Jaromíra
Vlasta 4, Konrád 1
Lívia 11, Ulrich, Urlika, 
Ulriška 
Eleonóra 2
Etela 2
Roman 38, Romana 2
Matej 40, Jazmína, 
Jasmina 1, Matias
/Matthias 4, Mateo 1
Frederik, Frederika 2
Viktor 5 
Alexander 6
Zlatica 5, Zlata, Elemír 1

Albín 2
Anežka
POPOLCOVÁ STREDA
Bohumil 2, Bohumila, 
Medin 1
Kazimír, Kazimíra
Fridrich, Friderika
Radoslav 9, Radoslava 1
Tomáš 72, Tomislav, 
Devin 1
Alan 3, Alana
MDŽ
Františka 4
Branislav 26, Branko 3, 
Bruno, Bronislav
Angela, Angelika 3
Gregor 3, Gregora
Vlastimil 2
Matilda 1
Svetlana 1
Boleslav
Ľubica 27, Ľuba
Eduard 3, Eduarda
Jozef 140
Víťazoslav, Víťazoslava,
Klaudius
Blahoslav
Beňadik, Benedikt,
Benedikta
Adrián 8, Viktorián
Gabriel 4
Marián 79
Emanuel, Emanuela
Alena 44, Dita
Soňa 24
DEŇ UČITEĽOV
Miroslav 97
Vieroslava, Vieroslav
Benjamín

Hugo 3
Zita 6 
Richard 13, Richarda
Izidor, Izidora 
Miroslava 30, Mira
Irena 14
Zoltán 1
Albert, Alberto 1,
Alberta, Valter
Milena 3
KVETNÁ NEDEĽA
Igor 23, Igora 
Július 3, Leo 3, Lev
Estera, Ester 3
Aleš 2
Justína, Justín
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
Fedor, Fedora
Dana 20, Danica 3, Danka 5
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Rudolf 15, Rudolfa, Rudolfína
VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
Valér, Erich
Jela
Marcel 32 
Ervín, Ervína 1, Saskia
Slavomír 5
Vojtech 10, Vojtecha, Vojteška
JARNÝ VRBOVSKÝ JARMOK
Juraj 36
Marek 57, Marko/Marco 11, 
Markus 3
Jaroslava 14
Jaroslav 51, Samantha 1
Jarmila 31
Lea 5
Anastázia/Anastasia 4, 
Anastáz

Január

DEŇ ÚSTAVY SR
Drahoslava 
Linda 6, Rebeka/Rebecca 5, 
Melinda
Belo
Rozália 4, VÝROČIE POSV. 
KAPLNKY SV. ROCHA
Regína, Larisa 
Alica 5, Brian 1
Marianna/Mariana 17
Miriama/Miriam 17, Miriana
NARODENIE P. MÁRIE 
VÝR. POSV. KAPL. V KLÁŠTORE
Martina 65
Oleg
Bystrík 1, Helga 
Mária 167, Manon 1, 
Marika 2, Mia 5
Ctibor, Tobiáš/Tobias 6
Ľudomil, Ľudomila, Serena, 
Radka 5 
SEDEMBOLESTNÁ P. MÁRIA
 Jolana 4, Melisa 2   
 Ľudmila 16, Ľudomila
Olympia 
Eugénia 
Konštantín (Szilárd) 1,
Konštantína
Ľuboslav, Ľuboslava 3
* M. BEŇOVSKÝ (1746)
Matúš 47   
Móric 
Zdenka 14, Zdena 2 
Ľuboš 38, Ľubor
Vladislav 2, Vladislava 1
Edita 13  
Cyprián, Damián 5 
Václav, Václava 
Michal 91, Michaela 23, 
Michael 3, Michala
Jarolím 3, Ráchel

Február Marec Apríl
SVIATOK PRÁCE, Pamela
Žigmund
Galina, Timea 2
Florián 1, Floriána
Lesia, Lesana
Hermína
Monika 46 
DEŇ VÍŤ. NAD FAŠIZMOM
OSLAVA DŇA MATIEK          
Ingrida/Ingrid 9
Roland 5, Rolanda,
Christopher 1
Viktória 18
Blažena 3
Pankrác
Servác, Imelda 1
Bonifác 
Žofia 2, Sofia/Sophia 16 
Svetozár 1
Gizela 1, Aneta/Anetta 7
Viola
Gertrúda 1 
Bernard 1, Bernarda
Bernardína 1
Zina
Júlia 17, Juliana 6, Julián
Želmíra 1
Ela 6, Ella 3 
† M. BEŇOVSKÝ (1786)
Urban, Vanesa/Vanessa 8, 
Vivien 3
Dušan 37
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Iveta 41
Viliam 19
Vilma 1, Maxim, Maxima
Ferdinand 1, Ferdinanda
Petrana, Petronela 3, 
Nela/Nella 7, Nelly 2

Máj
Žaneta 4, Janetta/Janette 1
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Xénia, Oxana 1
Karolína 5, Kevin 2
Lenka 61, Lena 
SVÄTODUŠNÁ NEDEĽA 
Laura 11, Lara 1
Norbert 6
Róbert 17, Róberta
Medard
Stanislava 19
Margaréta 1, Gréta 2
Dobroslava
Zlatko
NAJSVÄTEJŠIA TROJICA
Anton 29 
Vasil 1, Herta
Vít 1
Blanka 3, Bianka 5
BOŽIE TELO
Adolf, Adolfína
Vratislav, Vratislava
Alfréd, Alfréda, Leoš
Valéria 8, Valerián 1
Alojz 3, Lejla, Elvis
Paulína 11, Paula 2, Paulín
Sidónia 2, Sidón
Ján 96
NAJSV. SRDCE JEŽIŠOVO
Olívia 2, Tadeáš 4, Liam 1
Adriána 6, Adriana 17
Ladislav 43, Ladislava
Beáta 17, Bea 1, Slavoj 1
PETER A PAVOL 162, 74,
Pavel 8, Petra 35, Pavla 6,
Pavlína 4
Melánia 5, Vlastimír 1

Jún

Diana 19, Dean, Dajana 1, 
Derek 1 
Berta 
Miloslav 3 
Prokop, Prokopa
SVIATOK SV. CYRILA
A SV. METODA
Cyril a Metod
Patrik 62, Patrícia 8
Oliver 6
Ivan 52, Ivo 
Lujza 2, Lukrécius,     
Lukrécia
Amália, Amelia 2
Milota  
Nina 27
Margita 25, Markéta 1
Kamil 8 
Henrich 3, Šarlota/Charlotta
/Sharlotte 1, Egon
Drahomír 1, Karmen
/Carmen 1, Rút 1
Bohuslav 4
VÝROČIE ZVRCHOVANOSTI SR
Kamila 6   
Dušana 
Iľja, Eliáš 1
Daniel 48, Dalida, Dan 1  
Magdaléna 22, Magda 1
Oľga 49, Libor 3, Lilien 4,  
Liliana 3
Vladimír 47
SVÄTOGORAZDOVSKÉ HODY
Jakub 38
Anna 159, Hana 13, Hanka 1, 
Aneta/Anetta 8, Anita 1
Božena 22, Gorazd, Lily 1
Krištof/Kryštof 2
Marta 46, Serafín 2
Libuša 6
Ignác 1

Božidara, Božidar 
Gustáv 1, Gustáva
Jerguš  
Dominik 15, Dominika 26 
Hortenzia, Hortenz
Jozefína 5, Jozefa 1
Štefánia 8
Oskar  
Ľubomíra 4
Vavrinec, Vavro  
Zuzana 99
Darina 22, Darinka 1, 
Dárius 
Ľubomír 28
Mojmír 
Marcela 14
NANEBOVZATIE P. MÁRIE
Leonard 4
SV. ROCHUS 
Milica, Hyacinta 1
Elena 30, Ellie 1, Helena 34, 
Ilona 1
Lýdia 7, Lýgia
Anabela 
Jana 122, Janka 16 
Tichomír, Tichomíra 
Filip 36, Filipa 
Bartolomej, Bartolomea 
Ľudovít 9, Ľudovíta
Samuel 20, Samuela, 
Samo
Silvia/Sylvia 48, Silvio
Augustín 2, Augustína
VÝROČIE SNP
Nikola 11, Nikoleta 5,    
Nikol 1, Nikolaj 
Ružena 2
Nora 6

Edmund, Edmunda
Bibiána 1, Bibiana 4
Oldrich
Barbora 13, Barbara
Oto/Otto 5, Otakar, Jitka 1 
MIKULÁŠ 4
Nikolas/Nicolas 5, Nicole 1
Ambróz, Ambrózia
Marína
NEP. POČATIE PANNY MÁRIE
Izabela/Isabella 2 
Radúz
Hilda
Otília 2   
Lucia 52 
Branislava, Bronislava 1, 
Broňa 1  
Ivica
Albína 1  
Kornélia 
Sláva, Slávka 8
Judita 3   
Dagmara 8
Bohdan   
Adela 7   
Nadežda 2, Naďa 3 
ŠTEDRÝ DEŇ
Adam a Eva 43, 98
1. SV. VIANOČNÝ
- NARODENIE PÁNA 
2. SV. VIANOČNÝ
- SVÄTÝ ŠTEFAN,
Štefan 36 
Filoména, Filomén, Ján
Ivana 29, Ivona 3
Milada 11, Jonatán  
Dávid 28
SILVESTER 3

Arnold 1, Arnolda
Levoslav, Levoslava
Stela/Stella 2  
František 18
Viera 45, Vierka 1 
Natália/Natalie 28
Eliška 7
Brigita
JESENNÝ VRBOVSKÝ JARMOK
Dionýz, Dionýza, Denny 1
Slavomíra
∆ M. BEŇOVSKÝ (1776)
Valentína 1
Maximilián 1, Maximiliám 1, 
Max 1 
Koloman 1
Boris 10 
Terézia 27, Tereza 4,  
Jadwiga 1
Vladimíra 8
Hedviga 2  
Lukáš 45, Lukas/Lucas 4, 
Luke 1
Kristián 7, Kristiána, Izák 1
Vendelín, Vendelína 
Uršuľa
Sergej 
Alojzia 1
VÝROČIE POSVIACKY EV. 
CHRÁMU (1929), EV. HODY
Kvetoslava 11, Kveta 1, 
Kvetoslav
Aurel 1, Dália 1, Živana
Demeter, Dimiter 1  
Sabína 4, Sabina 7
Dobromila
Klára 7, Klarisa, Kiara, Chiara 1
Šimon 20, Simona 29, 
Simon 5
Aurélia
PAMIATKA REFORMÁCIE

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
Denis 11, Denisa 20
PAMIATKA ZOSNULÝCH 
Hubert 
Karol 12, Jesika/Jesicca 1
Imrich 1 
Renáta 16 
René 3, Saskia  
Bohumír, Bohumíra 1
Teodor 3, Teo 1, Teodora, 
Tea, VÝR. POSV. CHRÁMU 
SV. GORAZDA (1997)
Tibor 4 
MARTIN 106, Maroš 78
Svätopluk
Stanislav 29
SVÄTOMARTINSKÉ HODY
Irma 1, Ima
Leopold, Leopolda 
Agnesa, Agneša 4
DEŇ BOJA ZA SLOBODU          
A DEMOKRACIU, Klaudia 14 
Eugen 1 
Alžbeta 16, Betina
Félix 
Elvíra   
Cecília 1, Cecilián
Klement   
Emília 43, Emily 2 
Katarína 73
Kornel
Milan 40 
Henrieta 3, Gerhard 1
Vratko 1 
Ondrej 24, Andrej 47,
Andreas

Červenou farbou sú vyznačené štátne sviatky a dni pracovného pokoja, modrou iné dôležité dni, zelenou významné a pamätné dni mesta Vrbové. Číslica za menom uvádza počet jeho nositeľov vo Vrbovom.

KALENDÁR  HLASU  VRBOVÉHO

DecemberOktóber NovemberSeptemberJúl August

2022
foto: Pavel PLENCNER

 1 S
 2 N

 3 P

 4 U
 5 S
 6 Š

 7 P
 8 S
 9 N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14  P
15 S
16 N
17 P
18 U
19 S

20 Š

21 P
22 S
23 N
24 P

25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

NOVÝ ROK, DEŇ VZNIKU SR
Alexandra 11, Karina       
/Karin 7, Karen 1, Sandra 4
Daniela 51, Danuša 1,
Radmila
Drahoslav
Andrea 31, Artúr/Arthur 1
ZJ. PÁNA – TRAJA KRÁLI
Antónia 10, Melichar
Bohuslava 1, Atila
Severín 
Alexej, Alex 7, Alexija
Daša 5, Dalimil
Malvína  
Ernest 2, Ernestína, Erna
Rastislav 20, Rastislava
Radovan 5, Radovana
Dobroslav, Mauro 1 
Kristína 26 
Nataša 1, Antal, Antonio 2
Bohdana 
Drahomíra 1, Mário 18, 
Sára 12, Sarah 7
Dalibor 3, Sebastián 7, 
Sebastien 1, Fabian 1
Vincent 3, Vincencia 1
Zora, Zara 4, Aurora 1
Miloš 28  
Timotej 7, Timo 1, Timothy 1, 
Timotea
Gejza
Tamara 13
Bohuš 2  
Alfonz, Alfonzia
Gašpar, Pribina
Ema/Emma 20, Jasna
Emil 8, Emilián 1, Emiliána, 
Scarlett 2
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 3 Š
 4 P
 5 S
 6 N
 7 P
 8 U
 9 S

10 Š
11 P
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14  P
15 U
16 S
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18 P
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22 N
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28 S
29 N
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 9 Š
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11 S
12 N
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12 U
13 S
14  Š
15 P

16 S

17 N

18 P
19 U
20 S
21 Š
22 P
23 S

24 N

25 P
26 U

27 S
28 Š
29 P
30 S
31 N

 1 P
 2 U
 3 S
 4 Š
 5 P
 6 S
 7 N
 8 P
 9 U
10 S
11 Š
12 P

13 S
14  N
15 P

16 U

17 S
18 Š

19 P
20 S
21 N
22 P
23 U
24 S
25 Š
26 P
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13 U
14  S
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ODPADY – TÉMA NEKONEČNÁ
Vážení spoluobčania, čitatelia Hlasu Vrbového. V nasledujúcich riad-

koch sa dozviete čo nás všetkých čaká v odpadovom hospodárstve v roku 
2022.

V práve končiacom sa roku 2021 sa 
nám spoločne podarilo dostať do života 
viacero noviniek v nakladaní s odpadmi. 
V našom meste sme začali zberať odpa-
dy zo záhrad do hnedých nádob priamo 
z domácností. Tak isto na viacerých 
miestach boli umiestnené kontajnery 
na zber kuchynských odpadov a hlavne 
sa nám podarilo spustiť do prevádzky 
náš nový zberný dvor spolu so systé-
mom čipových kariet. A samozrejme 
zmenil sa vývoz odpadov na jedenkrát 
za 14 dní.

V našom regióne sme ako druhá sa-
mospráva po meste Piešťany, splnili po-
vinnosť vyplývajúcu zo zákona o odpa-
doch, zberať odpady zo záhrad do 
samostatných nádob.  Síce sa ešte ne-
skončil prvý rok tohto zberu a už môže-
me povedať, že sa nám podarilo vyzbe-
rať viac ako 400 ton odpadov, ktoré boli 
na kompostárni v Krakovanoch zhodno-
tené na prvotriedny kompost. Ten si 
každý obyvateľ môže v primeranom 
množstve prísť vyzdvihnúť na zberný 
dvor.

V celkovej bilancii nám toto opatrenie 
prinieslo  tridsať percentné zníženie 
množstva odpadov uložených na sklád-
ku. Zároveň bolo v kontajneroch na ku-
chynský odpad vyzberaných viac ako 30 
ton kuchynských odpadov. Na prvý rok

zberu týchto odpadov sú to potešiteľné 
čísla. 

A tu je kratučká bilancia toho, čo 
nás čaká.

V roku 2022 nás čakajú tak isto zme-
ny, ktoré smerujú k maximálnemu trie-
deniu odpadov s cieľom znížiť  vývoz od-
padov  na skládku v Rakoviciach a zároveň 
znižovať náklady na skládkovanie a vývoz. 
Vzhľadom na zvyšujúce sa ceny za vývoz 
bude v roku 2022 upravený vývozný ka-
lendár pre domácnosti v rodinných do-
moch s jednou a dvomi osobami na vý-
voz jednej nádoby raz za 4 týždne. Pri 
domácnostiach s tromi a viac osobami 
ostane v roku 2022 frekvencia vývozov 
na dvoj týždňovom odstupe. V prípade 
potreby pri domácnostiach s deťmi a pa-
cientami nosiacimi plienky sa po kontak-
tovaní mestského úradu  zvýši objem v 
potrebnom rozsahu. Systém ako budú 
rozdelené nádoby na vývoz bude na-
sledovný.

Nádoby na vývoz komunálneho odpa-
du budú označené nálepkami dvoch 
farieb. Takto označené nádoby sa budú 
vyvážať v dvoch intervaloch, jedny raz  
za 14 dní a druhé raz za 28 dní.

Vývoz hnedých nádob na záhradné 
odpady začne od mesiaca marec do kon-
ca novembra tak isto každých 14 dní.

V roku 2022 sa zvýši množstvo nádob 
na kuchynský odpad na 55 nádob roz-
miestnených rovnomerne po celom mes-
te. Budú vyvážané dvakrát za týždeň. 

Takisto sa upraví počet nádob na ku-
chynské oleje ich počet bude 23 kusov. 

Frekvencia vývozu triedených odpa-
dov (plasty, papier, kovové a tetrapako-
vé obaly) sa bude meniť.

Už bežnou súčasťou nakladania s od-
padmi v meste Vrbové je zberný dvor, 
na ktorom sa dajú dotriediť všetky od-
pady, ktoré môže občan a platiteľ po-
platku za odpady priniesť.

Triedenie nábytku, veľkorozmero-
vých plastov a výrobkov z nich, elektro-
spotrebičov, orezu konárov zo stromov 
či drobného stavebného odpadu, to 
všetko môžete priviezť na zberný dvor 
počas jeho prevádzkových hodín. Tak 
isto môžete za úhradu využiť prepravu 
odpadu mestskými dopravnými pros-
triedkami.

Na záver nám dovoľte, aby sme vám 
touto cestou poďakovali za spoluprácu 
pri zbere odpadov, za rešpektovanie 
zavádzaného systému triedenia a zato, 
že sa pred každým otvorením koša za-
myslíte, či je kôš, do ktorého idem od-
pad vyhodiť, ten správny. Ďakujeme.

Daniel MIKUNDA,
odpadové hospodárstvo
Ing. Peter RADOŠINSKÝ,
ÚVÚPDŽP mesta Vrbové
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BUDE MAŤ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
DÔVOD NA OSLAVU AJ NAŠA ZEM

Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu 
viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac 
odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch a nad-
mernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou             
a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, 
životné prostredie.

Prinášame vám zopár praktických ti-
pov, ako si užiť Vianoce a pritom zame-
dziť vzniku prebytočného odpadu a uro-
biť niečo pre životné prostredie.

VIANOČNÉ NÁKUPY
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu 

svojej fantázii a skúste obdariť svojich 
blízkych vlastnoručne vyrobeným dar-
čekom, ekologickou kozmetikou či zau-
jímavou knihou. Vhodnou alternatívou 
sú nehmotné darčeky v podobe zážit-
kov (vstupenka do divadla či fi tness 
centra, jazykový kurz, wellness pobyt         
a pod.). Ak ste sa rozhodli pre hmotný 
darček, vyhnite sa kope drobností a kúp-
te skutočne užitočnú vec, ktorá bude 
mať dlhodobejšie využitie.

JEDLO NA VIANOČNOM STOLE
PREDVIANOČNÉ NÁKUPY

Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto 
si ich vopred premyslite a urobte si zo-
znam. Vedeli ste, že skoro 50 % ko-
munálneho odpadu tvorí bioodpad? 
Nakupujte preto len to, čo naozaj spot-
rebujete. Vyberajte si trvanlivejšie po-
traviny a dajte prednosť lokálnym výrob-
kom alebo bezobalovým potravinám.

Na nákupy sa vyberte s vlastnou opa-
kovane použiteľnou taškou a vreckami. 
Vyhnete sa tak nepotrebným obalom, 
ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či 
zeleniny stávajú okamžite odpadom.

VIANOČNÝ STROMČEK,
OZDOBY A OSVETLENIE

Dajte prednosť prírodným materiá-
lom, kúpte si živý stromček v kvetináči, 
alebo si naaranžujte vetvičky do vázy. 
Za uváženie stojí kúpa izbového ihlič-
nanu, ktorý je celoročne krásny a práve 
na Vianoce mu môžete dať vianočný 
šat. Originálny a jedinečný stromček sa 
dá vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré 
je možné spestriť ozdobami alebo 
osvetlením.

Ozdoby a vianočné dekorácie si mô-
žete vyrobiť z prírodných materiálov

(drevo, ihličie, šišky, šípky, škorica, su-
šené ovocie a podobne), ktoré budú 
určite jedinečné a s vôňou prírody. Ide-
álnou a úspornou formou vianočného 
osvetlenia sú LED žiarovky, spotrebujú 
totiž oveľa menej energie a vydržia dlh-
šie oproti klasickým. Darček odporúča-
me zabaliť do recyklovaného papiera 
alebo papiera a tašiek z minulých Vianoc.

Balenie darčekov nemusíte obmedziť 
len na papier, môžete skúsiť napríklad 
aj látku.

VIANOČNÉ POZDRAVY
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp 

či Messenger. A ak do pozdravu vložíte 
kúsok seba a zakomponujete nejakú 
milú fotku, určite príjemne potešíte ro-
dinu či priateľov. Sú rovnako osobné 
ako pohľadnice.

AKO SPRÁVNE ZATOČIŤ
S ODPADOM, KTORÝ VZNIKNE 

POČAS SVIATKOV?
ŽIVÝ STROMČEK

každoročná dilema. Dekorovanie do-
mácností živým vianočným stromče-
kom je tradíciou už od nepamäti. Jed-
nou z najväčších nevýhod je však jeho 
trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Viano-
ciach? Nechajte ho voľne položený pri 
stojiskách odpadových nádob (vedľa 
kontajnera). Väčšina miest zabezpeču-
je od januára zvoz stromčekov a posta-
rá sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky 
koncern IKEA každoročne zbiera via-
nočné stromčeky, ktoré využíva na bio-
masu. Vedeli ste, že z nich na Sloven-
sku tento rok prvýkrát vyrobili nový 
nábytok? Aj použitý vianočný stromček 
môže mať príbeh so šťastným koncom. 
Nezabudnime ho zbaviť všetkých ozdôb.

PAPIEROVÉ OBALY Z DARČEKOV, 
PAPIEROVÉ ŠKATULE, LETÁKY, OBALY 

Z MÚKY
patria do modrého kontajnera či vreca 
na papier, pokiaľ nie sú znečistené, 
mokré a mastné. A nezabudnite odpad

pred vyhodením stlačiť.

PLASTOVÉ OBALY Z POTRAVÍN, 
DARČEKOV, KOZMETIKY, PLASTOVÉ 

FĽAŠE, TÉGLIKY Z JOGURTOV
patria do žltého kontajnera alebo vreca 
určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly 
je potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich 
objem. Nesmú obsahovať zvyšky teku-
tín, jedla či kozmetiky.

ZAVÁRANINOVÉ POHÁRE, SKLENENÉ 
ČREPY, FĽAŠE

patria do zeleného kontajnera, prípad-
ne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné 
umývať, stačí len dôkladne odstrániť 
ich obsah.

ŽIAROVKY, BATÉRIE Z HRAČIEK           
ČI SVETELNÝCH DEKORÁCIÍ

Môžete ich odovzdať v obchodoch, kde 
sa tieto výrobky predávajú. 

SVETLÁ A SVETIELKA, POKAZENÉ 
DOMÁCE SPOTREBIČE

Zber elektroodpadu ponúkajú nielen 
zberné dvory či mobilné zbery, ale aj 
predajne elektrospotrebičov, ktoré 
prevezmú elektroodpad bezplatne.

ZVYŠKY JEDLA
Šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z va-
jec, vrecká z čaju a podobne patria do 
bioodpadu alebo sa dajú kompostovať  
v domácich kompostéroch.
Pokazené potraviny alebo zvyšky vare-
ného jedla či potraviny živočíšneho pô-
vodu treba vytriediť do kuchynského 
odpadu.

POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ
dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe 
na niektorej z čerpacích staníc, v blíz-
kosti niektorých supermarketov, prí-
padne na zbernom dvore. V niektorých 
obciach je možné nájsť kontajner na 
použitý olej priamo pri stojiskách trie-
deného zberu.

TEXTIL A OBUV
môžete posunúť známym, ktorí ich vy-
užijú, darovať charite, odovzdať na 
zbernom dvore alebo vhodiť do kontaj-
nerov určených na šatstvo.

STARÉ ALEBO NEPOTREBNÉ HRAČKY
darujte niekomu, komu ešte urobia ra-
dosť.
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TAJOMNÁ PAMIATKA „PRI CESTE Z VRBOVÉHO DO PIEŠŤAN“

SVEDOK SLAVOPOHANSKÉHO SVETA 
NA SLOVENSKOM POVAŽÍ.

Tak ako známy kňaz a levíta, idúci okolo 
Jericha, nemilosrdne obišli raneného po-
loživého: tak i my, chodiac od Vrbového 
do Piešťan (1), hľadíme pri ceste na rumy 
zboreného chrámu (2), nemysliac, že ti-
sícveký a jediný svedek na Slovensku sla-
vopohanského sveta sa lúči s nami! Keď 
totižto všežerúci zub času túto svätyňu 
dejepisu z náručia vytŕhal, prišla jej na po-
moc služobnica verná, povesť ľudu, pre-
nášajúca pamiatku chrámu a jeho pokla-
dov v podaní otcov na synov a vnukov. 
Ostrovtipný spisovateľ, barón Medňanský 
(3), známy maliar veľkolepého slovenské-
ho Považia, stal sa milosrdným Samaritá-
nom tohto pamätného chrámu pri ceste, 
časom boreného, a čo mohol, vyrval po-
rušeniu. Čo od konečnej záhuby zachrá-
nil, totiž dvanásť fi gúr s latinským nápi-
som: „Mysterium Baphometis revelati“ 
(modly to pohanskej, na múroch chrámu 
v pieskovcovom kameni vykreslené), to sa 
zachováva vo fare katolíckej v Piešťanoch 
(4), za rámcom nepatrným naznačené, so 
skúpym latinským nápisom. Keď Med-
ňanský vstúpil do tejto svätyne k odkres-
leniu uvedených fi gúr (podobizí): obstúpil 
ho zvedavý ľud a vyznával mu podanie 
(tradíciu) otcov, ako tajnosť takto:

Na sviatočné dni sme pre vás, milí čitatelia, vybrali ukážku zo starej sloven-
skej tlače. Článok hovorí o významnej pamiatke nášho regiónu, najstaršej 
aspoň čiastočne zachovanej stredovekej stavbe v Piešťanoch, ktorá je známa 
ako Starý kláštor. Pod značkou J. T., ktorú môžeme rozšifrovať ako Ján Tro-
kan, ho pred 170 rokmi uverejnili viedenské Slovenské noviny v rubrike Sve-
tozor. Ján Trokan (1810 – 1894), evanjelický farár v Kostolnom, národovec, 
spolupracoval s uvedenými novinami. Napr. v rubrike Svetozor uverejnil pod 
svojim plným menom báseň Za Kollárem! (Slovenské noviny, Viedeň, 12. febr. 
1852, č. 19, s. 73). Trokanovo autorstvo dosvedčuje aj Rizner (Bibliografi a pí-
somníctva slovenského VI. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1934, 
s. 60). Pokiaľ ide o obsah článku, historický výskum o pamiatke značne pokro-
čil a spojenie so staropohanskými slovanskými božstvami a templármi je vy-
vrátené. Z riadkov však stále vanie milý duch starých čias.

„Tu bol chrám pradávny, vystavený ešte 
za Štefana, uhorského kráľa a jemu zasväte-
ný, s kláštorom spojený, v ktorom prebývali 
„červení mnísi“*) – disponujúci veľkými 
majetkami – zvanými Mníchova Lehota (5). 
Tento chrám stál v hustom lese; neďaleko 
neho bol rybník, na ktorého mieste je teraz 
priestranná lúka, násypom (valom) obtoče-
ná. Časom sa ale stalo, že títo mnísi boli ná-
hle prepadnutí (od koho? prečo?), a tak jedni 
zamordovaní, druhí do žalára hodení a os-
tatní do vyhnanstva rozplašení. Po dlhom 
čase prišli do kláštora mnísi iného rádu, ale 
i tých zachvátil podobný osud. Tak se stal 
tento chrám sídlom pustoty a porušenia.“ 
Toľko povesť ľudu!
Túto povesť pripomína i trojitá cirkevná 

vizitácia – uvedených červených mní-
chov*) za templárov považujúca, aj keď 
história o ráde templárov v Uhorsku  
obyčajne mlčí; avšak nielen v tomto kláš-
tore, lež i na povestnom Branči, hrade 
(zámku) známom kvôli Pilárikovi (6), ne-
ďaleko Sobotišťa, templári mali svoje 
bydlo. Už z tohto ohľadu sú tieto rumy 
historickou pamiatkou.

Nás tu zaujíma najviac tých dvanásť fi gúr 
slavskopohanských bohov. Vyzerajú bra-
datí, polonahí, ako satyri a fauni rímskeho 
bájoslovia (mytológie). Medzi všetkými naj-
viac nám padla do oka jedna trojka, – pri         

ktorej neďaleko stojí zver, majúci podobu 
leva - známy ako „Bel“ – alebo „Čierno-
boh“. Jedna fi gúra alebo modla nosí meno 
„Mete“, o ktorej je napísané: „ego sum 
Mete omnipotens“, hlboký význam v sebe 
ukrývajúce. Ďalej možno vidieť obraz bo-
hyne poľnej úrody, Živeny atď. Kde je náš 
Kollár (7), ten bádateľ starožitností? Kde 
ten skúmavý veštec slavopohanského 
sveta, ten znateľ symboliky pohanského 
božstva? Ten by nás bol uviedol do tejto 
pohanskej tajnosti, pred nami ukrytej; ten 
by sa bol rozhovoril s bohmi mlčiacimi! 

Prečo ale templári tieto modly**) trpeli? 
Osekať ich nemohli bez poškodenia chrá-
mu, pretože boli vykreslené do kameňa,  
a slúžili ako ozdoba chrámu (roku 1700 
od grófa Erdödyho nanovo opraveného               
a klenutím uvedeného do gotického štý-
lu); je to znak a dôvod toho, že pradávný 
chrám nie Štefanom, ako podáva povesť, 
ale našimi pohanskými predkami bol vy-
stavený. A tak keď odklínač staropohan-
sko-slovanského sveta Kollár, v starobe 
svojich retranských bohov (8) navštívil: 
prečo by tieto ruiny lúčiace sa s novým 
svetom návštevníci slávnych piešťanských 
kúpeľov, idúc okolo, neobhliadli? Čo mno-
hé stáročia šanovali pre naše oko, to je 
naše, krajania. Povšimnutia buď hodné! (9)

*) Meno „červených mníchov“ po Slo-
vensku medzi ľudom obecným všade zná-
me, bez pochýb templárov znamená. Red.

* *) Musíme tu dejepisne pripomenúť, 
že sa templárom vo Francúzsku, keď (po-
tom ako pápež Kliment V. dňa 2. marca 
1312 bulu „per provisionis potius, quam 
condemnationis vitam“ rád templárov 
zničujúcu vydal) roku 1314 skrze kráľa Fili-
pa Krásneho krvavým spôsobom boli zru-
šení, aj na súde za vinnu sa im kládlo, že 
sú modloslužobníci modly, nazývanej Ba-
phomet. Red.

J. T.: Svědek slavo-pohanského světa na 
slovenském Považí. In: Světozor. Slovenské 
noviny (Viedeň), 10. junia 1852, č. 68, s. 270.

Vysvetlivky:
(1) Myslí sa na cestu z Vrbového do Piešťan cez Ostrov a Veľké Orvište. Je to aj dobové svedectvo o komunikačnej sieti v našom regióne            

a sídliskovej situácii - pod Piešťanmi v podstate treba chápať len dnešné „staré Piešťany“. Trokan tu o sebe nepriamo prezrádza, že býva 
niekde na západ od Piešťan: „i my, chodiac od Vrbového do Piešťan“.

(2) V Piešťanoch, dnes na Detvianskej ulici.
(3) Barón Alojz Medňanský (1784 - 1844) - vlastivedný bádateľ, literát, krajinský hodnostár, zemepán. Zemepán vo Veselom a Rakoviciach, 

kde mal i kaštieľ. K roku 1830 sa uvádza ako c.-k. komorník a radca. Hollý napísal na jeho počesť báseň. Pochovaný je v rodinnej hrobke 
v kostole vo Veselom.

(4) Dva kamenné reliéfy zdobia bránu priešťanskej fary do súčasnosti.
(5) Dnes časť Piešťan.
(6) Štefan Pilárik (1615 – 1693) – evanjelický kňaz a spisovateľ. Keď 3. septembra 1663 prenikli turecko-tatárske oddiely aj do Senice, kde bol 

kazateľom, popoludní okolo tretej hodiny utekal na hrad Branč, kde sa už skrývala jeho manželka a deti. Práve vtedy ho Tatári chytili.         
O svojom zajatí napísal Štefan Pilárik veršovanú skladbu, ktorú vydal r. 1666 knižne v Žiline pod názvom Sors Pilarikiana (Osud Pilárika).  

(7) Ján Kollár (* 1793) – slovenský politik, básnik, spisovateľ, evanjelický kňaz, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského 
národného obrodenia, jazykovedec. Keď ho Trokan spomenie, to je akoby žalostný výkrik, lebo Ján Kollár  krátko predtým, 24. januára 
1852, vo Viedni dokonal. 

(8) Retra či Riedegost – sakrálne hradisko polabských Slovanov (Ratarov), ktoré bolo prvý raz zmieňované na počiatku 11. storočia a ktoré 
v polovici 12. storočia zaniklo. Kým v prameni z počiatku 11. storočia je hradisko menované Riedigost a miestny boh Svarožic, v neskor-
ších prameňoch je nazývané Retra a boh Radegast. 

(9) Slovenské noviny priniesli o týždeň neskôr k téme aj ďalší článk. L.[ichard] : K dějepisu „červených mníchů“ (templarů). In: Slovenské 
noviny (Viedeň), 17. junia 1852, č. 71, s. 281.

Pripravili ĽB, PK
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MORAVAN PODÁVA UDALOSŤ VRBOVSKÝCH
František Loubal, ktorý sa narodil 3. marca 1893 v moravskej obci Chru-

dichromy v okrese Blansko a zomrel 17. decembra 1950 vo Všebořiciach, 
časti mesta Ústí nad Labem, sa napriek krátkemu životu zapísal do dejín 
ako známy spisovateľ, publicista, historik a dokonca politický väzeň. Už          
v mladých rokoch bol jeho život spätý aj s našim regiónom a pred deväť-
desiatimi piatimi rokmi uverejnil v politicko-hospodárskom časopise            
Považské hlasy (roč. IX., 1. októbra 1926, č. 40, s. 2) príspevok týkajúci sa 
významnej kapitoly vrbovských dejín. Tu ho prinášame čitateľom Hlasu 
Vrbového.

V trme-vrme verejného života tak 
radi zabúdame na doby minulé, ktoré 
predovšetkým na Slovensku boli veľmi 
zlé. Je ešte dnes dosť známa maďarská 
volebná geometria, ktorú najviacej po-
ciťovali Slováci. Práve preto, myslím, že 
je na mieste spomenúť dvadsaťročné 
výročie vrbovských parlamentných vo-
lieb, o ktorých písali svetové žurnály              
a ktoré nájdeme zaznačené aj v Deni-
sovom spise „Slováci“. Ako vidíme, stal 
sa význam týchto volieb v určitom 
zmysle medzinárodným.

Vo volebnom okrese vrbovskom kan-
didoval roku 1906 známy slovenský ľu-
domil a národovec, lekár Dr. Július Mar-

kovič z Nového Mesta nad Váhom. Vr-
bovský volebný okres bol pokladaný za 
jeden z najslovenskejších […]. – Takým-
to slovenským volebným okresom, kde 
bolo tiež dosť obyvateľstva národne 
uvedomelého, venovala vždy maďar-
ská vláda najväčšiu pozornosť a voľby 
si tu tiež riadne pripravovala a síce tak, 
aby v prípade zlyhania jedného pros-
triedku, mohol hneď na jeho miesto 
nastúpiť druhý, tretí – podľa potreby. 
Slovenská národná strana práve preto 
posielala do takýchto okresov kandidá-
tov nad iných význačných, aby ich 
meno pôsobilo na voličov, aby sa neda-
li žiadnym spôsobom zviklať. – Takým 

kandidátom bol nesporne Dr. Július 
Markovič, ktorý mal už za sebou nie 
jednu zrážku s maďarským politickým 
režimom a dokázal nie raz, že sa ne-
zľakne žiadneho proti nemu zastrašu-
júceho prostriedku, ba ani väzenia.

Prípravy na voľby započali sa už roku 
1905. Dr. Július Markovič a jeho pomoc-
níci obišli si celý okres; všade ich dobre 
poznali a všade boli kandidáciou nad-
šení. Bolo viac ako zrejmé, že musí slo-
venský kandidát Dr. Július Markovič 
proti maďarskému vládnemu kandidá-
tovi barónovi Rudnyánszkému zvíťaziť. 
– Ale maďarský režim rozhodol, že za 
žiadnu cenu nesmie zvíťaziť slovenský 
kandidát – a tak bolo už predtým roz-
hodnuté, že víťazom musí z volieb vyjsť 
kandidát maďarský. – Nič však nepo-
máhali rôzne volebné praktiky a tak 
pred koncom voľby sa zdalo, že zvíťazí 
Dr. Július Markovič. – Úradná volebná 
komisia videla, že voľby pre vládu zle 
stoja. Preto vyšiel pokyn – volebný akt 
akosi prekaziť. – A čo sa nestalo? – Čuj-
me teraz samého [francúzskeho histo-
rika] A. Denisa: „K večeru tlupa surovcov 
prepadne sieň a roztrhá zápisy volebné. 
Ako? Poneváč sieň bola strážená četníkmi 
a vojakmi. Takto získaný čas, aby lepšie 
boli uvážené opatrenia. Keď opäť bolo 
prikročené k hlasovaniu, slovenskí voliči 
pri vstupe do obce boli zadržaní v prud-
kom daždi, ich vodcovia odstránení a vy-
pravili k ním niekoľko maďarských nahá-
ňačov, povestných kortešov, ktorí ich 
vedú do nepravej miestnosti. Kandidát 
slovenský, upozornený včas, uvádza ich 
do pravej siene volebnej; predseda od-
mieta ich pripustenie. Maďar, barón Rud-
nyánszky, má väčšinu 95 hlasov. – „Keby 
ste dostali 90 % hlasov,“ vravel slúžny slo-
venskému kandidátovi, „neboli by ste 
zvolený.“

Tak sa volilo vo vrbovskom okrese             
a nie inakšie tomu bolo na okrese ska-
lickom, kde tiež slovenských voličov ne-
pripustili k voľbe, ale ich četníci jedno-
ducho zavreli. Taká bola maďarská 
občianska sloboda!

Dr. Július Markovič proti voľbám pro-
testoval, posielal petície na všetky stra-
ny, ale všetko bolo márne. Cudzina to 
počula, cudzina to zbadala, kde je ne-
spravodlivosť, komu bolo ukrivdené, 
len maďarská vláda nepočula, nič neve-
dela a k ničomu tiež sa nechcela znať  
– všetko bolo v najlepšom poriadku. 
Prišiel prevrat – pomery sa zmenili. 
Účastníci vrbovských volieb však na 
bezprávie nezabudli. – Dr. Július Mar-
kovič sa slobody svojho národa, za kto-
rú sa toľko bil, nedočkal. – Ale dočkali 
sa jej jeho spolubojovníci. A títo neza-
budli, ale našou akosi veľkomyseľnos-
ťou vinníkom sa nič nestalo. – Zostane 
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Dr. Júliusa Markoviča Dr. Rudolf Marko-
vič toto uzavretie: „Predseda líči priebe-
hy volieb vyslaneckých vo Vrbovom v roku 
1905 a 1906. V okrese vystupoval sloven-
ský kandidát, ktorého voľba neslýchanými 
klamstvami a prechmatmi bola znemož-
nená. Nasledovali petície, ktoré veľké ob-
nosy zhltli a ťažili peticionárov. Navrhuje, 
aby Národná rada uzavrela trestné po-
kračovanie proti [vykonávateľom volieb, 
Vrbovčanom] Štefanovi Emanuelovi, Dr. 
Karolovi Hasenbergovi a proti ostatným 
dejateľom, s cieľom zabezpečenia trov, 
ktoré následkom petícií vznikli, že by boli 
majetky nápadníkov [právnych nástup-
cov] [richtára, lekárnika] Boboka, [ob-
chodníka] Emanuela a [lekára] Hasenberga 
až po výšku 200 000 korún sekvestrované 
[dané do nútenej správy]. Návrh sa jed-
nomyseľne prijíma a predsedníctvo sa 
poveruje, aby v tejto veci potrebné kroky 
porobilo.“ – Nedošlo síce k vykonaniu 
návrhu, ale nás zaujíma to, že ani po 
toľkých rokoch sa na príkorie neza-
budlo a tiež aj to, ako ozaj vedeli v ná-
rodnej borbe presvedčení slovenskí 
vlastenci pre národ obetovať všetko             
– nielen svoje zdravie, ale aj imanie.             

– A vzorom práve v tomto smere bol 
lekár Dr. Július Markovič, otec nášho 
bývalého ministra Dr. Ivana Markoviča.

Dnes je tomu už dvadsať rokov                   
[v roku 2021: sto pätnásť rokov]. – Aká 
zmena od tej doby nastala! – Nedá sa 
to vôbec porovnávať. – A zdá sa len, 

že v dobe útlaku, v dobe ťažkej národ-
nej borby, boli slovenskí národovci viac 
na mieste ako sú mnohí ich dnešní na-
sledovníci – teraz! – Ale na to v tejto ka-
pitole už radšej nespomínajme!

FRANTIŠEK LOUBAL
Do tlače pripravil a upravil -rb-

DEJÍN, O KTOREJ PÍSALI SVETOVÉ ŽURNÁLY

Vrbovský rínok, dnes Námestie slobody, na začiatku 20. storočia.

Budova bývalej Ľudovej banky, na ktorej je osadená pamätná tabuľa 
pripomínajúca markovičovské voľby.
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POVEDZ DROGÁM NIE

ZNÁMY VIROLÓG NA PÔDE GYMNÁZIA J. B. MAGINA VRBOVÉ
Výskum vírusov je dôležitý nielen v ob-

dobí pandémie.
Boli sme veľmi radi, že známy sloven-

ský vedec a virológ RNDr. Boris Klem-
pa, DrSc. si našiel čas a prišiel medzi 
žiakov nášho gymnázia.

Porozprával nám nielen o svojej prá-
ci, ale aj histórii očkovania. Formou za-
ujímavých videí a grafov podrobne vy-
svetlil žiakom princíp fungovania 
organizmu, ktorý napadne vírus COVID 
19 a teda reakciu imunitného systému 
u očkovaného naň.

Po tejto prednáške bol žiakom po-
skytnutý priestor na otázky, ktorých 
bolo naozaj veľmi veľa nielen zo strany 
tých, ktorí sa zúčastnili prezenčne, ale 
aj tých online. V princípe vysvetlil žia-
kom ako sa orientovať vo svete plných 
dezinformácií a ktoré informačné zdro-
je pokladajú vedci za relevantné. Na-
koľko čas p. Klempu bol obmedzený, 
nestihol odpovedať na všetky otázky, 
ale potešil nás fakt, že mladým ľuďom 
nie je súčasná pandemická situácia ľa-
hostajná a stavajú sa k nej zodpoved-
ne!!!

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

V spolupráci so Žiackou školskou radou 
a školským časopisom Gymploviny sme 
zorganizovali súťaž pre triedy: „O najpô-
sobivejšiu nástenku“ k danej problema-
tike a literárno-umeleckú súťaž pre jed-
notlivcov s témou „Čistí ľudia“.

Situácia s pandémiou uzavrela aj triedy 
v našej škole a tak okrem nástenky v trie-
de, vznikla aj virtuálna nástenka žiakov 
prvého ročníka.

V umeleckej súťaži sa angažovali naši 
talentovaní žiaci a sami máte možnosť 
posúdiť, ako sa s danou témou vysporia-
dali:

„V tejto dobe je náročné byť čistý. Čokoľ-
vek už toto slovo znamená. Každý sa snaží 
prispôsobiť, zapadnúť do určitej skupinky. 
V takýchto situáciách naše pravé ja odsú-
vame na druhú koľaj, pretože nám často-
krát bráni začleniť sa. Aký paradox... fakt, 
že sa tak veľmi chceme stretávať, rozprávať 
a zblížiť s inými ľuďmi, z nás vlastne spraví 
iného človeka. Zostať čistý sa nepovažuje za 
samozrejmosť, ale za umenie. Lenže svet 
nie je jednotvárny a nie každý je umelec....“ 

D. B.

V súvislosti s Európskym týždňom boja proti drogám sa v dňoch od 
15.11. do 24.11. 2021 realizovali na škole rôzne aktivity zamerané na pre-
venciu zneužívania návykových omamných a psychotropných látok.

„...Padnutie na zem a uvedomenie sa je 
krutá, oveľa horšia realita. Život opäť nemá 
význam. Opäť je to len bezvýznamné preží-
vanie. Znova sa vrátia všetky vaše problé-
my a vy sa len chcete vrátiť do tohto stavu 
znova. Chcete okúsiť tento bezstarostný 
moment, aj keby mal trvať krátko, ešte raz. 

A znova a znova a znova. Za týchto 14 dní 
som si prešla peklom...“ 

L. P. 

Viac si môžete prečítať v najnovších 
pripravovaných Gymplovinách.

Ďakujeme triedam aj jednotlivcom za 
zapojenie sa do boja proti drogám! Všet-
kým výhercom gratulujeme. 

Gymnázium J. B. Magina Vrbové
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I keď tohoročné Vianoce sú opäť poznačené opatreniami v súvislosti s COVID 19 a mnohé aktivity musia byť 
buď celkom zrušené alebo len v obmedzenom režime, pracovníci mesta sa postarali o spríjemnenie vianočnej 
atmosféry výzdobou námestia. Primátorka dott. Mgr. Ema Maggiová zabezpečila nové svetelné dekoračné prvky 
(objekty, ozdoby), ktoré určite pomôžu navodiť tú správnu sviatočnú náladu.

-GD-

OBOHATENÁ VÝZDOBA NÁMESTIA
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SPRÁVA O ČINNOSTI NOHEJBALOVÉHO KLUBU VRBOVÉ V ROKU 2021

Bližšie k jednotlivým bodom činnosti 
NK Vrbové:

1. NK Vrbové sa už druhú sezónu zú-
častnilo prvej slovenskej nohejbalovej 
ligy, túto sezónu z pohľadu výsledkov 
hodnotíme ako veľmi dobrú. V skupinovej 
fáze západ sme dvakrát zvíťazili nad Mo-
ravanmi nad Váhom 6:1 a 4:3, s Bratisla-
vou sme dvakrát zvíťazili 6:1 a 6:1, s Vino-
dolom sme zvíťazili 4:3 a 4:3 a práve lepšia 
bilancia vzájomných zápasov s Vinodo-
lom nám zabezpečila druhé miesto v ko-
nečnej tabuľke. S Trnavou sme prehrali 
oba zápasy v pomere 7:0 a 5:2. Po týchto 
výsledkoch vyzerala konečná tabuľka sku-
piny západ nasledovne.

Nohejbalový klub Vrbové začal svoju činnosť v dôsledku pandémie            
COVID-19 až v máji. Odvtedy začali tréningy detí, juniorov aj mužov. Keď-
že celá sezóna bola poznačená neskorším začiatkom, program ligovej sú-
ťaže sa veľmi nahustil. Do toho spadali letné turnaje a na jeseň ukonče-
nie ligy a príprava našich hráčov na vrchol sezóny - majstrovstvá sveta 
juniorov v Rumunsku a majstrovstva sveta žien v Španielsku. Muži mali 
naplánovaný vrchol sezónny na koniec novembra v Revúcej, kde sa mali 
uskutočniť majstrovstvá Slovenska trojíc aj dvojíc. Žiaci NK Vrbové mali 
cestovať v decembri do Sniny na majstrovstvá Slovenska trojíc aj dvojíc. 
Takže z pohľadu klubu rok 2021 bol veľmi náročný.

turnaji sa zúčastnila aj naša juniorka 
Monika Beňušová, ktorá hrala vo vý-
bere Slovenskej reprezentácie žien. Ďal-
ší bol turnaj SNP v Trnave, kde po postu-
pe zo skupiny sme vypadli vo štvrťfi nále. 
Posledným letným turnajom bol turnaj 
v Záskalí, kde sa opäť vo farbách Sloven-
skej reprezentácie žien predstavila 
juniorka Monika Beňušová. Na turnaji 
ženy postúpili zo základnej skupiny             
a vo štvrťfi nále vypadli s víťazom tur-
naja. Už tradičná účasť našich hráčov 
na turnajoch prispela k lepšiemu zvlá-
daniu ťažkých zápasov v lige.

3. Tréningy sa uskutočňujú trikrát 
do týždňa pravidelne v stredu, piatok

junior Adam Varga. V dňoch 17. 9.                  
– 19. 9. 2021 sa v Rumunsku uskutoč-
nili majstrovstvá sveta juniorov, na 
ktorých Adam Varga vybojoval v ka-
tegórii trojíc striebornú medailu. Je to 
v poradí už piaty cenný kov, ktorý 
junior Adam Varga vybojoval pre Slo-
vensko na vrcholových podujatiach. 
Do prípravy v kategórii žien sa zapojili 
dve juniorky nášho klubu Monika Be-
ňušová a Anabel Brolová ich príprava 
okrem tréningov u nás vo Vrbovom 
spočívala v získavaní hernej praxe na 
turnajoch. V polovici septembra sa              
v Martine uskutočnilo dvojdňové sú-
stredenie žien, po ktorom tréner re-
prezentácie nominoval štvorčlennú 
zostavu žien na nadchádzajúce maj-
strovstvá sveta. V tejto nominácii fi gu-
rovala aj Monika Beňušová. Týždeň 
pred majstrovstvami sa vo Vrbovom 
uskutočnilo jednodňové sústredenie 
žien Slovenska. V dňoch 8. 10. – 10. 10. 
2021 sa v Španielsku uskutočnili maj-
strovstvá sveta žien, kde Monika Be-
ňušová  v kategórii trojíc vybojovala 
bronzovú medailu a v kategórii dvojíc 
skončila piata. Monika má len 15 ro-
kov a má v sebe obrovský potenciál 
takže dúfame, že tento veľký úspech je 
len začiatok.

5. Pravidelne trénuje 13 žiakov vo veku 
od 8 do 13 rokov a mali na tento rok na-
plánované dve podujatia Majstrovstvá 
Slovenska žiakov dvojíc aj trojíc v Sni-
ne a Slovenský Pohár žiakov dvojíc aj 
trojíc v Martine. Slovenský pohár bol          
v marci kvôli COVID-19 zrušený. Pláno-
vali sme zúčastniť sa Majstrovstiev 
Slovenska žiakov dvojíc aj trojíc v Sni-
ne v 11. – 12. 12. 2021. Všetko naše 
úsilie sme smerovali k účasti jednej 
trojice a dvoch dvojíc na uvedených 
majstrovstvách Slovenska. Avšak situ-
ácia neumožnila ich zorganizovať.

6. Nohejbalový klub Vrbové aj v tom-
to roku spravil nábor detí na školách. 
Ide o školy I. ZŠ Vrbové, II. ZŠ Vrbové            
a ZŠ Rakovice. Nábor sa týkal detí 
druhého stupňa chlapcov aj dievčat. 
Celkovo sa tento rok prihlásilo do no-
hejbalovej prípravky 7 detí, ktoré zača-
li svoju prípravu od októbra 2021.

7. V oblasti vzdelávania v tomto roku 
zorganizovala Slovenská nohejbalová 
asociácia v spolupráci z trénerskou 
akadémiou Univerzity Komenského 
školenie trénerov v nohejbale. Na ško-
leniach sa zúčastnil Zoltán Varga tré-
ner nohejbalového klubu Vrbové, ktorý 
absolvoval online výučbu z Univerzity 
Komenského a následne dva víkendy 
strávil na teoretických a praktických 
školeniach v športovom centre Diako-
vá pri Martine. Absolvoval teoretické 
aj praktické skúšky a získal licenciu 
trénera nohejbalu prvého stupňa.

Po súbojoch v základných skupinách 
pokračovala SNL mužov osemfi nálo-
vými zápasmi play-off . Osemfi nále sa 
hrá na jeden zápas, kde výhodu domá-
ceho prostredia majú družstvá, ktoré 
skončili na druhom mieste v skupi-
nách.

Na osemfi nálový zápas k nám pri-
cestovalo tretie družstvo skupiny vý-
chod Belá nad Cirochou. Zápas bol 
veľmi vyrovnaný do poslednej lopty. 
Vrbové však nakoniec podľahlo Belej 
nad Cirochou 3:4 a tak ukončilo pôso-
benie v lige pred bránami štvrťfi nále.

2. NK Vrbové sa zúčastnilo počas 
roka tradične na viacerých turnajoch 
na Slovensku aj v Čechách. Prvým tur-
najom bol 10. júla Valach open vo Vsetí-
ne, kde naše družstvo vypadlo v štvrťfi -
nále. Druhý v poradí bol turnaj v Trnave 
na ktorom sa predstavili naše mladé 
juniorky, ktorým sa nepodarilo postú-
piť zo skupiny, ale podali veľmi bojov-
ný výkon. Následne sa Vrbové pred-
stavilo na turnaji vo Vinodole, kde sme 
sa stali víťazom celého turnaja. Potom 
sme cestovali na Sliač na majstrovstvá 
Slovenska v trojdopadovom nohejba-
le. Na tomto turnaji po výborne zvlád-
nutej základnej skupine sme vypadli            
v štvrťfi nále z družstvom Revúcej. Na 

a v nedeľu vždy dve hodiny. V období 
od mája do konca septembra sa využí-
va na tréning antukový dvorec. V tom-
to období sa telocvičňa využívala len 
na ligové zápasy. Od októbra až do 
mája prebiehajú tréningy v telocvični 
II. ZŠ. Tréningy v stredu sú pre príprav-
ky žiakov. V piatok je tréning mužov           
a juniorov a v nedeľu je tréning žiakov 
a juniorov. Na tréningoch je našim 
hlavným cieľom výchova mládeže.

4. V tomto roku prebehla príprava 
našich štyroch hráčov na vrcholné 
podujatia tejto sezóny, Majstrovstvá 
sveta juniorov v Rumunsku a Maj-
strovstvá sveta žien v Španielsku. Do 
prípravy v kategórii junior sa zapojil 
Adam Varga a Matúš Lenický. Juniori 
absolvovali ešte na jar dva razy sústre-
denia širšej reprezentácie juniorov              
a raz miešané sústredenie mužov                   
a juniorov. Po týchto sústredeniach na-
sledovalo veľké letné trojdňové sú-
stredenie užšieho výberu reprezentá-
cie vo Vsetíne, na ktoré dostal 
pozvánku Adam Varga. Potom nasle-
dovali dve veľké dvojdňové sústrede-
nia v Martine v mesiaci august a za-
čiatkom septembra po ktorých si 
tréner reprezentácie vybral konečnú 
nomináciu, v ktorej sa ocitol aj náš 
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8. Tento rok sa nám konečne podarilo 
zabezpečiť fi nancie cez 2 % z dani od na-
šich priaznivcov a podporovateľov, aby 
sme mohli nakúpiť nové dresy a teplá-
kové súpravy a čiastočne, tak dovybaviť 
klub potrebným oblečenením. V tejto 
sezóne ešte plánujeme zakúpiť trénin-
gové dresy pre žiakov.

Rok 2021 je veľmi náročný na plnenie 
všetkých úloh, ktoré sme si ako klub              
v spolupráci so Slovenskou nohejbalo-
vou asociáciou dali, ale z pohľadu vý-
sledkov nášmu klubu vyšiel nad očaká-
vania. Nebude vôbec ľahké nadviazať na 
tak úspešnú sezónu ale výchova žiakov 
napreduje podľa plánu a dúfajme, že sa

nám z nich podarí vychovať ďalších skve-
lých hráčov, ktorí budú úspešne repre-
zentovať nie len Vrbové, ale aj Slovensko.

Záverom chcem všetkým našim hrá-
čom zaželať hlavne veľa zdravia a žiadne 
zranenia.

Zoltán VARGA

VIANOČNÉ VARENIE A PEČENIE
Vývar s plnenou cestovinou

Potrebujeme: 250 g koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, 
zeler, kaleráb, pór, cibuľa), chudého hovädzieho mäsa zo steh-
na 300 g, 6 guľôčok čierneho korenia, 3 l vody, soľ, 80 ml biele-
ho vína.

Plnená cestovina – 100 g hladkej múky, 1 vajce, ½ PL olivové-
ho oleja, 50 g šunky, 30 g strúhaného eidamu, soľ, mleté čierne 
korenie, 1 žĺtok.

Postup: Zeleninu na polievku očistíme a umyjeme, nakrája-
me na drobno. Do hrnca dáme mäso, celé čierne korenie, soľ 
(podľa chuti) a vodu, privedieme do varu a na miernom ohni 
varíme 1 ½ hodiny. Po uvarení mäso vyberieme.

Kapor na paradajkách
Potrebujeme: 1 väčšieho kapra, 1 PL hladkej múky, 4 PL 

kuchynského oleja, 2 menšie cibule, 3 paradajky, 1 bobkový list, 
200 ml červeného vína, šťava z pol citróna, soľ.

Postup: Očisteného kapra nakrájame na porcie, osolíme 
a poprášime múkou. Na rozpálenom oleji opražíme rybu 
z oboch strán. Preložíme ju na tanier a do výpeku dáme opražiť 
nadrobno posekanú cibuľu. Pridáme olúpané, pokrájané para-
dajky, bobkový list a dusíme do mäkka. Zalejeme vínom, ochu-
tíme citrónovou šťavou, vložíme opraženého kapra, ešte 10 
minút spolu dusíme. Podávame s chlebom.

 

Pomarančový punč
Potrebujeme: 1 l čierneho čaju, 750 ml rumu, 125 ml poma-

rančového likéru, kryštálový cukor (podľa chuti), 12 plátkov cit-
róna a 5 klinčekov.

Postup: Uvarený čaj spolu s rumom a pomarančovým liké-
rom zohrejeme v hrnci, podľa chuti pridáme cukor a za stáleho 
miešania ohrievame, kým sa cukor nerozpustí. Nakoniec vho-
díme klinčeky (nevaríme). Podávame vo vopred ohriatych po-
hároch, ozdobených plátkami citrónu.

Cesto vymiešame z múky, vajca a olivového oleja a na 30 minút odložíme do chladničky. Po vytiahnutí cesto ešte spracujeme 
na doske s hladkou múkou.

Varené mäso nakrájame a jeden ráz zomelieme aj so šunkou. Pridáme nastrúhaný eidam, žĺtok, soľ a mleté čierne korenie. 
Spolu všetko dobre zamiešame.

Cesto rozvaľkáme na tenko, nakrájame štvorce s rozmermi 8 x 8 cm naplníme plnkou a spojíme do batôžkov. Okraje dobre 
pritlačíme.

Nakoniec pustíme vývar do varu a nahádžeme tam batôžky, stíšime ohník a varíme 10 minút. Pridáme víno.

Všetkým čitateľom Hlasu Vrbového prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Anna KOPÁČOVÁ
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PLÁNOVANÉ PODUJATIA
V MESTE VRBOVÉ V ROKU 2022

27. 2. 2022 Detský karneval

23. 4. 2022 Jarný vrbovský jarmok

29. 4. 2022 Stavanie mája

8. 5. 2022 Oslava Dňa matiek

28. 5. 2022 Vrbovské pivničky

1. 6. 2022 Oslava Medzinárodného dňa detí

2. 7. 2022 Vrbovské vetry, hudobný festival

9. 7. 2022 Oslava storočnice organizovaného futbalu v meste

23. 7. 2022 Vrbovská pätnástka – Memoriál Štefana Kalužu

24. 7. 2022 Svätogorazdovské hody

27. 8. 2022 Rodinný festival Huncútko

7. 10. 2022 Začiatok Dní mesta Vrbové

8. 10. 2022 Jesenný vrbovský jarmok

23. 10. 2022 Výročie pamiatky posvätenia ev. chrámu, ev. hody

13. 11. 2022 Svätomartinské hody

5. 12. 2022 Mikulášska slávnosť

31. 12. 2022 Vítanie nového roku, oslava štátneho sviatku SR

RÉBUS PRE PAMÄTNÍKOV
Náš spolupracovník, známy zberateľ vrbovských pohľadníc a fotografi í, 

Ing. Vladimír Bzdušek nám poskytol reprodukciu zaujímavej fotografi e, 
ktorú vyhotovil približne pred osemdesiatimi rokmi fotograf Sudora z Vr-
bového. Iné podrobnosti nie sú známe, len že štvrtá dievčina zľava je Vr-
bovčanka narodená v roku 1929.

Hlas Vrbového preto vypisuje súťaž. Kto z čitateľov poskytne najpod-
robnejšie hodnoverné údaje k objasneniu vzniku fotografi e (o aké zosku-
penie ide a kto je na fotografi i), získa od redakcie knižnú odmenu a vr-
bovský dukát. Na odpovede čakáme do 8. januára budúceho roku.

Redakcia HV

HISTORICKÝ
DOBRODRUŽNÝ SERIÁL 

VIVAT BEŇOVSKÝ
Diváci Slovenskej televízie môžu 

počas sobotných večerov sledo-
vať 13. dielny historický dob-
rodružný seriál Vivat Beňovský.

Dňa 18. decembra o 20.40 hod. 
bude vysielaná už piata časť.

PREVÁDZKOVÁ DOBA 
NA ZBERNOM DVORE
POČAS VIANOČNÝCH 

SVIATKOV

PONDELOK 20. DECEMBRA 2021:
8.00 – 15.00 HOD.
OBEDNÁ PRESTÁVKA: 11.00 – 11.30 HOD.

STREDA 22. DECEMBRA 2021:
8.00 – 17.00 HOD.
OBEDNÁ PRESTÁVKA: 11.00 – 11.30 HOD.

PONDELOK 27. DECEMBRA 2021:
8.00 – 15.00 HOD.
OBEDNÁ PRESTÁVKA: 11.00 – 11.30 HOD.

STREDA 29. DECEMBRA 2021:
8.00 – 17.00 HOD.
OBEDNÁ PRESTÁVKA: 11.00 – 11.30 HOD.

OD PONDELKA 3. JANUÁRA 2022:
BEŽNÝ REŽIM PODĽA PREVÁDZKOVÉHO 
PORIADKU

Daniel MIKUNDA,
referent odpadového hospodárstva, 

vedúci zberného dvora

PF 2022


