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NOVÉ MOŽNOSTI NA ŠPORTOVANIE

foto: Pavel PLENCNER

28. mája sa na Mestskom štadió-
ne Jozefa Adamca vo Vrbovom 
uskutočnilo otvorenie bíčvolejbalo-
vého ihriska, o ktorého výstavbu sa 
postaral Mestský futbalový klub Vr-
bové v spoluprácis mestom Vrbové 
a za pomoci sponzorov. 

Účastníkov malej slávnosti pri-
vítal Ing. Peter Filan, člen výkonné-
ho výboru Mestského futbalového 
klubu vo Vrbovom. Hneď odovzdal 
slovo primátorke dott. Mgr. Eme 
Maggiovej, ktorá vyjadrila radosť, 
že postupne sa v našom meste 
rozvíjajú podmienky na pestova-
nie rôznych športov.

Potom jej pripadla milá úloha, 
prestrihla pásku, čím bolo ihisko 
ofi ciálne odovzdané do užívania.

-rb-
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 25. majá 2022

Uznesenie MsZ č. 51/V/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie Správu               

o činnosti združenia Mikroregión nad Holeškou za 
rok 2021.
Uznesenie MsZ č. 52/V/2022

MsZ vo Vrbovom berie na vedomie Informá-
ciu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.,  
o  stave tepelnotechnických zariadení mesta 
Vrbové, spotrieb primárnych médií, výroby 
tepla  a vývoja opráv za rok 2021.
Uznesenie MsZ č. 53/V/2022

MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na predĺže-
nie Zmluvy č. 147/2007 o nájme nehnuteľností             
a technologických zariadení v znení dodatkov č. 1 
až 24 v zmysle článku 7, bod 7.2 – Doba platnosti 
o 1 rok, a to do 31. 12. 2023 s možnosťou ďalšie-
ho predĺženia  v prípade pokračujúceho súdneho 
sporu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
kde MsZ zohľadňuje skutočnosť nemeniť dodá-
vateľa tepla a teplej úžitkovej vody v priebehu 
doposiaľ neukončeného súdneho sporu č. k. 
31Cbi 39/2008 so správcom konkurznej podstaty 
JUDr. Stanislavom Volárom vo veci konkurzu spo-
ločnosti VETES Vrbové, s. r. o.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je pre 
mesto Vrbové vhodné v tejto situácii meniť dodá-
vateľa tepla a  teplej úžitkovej vody, hlavne s ohľa-
dom na všetky fi nančné a nefi nančné náklady, 
ktoré mesto spoločne so spoločnosťou Veolia 
Energia Slovensko, a. s., investovalo do výroby 
tepla ako aj možností ukončenia konkurzu spo-
ločnosti VETES Vrbové, s. r. o., od roku 2008. Rov-
nako nie je vhodné prenajímať majetok, ktorý je 
predmetom skúmania vlastníctva.

MsZ hodnotí návrh na prenájom ako prípad 
hodný osobitého zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, z dôvodu využitia predmetu nájmu 
na zabezpečenie verejnoprospešných účelov – za-
bezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody pre obyva-
teľov mesta Vrbové a na zabezpečenie plnenia 
iných s tým súvisiacich úloh. Veolia Energia Sloven-
sko, a. s., ako nájomca, počas doby trvania zmluv-
ného nájomného vzťahu modernizuje predmet 
nájmu, ktorý je vo vlastníctve mesta Vrbové.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že spoločnosť Veolia Energia Slo-
vensko, a. s., od 1. 1. 2008 zabezpečuje bezporu-
chovú a spoľahlivú výrobu a distribúciu tepla               
a teplej úžitkovej vody v potrebnom čase, kvalite 
a konkurencieschopnej cene k všeobecnej spo-
kojnosti odberateľov vo Vrbovom.  
Ďalej sa spoločnosť Veolia Energia Slovensko, 

a. s.,  vyjadrila, že v rámci predĺženia Zmluvy č. 
147/2007 o nájme nehnuteľností a technologic-
kých zariadení z účelovo viazaného účtu č. 
5209167007/5600 uvoľní fi nančné prostriedky 
na rekonštrukciu plynovej kotolne na futbalo-
vom štadióne MFK Vrbové, čo predstavuje  in-
vestíciu do výšky 25 000 € s DPH. 

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

Uznesenie MsZ č. 54/V/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie výročnú 

správu Domova Klas, n. o., za rok 2021.

Uznesenie MsZ č. 55/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dodatok č. 1 k Vše-

obecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 
2/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby po-
skytované v Domove Klas, n. o.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 56/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s čl. 4, 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
písm. A), bod 1, písm. b)  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Vrbové a na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
kúpu hnuteľného majetku do majetku mesta 
Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4:
• inžinierska sieť - splašková kanalizácia, ktorá 

je vybudovaná na parcele reg. „C“ č. 
13745/20  o výmere 2702 m2   na Ul. Šípko-
vec vo Vrbovom, vedená na LV č. 1900, druh 
pozemku ostatné plochy,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve fy. Longleaf, 

spol. s r. o., so sídlom Kopčianska ul. č. 37,                   
851 01 Bratislava, IČO 465 32 862 v celosti,  za 
celkovú sumu vo výške 1 € bez DPH. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 57/V/2022
MsZ vo Vrbovom v súlade s čl. 4, písm. A), bod 

1, písm. b)  Zásad hospodárenia a nakladania                
s majetkom mesta Vrbové a na základe  § 8e, 
písm. d)  a  § 11, ods. 2, písm. a), ods. 3 zákona č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení ne-
skorších predpisov odkúpenie nasledovnej  
nehnuteľnosti:
• parc. reg. „C“ č. 1244/1, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 1058 m2, v katastrálnom úze-
mí mesta Vrbové, LV č. 2180;
kde správcom uvedeného pozemku  je Minis-

terstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ul. 
č. 2, 812 72 Bratislava (na uvedenej parcele je už 
nedobudovaná cestná komunikácia - prepoj Uli-
ce mieru  a Bernolákova ul.). 

Uvedený pozemok vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, správca Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky, Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava  
bude  v zmysle § 8e, písm. d) a  § 11, ods. 2, písm. 
a), ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majet-
ku štátu v znení neskorších predpisov predaný  
vo verejnom záujme do  vlastníctva  mesta Vrbové,

Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové, 
IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobec-
nej hodnoty pozemku, ktorá bola určená znalec-
kým posudkom, kde fi nančné prostriedky budú 
uložené na číslo účtu Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 58/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v zmysle čl. 5, ods. 

1 Zásad hospodárenia a  nakladania s  majetkom 
mesta Vrbové a podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, 
písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
MsZ prenájom nehnuteľného majetku mes-
ta, a to mestských garáží na parkovanie vozi-
diel pre Združenie obcí Holeška pre triedenie 
a nakladanie s odpadmi v katastri mesta Vr-
bové od 1. júna 2022 na dobu neurčitú s trojme-
sačnou výpovednou lehotou. Ide o nasledovné 
garáže na pozemku: 
• časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2791 o výmere 

354 m2, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, doposiaľ evidovaný na nezaloženom 
liste vlastníctva, na ktorom je situovaná od Ho-
lešky zľava  garáž č. 1 o veľkosti 63,24 m2 a  ga-
ráž č. 2 o veľkosti  37,74 m2,  a to spôsobom 
hodným osobitného zreteľa.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-

žuje skutočnosť, že nájomca Združenie obcí Ho-
leška pre triedenie a nakladanie s odpadmi                 
so sídlom Borovce č. 168, 922 09 Borovce, IČO:               
503 05 611 potrebuje uvedené garáže na parko-
vanie novo zakúpených motorových vozidiel 
(kuka voz a traktor) a mesto Vrbové je členom  
Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakla-
danie s odpadmi.

Mesto Vrbové pre účely určenia nájmu na čas-
ti uvedenej parcely reg. „C“ č. 2791 bude požado-
vať mesačný nájom vo výške 50 €. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Parcelné 
číslo

Register 
KN LV č. Výmera 

v m2 Druh pozemku Katast.
územie Obec Okres

471/6 E 3369 904 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

587 E 1900 2088 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

619 E 1900 188 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

640/2 E 3369 10 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

643/1 E 3369 20 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

654/4 E 3369 80 Vodná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

660/2 E 3369 316 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

661 E 3369 9 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

664/1 E 3369 6 Trvalý trávny 
porast Vrbové Vrbové Piešťany

665 E 3369 1923 Ostatná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

2144/7 C 3369 43 Vodná plocha Vrbové Vrbové Piešťany

2483 C 1900 5576 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

2567 C 997 3957 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

2587/2 C 1900 1094 Zastavaná plocha 
a nádvorie Vrbové Vrbové Piešťany

Uznesenie MsZ č. 59/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v zmysle čl. 4, písm. C), bod 1, 2, 5 Zásad hospodárenia a nakladania                   

s majetkom mesta Vrbové a podľa ustanovenia § 50 a nasl. v spojení s § 151n a nasl., § 531 a § 532  
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.                   
o majetku obcí zriadenie vecného bremena na časti pozemkov nasledovne:

Pokračovanie na strane 4.



strana 311-12/2022

Iveta HALÁSOVÁ
Jana RESUTÍKOVÁ
PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ
Michal POTURNAY
Iveta HESKOVÁ
Eva KIMERLINGOVÁ
Katarína LUKÁČOVÁ
sr. Martina Katarína REGULYOVÁ

Daniela HRNČÁROVÁ
Dušan ŠIMONČÍK
Anna ŠIMONČÍKOVÁ
Viera JURICOVÁ
Emília SCHÖNFELDOVÁ
Ing. Miroslav BERÁNEK
Naděžda SLÁVIKOVÁ

Margita SUDOROVÁ
Oľga BOLECHOVÁ
Vlasta ŠTEFÁNIKOVÁ
Magdaléna BAJCAROVÁ
Ján MORAVANSKÝ

Anna RANUŠOVÁ
Božena BELANSKÁ
Peter STOLÁRIK
Anton MAJKÚT
Pavla MATAVOVÁ
Michal DOMIN
Miroslav KARLÍK
Alena MAŠÁNOVÁ

Rudolf OŠKA
Božena VIŠNOVSKÁ
Anton BEDNÁRIK
Irena KUBÍKOVÁ

Ján SÝKORA
Margita KRÚPOVÁ
Božena OBUCHOVÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Skutočnosť, že nie sme spolu, je najhoršia vec z najhorších,
a ten čas, keď sme spolu boli, bol najkrajší a najlepší
zo všetkých časov, ktoré sme spolu žili.

Dňa 30. júna uplynie jedenásť rokov, čo nás navždy vo veku 
69 rokov opustila moja milovaná manželka, maminka, babička

Anna BABUŠKOVÁ.

Smútiaci manžel, dcéra Drahomíra a syn Ferko s rodinou 
ďakujú všetkým, ktorí na ňu spomínajú.

-N- F

†

Dňa 4. júla uplynie 40 smutných 
rokov od úmrtia našej milovanej 
mami, babičky a prababičky

Márii KLČOVEJ,
rodenej Ďurinovej.

S láskou spomí-
najú synovia, dcé-
ra, vnúčatá a prav-
núčatá. P/P1-No 1425/22 F

„Pred zrakom číro-číra tma, len duša moja svetlo má,
Ježiša – svetlo z výsosti. On svieti v nočnej temnosti.“

V tichom zármutku vám oznamujeme, že dňa 31. mája vo veku 85 rokov 
navždy odišla naša milovaná maminka, babinka, prababička, sestra, krstná 
maminka, príbuzná

Vlasta FIDRICHOVÁ
rodená Šagátová.

S našou drahou zosnulou sme sa rozlúčili dňa 4. júna v evanjelickom kosto-
le v Krajnom.

Za smútiacu rodinu dcéry Anna a Emília.
Česť jej pamiatke! -N-

Sú v živote každého človeka momenty, ktoré zmenia jeho 
pohľad na svet.

8. júla 1992 sa zmenil ten náš. Prišli sme o otca, manžela, 
brata, zaťa, uja, krstného a kamaráta

Dezső Delea.

Boli sme nútené naučiť sa žiť bez prítomnosti človeka, ktorý bol tým najlás-
kavejším, najprísnejším  a najspravodlivejším v našich očiach. 

O pár dní uplynie 30 rokov od jeho tragickej smrti. Je to dlhý čas v živote 
človeka, no to, čo nás naučil, hodnoty, ktoré do nás vštepil žijú naďalej. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

-N-

VŽDY AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

Všetky potrebné mestské úradné 
oznamy nájdete na internetovej 
stránke mesta:

https://www.vrbove.sk/

†



11-12/2022strana 4

Pokračovanie zo strany 2.

ktoré sa nachádzajú na  Ul. J. Zigmundíka              
a ktoré sú určené na vybudovanie elektrickej 
prípojky a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť 
ako nová elektrická prípojka spoločnosti TRI-
KOTAN, s. r. o., na pripojenie nového bytového 
domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota.  

Elektrická prípojka vedená po uvedených 
pozemkoch na Ul. J. Zigmundíka bude zhotove-
ná  za cenu jednorazovej náhrady, kde odplata 
za zriadenie všetkých vecných bremien bude 
vo výške určenej na základe znaleckého posud-
ku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecných 
bremien (ďalej len „Znalecký posudok“).  

Vyhotovenie znaleckého posudku na pod-
klade geometrického plánu, ktorého vypraco-
vanie zabezpečí na vlastné náklady spoločnosť 
TRIKOTAN, s. r. o.,  po vybudovaní elektroener-
getických zariadení. Rozsah vecných bremien 
bude v geometrickom pláne vyznačený ako 
koridor vecných bremien, ktorého šírka bude 
stanovená v súlade s podmienkami dohodnu-
tými v zmluve o pripojení a tento taktiež zabez-
pečí na vlastné náklady spoločnosť TRIKOTAN, 
s. r. o.  

Zároveň MsZ súhlasí, že po porealizačnom 
zameraní NN prípojky, vo vzťahu k dotknutým 
hore uvedeným pozemkom, mesto Vrbové 
uzatvorí Zmluvu o zriadení vecného bremena, 
ktorá bude spočívať v povinnosti mesta ako 
vlastníka strpieť na časti dotknutých pozem-
kov, v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne zriadenie a uloženie elektroenergetic-
kých zariadení a  súčasne umožniť užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, re-
konštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné sta-
vebné úpravy elektroenergetických zariadení 
vrátane ich prípadného odstránenia a v prípa-
de NN prípojky je v postavení oprávneného        
z vecného bremena jej budúci vlastník a pre-
vádzkovateľ, a to obch. spol. Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO 36 361 518.

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

Uznesenie MsZ č. 60/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s čl. 4, 

písm. A), bod 1, písm. b)  a  bod 2, písm. a)  Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka odkúpenie časti nehnuteľnosti vede-
nej na LV č. 3515:

parcela registra „C“ č. 331/9 o výmere 13 m² 
(podiel 1/14, t. j. 0,93 m2), druh pozemku - zasta-
vané plochy a nádvoria, podiel 1/14, ktorá je            
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Peter Nižnan-
ský, ktorý predáva  svoj podiel za sumu vo výške 
5€/m2, t. j. za sumu 5,00 €.

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

Uznesenie MsZ č. 61/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dotáciu z rozpočtu 

mesta Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej 
republiky na zabezpečenie jej činnosti v roku 
2022  vo výške 600 €, ktorá bude poukázaná na 
číslo účtu SK55 0200 0000 0012 5182 2951. 

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

Uznesenie MsZ č. 62/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dohodu o zabezpe-

čení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov                
a vykonávaním záchranných prác  pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach            
s mestom Piešťany v zmysle § 33, ods. 2 zákona 
NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.

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

Uznesenie MsZ č. 63/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dohodu o zabezpe-

čení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vy-             

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konávaním záchranných prác pri živelných po-
hromách a iných mimoriadnych udalostiach                
s obcou Šípkové v zmysle § 33, ods. 2 zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 64/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dohodu o zabezpe-

čení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov            
a vykonávaním záchranných prác pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach          
s obcou Šterusy  v zmysle § 33, ods. 2 zákona NR 
SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov.

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

Uznesenie MsZ č. 65/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dohodu o zabezpe-

čení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov              
a vykonávaním záchranných prác  pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach            
s obcou Kočín - Lančár  v zmysle § 33, ods. 2 zá-
kona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení  neskorších 
predpisov a  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 66/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje dohodu o zabezpe-

čení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov               
a vykonávaním záchranných prác pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach       
s obcou Trebatice v zmysle § 33, ods. 2 zákona 
NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení  neskorších pred-
pisov a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.

za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 67/V/2022
MsZ vo Vrbovom ruší uznesenie MsZ č. 26/

III/2000 zo dňa 15. 3. 2000 o poskytovaní fi nančné-
ho príspevku na vývoz fekálií pre občanov mesta 
Vrbové, ktorí nemajú vybudovanú kanalizáciu.

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

Uznesenie MsZ č. 68/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Všeobecne záväz-

né nariadenie mesta Vrbové č. 1/2022 o zabezpe-
čení dodávky vody z verejného vodovodu  a ve-
rejnej kanalizácie a nakladaním s odpadovými 
vodami v meste Vrbové.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 69/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dodatok č. 4 k Vše-

obecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 
5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu 
pre občanov s trvalým pobytom na území mesta 
Vrbové.

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

Uznesenie MsZ č. 70/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zrušenie záložné-

ho práva na: 
• byt č. 1, vchod 29/1, na 1. poschodí na Nám. 

Jozefa Emanuela, bytový dom súp. č. 329                 
vo Vrbovom;

• spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. 
„C“ č. 2468 o výmere 189 m2 v podiele 60/304 
- tín, druh pozemku - zastavané plochy a ná-
dvoria;

c. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu             
s. č. 329, a to v podiele 60/304, na LV č. 2464, 
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Alica Burzíko-
vá, 922 03 Vrbové.
prítomní: 9,  za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 71/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zmenu uznesenia 

č. 45/IV/2022 nasledovne:
MsZ vo Vrbovom schvaľuje prijatie termínované-

ho úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, 
a. s., v celkovej výške 850 000 €. Účelom použitia 
úveru sú kapitálové výdavky mesta Vrbové reali-
zované v období r. 2022 – 2023.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 72/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje závery ústrednej 

inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykona-
nej k 31. 12. 2021.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 73/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje vyradenie majetku 

podľa priloženého zoznamu.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 74/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje odpísanie fi nanč-

ných prostriedkov za predpisy a úhrady nájomní-
kov mestských bytov za roky 2011 – 2014 vo výš-
ke 1488,96 € nasledovne: 

- r. 2012, 2013, 2014/byt č. 1 - bytový dom Be-
ňovského ul. č. 467 - Jozef Valach - 265,85 €;

- r. 2011, 2012/byt č. 2 - bytový dom Beňovské-
ho ul. č. 467 - Jozef Valach - 192,34 €;

- r. 2012, 2013, 2014/bytový dom Sídl. 9. mája 
č. 322 - Ľuboš Stolár - 1296,62 €;

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 75/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s čl. I., §2, 

ods. 9 - Všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre obča-
nov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka  č. 
295/4,  Sídl. 9. mája č. 322/25, na nám. Sv. Cyrila            
a Metoda č. 12/20  a  ostatnými nájomnými bytmi 
v meste Vrbové pridelenie voľného nájomného 
jednoizbového bytu II. kategórie,  č. 4  na prízemí 
v bytovom dome na  Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 
3/2  novému nájomníkovi:

- Marcel Miklík, 922 03 Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 76/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s čl. I., §2, 

ods. 9 - Všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi pre obča-
nov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a  na 
Šteruskej ceste - Košiar v meste Vrbové  pridele-
nie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 31 
v podkroví v bytovom dome na Hrabinská ul. č. 
1726/13  novému nájomníkovi:

- Ing. Ľuboš Macháč, 922 03 Vrbové,
  prechodne: Nám. Jozefa Emanuela č. 305/16, 

922 03 Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 77/V/2022
MsZ schvaľuje v súlade s čl. I., §2, ods. 9 - Vše-

obecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o nakla-
daní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom 
dome na Hrabinskej ulici  a na Šteruskej ceste            
- Košiar v meste Vrbové  pridelenie voľného ná-
jomného dvojizbového bytu č. 45 v podkroví               
v bytovom dome na Hrabinskej ul. č. 1726/13  
novému nájomníkovi:

- Iveta Ferančíková, 922 03 Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 78/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje preplatenie časti 

nákladov na vybudovanie vodovodnej siete na 
Barcíkovej ul. formou spolufi nancovania projektu 
zo strany mesta v celkovej výške v  sume  10 000 €. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa:  0

Uznesenie MsZ č. 79/V/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje náhradu škody, 

ktorá vznikla Andrejovi Galbavému na osobnom 
vozidle pri škodovej udalosti dňa 17. 2. 2022 na 
Hviezdoslavovej ulici vo Vrbovom, vo výške 500 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.



strana 511-12/2022

AKÚ SOBOTU 11. JÚNA ZAŽIL
NÁŠ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR MESTA VRBOVÉ?

Radostnú a pohodovú. Prečo? Nuž 
zúčastnili sme sa 8. ročníka medziná-
rodného folklórneho festivalu v Prie-
tržke, neďaleko Skalice,  bolo nám ve-
selo. Spievalo sa, tancovalo, vyhrávala 
domáca dychová hudba a peknú atmo-
sféru dotvárali aj krásne  kroje. Neod-
mysliteľnou súčasťou boli vynikajúce 
skalické trdelníky, vínka...

Festival sa začal sprievodom účinku-
júcich, organizátorov a hostí, cez celú 
malú sympatickú, pekne upravenú de-
dinku. Každý súbor si niesol transpa-
rent, ktorú obec, či mesto reprezentuje.

Aj naši páni speváci niesli  pekne zho- 

tovený transparent s emblémom a ozna-
čením mesta Vrbové, na ktorom bola 
zobrazená naša povestná šikmá veža. 
Domáci počas sprievodu postávali na 
priedomí, pozerali z okien a navzájom 
sme si kývali, pozdravovali sa. Bolo to 
veľmi milé a priateľské.

Po sprievode sme sa trošku osviežili, 
ešte chvíľku sa čakalo na primátora          
z Holíča a keď prišiel prehliadka folklo-
ristov sa začala.

Náš spevokol, keďže spieva ľudové 
viachlasné piesne, väčšinou však v úpra-
ve hudobných skladateľov, tu vystupo-
val, ako hosť. Odmenou za náš spev bol 

potlesk, palce hore, uznanlivé milé gestá...
Vďaka tiež spievajúcemu príjemné-

mu starostovi Prietržky  (mužský zbor 
„Mužáci“), organizátorom a všetkým, 
ktorí sa o nás postarali bolo cítiť vzá-
jomnosť a tak sme mohli na chvíľu za-
hodiť za seba všetky bolesti a starosti. 

Vďaka za radostnú, pohodovú sobo-
tu patrí i nášmu vedeniu mesta, ktoré 
sa postaralo o dopravu a spomínaný, 
pútavý transparent a tiež aj predsed-
níčke JDS.

Za spevokol ďakuje 
Mgr. Anna MOSNÁ

Odišiel si od nás tíško ako sen,
zostala nám v srdci spomienka len...

Dňa 7. júla uplynie už dlhých 10 rokov čo nás opustil syn, 
brat, švagor a strýko

Roman BÚZEK.

S láskou spomínajú mama a bratia s rodinami. Kto ste ho poznali, prosím 
venujte mu tichú spomienku.

-N-

Dňa 12. júna uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil náš 
milovaný

Ján KLČ

z Vrbového. S láskou spomínajú synovia, dcéra, vnúčatá                 
a pravnúčatá.

P/P1-No 1425/22 F

Čas plynie, smútok ostáva,
tá strata v srdci zostáva.

Na 8. júla pripadá 1. výročie, čo nás navždy opustil náš dra-
hý a milovaný

Pavol ŠAŠO.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

P-No 372/22

31. mája 2022 sa v Kostole sv. Marti-
na  vo Vrbovom uskutočnilo modlitbo-
vé stretnutie terciárskeho spoločen-
stva a  ľudí dobrej vôle za pokoj a mier 
na Ukrajine.

V modlitbe boli spojení so Sv. Otcom 
Františkom, ktorý sa v tento deň mod-
lil na rovnaký úmysel v Ríme a zároveň 
pozval k modlitbe za pokoj všetky spo-
ločenstvá.

Nasledujúce stretnutie sa konalo v 
Kostole sv. Martina 21. júna o 15.00 
hod. „Modlime sa, aby skrze vykupiteľ-
skú smrť Ježiša Krista, ktorý zmieril svet s 
Otcom, prestali vojny a vo všetkých ná-
rodoch zavládol trvalý pokoj,“ vyzýva 
Svätý Otec František.

sr. VOJTECHA

MODLILI SA ZA MIER

Liga proti rakovine, pobočka Piešťa-
ny ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom zapojili dňa  28. apríla 
do 26. ročníka celoslovenskej zbierky 
Deň narcisov 2022 – členom pobočky, 
dobrovoľníkom, učiteľom, študentom, 
skautom a všetkým vám, ktorí ste fi -
nančne prispeli do zbierky.

Celková vyzbieraná suma za Piešťa-
ny, Vrbové, okolité obce a školy bola 
19 573,83 €, za mesto Vrbové 2153,31 €. 

Ešte raz veľká vďaka.

Mária ŠIŠKOVÁ
vedúca pobočky LPR  Piešťany

POĎAKOVANIE

SMEJKO A TANCULIENKA
TANCUJ, TANCUJ!

Oznamujeme verejnosti, že uvedené predstavenie pôvodne plá-
nované na 21. júna sa zo zdravotných dôvodov nekonalo. 

Uskutoční sa v Dome kultúry Vrbové v náhradnom 
termíne – v pondelok 27. júna o 17.00 hod.

https://www.ticketportal.sk/nevent/Smejko-a-
-Tanculienka-Tancuj-tancuj

†

†
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VRBOVSKÉ PIVNIČKY OPÄŤ PRILÁKALI
28. mája sa sprístupnili priestory 

piatich vrbovských pivníc na 4. ročník 
podujatia Vrbovské pivničky. Mesto Vr-
bové poskytlo priestory mestskej pivni-
ce a pivnice „u Mórica“, Ondrej Minďár 
pivnicu pod Kamilkou, Roman Klčo piv-
nicu pod Zeleným domom a Ivan Durec 
ml. pivnicu pod vežou. 

Štrnásť vinárov, z toho dvaja z Mora-
vy, ponúkalo návštevníkom 150 druhov 
vín. A určite bolo komu ponúkať, veď 
prišlo približne 600 milovníkov dobré-
ho vína. O dobrú náladu sa postarala aj 
ľudová hudba Andreja Miškerníka              
a harmonikár Tomáš Marták. Vďaka za vy-
darenú akciu patrí organizátorom podu- 

jatia – občianskemu združeniu Vrbovské 
pivničky a Mgr. René Justovi a za poskyt-
nutú pomoc aj mestu Vrbové a primá-
torke dott. Mgr. Eme Maggiovej, ktorá 
nechýbala medzi účastníkmi ani tohto-
ročných Vrbovských pivničiek.

VS/RJ
foto: Pavel PLENCNER

POZVÁNKA
Vážení spoluobčania, milé deti!
Srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý organizuje pod záštitou
mesta Vrbové MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR MESTA VRBOVÉ.
         ÚČINKUJÚ
Koncert sa koná v nedeľu   Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové
v Dome kultúry vo Vrbovom  Žiaci I. a II. ZŠ
17. júla 2022 o 16.30 hod.   Andrej JOBUS   
       Folklórna skupina „Holeška“   

      
  Príďte, tešíme sa na Vás!  Vstupné je dobrovoľné.

POZVÁNKA
ení spoluobčania, milé deti!
ečne Vás pozývame na koncert, ktorý org
sta Vrbové Ý SPEVÁCKY ZBOR ME
     

Koncert sa koná v nedeľu  
v Dome kultúry vo Vrbovom 
17. júla 2022 o 16.30 hod.  
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VÝSTAVA VENOVANÁ NÁŠMU RODÁKOVI V PROVINCII YILAN
MAURITIUS AUGUSTUS, COUNT DE BENYOWSKY – SLOVAK NOBLE

Výstavu otvorili významní hostia ako 
župan provincie Yilan Zi-miao Lin, pred-
seda Trnavského samosprávneho kraja 
Jozef Viskupič, riaditeľ Slovenského Ná-
rodného múzea Peter Bárta, Štátny ta-
jomník ministerstva kultúry Taiwanu 
Tsung-huang Hsiao, Generálny riaditeľ  
Ministerstva zahraničných vecí Taiwa-

nu Remus Li-Kuo Chen, riaditeľ Združe-
nia Mórica Beňovského Vladimír Dudlák, 
konzultant kurátora výstavy Sommer Kao, 
primátor okresu Tou-cheng Wen-yi Cai                
a v neposlednom rade vedúci Sloven-
ského ekonomického a kultúrneho úra-
du v Taipei Martin Podstavek.

Ako uviedol vedúci M. Podstavek vo svo-

jom príhovore: „Táto výstava je dôkazom 
vynikajúcich bilaterálnych vzťahov medzi 
Slovenskom a Taiwanom, medzi Európ-
skou úniou a krásnym ostrovom Formo-
sa.“ Následne po príhovore odovzdal 
M. Podstavek jedenástim taiwanským 
hosťom certifi káty uznania za ich prí-
nos a neoceniteľnú podporu v sloven-
sko-taiwanských bilaterálnych vzťahoch.

Po ofi ciálnom otvorení podujatia na-
sledovala prehliadka výstavy, ktorá bude 
dostupná pre návštevníkov Lanyang   
múzea do 12. septembra 2022.

     zdroj: https://www.mzv.sk/web/
taipei/spravy/

V múzeu Lanyang v piatok 27. mája 2022 otvorili viacerí významní hostia 
dlho očakávanú výstavu slovenského rodáka, dobrodruha, cestovateľa, 
objaviteľa, kolonizátora, spisovateľa, kráľa Madagaskaru Mórica Beňov-
ského, ktorý počas svojich významných ciest v roku 1771 pricestoval aj      
na územie Taiwanu, vtedy ešte známe ako Formosa, a to priamo do prísta-
vu Su Ao, v provincii Yilan.
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V LOKALITE BEŇOVSKÉHO V „NOVOM VRBOVOM“

Našim prvým cieľom bol východný 
mys Cap Est a dedina Ambodirafi a, kde 
v máji 1786 pri prestrelke s francúz-
skym komandom zahynul Móric Be-
ňovský. Cestou na Cap Est sme mali 
stretnutie so zubným lekárom Bern-
dom Zschockem a jeho manželkou, le-
kárničkou, Marie-Ellen, laureátmi Be-
ňovského glóbusu z Vrbového, ktorí 
žijú na Madagaskare v meste Antalaha.

V dedine Ambodirafi a, kam nevedie 
riadna cesta a kde nie je infraštruktúra, 
inžinierske siete ani tečúca voda, sme 
strávili štyri dni v domorodých chyž-
kách s podporou nášho priateľa Jeana-
-Clauda, ktorý nám zabezpečil stravu. 

Na vratkých pirogách s miestnymi ry-
bármi sme absolvovali výlet na Nosy  
Angontsy, malý ostrov, ktorý je na sta-
rých mapách označený ako Beňovské-
ho ostrov. V dedine je vyvesená pamät-
ná tabuľa Mórica Beňovského, ktorú 
sme inštalovali v roku 2016 s textom           
v slovenčine, malgaštine a francúzštine. 

Navštívili sme aj miestnu základnú 
školu, kde sme priniesli a rozdali dvesto 
deťom perá, zošity, pomôcky a hračky. 
Podvečer sme premietli domácim fran-
cúzsku verziu nášho dokumentu z roku 

opäť stretnúť s ľuďmi, našimi malgašský-
mi priateľmi, ktorých životné príbehy 
sledujeme už od našej prvej expedície 
v roku 2010. Ambodirafi a je čarovné 
miesto, ktoré si vás vie získať na celý 
život. Jožko Dermek, člen ZMB, svojho 
času nazval túto lokalitu „Nové Vrbo-
vé“. Možno to takto vnímal aj náš Mó-
ric, ktorý sa rozhodol práve tu vybudo-
vať svoje sídelné mesto. Takto to 
vnímame aj my. Keď sa sem vraciame, 
cítime sa tu trošku ako doma. Posledný 
večer nám zahrala a zaspievala miest-
na folklórna skupina, ktorá svojimi 
piesňami vytvorila nezabudnuteľnú at-
mosféru pre všetkých účastníkov expe-
dície. Východný mys a dedina Ambodi-
rafi a – budeme sa opäť tešiť na naše 
ďalšie stretnutie.

Vlado DUDLÁK
riaditeľ ZMB

Združenie Mórica Beňovského (ZMB) v máji 2022 navštívilo Madagaskar. 
Bola to prvá expedícia ZMB po covide, ktorý uzatvoril Madagaskar na vyše 
dva roky pre turistov z celého sveta. Na novovybudovanom medzinárod-
nom letisku Ravinala v Antananarivo nás privítal slovenský kňaz Jaroslav 
Jaššo z rehole sv. Vincenta de Paul, ktorý už vyše roka pôsobí na Madagas-
kare a ktorému sme priniesli veľkú batožinu s misijným materiálom z Bra-
tislavy. Stretli sme sa aj s česky hovoriacim lekárom a turistickým sprie-
vodcom Jeanom Richardom Rakotobem, ktorému sme odovzdali futbalové 
dresy od Anežky Boriovej.

2017 „Masoala, miesto, kde to žije“. Do-
minik Šuplata, kameraman a dronista 
ZMB, mal aj teraz so sebou kompletnú 
fi lmársku techniku a tak sa nám poda-
rilo v dedine natočiť unikátne zábery                  
zo života miestnych ľudí. Máme zámer 
vyprodukovať nový dokument z tejto 
unikátnej lokality, ktorá je spätá aj                
s Móricom Beňovským. 

Bolo úžasné sa po vyše dvoch rokoch 

PÁRKY BEŇOVSKÝ 

Expedícia ZMB pri Beňovského pamätníku v Antalahe na Madagaskare.

DO VRBOVÉHO ZA POZNANÍM
V máji uplynulo 236 rokov od tragického 

konca nášho rodáka Mórica Beňovského 
(1746 – 1786). V tomto čase zavítali do Vrbo-
vého dva školské autobusové zájazdy.

Najprv prišli žiaci z nášho družobného mesta 
Spišské Podhradie. Prišli na čele so zástupky-
ňou tamojšej základnej školy Mgr. Slávkou Ko-
marovou a učiteľom dejepisu Mgr. Petrom Van-
draškom. Ďalšími hosťami boli žiaci zo Základnej 
školy, Tbiliská, z nášho hlavného mesta, ktorých 
viedla učiteľka Mgr. Alžbeta Batáková.

Vo Vrbovom v mestskej historickej expozícii             
v Kúrii Mórica Beňovského si so záujmom rozší-
rili svoje školské poznatky o slávnom vrbov-
skom svetobežníkovi, ako i o našom meste.               
Z Vrbového si odnášali nielen nové vedomosti  
a zážitky, ale aj dukát Mórica Beňovského, ktorý 
im na pamiatku venovala primátorka mesta 
dott. Mgr. Ema Maggiová.

Treba vyzdvihnúť, že hoci išlo v oboch prípa-
doch o mladých dospievajúcich ľudí, správali 
sa disciplinovane, ba vzorne.

-rb-
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Z historických prameňov je známe, že 
základom jeho mena je práve latinské 
Florianus (kvitnúci, rozkošný). Už od 
stredoveku považuje ľud sv. Floriána za 
ochrancu pred nebezpečenstvom ohňa 
(azda pre svoju násilnú smrť vo vode), 
ľudia veria tiež v jeho ochranu i pred 
búrkou, veľkou vodou či suchom. V tejto 
súvislosti sa okrem iného traduje, že 
modlitby smerované k sv. Floriánovi už 
zachránili nejeden život a nemalý maje-
tok. Sv. Florián je najčastejšie spodob-
ňovaný ako rímsky vojak s prilbou a me-
čom, vylievajúci z vedra vodu na horiaci 
dom, popr. chrám. Hlavne na dedinách 
sv. Florián predstavoval častý námet 
pre najrôznejšie sošky, plastiky či maľby, 
ktoré mali chrániť dom a jeho obyvate-
ľov pred nešťastím. V minulosti bolo po-
čas sviatku sv. Floriána dokonca zakáza-
né zakladať oheň a nosiť vodu, aby                 
v usadlosti neprišlo k nehode. 

Okrem hasičov považujú sv. Floriána 
za svojho patróna tiež kominári, murá-
ri, kováči, hrnčiari a mnoho ďalších pro-
fesií majúcich dočinenia s ohňom.

Od mučeníckej smrti tohto kresťan-
ského svätca už uplynulo viac ako 1700 
rokov. Podľa dostupných prameňov 
muž menom Florianus slúžil na konci 3. 
a na počiatku 4. stor. vo vojsku a ná-
sledne v administratívnej správe rím-
skej ríše na území dnešného Rakúska. 
Už od mladosti bol vychovávaný v kres-
ťanskej viere, čo vtedy ešte v pohanskej 
ríši prinášalo značné riziká. Poznal to aj 
Florián, ktorý bol po prijatí protikres-
ťanských opatrení cisára Diokleciána 
(284 – 305) donútený opustiť štátnu 
službu. Ako presvedčený kresťan nesú-
hlasil s postupom štátnej moci potláča-
júcej jeho vieru a pokúsil sa pomôcť 
niekoľkým svojim spoluveriacim, ktorí 
boli kvôli svojej viere väznení. Bol pri

tom chytený a strašným spôsobom po-
trestaný. Po krutom mučení, počas kto-
rého opakovane odmietol zaprieť svoju 
vieru, bol Florián utopený v rieke Enns 
(dnešné Rakúsko). Podľa legendy Floriáno-
vo telo zachránila a tajne pochovala 
kresťanka Valéria.

Florián sa za svoju neochvejnú kres-
ťanskú vieru dočkal odmeny aspoň po 
smrti, keď bol neskôr pre svoju muče-
nícku smrť vyhlásený za svätého. Nad 
jeho hrobom potom v 6. storočí vznikol 
kláštor St. Florian, ktorý bol svedkom 
viacerých pohnutých udalostí. Toľko           
z histórie.

Za naše životy, majetok a ochranu ži-
votného prostredia v súčasnosti každý 
deň bojujú dobrovoľní alebo profesionál-
ni hasiči, aby zmiernili dopady ničivých 
požiarov a iných katastrof.

 Za obetavosť s akou si plnia svoje 
úlohy a úsilie nezištne pomáhať blíž-
nym si zaslúžia  úctu, obdiv no najmä 
veľké ĎAKUJEME!

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
DHZ Vrbové

Tak ako každý rok, aj v tomto roku si dobrovoľní hasiči 4. mája položením 
kytice kvetov k pamätníku na námestí pripomenuli sviatok sv. Floriána              
- patróna všetkých hasičov. 

SVÄTÝ FLORIÁN – PATRÓN HASIČOV

Mestskí odborári z organizácie SLOVES 
sa po roku zišli na svoju výročnú člen-
skú schôdzu. Stalo sa tak 26. mája v Kú-
rii M. Beňovského.

V úvode všetkých privítal predseda, 
osobitne tých, ktorí sú už na zaslúže-
nom odpočinku a primátorku mesta 
dott. Mgr. Emu Maggiovú.

Vzácna hosťka poďakovala odborá-
rom za prácu, ktorú vykonávajú pre 
našu mestskú samosprávu a vyjadrila 
presvedčenie, že dobré, ba nadštan-
dardné vzťahy na pracovisku budú po-
kračovať k obojstrannej spokojnosti.

O činnosti za uplynulé obdobie a o hos-
podárení informovala hospodárka ZO 
Mária Sabová. Správu revíznej komisie 
prečítala Mária Madžová. Potom sa 
uskutočnili pod vedením predsedníčky 
volebnej komisie Mgr. Gabriely Sudo-
rovej voľby výboru na nasledujúce 
funkčné obdobie. Do päťčlenného vý-
boru boli zvolení: Dália Amchová, Emília 
Beličková, Ľubomír Bosák, JUDr. Mária 
Gajňáková a Mária Sabová. Druhá časť 
programu, keďže išlo aj o oslavu Dňa 
matiek, bola vyhradená neformálnemu 
posedeniu s občerstvením. Všetky ženy 
dostali pri tejto príležitosti aj malý dar-
ček.

-rb-

ODBORÁRI
ROKOVALI

HODNOTIACA ČLENSKÁ SCHÔDZA
MO JDS VO VRBOVOM

Predložila návrh programu schôdze, 
ktorý prítomných 159 členov schválilo. 
Prebehla voľba mandátovej, návrhovej 
a volebnej komisie. Členovia boli schvá-
lení. Správu o činnosti za uplynulé ob-
dobie predniesla predsedníčka MO JDS 
Mária Madžová. Uviedla, že organizácia 
v roku 2022 má 241 členov. Od roku 
2020 do mája 2022 zomrelo 17 členov - 
medzi nimi aj zakladajúci predseda MO 
JDS Anton Jurica.

Nakoľko 2 roky pre pandemickú situá-
ciu boli aktivity našich dôchodcov ob-
medzené i tak sa niektoré uskutočnili. 
Medzi členmi obľúbené zájazdy na ter-
málne kúpaliská, a to do Dunajskej Stre-
dy a Poľného Kesova, návšteva Banskej 
Štiavnice, Vysokých Tatier – Bílikovej 
chaty. Vlakom absolvovali jednodňový 
zájazd do Trenčína, oslávili MDŽ na Štrb-
skom Plese a opekačku v Dolnom Lopa-
šove.

Zúčastnili sa na vystúpení nášho Mie-
šaného speváckeho zboru mesta Vrbo-
vé Pod mušľou v Piešťanoch. Ako každý 
rok i v rokoch 2020 – 2022 boli našim 
členom poskytnuté rekondično-reha-
bilitačné kúpele, a to v roku 2020 – 4,

2021 – 10 a v roku 2022 – 8. O kúpele je 
v našej organizácii malý záujem. MO JDS 
zorganizovala aj brigády Za krajšie Vrbo-
vé.

Predsedníčka oznámila členom, že    
o akciách, ktoré usporadúva MO JDS 
informuje vo vývesnej tabuli aj s čís-
lom telefónu a všetci sa s ňou môžu 
nakontaktovať i osobne. Po prednese-
ní správy boli odmenení členovia JDS 
vo veku 65-90 rokov.

Pre najbližšie 4 roky boli zvolení do vý-
boru MO JDS Vrbové títo členovia:
• Mária Madžová – predsedníčka
• Viera Sabová – tajomníčka
• Ján Štefko – pokladník
• Miroslav Prstek – člen
• Jarmila Sopóciová – členka
• Ján Sabo – predseda revíznej komisie
• Jaroslav Madžo  – člen revíznej komisie
• Jaroslav Zelenay – člen revíznej komisie

Tajomníčka MO JDS V. Sabová poďa-
kovala všetkým prítomným za účasť               
a oznámila, že po odchode každý člen 
dostane malé občerstvenie.

M. MADŽOVÁ

Schôdzu otvorila a viedla Vierka Sabová, tajomníčka MO JDS, privítala hos-
tí: primátorku mesta Vrbové dott. Mgr. Emu Maggiovú a PhDr. Ľubomíra           
Bosáka, vedúceho útvaru kultúry a všetkých prítomných členov.
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV
NA DRUHÝ POLROK 2022

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

September
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

Október
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

November
P U S Š P S N

11 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

December
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 a BRO
V deň zberu odpadu je nutné vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 hod.,

prípadne už večer predchádzajúci deň.
Nádobu je potrebné vyložiť na chodník alebo verejne prístupné miesto.

  nádoby s frekvenciou 1 x 14 dní - domácnosti v rodinných domoch s troma a viac osobami

  nádoby s frekvenciou 1 x 28 dní - domácnosti  v rodinných domoch s jednou a dvoma osobami

 1100 l nádoby

 Biologicky rozložiteľný odpad - BRO sa vyváža od MARCA do NOVEMBRA
 (NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR sa nevyváža)
 BRO je možné doviezť aj na ZBERNÝ DVOR počas celého roka.

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

Kontakt:
Daniel Mikunda – vedúci zberného dvora a referent odpadového hospodárstva mesta Vrbové
tel.: 0908 108 238
email: odpadovehospodarstvo@vrbove.sk
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POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VRBOVÉ
KEĎ SA CHCE, TAK SA DÁ

Čo je nové v našom družstve?
Aktuálne sú ukončené jarné práce, 

zasiali sme sóju, slnečnicu a kukuricu 
na zrno. „Žlté more“, ktoré je vďačnou 
témou na nekonečné úvahy o  úžitko-
vosti mohlo potešiť každú romantickú 
dušu. Rozlieha sa po oboch stranách 
katastra. Radosť nám robí čoraz väčší 
jačmeň. Aj napriek defi citu zrážok        
(70 mm) sú porasty v dobrej kondícii                     
a v prípade priaznivého počasia v júni 
je predpoklad úrod na dobrej úrovni. 

Tým, že je PD členom Slovenského 
farmárskeho, a. s., môžete stretnúť na 
cestách stroje z partnerského družstva 
SPD Veselé.  Navzájom si ako podniky 
vypomáhame. Naši „chlapci“ chodia 
nielen do Veselého, ale i do oblasti My-
javy – Záhoria, kde sú ďalšie partnerské 
družstvá.

PD Vrbové sa stalo členom závlaho-
vého družstva, ktorého cieľom je re-
konštrukcia závlahovej siete Sĺňava. Po 
rekonštrukcii závlahových sietí je plá-
novaný nákup zavlažovacích pivotov 

rávaní sa do budúcna budeme zame-
riavať na nákup strojov, ktoré budú 
slúžiť na zefektívnenie výroby a na 
precízne aplikácie hnojív a prípravkov 
rastlín. Postupne budeme prechádzať 
na precízne poľnohospodárstvo. Tak-
tiež v erózne ohrozených častiach ka-
tastra budeme pri zostavovaní osev-
ných plánov a spôsobe obrábania 
zohľadňovať riziko erózie. V najbližších 
rokoch sa plánuje rekonštrukcia budo-
vy a celková revitalizácia hospodár-
skeho dvora a skladových priestorov.

A čo prebiehajúce pozemkové úpravy?
V súčasnosti v katastri Vrbové pre-

bieha projekt pozemkových úprav.               
V dôsledku toho sa k nájomcom do-
stávajú rôzne polopravdy a veľmi 
skreslené informácie o našom druž-
stve. Žiaľ niekedy až výmysly a účelné 
klamstvá. Preto, ak máte akékoľvek 
otázky o fungovaní družstva alebo po-
zemkových úprav, neváhajte nás kon-
taktovať.

Ing. Dávid Vavrík
tel. č.: +421 907 722 102
e-mail: predseda@pdvrbove.sf-d.sk

Na záver sa chceme poďakovať všet-
kým zamestnancom, ktorí prispievajú 
svojou energiou a šikovnosťou k lep-
ším výsledkom. Rovnako i vám, prena-
jímateľom pôdy, vďaka ktorým môže 
byť i v týchto ťažších časoch družstvo 
družstvom.

Ing. Dávid VAVRÍK
Mgr. Zuzana SIBLÍKOVÁ

Sen každého poľnohospodára... mať pracovať kde, s kým a na čom, keď 
sa k tomu pridajú i výnosy... čo viac si priať. Možno to znie až príliš jedno-
ducho. No verte, či nie... za týmto „snom“ je veľa práce. Ako sme minulý 
rok informovali, v Poľnohospodárskom družstve vo Vrbovom nastali per-
sonálne zmeny. Pôvodný predseda si užíva dôchodok a nový pán predseda 
pokračuje v jeho pracovných šľapajách. Zmeny nastali i v zameraní druž-
stva, kedy sa preorientovalo len na rastlinnú výrobu. Zvieratá sme presu-
nuli do partnerského družstva na stredné Slovensko. Viac už prezradí Ing. 
Dávid Vavrík, predseda PD Vrbové.

a následne pestovanie zeleniny ako sú 
zemiaky, cibuľa a cesnak.

Aký dopad na poľnohospodárstvo 
má situácia na Ukrajine?

Nie je však všetko len také optimistic-
ké. Aktuálna situácia na Ukrajine spôso-
bila nárast cien hnojív, osív, prípravkov 
na ochranu rastlín a vyzerá, že nastane aj 
problém s  ich dostupnosťou. O to väčšia 
snaha je mať čo najlepšie výsledky.

A čo zamestnanosť?
Ďalším negatívom je zamestnanosť. 

Nie veľa študentov, i po ukončení stred-
nej školy plánuje zostať v poľnohospo-
dárstve. O to ťažšie je získať nových 
zamestnancov. I preto plánujeme zno-
va otvoriť od septembra farmársky krú-
žok pre deti zo ZŠ. Chceme žiakov mo-
tivovať a ukázať im, že na práci                                
v poľnohospodárstve nie je nič zlé.

Máme i plány do budúcna...
Ako to býva zvykom, každý dobrý rok 

si zaslúži, aby sa časť výsledku pretavi-
lado obnovy vozového parku. Pri obsta- 
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ZÁKAZ VYPÚŠŤANIA ŽUMPOVÝCH VÔD
DO VODNÉHO TOKU HOLEŠKA

Slovenská inšpekcia životného prostredia v spolupráci s mestom Vrbo-
vé upozorňuje občanov a obyvateľov mesta Vrbové na zákaz vypúšťania 
žumpových vôd do vodného toku Holeška.

Momentálne prebieha monitorovanie a zisťovanie legálnosti existujú-
cich vyústení do toku Holeška.

Mgr. Zuzana MARKECHOVÁ
Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Zámer priameho nájmu majetku Tr-
navského samosprávneho kraja v sprá-
ve Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
č. 1/2022

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom 
ako správca majetku vo vlastníctve Tr-
navského samosprávneho kraja, v zmys-
le § 9a ods. 9 zákona č.  446/2001 Z. z.              
o majetku vyšších územných celkov              
v znení neskorších predpisov zverejňu-
je zámer prenajať časť svojho majetku 
formou priameho nájmu, a to:

- nebytový priestor – školský bufet v ob-

jekte Gymnázia J. B. Magina na Ulici Be-
ňovského č. 100 vo Vrbovom (budova 
so súpisným číslom č. 358, na parcele č. 
1600/8, katastrálne územie Vrbové, za-
písaná na LV č. 4113),  a to na predpokla-
danú dobu nájmu  september 2022 – jún 
2023.

Náležitosti obsahu ponuky uchádzača 
a ostatné podmienky sú zverejnené na 
internetovej stránke školy: www.gvrbo-
ve.sk, na vstupných dverách budovy 
školy a na informačnej tabuli.

ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU MAJETKU 

Pani Paulínke LEHUTOVEJ

Dnes sláviš krásnych šesťdesiat,
preto od srdca chceme Ti priať,
aby si pevné zdravie mala
a splnilo sa Ti všetko čo si si priala.

  Želajú kolegyne z práce.
P/P1-No 286/22 F

MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ 

oznamuje, že bude
ZATVORENÁ

od 25. júla do 12. augusta 
z dôvodu čerpania do-
volenky.
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PLÁŽOVÝ VOLEJBAL VO VRBOVOM OŽÍVA!
Žiaci Gymnázia J. B. Magina vo Vrbo-

vom si opäť mohli overiť, že hodiny teles-
nej výchovy dokážu byť spojením príjem-
ného s užitočným. Mestský futbalový 
klub vo Vrbovom nedávno otvoril krásne 
priestory pre plážový volejbal a poskytol 
možnosť našim žiakom vyskúšať si túto 
loptovú hru na hodinách telesnej výcho-
vy. 

Žiaci išli na začiatku do hry s menšími 
obavami, ako zvládnu pohyb na piesku, 
ale po krátkej chvíli odložili obavy nabok. 
Pohyb na slnku a príjemnom piesku si 
užívali v takej miere, že na konci hry sa 
pýtali, kedy sa opäť budú môcť vrátiť. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 
členom klubu, ako aj všetkým zaintere-
sovaným za ich obrovskú iniciatívu pri 
budovaní tohto ihriska, vďaka ktorej uká-
zali mladým ľuďom, že šport okrem zdra-
votných benefi tov prináša hlavne veľa 
zábavy.

Veľké ďakujeme! Už teraz sa tešíme na 
ďalšie adrenalínové zápasy na novuč-
kom bíčvolejbalovom ihrisku vo Vrbo-
vom!

Učitelia a žiaci gymnázia

Bohatý program mali na prelome 
mája a júna aj tretiaci. Tí odcestovali do 
penziónu Normandia v Nitrianskom 
Rudne. Nielen samotné cestovanie, ale 
najmä pestrý program s animátormi, 
netradičné učenie, výlet, kúpanie a rôz-
ne hry im týždenný pobyt výborne oži-
vili. 

A čo zaujímavého robili v tomto čase 
prváci? Okrem toho, že sa blížili do fi ná-
le čítania i písania, piataci si pre nich 
pripravili pásmo krátkych divadelných 
hier, ktoré sami vytvorili i nacvičili.

Vrece sa roztrhlo aj so súťažami                 
a mnohí žiaci nám robia radosť. V januári 
a vo februári sa uskutočnili online 
okresné kolá dejepisnej olympiády                  
a olympiády v anglickom jazyku, kde sa 
súťažiaci umiestnil na peknom 2. mies-
te. Ešte v marci 8 úspešných riešiteľov 
absolvovalo online okresné kolo Pyta-
goriády. Na konci rovnakého mesiaca 
žiačky našej školy postúpili vo vybíjanej 
do fi nálového kola, kde sa umiestnili na 
konečnom 5. mieste. Chlapci zasa us-
peli vo fl orbale, kde v okresnom kole 
získali krásne 3. miesto. V apríli sa opäť 
konala matematická súťaž, tentoraz Ma-
tematický klokan. V školskom kole  sme

zaznamenali 6 úspešných riešiteľov. 
Zvyšok mesiaca apríl sa niesol opäť               
v športovom duchu. Dievčatá v postu-
povom kole obsadili druhé miesto vo 
fl orbale a taktiež druhé miesto neskôr 
v okresnom kole. V okrese boli úspešní 
aj starší chlapci. Tí sa posnažili a vo fut-
bale boli napokon v rámci okresu tretí. 
Rovnako tretí skončili vo futbale aj 
mladší žiaci.

Po dvoch rokoch sa v dňoch 19. až 
22. mája uskutočnilo aj družobné 
stretnutie ZŠ Vrbové – ZŠ Spišské Pod-
hradie. Počas stretnutia prebehli špor-
tové súťaže medzi školami a výlety do 
okolia Vrbového. Veríme, že si naši 
partneri zo Spiša pobyt u nás užili                  
a spoznali náš kút krajiny, ktorý niekto-
rí navštívili po prvý raz.

Medzinárodný deň detí sme oslávili 
dňom hier a oddychu. V stredu 1. júna 
sa uskutočnil v areáli Domu kultúry zá-
bavný program pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí, ktorý zabezpečilo 
mesto Vrbové. O 9.30 hod. deti videli 
hudobné predstavenie Príbeh včielky           
a od 9.30 prebiehalo maľovanie na 
tvár. Programu sa zúčastnili žiaci 1. 
stupňa. V piatok 3. júna sa zasa konal

Olympijský deň - zábavné a športové 
súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa. V rám-
ci olympijského dňa súťažili žiaci 1. 
stupňa, boli odmenení darčekmi a pa-
mätnými listami. Druhostupniari mali 
možnosť zapojiť sa do súťaží na štadió-
ne alebo si urobiť prechádzku do príro-
dy. Každé z detí si odnieslo milý darček.

Naši žiaci však nevynikajú len v škol-
ských aktivitách. Dôkazom toho je Lau-
ra Sedliačiková, žiačka 4. ročníka, ktorá 
sa s úspechom vrátila z Majstrovstiev 
sveta v tanečnej súťaži „Dance star“, 
ktoré sa konali v Chorvátsku v meste 
Poreč. Spolu so svojou skupinou získa-
la s choreografi ou „Egyptian seeres“ zo 
SZUŠ Piešťany krásne tretie miesto. 

Podobne je úspešný aj Matej Masár, 
žiak 3. ročníka, mladý motokrosový 
pretekár. Matej dosahuje úspechy na 
rôznych súťažiach a umiestňuje sa             
na popredných miestach doma i v za-
hraničí.

V najbližších dňoch sa žiačky našej 
školy, ktoré navštevujú tanečný odbor 
CZUŠ vo Vrbovom, zúčastnia medziná-
rodnej súťaže V4 Dance cup v Maďar-
sku, na ktorú sa kvalifi kovali z celoslo-
venského kola v Leviciach.
Čo dodať? Sme hrdí na talenty, ktoré 

robia radosť nielen rodičom, ale aj 
nám. Veríme, že počet úspešných rieši-
teľov, športovcov a absolventov našej 
školy sa bude naďalej rozširovať.

I. ZŠ

S prichádzajúcim koncom školského roka začínajú školy bilancovať svoje 
úspechy i aktivity. Po smutnom období bez podujatí „naživo“ sa opäť roz-
prúdil vír exkurzií, výletov a výcvikov. V máji sa žiaci druhého a štvrtého 
ročníka tešili z plaveckého výcviku. Od 16. mája celý týždeň plávali v pla-
várni v Myjave. Radosť bola o to väčšia, že plávať sa naučili všetci.

NAŠA ÚSPEŠNÁ BILANCIA...
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9. a 10. apríla sa tanečníci pod vede-
ním Mgr. art. Michaely Urbanovej, 
Mgr. Zuzany Snohovej a Kristiána Fili-
poviča, DiS. art. vybrali na súťaž My 
dance do neďalekej Starej Turej, od-
kiaľ si priniesli tri prvé miesta a jedno 
druhé miesto. 21. apríla učiteľ Lukáš 
Slabý, DiS. art. dôveroval svojim žia-
kom na celoslovenskej súťaži v bicích 
nástrojoch – Borákova Prievidza, kde 
Nikola Šurinová a Matej Šimo získali 1. 
miesto v zlatom pásme a Mathias 
Böhm strieborné pásmo. Banská 
Štiavnica 26. apríla opäť privítala naše 
speváčky na celoslovenskej súťaži Du-
chovný a umelecký odkaz Banskoštiav-
nickej kalvárie. Sofi a Frajštáková, Nina 
Juríčková i Simona Boorová potešili 
striebornými pásmami nielen svoje 
učiteľky Bc. Danu Kubalovú a PaedDr. 
Petru Cmarkovú Breče. Už o pár dní            
– 29. apríla sa do Levíc na tanečnú sú-
ťaž Showtime Dance Tour 2022 vybrali 
tanečníci s choregrafi ami svojich učiteľov 
– Mgr. art. Michaely Urbanovej, Mgr. 
Zuzany Snohovej a Kristiána Filipoviča,  
DiS. art. Všetky tance získali ocenenia, 
čo potešilo deti, zahrialo pri srdci uči-
teľov i rodičov. Obrovským úspechom 
však bol hlavne postup najstarších žia-
čok – Sáry Benkovej, Ivany Čápovej, 
Kláry Koyšovej, Zuzany Valovičovej, Vi-
vien Madunickej, Martiny Prievozníko-
vej a Simony Žákovej s choregrafi ou 
Women, sólo tanec Vivien Madunickej                
a Martiny Prievozníkovej, duet Paulí-
ny Kuricovej a Jessiky Brown na V4 
Dance cup Siófok Balaton do Maďar-
ska.

3. máj priniesol opäť jedno strieborné 
miesto a potešil učiteľku Bc. Danu Ku-
balovú, ktorej žiak Juraj Snoha vyspie-
val toto umiestnenie na Vidiečanovej 
Habovke – súťaži venovanej sloven-
skému folklóru a taktiež ľudovému 
spevu. Potešením pre oči boli aj vý-
tvarné práce našich žiakov, ktoré 
skrášlili mnohé priestory najmä v po-
dobe vernisáží, a to v priestoroch 
Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
spolu s absolventským koncertom, či 
Oravského paleta  v Chtelnici.

Deti sa zapájali i do mnohých výtvar-
ných súťaží. Každoročne získavajú vý-
borné ocenenia na súťaži Buzalkova 
Trnava, ktorej vyhodnotenie sa opäť 
mohlo uskutočniť  v Kostole sv. Go-
razda vo Vrbovom, za čo patrí i poďako-
vanie miestnemu duchovnému správco-
vi Mgr. Jaroslavovi Hanzlíkovi. Spomedzi 
mnohých prác porotu oslovili aj diela 
našich žiakov. Vo viacerých kategóriách 
si prvé miesto odniesli Mária Valovičo-
vá a Jessica Pastorková, druhé miesto 
Ema Barienčíková a Timea Cmarková, 
3. miesto Patrik Lesay a Matej Plančík, 
mimoriadne ocenenie Timea Bučko-
vá...

Odbor audiovizuálnej a multimediál-
nej tvorby sa 2. júna zúčastnil krajské-
ho kola súťaže Cineama v Trnave, kde 
s fi lmom Item Story získal 1. miesto             
a postúpil do celoslovenského kola.

Naše mladé talenty mali možnosť 
ukázať svoju šikovnosť aj na mnohých 
podujatiach v meste Vrbové, či okoli-
tých obciach v programoch ku Dňu 
matiek, či Deň detí, charitatívnej akcii 

Adeli v Piešťanoch.
Azda najokatejším a pre Vrbovča-

nov najlákavejším však býva konco-
ročný galaprogram tanečného odbo-
ru CZUŠ sv. Gorazda Vrbové. Nebolo 
tomu inak ani 14. júna tohto roku, 
keď kinosála ožila farbami, hudbou, 
tancom, potleskom. Dopoludnia žiaci 
CZUŠ sv. Gorazda časť svojich tancov 
predviedli pred žiakmi základných 
škôl a Spojenej školy vo Vrbovom. 
Podvečer sa však zahalil nielen do prí-
jemných slnečných lúčov, ale i farieb 
nádherných slovenských krojov, ba-
letných špičiek, rôznorodých kostý-
mov. Na javisku sa mihotali usmieva-
vé dievčatá v rôznych choreografi ách 
stvárňujúcich rozprávkové bytosti, ľu-
dové motívy, fantazijné predstavy, ba-
leríny... Zodpovednosť, spolupráca, 
zanietenosť, záujem, radosť, občas             
i obavy, tréma, ale i radosť a túžba 
ukázať svoju šikovnosť a talent kolo-
vali v tanečníčkach po celý čas. Z hľa-
diska sa zas ozýval mohutný potlesk    
a v ozduší bolo cítiť šťastie a hrdosť 
rodičov na svoje ratolesti. Tento krás-
ny podvečer by sa však nemohol 
uskutočniť bez pedagógov tanečného 
odboru – Kristiána Filipoviča, DiS. art., 
Mgr. Zuzany Snohovej, Mgr. art. Mi-
chaely Urbanovej, zvukára Dominika 
Stacha, osvetľovača Mgr. Vladimíra 
Strečanského a v neposlednom rade 
priestorov Domu kultúry Vrbové, kto-
ré bezplatne na dva dni, vrátane per-
sonálu, poskytla primátorka dott. 
Mgr. Ema Maggiová. Zároveň všetkým 
účinkujúcim a tým, ktorí ich pripravo-
vali venovala sladkú pozornosť. Všet-
kým patrí obrovské poďakovanie.

Rok to bol opäť bohatý, plný skúse-
ností a pozitívnych zážitkov. Veríme, 
že i ten budúci sa ponesie v nádeji, že 
umenie ukryté v deťoch, prebúdzanie 
ich talentu prinesie radosť nielen im, 
či rodičom, ale potešia duše mnohých 
nielen v našom mestečku Vrbové, či 
okolitých obciach, ale i po celom Slo-
vensku, či v zahraničí.

PaedDr. Petra CMARKOVÁ BREČE

Talent, usilovnosť, práca, túžba, radosť... nielen to je kľúčom k úspechu 
každého človeka. Podpora, ochota, odopieranie si, občas i strach, pričom 
očakávania sa stávajú súčasťou každej možnosti. A potom prichádza 
ohňostroj šťastia, z očí sa stávajú jazierka s čistou vodou a objatia sú plné 
lásky. Presne takto vyzerajú žiaci, učitelia i rodičia, ktorí vnímali, viedli, 
pomáhali, verili, darovali toľko času a zrazu sa leskne kov zavesený na hru-
di, znie potlesk a smiech, chvála a gratulácie. Cirkevná základná umelecká 
škola sv. Gorazda vo Vrbovom v uplynulých mesiacoch žila s nádejou                        
a túžbami svojich žiakov, ktorých kroky smerovali spolu s krokmi svojich 
učiteľov do miest blízkych i vzdialených, aby porovnali svoje zručnosti, ta-
lent, kreativitu, prácu s inými. A radosť priniesli z každej cesty.

KEĎ SA TALENT ROZVÍJA,
ČLOVEK ZAKVITNE NÁDHERNÝM KVETOM UMENIA

Miestny spolok Slovenského Červe-
ného kríža vo Vrbovom zorganizoval 
dňa 24. mája v Kúrii M. Beňovského 
výročnú členskú schôdzu.

Prítomným sa prihovorila primátor-
ka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová.

GD

VÝROČNÁ ČLENSKÁ 
SCHÔDZA MSSČK VRBOVÉ

VRBOVČANKY – FUTBALOVÉ MAJSTERKY SLOVENSKA

Myjavský ženský futbalový Spartak 
vo svojej histórii zaznamenal už 
množstvo úspechov. V poslednej se-
zóne 2021/2022 sa podarilo získať 
prvú priečku dokonca v dvoch súťa-
žiach. Prvoligové družstvo žien sa sta-
lo po prvý krát v histórii Majstrom 
Slovenska.

Hráčkou tohto tímu je aj Andrea Bo-

gorová z Vrbového. Juniorský ženský 
futbalový klub do 19 rokov, ktorého sú 
členkami Vrbovčanky Katarína Sudo-
rová a Monika Beňušová, obhájil titul 
Majster Slovenska.

Všetkým trom gratulujeme k titulu 
Majsterka Slovenska.

VS



dvojtýždenník mesta Vrbové, ISSN 1335-2687, vydáva mesto Vrbové (IČO: 00313190), Štefánikova 15/4, 92203 Vrbové.
Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Bosák, zástupca šéfredaktora: PaedDr. Patrik Kýška.
Adresa redakcie: Hlas Vrbového, Mestský úrad, 922 03 Vrbové, Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, evidenčné číslo EV 3334/09.
Tlač: PN print, spol. s r. o., Piešťany.
Redakcia si vyhradzuje právo na výber príspevkov, oznamov a fotografi í; právo krátiť a redakčne upravovať príspevky bez konzultácie s autorom a právo príspevok 
neuverejniť. Neobjednané, resp. nevyžiadané rukopisy a fotografi e nevraciame (pokiaľ nebolo dohodnuté inak). Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií 
obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: https://www.vrbove.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/


