
Hlas Vrbového
Ročník XXXII.                    21. JÚL 2022                        Cena 0,10 €                    číslo 13-14

STOROČNICA VRBOVSKÉHO FUTBALU

Oslavy storočnice vrbovského futbalu, ktoré sa vo Vrbovom uskutočnili 9. a 10. júla, poctili svojou 
prítomnosťou aj významné osobnosti nášho verejného života.

Primátorka mesta Vrbové dott. Mgr. Ema Maggiová a prezident Mestského futbalového klubu Peter 
Majerník na nich osobitne privítali poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky    a poslankyňu Tr-
navského samosprávneho kraja Mgr. Luciu Drábikovú, PhD. (prvá zľava) a trnavského župana Mgr. Jo-
zefa Viskupiča (tretí zľava).

Medzi hosťami nechýbal ani prvý verejný ochranca práv (ombudsman) SR doc. JUDr. Pavol Kandráč, CSc., 
ktorý bol aj futbalovým funkcionárom (člen etickej komisie Zväzu česko-slovenského futbalu, člen ko-
misie mládeže pre futbal v Slovane).

Viac o podujatí v čísle.
-rb-

foto Pavel PLENCNER
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 28. júna 2022.

Uznesenie MsZ č. 80/VI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje predĺženie Zmluvy 

č.147/2007 o nájme nehnuteľností a technologic-
kých 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 ďalšieho predĺženia                 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde MsZ 
zohľadňuje skutočnosť nemeniť dodávateľa tepla 
a teplej úžitkovej vody v priebehu doposiaľ neu-
končeného súdneho sporu so správcom konkurz-
nej podstaty JUDr. Stanislavom Volárom vo veci 
konkurzu spoločnosti VETES Vrbové, s. r. o.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nieje pre 
mesto Vrbové vhodné a 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 tep-
la ako aj možností ukončenia konkurzu spoločnos-
ti VETES Vrbové, s. r. o., od roku 2008. Rovnako nie 
je vhodné prenajímať majetok, ktorý je predme-
tom 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 považuje 
skutočnosť, že spoločnosť Veolia Energia Sloven-
sko, a. s., od 1. 1. 2008 zabezpečuje bezporuchovú

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
a spoľahlivú výrobu a distribúciu tepla a teplej úžit-
kovej vody v potrebnom čase, kvalite a konkuren-
cieschopnej cene k všeobecnej spokojnosti odbe-
rateľov vo Vrbovom.
Ďalej bolo so spoločnosťou Veolia Energia Slo-

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

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

Uznesenie MsZ č. 81/VI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje plán činnosti hlav-

nej kontrolórky na II. polrok 2022.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 82/VI/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky mesta  k Návrhu záverečné-
ho účtu za rok 2021.

Uznesenie MsZ č. 83/VI/2022 
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie Správu 

nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávier-
ky k 31. 12. 2021.

Uznesenie MsZ č. 84/VI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s § 16 zá-
kona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov Záverečný účet mesta Vrbo-
vé a celoročné hospodárenie mesta Vrbové       
s vyhodnotením programového rozpočtu za 
rok 2021 bez výhrad v zmysle  stanoviska hlav-       

nej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného 
účtu za rok 2021.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1

Uznesenie MsZ č. 85/VI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervné-
ho fondu vo výške  98 098,44 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 86/VI/2022
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2022.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 87/VI/2022
MsZ schvaľuje nadobudnutie nehnuteľného 

majetku - podiel na novovybudovanom vodovo-
de a  vykonané stavebné práce na vodovode na 
Barcíkovej ul. vo Vrbovom v hodnote 7209,40 € 
do majetku  mesta Vrbové, ktorý bezodplatne 
daruje mestu Vrbové Maroš Balcír. MsZ súhlasí s 
vypracovaním darovacej zmluvy a zaradením 
daru do majetku mesta.   

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 88/VI/2022
MsZ schvaľuje Zámer na odpredaj časti po-

zemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 419 m² 
(veľkosť predávanej parcely je 43 m2), druh po-
zemku - ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369 vo 
výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 00313190, 
sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbo-
vé spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že žiadatelia manželia Ing. On-
drej Grexa, PhD. a  Zlatica Grexová, obaja bytom 
Bratislava parcelu č. 3199/5  užívajú a obhospo-
darujú  od  roku 2020.  

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Rozpočet
schválený 2022

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 2

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 524 083,17 31 075,51 5 555 158,68

Kapitálové príjmy 380 000,00 380 000,0 380 000,00

Finančné operácie príjmové 894 800,00 929 940,51 73 120,20 1 003 060,71

Školstvo 294 755,00 294 755,00  149,09 294 904,09

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 128 778,68 104 344,80 7 233 123,48

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 856 508,77 104 195,71 2 960 704,48

Kapitálové výdavky 1 270 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00

Finančné operácie výdavkové 194 000,00 194 000,00 194 000,00

Školstvo 2 753 994,20 2 808 269,91 149,09 2 808,419,00

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 128 778,68 158 471,42 7 233 123,48

Uznesenie MsZ č. 89/VI/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 (RO č. 2/2022).

Uznesenie MsZ č. 90/VI/2022
MsZ schvaľuje VZN č. 2/2022  o nakladaní s ná-

jomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na 
Ul.  J. Zigmundíka č. 295/4, ďalej na Ul. J. Zigmun-
díka č. 345/3, Sídl. 9. mája č. 322/25, na Nám. sv. 
Cyrila a Metoda č. 12/20 a ostatnými nájomnými 
bytmi v meste Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 91/VI/2022
MsZ schvaľuje nájom nebytového priestoru, 

ktorý sa nachádza v budove s. č. 497, a to v pasáži 
Beňovského na pravej strane v prednej časti od 
Ulice M. A. Beňovského vo Vrbovom, o celkovej 
výmere 30,60 m2, formou obchodnej verejnej sú-
ťaže od  1. 8. 2022 na  dobu neurčitú s 3-mesač-
nou výpovednou lehotou.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 92/VI/2022
MsZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 

súťaže s prílohou „vzor zmluvy o nájme nebyto-
vého priestoru“ na nájom nebytového priestoru, 
nachádzajúceho sav pasáži Beňovského na pra-
vej strane v prednej časti od Ulice M. A. Beňovské-
ho vo Vrbovom, o celkovej výmere 30,60 m2. Bu-
dova je zapísaná na LV 1900 vo vlastníctve mesta 
Vrbové, pričom minimálna výška nájomného je 
stanovená na 46 €/m2/rok.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 93/VI/2022
MsZ schvaľuje zverenie do správy spôsobom 

obvyklým Základnej škole, Školská ul. č. 4,Vrbové 
nasledovný majetok:

- kotol elektrický BI - 90/150E -  ZŠ Školská ul. 4, 
Vrbové, v obstarávacej cene  4332,20 € s DPH, za-

kúpené od dodávateľa  GE GASTRO, s. r. o., Kát-
lovce 269. Číslo karty v evidencii - stroje a prístroje 
022/0141.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 94/VI/2022
MsZ schvaľuje zverenie do správy spôsobom 

obvyklým MŠ, Sídl. 9. mája 322, Vrbové nasledov-
ný majetok:

- stroj umývací QQI – 102 s príslušenstvom                
v obstarávacej cene  4941,92 € s DPH, zakúpené 
od dodávateľa  RM Gastro – JAZ, s. r. o. Číslo karty 
v evidencii 022/0142.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Pokračovanie na strane 6.
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Lýdia MACHÁČOVÁ
Milada VALLOVÁ
Milan PÉČI

Helena LÁNYIOVÁ
Marek DREVENÁK
Ing. Peter NIŽNANSKÝ
Helena FEKETEOVÁ
Oľga FERANCOVÁ
Milan GAJDOŠECH
Alena ZÁVODNÁ
Ing. Helena ŽAŽOVÁ
Ing. Jaroslav HRONČEK
Ing. Pavol KARLÍK

Beáta KONDAČOVÁ
Ondrej JALOVIAR
Vlasta VALKOVÁ
Ladislav GREGUŠ
Júlia KOCHANOVÁ

Zuzana BUBLÁVEKOVÁ
Anna BELANSKÁ
Libor BENEDIKOVIČ

Anna LIČKOVÁ
Ivan KARLÍK
Rozália NIZNEROVÁ
Anton JURÍČEK
Anna PSOTOVÁ
Mária REHÁČKOVÁ
Helena POLEŠENSKÁ

Valéria MÁLIKOVÁ
Emília AMCHOVÁ
Michal PAKAN
Kristína VAJDOVÁ
Zdena OBUCHOVÁ
Antónia KRAICOVÁ

MUDr. Gustav MINJARIK
Oľga ŠIMOVÁ
Viliam MAREK

Elena TÁBORSKÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa radi mali.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom

Jozefom KUNIKOM,
ktorý zomrel 5. júla vo veku 89 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina Kuniková.

P/P1-No 1866/22 F
†

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej 

ceste nášho milovaného manžela, otca, deda

Róberta MIŠECHA.

Ďakujeme za všetky kvetinové dary.
S láskou spomíname. P/P1-No 1779/20

MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ 

oznamuje, že bude

ZATVORENÁ
od 25. júla do 12. augusta 
z dôvodu čerpania do-
volenky.

Na pozvanie primátora mesta Spišské Podhradie MVDr. Michala Kapustu 
sa v dňoch 24. - 26. júna zúčastnila tamojších tradičných Spišských folklór-
nych slávností trojčlenná delegácia mesta Vrbové na čele s primátorkou 
dott. Mgr. Emou Maggiovou.

Pri stretnutí si predstavitelia oboch našich partnerských miest zároveň 
vymenili skúsenosti z komunálnej oblasti a prerokovali možnosti ďalšej 
spolupráce.

Na snímke primátor Spišského Podhradia MVDr. Kapusta (tretí zľava), 
primátorka Vrbového dott. Mgr. Ema Maggiová (prvá sprava) a zástupcovia 
družobných miest Spišského Podhradia z Poľska a Zakarpastska po zapaľo-
vaní jánskej vatry v areáli Spišského salaša.

-rb-

STRETNUTIE PRIATEĽOV
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Anna Ďurigová 7. januára Piešťany

Arthur Koprna 19. januára Trenčín

Karolína Motýľová 29. januára Myjava

Viktória Klein 1. februára Myjava

Ema Fidlerová 4. februára Piešťany

Matúš Kupka 12. februára Trenčín

Michal Kupka 12. februára Trenčín

Ema Turanská 14. februára Piešťany

Rebeka Betáková 17. februára Myjava

Adam Mahaj 25. februára Piešťany

Mathias Pakán 11. marca Myjava

Agáta Markovičová 15. marca Náchod

Vrbovčania narodení od 1. januára 2022 do 30. júna 2022
Leo Železník 9. apríla Piešťany

Michal Hasil 11. apríla Piešťany

Emil Remiaš 20. apríla Piešťany

Jakub Netsch 30. apríla Piešťany

Filip Blažo 3. mája Pov. Bystrica

Olívia Krihová 12. mája Myjava

Filip Mego 17. mája Piešťany

Eliška Vladová 23. mája Trenčín

Melany Bučková 19. mája Myjava

Oliver Fano 16. júna Piešťany

Stela Kubíková 17. júna Piešťany

Natália Cingelová 20. júna Piešťany

Vitajte medzi nami !
AKTÍVNE POZNÁVAJME SVOJE OKOLIE

Spoznávajte zaujímavé turistické 
chodníky alebo cyklistické okruhy a náj-
dite si svoje nové obľúbené miesta pre 
aktívny oddych. 

Cyklobusom do Karpát, vhodným aj 
pre turistov, sa odveziete pohodlne a bez-
pečne každú sobotu na trase Trnava              
- Horné Orešany - Dobrá Voda - Piešťa-
ny - Vrbové - Brezová pod Bradlom               
- Prietrž.

Viac info, grafi kon a všetky tipy na 
cyklotrasy a miesta, ktoré sa oplatí vi-
dieť nájdete na webe Cyklobusom do 
Karpát | Trnavský kraj zážitkov (krajza-
zitkov.sk)

Cena lístka pre všetky vekové 
kategórie: 

Jednosmerný 2 €
Spiatočný 4 €
Dieťa do 3 rokov zdarma

Rezervujte si svoje miesto v cyklobu-
se na webe Cyklobusom do Karpát | 
Trnavský kraj zážitkov (krajzazitkov.sk), 
majte istotu, že sa aj so svojim bicyk-
lom určite odveziete. Lístky si kúpite 
priamo v cyklobuse.
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PIVO DOBRODRUH
Medzi letnými pivnými špeciálmi sa 

najnovšie objavil aj jeden, ktorý má 
vzťah k nášmu mestu. Ide o pivo s ná-
zvom Dobrodruh pomenované tak 
podľa nášho rodáka Mórica Beňovské-
ho, ktorý prežil život plný avantúr. 

Vzniklo v spolupráci veľkého pivova-
ru Šariš a Piešťanského pivovaru ŽiWell, 
ktorý sa radí medzi malé remeselné pi-
vovary. Je to India Pale Lager – teda 
spodne kvasený ležiak s obsahom alko-

holu 5 percent a stupňovitosťou 11,6. 
Nájdete ho v 350 prevádzkach po celom 
Slovensku v rámci akcie Voľba sládkov. 
Čapuje ho i Piešťanský pivovar na Lode-
nici a ŽiWell Kursalon. Etiketa piva Dob-
rodruh na limitovanej edícii fľašiek zo-
brazuje práve Mórica Beňovského.

Milovníci piva a zberatelia si môžu 
Dobrodruha zaobstarať v Piešťanskom 
pivovare.

-rb-

Slovák Janko Koščo a jeho man-
želka Tsiky, pochádzajúca z Mada-
gaskaru, sa boli pozrieť vo Vrbo-
vom, kvôli vrbovskému rodákovi 
a malgašskému kráľovi so sloven-
skými koreňmi Móricovi Beňov-
skému.
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Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 95/VI/2022
MsZ určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, že vo volebnom období 
2022 až 2026 bude primátor mesta Vrbové vyko-
návať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok). 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 96/VI/2022
MsZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
v meste Vrbové na volebné obdobie rokov 2022 
- 2026 jeden volebný obvod s počtom poslancov 
11 v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v platnom zne-
ní.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 97/VI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje na základe odporú-

čania komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelá-
vania zápis do kroniky mesta Vrbové za rok 2021, 

ktorý pripravila kronikárka mesta Mgr. Edita Ko-
hutovičová.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 98/VI/2022
MsZ schvaľuje preplatenie nákladov na vyba-

venie novej hasičskej zbrojnice zo strany mesta            
v celkovej výške 10 000 €.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ 
vo Vrbovom č. 91/VI/2022 a č. 92/
VI/2022 zo dňa 28. 6. 2022 a v zmysle 
ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a), § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 
Obchodného zákonníka týmto

VYHLASUJE
Obchodnú verejnú súťaž                    

č. 3/2022
na nájom nebytového priestoru             

s výmerou 30,60 m2 v Beňovského 
pasáži na Nám. slobody 497/2, Vrbové

a vyzýva na podanie najvýhodnej-
šieho súťažného návrhu k uzatvore-

niu zmluvy o nájme.

Minimálne nájomné je Uznesením 
MsZ č. 92/VI/2022

zo dňa 28. 6. 2022 stanovené
na 46 €/m2/rok. 

Predkladanie súťažných návrhov  
do 22. 7. 2022, do 12.00 hod.

Podrobné podmienky OVS č. 3/2022 
(súťažné podklady) sú zverejnené na 
webovej stránke mesta www.vrbove.sk 
a vyvesené v úradnej tabuli mesta Vr-
bové.

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ v. r. 
primátorka mesta

MYŠLIENKA FESTIVALU
VRBOVSKÉ VETRY JE PRÍTOMNÁ

V CELOM TRNAVSKOM KRAJI

Práve rozvoj občianskej spoločnosti 
ako aj dôležitosť kultúry a umenia, pre 
spoločenský zmier aj po období pan-
démie a v časoch agresie u našich vý-
chodných susedov je dôležitou súčas-
ťou aktivít Trnavského samosprávneho 
kraja. Dôležitou ambíciou je prispievať 
aj k rozvoju demokracie a občianskej 
angažovanosti. „Tradičné podujatie Vr-
bovské vetry považujem za skvelé a prí-
nosné k demokratickému zmýšľaniu. Ďa-
kujem organizátorom i účinkujúcim, 
ktorí do tohto projektu vkladajú svoje 
úsilie a čas,“ povedal počas festivalu 
trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa aktuálne verejne vyjadruje so-
lidaritu s ukrajinským národom, ktorý 
bol napadnutý Ruskou federáciou,             
a poskytuje aj humanitárnu pomoc. 
Medzi jej priority patrí tiež podpora 
rozvoja občianskej spoločnosti, najmä 
prostredníctvom dotácií, grantov a par-
ticipatívneho rozpočtu. Kraj pravidelne 
organizuje oslavy Novembra ’89, v rám-
ci ktorých aj udeľuje Cenu slobody An-
tona Srholca pomenovanú po rodáko-
vi zo Skalice. Za prínos k boju za 
spravodlivosť a právny štát získal toto 
ocenenie in memoriam aj zavraždený 
novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica 
Martina Kušnírová. Kraj zorganizoval 
aj odbornú konferenciu Slovensko 
proti všetkým mafi ám, a to v spoluprá-
ci s renomovanými talianskymi novi-
nármi a právnikmi. Jeho ďalšou aktivi-
tou je aj vytvorenie Pamätníka slobody 
slova.

„Nová podoba miesta tragédie vo Veľ-
kej Mači vzišla z architektonickej súťaže. 
Vyhlasovali sme ju s cieľom vytvoriť piet-
ne miesto, ktoré bude pripomínať túžbu 
dvoch mladých ľudí po slobode a pravde.        

Rozhodovanie o takmer troch desiat-
kach návrhov bolo náročné. Uspela zá-
hrada, ktorá pracuje s náklonom terénu 
a symbolizuje narušenie rovnováhy. Sta-
vebné práce budeme v budúcom roku 
realizovať z rozpočtu župy, a tiež aj ná-
slednú správu a údržbu pamätníka. Na-
vyše budeme ďalej iniciovať diskusie               
a vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvo-
ju občianskej spoločnosti,“ dodal župan 
Viskupič.

Na 16. ročník festivalu Vrbovské vetry bol vstup zlým ľuďom prísne zaká-
zaný. Táto myšlienka sa stretla s realitou a návštevníci festivalu prišli, zdá 
sa, s tým najlepším úmyslom, a to zabaviť sa a stretnúť priateľov.

Na snímke župan Trnavského samo-
správneho kraja  Jozef VISKUPIČ a organi-
zátor Vrbovkých vetrov Braňo JOBUS.

zdroj: TTSK

POĎAKOVANIE FIRME 
LUNAS SK

Touto cestou chce Miestny spo-
lok Slovenského Červeného kríža 
Vrbové poďakovať fi rme LUNAS 
SK Krakovany za seriózny prístup 
a za rýchle a kvalitné vyhotovenie 
loga „MsSČK Vrbové“, ktorým je 
označený náš nový záchranársky 
batoh. Prácu pre nás spravili 
sponzorsky. ĎAKUJEME VÁM!
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POZDRAV PRIMÁTORKY K VRBOVSKEJ FUTBALOVEJ STOROČNICI

Mesto Vrbové v spolupráci s Mest-
ským futbalovým klubom sa v tomto 
jubilejnom roku rozhodlo vydať aj pa-
mätnicu, ktorá mapuje sinusoidnú vln-

V roku 2022 si vo Vrbovom pripomíname významné jubileum – storočni-
cu futbalu a zároveň nedožité 80. narodeniny slávneho rodáka Jozefa 
Adamca. Mesto Vrbové sa pri tejto príležitosti rozhodlo pomenovať mest-
ský futbalový štadión práve po ňom. Škoda, že sa tohto momentu nedožil. 
Jeho tvár v podobe reliéfu, umiestnenom v areáli štadióna, však bude nám 
a našim spoluobčanom pripomínať tohto významného Vrbovčana. Želáme 
si tiež nech jeho futbalové úspechy sú príkladom a motiváciou pre našu 
mládež. 

ku najpopulárnejšej športovej hry v mes-
te pod šikmou vežou.  Verím, že pri jej 
čítaní si žijúci pamätníci z radov fut-
balistov v mysli oživia spomienky na-
svoju mladosť a roky strávené na 
športoviskách. Tí, ktorí sa futbalu sú-
ťažne nevenovali, si zasa rozšíria ob-
zor svojho poznania o histórii futbalu 
v našom meste. Aj pre mňa osobne 
sú riadky tejto knihy zaujímavé.

O futbal v svojom rodnom Vrbo-
vom som sa zaujímala už od mlados-
ti. Dokonca som mala už pred rokmi 
možnosť bližšie sa zoznámiť s vrbov-
skými futbalistami a ich funkcionár-
mi. Bolo to v roku 1996, keď mužstvo 
dospelých vyhralo 4. ligu a postúpilo 
do vyššej súťaže. Ako prezidentka 
Tribenátsko-slovenskej spoločnosti 
som im za odmenu zabezpečila dovo-
lenkový pobyt pri mori v Isola Verde 
(HV č. 15 a 16/1996).

Teší ma, že na rozdiel od ďalších 
športov, ktoré vo Vrbovom existovali 
a neskôr zanikli, futbal vytrval až 
dodnes. Vďaka mládežníckym druž-
stvám, ktoré futbalový klub má, budú 
v našom meste vyrastať aj ďalšie ge-
nerácie futbalistov. Mesto im  v rámci 
svojich možností všestranne pomá-
ha, lebo si uvedomujeme význam 
športu pre zdravý spôsob života! 

Za to, že sme sa dožili tohto krásne-
ho jubilea, treba poďakovať všetkým 
menovaným i nemenovaným hráčom, 
počnúc od „pionierov“ až po realizačné 
tímy a funkcionárov, ktorí si počas celej 
storočnice posúvali pomyslenú štafetu 
až do dnešných dní. Zároveň chcem 
osobitne poďakovať terajším funkcio-
nárom a aktivistom Mestského futbalo-
vého klubu za spoluprácu, za ich vytrvalú 
a obetavú prácu, za čas a aj osobné fi -
nančné prispievanie, s ktorým dokázali 
zlepšiť a rozšíriť rozvoj športového živo-
ta v našom meste. V tejto ťažkej dobe 
želám všetkým veľa zdravia a ďalšie 
úspechy. 

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta Vrbové

VRBOVSKÉ VETRY ZAVIALI VO VRBOVOM
Všetko prebehlo v pohode a bez naj-

menších narušení. Návštevníci z celého 
Slovenska, hlavne rodiny s deťmi sa opäť 
a zase kásne a slušne zabavili.

Súťaže pre dospelých a pre deti,  kon-
certy hudobných skupín a rôzne atrak-
cie, ktoré sa nachádzajú iba na Vrbov-
ských vetroch (ako napríklad Džukebox 
live) sú dostatočnou zárukou humoru 
vhodného pre všetky vekové kategórie.

Prvá cena v tombole „Velké ništ zabale-
né v škatuli“ alebo svetová premiéra ope-
ry Mufl ón Ancijáš, v ktorej účinkovali Ko-
morný orchester mesta Trenčín, 
spevácky zbor Technik a sólisti Sárka Ša-
lingová a Henrich Gibala (vyše 40 účinku-
júcich na jednom pódiu) boli krásne mo-
menty na ktoré budú návštevníci 
Vrbovských vetrov 2022 ešte dlho v dob-
rom spomínať.

Na podujatie zavítal aj trnavský župan 
Mgr. Jozef Viskupič (článok o tom uverejňu-
jeme na predchádzajúcej strane) a primá-
torka mesta Vrbové dott. Mgr. Ema  Maggiová, 
ktorej ako organizátor vyslovujem poďako-

vanie za mimoriadnu ústretovosť a vše-
strannú podporu, tak ako som to urobil 
aj na samotnom festivale. Veľká vďaka, 
pani primátorka!  

Braňo JOBUS



OSLAVY STOROČNICE VRBOVSKÉHO FUTBALU (9. – 10. JÚL 2022)

Fotoreportáž: foto Pavel PLENCNER

Slávnostné premenovanie futbalového štadióna na Mestský štadión 
Jozefa Adamca. Pásku prestrihávali (zľava): primátorka mesta Vrbové 
Ema MAGGIOVÁ, poslankyňa národnej rady Lucia DRÁBIKOVÁ, generál-
ny sekretár SFZ Peter PALENČÍK, Emil ADAMEC, župan TTSK Jozef VIS-
KUPIČ. Trojica rozhodcov (zľava): Pavol MUCHA, Libor ŠAŠO a Juraj TOMAŠOVIČ. Zápas starých pánov Vrbového a Spišského Podhradia skončil 7:1.

Zápas starších pánov Vrbového a Spartaka Trnava. Na fotografi i je 
Peter VARGA a Ivan LIETAVA. Vrbové vyhralo 7:2.

Na fotografi i zľava: Alojz FANDEL, Jaroslav KRAVÁRIK, manželka Emila 
Adamca Anna, Vladimír EKHARDT, Emil ADAMEC a František KOZINKA.Starí páni Spartaka Trnava. Starí páni Vrbového a Spišského Podhradia.

Generálny sekretár SFZ Peter PALENČÍK odovzdáva dar od SFZ prezi-
dentovi MFK Vrbové Petrovi MAJERNÍKOVI. Emil ADAMEC ocenený plaketou ZsFZ.

Miroslav LAGO s ocenením od ZsFZ od gene-
rálneho sekretára SFZ Petra PALENČÍKA. Ocenení bývalí hráči a funkcionári Vrbového.

Tribúna pri odovzdávaní ocenení bývalým hráčom a funkcionárom Vr-
bového.

Súčasťou osláv storočnice futbalu v meste Vrbové bol bohatý kultúrny 
program, v rámci ktorého vystúpila aj skupina Bijouterrier. Od osláv futbalovej storočnice zdobí vchod vrbovského štadióna nové pomenovanie.

V ŠPORTE
O VRBOVOM

Denník Šport uverejnil v piatok 15. 
júla rozhovor, ktorý pripravil redaktor 
Róbert Čapla s primátorkou mesta Vr-
bové dott. Mgr. Emou Maggiovou „po 
tom, čo miestny štadión dostal svoje meno 
po slávnom rodákovi“. Článok nesie ná-
zov „Jozef Adamec bude na dukáte“, 
ktorý prezrádza zámer vedenia mesta 
Vrbové.

Text dopĺňa fotografi a zachytávajúca 
prominentných hostí osláv vrbovskej 
futbalovej storočnice (MVDr. Michala 
Kapustu, primátora mesta Spišské Pod-
hradie; Mgr. Luciu Drábikovú, PhD., po-
slankyňu NR SR a TTSK; dipl. Ing. Jürge-
na Richtera, starostu mesta Allstedt               
v Nemecku; trnavského župana Mgr. Jo-
zefa Viskupiča; dott. Mgr. Emu Maggio-
vú, primátorku mesta Vrbové; poslan-
cov MsZ Spišské Podhradie Mgr. Petra 
Vandrašku, Jozefa Komaru a Štefana 
Faltina; Petra Majerníka, prezidenta 
MFK Vrbové a Ing. Pavla Smolu, starostu 
mesta Vítkov v Česku).

-rb-



VARÍME, PEČIEME „PO VRBOVSKY“

Opatance
Potrebujeme: 250 g polohrubej múky, 1 kávovú lyžičku soli, 

175 ml studenej vody,  pšeno, 1,5 kg cibule.
Postup: Z múky, soli a vody vymiesime cesto.
Cesto rozvaľkáme na obdĺžnik hrubý 5 mm, potom cesto roz-

krájame na asi 2 cm široké pásiky a tie nakrájame na slíže.
Do dobre poumývaného pšena (viac ráz) dáme slíže a zaleje-

me 750 ml vody a vložíme do rúry. Podľa potreby prilejeme 
vodu, aby pšeno bolo mäkké.

Na opatance udusíme asi 1,5 kg cibule na masti alebo oleji 
do hneda. Môžeme si to vylepšiť škvarkami. Podávame s uhor-
kami. Opatance premiešame s cibuľkou. Robíme na 180 stup-
ňov asi 35 min., aby bolo pšeno mäkké.

Na podnet mesta Vrbové naši občania 
z MO Jednoty dôchodcov Slovenska, 
vrátane jej predsedníčky Márie Madžo-
vej, navarili tradičné vrbovské jedlá.

S ich receptami sa tu delíme s našimi 
čitateľmi. Tiež budú zaradené do stolo-

vého kalendára Mikroregiónu Nad Ho-
leškou na rok 2023. Za spoluprácu im 
všetkým srdečne ďakujeme, a to aj                   
v mene vedenia mesta na čele s pani pri-
mátorkou dott. Mgr. Emou Maggiovou, 
ktorej ako predstaviteľke Vrbového záleží 

na zachovávaní miestnych tradícií i v ob-
lasti gastronómie. Jedlá navarili Štefánia 
Drobná, Viera Štefková, Mária Madžová               
a Miroslav Prstek s manželkou.

-rb-
foto VS

Stískance s cesnakom
Potrebujeme: 1 kg zemiakov (nie nové), 1 kg hladkej múky 

špeciál, 1 – 2 hlávky cesnaku, bravčovú masť (husacia, kača-
cia), soľ, 20 g kvasníc - kvások

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, studené očistíme. Na do-
sku dáme múku cca 2/3 a vytlačíme (nastrúhame) studené ze-
miaky, pridáme kvások a vymiesime husté cesto. Z cesta urobí-
me valček, ktorý rozdelíme na cca 16 kusov (podľa toho akú 
veľkosť stískancov chceme). Každý diel rozvaľkáme valčekom 
na pomúčenej doske na „lokšu“, ktorú potrieme masťou s pre-
tlačeným cesnakom a posolíme.

„Lokšu“ zložíme do obdĺžnikového tvaru a uložíme na po-
prášený plech. Pred vložením do rúry potrieme povrch mas-
ťou. Pečieme cca 20 min. pri 180 stupňoch (podľa rúry). Po 
upečení potrieme ešte masťou.

Stískance upiekli Miroslav PRSTEK s manželkou Danielou. Opatance pripravila Štefánia DROBNÁ.



Cícerová kaša
Potrebujeme: cícer, ryžu, cibuľu, slaninu, masť, soľ, kore-

nie, klobásu alebo údené mäso, kyslé uhorky alebo čalamá-
du.

Postup: Cícer namočíme do vody na 3-4 hodiny. Vodu zleje-
me a varíme v čistej osolenej vode do mäkka. Pridáme prime-
rané množstvo umytej guľatej ryže a miešame.

Pred dovarením pridáme 2 lyžičky masti, trošku mletého ko-
renia a necháme dovariť.

Na tanier dáme na kašu usmaženú cibuľku alebo slaninku, 
poprípade oškvarky. Ako doplnok podľa chuti klobásu alebo 
údené mäso. Príloha kyslé uhorky alebo čalamáda.

Takto varíme aj fazuľovú alebo hrachovú kašu. Pšenovú, krú-
povú alebo zemiakovú – fučku varíme so zemiakmi.

Strákoše makové
Potrebujeme: 500 g múky, 3 dcl vlažnej vody, trochu soli, 
500 g zrelých vykôstkovaných čerešní.
Postup: Zmiesime a vypracujeme cesto, pridáme asi 500 g 

vykôstkovaných zrelých čerešní. Zamiešame lyžicou a vkladá-
me do vriacej vody. Keď vystúpia na povrch, vyberáme. Trochu 
pomastíme. Nakoniec posypeme makom a cukrom a ešte po-
lejeme roztopeným maslom.

Kašu uvarila Viera ŠTEFKOVÁ. Strákoše pripravila Mária MADŽOVÁ.

´

23. 7. 2022
NA ŠTADIÓNE

od 20.00 - 
od 21.00 - 
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100. VÝROČIE USTANOVENIA SLOVENSKEJ CIRKEVNEJ SPRÁVY
75. VÝROČIE OD ZAVŔŠENIA ŽIVOTA PRVÉHO ADMINISTRÁTORA

Pred sto rokmi bol úradne ustanove-
ný za najvyššieho predstaviteľa sloven-
skej cirkevnej správy na bývalom území 
Ostrihomskej arcidiecézy, ktoré ostalo 
na Slovensku. Toto územie, ktoré riadil 
(novozriadená Apoštolská administra-
túra trnavská), zaberalo takmer tretinu 
Slovenska. Počas jeho 25-ročného pô-
sobenia v tejto hodnosti sa výrazným 
spôsobom pričinil napriek zložitým 
okolnostiam o všestranný duchovný 
rozvoj a poslovenčenie cirkevnej sprá-
vy a to veľmi kultivovaným spôsobom.

Územie Ostrihomskej arcidiecézy 
rozdelila v roku 1918 štátna hranica. 
Na Slovensku ostalo okolo štyristo fár, 
kým v Maďarsku ani nie deväťdesiat. 
Svätá stolica chcela riešiť oprávnené 
nároky Slovákov, aby slovenské územia 
nepodliehali cirkevným predstaviteľom 
sídliacim na území iných štátov, preto 
odčlenila od Ostrihomskej arcidiecézy, 
ktorej sídlo ostalo po vzniku Česko-Slo-
venska v Maďarsku, jej slovenské úze-
mie (zaberajúce približne 14 000 km2, 
bezmála tretinu Slovenska) a vytvorila 
predbežne aspoň dočasnú slovenskú 
cirkevnú štruktúru – apoštolskú admi-
nistratúru.

29. mája 1922  Svätá stolica vymeno-
vala za prvého apoštolského adminis-
trátora trnavského  „so všetkými a jed-
notlivými právami a fakultami, ktorými 
sú vybavení sídelní biskupi podľa pred-
pisov Kódexu cirkevného práva“ práve 
Vrbovčana Dr. Pavla Jantauscha. Nesta-
lo sa to náhodou. Pápež Pius XI. v sna-
he vyjsť česko-slovenskej vláde v ústre-
ty, pretože rokovania už predtým boli 
neúspešné a dostali sa do slepej uličky, 

Obe výročia sa týkajú Vrbového, lebo ich spája osoba vrbovského rodáka 
Mons. Dr. Pavla Jantauscha (1870 - 1947).

požiadal o dôverné vyjadrenie, či by sú-
hlasila s menovaním Pavla Jantauscha. 
Keďže vyše dvoch mesiacov neprichá-
dzala odpoveď, pápež konal bez jej sta-
noviska. 

Pavol Jantausch mal vtedy už 52 ro-
kov a vynikal hlbokou a úprimnou zbož-
nosťou, mimoriadnym nadaním ako aj 
hlbokými vedomosťami teologickými. 
Sama Božia Prozreteľnosť ho vyvolila, 
aby v mene Svätého Otca spravoval naj-
väčší cirkevný celok na Slovensku.

Pavol Jantausch si s odstupom rokov 
zaspomínal na slová pápeža Pia XI., kto-
ré mu povedal po ustanovení do novej 
hodnosti: „Mnoho ťažkostí budeš mať, ale 
nikdy nesmieš tratiť hlavu a smelosť.“

Slovenské ľudové noviny (roč. 13, 9. 
6. 1922, č. 24, s. 3) vymenovanie Dr. 
Pavla Jantauscha vrelo vítajú a prezen-
tujú ako dejinnú udalosť:

„Sláva Bohu, spása nám! Jedna z naj-
vrúcnejších žiadostí katolíckych Slovákov 
stala sa skutkom. Časť arcibiskupstva ostri-
homského, ktorá je v Slovenskej krajine, 
dostala svojho otca-správcu, ktorý ozdobe-
ný mocou a hodnosťou priamo od Sv. Otca, 
rímskeho pápeža, neodvisle od uhorské-
ho primáša má spravovať Bratislavské 
arcibiskupstvo. Týmto mužom Prozreteľ-
nosťou vyvoleným je dp. dr. Pavel Jan-
tausch, farár ludanický, ktorý ako „apoš-
tolský administrátor“ má spravovať 
Trnavský vikariát, budúce Bratislavské 
arcibiskupstvo. Krátkosť času nedopraje 
nám teraz obšírnejšie oceňovať udalosť 
túto, ale plesajúci privolávame celému 
katolíckemu Slovensku, celému sloven-
skému národu a všetkým ľuďom dobrej 

vôle: Radujte sa! Plesajte! Veľký deň nám 
učinil Pán, že nám posiela na čelo muža 
tak výborného, jako je dr. Jantausch. Pri-
chádza k nám muž v krásnom mužskom 
veku, tela zdravého, neporušeného, ma-
júci hlavu postriebrenú skúsenosťou šedín. 
Kňaz nepoškvrnený, charakter pevný s hla-
vou múdrosti, so srdcom milým, s duchom 
Božím a krvi slovenskej, ktorý v dobách 
najťažších stál pevne a neohrozene jako 
pevná lipa vždy v boji a v práci za práva slo-
venského národa. Keď sme boli najviac pre-
nasledovaní, on bol z mála tých, ktorý stál 
za svoj slovenský národ jako múry hrad-
né. On bude pevným strážcom slovenské-
ho Sionu. Plesaj národu a volaj: Sláva dr. 
Jantauschovi!“

Druhé výročie, ktoré si v týchto dňoch 
pripomíname, súvisí so zavŕšením živo-
ta Pavla Jantauscha. O konci svojho po-
zemského života mal akúsi predtuchu, 
podobne ako jeho otec. Hovorieval, že 
tie dve kosy – 77, ho skosia, čo sa mu aj 
doslova splnilo.

Zomrel v Trnave 29. júna 1947 v deň 
svojho nebeského patróna sv. Pavla, 
dva dni po dovŕšení 77. narodenín. 
Jeho smrť hneď v ten deň okolo štvrtej 
popoludní štvornásobne odbil trnav-
ský zvon Burián.

Symbolicky odovzdal štafetu svojmu 
spolurodákovi. Práve 29. júna 1947 pri-
jal vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hro-
nom) kňazskú vysviacku od biskupa Dr. 
Andreja Škrábika Vrbovčan PhDr. Karol 
Nižňanský. 

Miesto posledného odpočinku našiel 
Dr. Pavol Jantausch medzi svojimi naj-
bližšími, medzi svojimi rodákmi, v kapln-
ke kláštora sestier premonštrátok vo Vr-
bovom, ktorý sám založil.

ĽB/PK

Alexander Buzna: Birmovka v Piešťanoch, vysluhovaná Mons. Jantauschom. 
Obraz je v zbierkach Balneologického múzea Piešťany.
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SKLO 1100 lVKM, TETRAPAKY 1100 l

KOVY

Júl 29. piatok
August -
September 9. piatok
Október 21. piatok
November -
December 2. piatok

Júl 8. piatok

August 19. piatok
September 30. piatok
Október -
November 11. piatok
December 23. piatok

Júl 25. pondelok
August 22. pondelok
September 19. pondelok
Október 17. pondelok
November -
December 12. pondelok

Júl 11. pondelok
August 8. pondelok
September 5. pondelok
Október 3. a 31. pondelok
November 28. pondelok
December 14. a 28. streda

Júl -
August 3. streda
September 14. streda
Október 26. streda
November 23. streda
December 21. streda

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

MESTO VRBOVÉ
KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA JÚL AŽ DECEMBER 2022

PLASTY 120 l vrecia

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

PLASTY

Júl 8 a 29. piatok
August 19. piatok
September 9 a 30. piatok
Október 21. piatok
November 11. piatok
December 2. a 23. piatok

PLASTY 1100 l

KO

Júl 19. utorok

August 16. utorok
September 13. utorok
Október 11. utorok
November 8. utorok
December 6. utorok

Júl 5. a 19. utorok
August 2., 16. a 30. utorok
September 13. a 27. utorok
Október 11. a 25. utorok
November 8. a 22. utorok
December 16. a 20. utorok

KO

KOMUNÁLNY ODPAD 110 l  a 120 l
frekvencia 1 x 28 dní

KOMUNÁLNY ODPAD 110 l a 120 l
frekvencia 1 x 14 dní

KO

KOMUNÁLNY ODPAD 1100 l

oranžová nálepka žltá nálepka

Júl - December každý piatok



13-14/2022strana 14

BRO 
(biologicky rozložiteľný odpad)

Júl 11. a 12. pondelok a utorok 25. a 26. pondelok a utorok -
August 8. a 9. pondelok a utorok 22. a 23. pondelok a utorok -
September 5. a 6. pondelok a utorok 19. a 20. pondelok a utorok -
Október 3. a 4. pondelok a utorok 17. a 18. pondelok a utorok 31. pondelok
November 1. utorok - -
December - - -

BRO

Informácie k vývozu odpadov
V deň zberu odpadu je nutné vyložiť nádobu alebo vrece na chodník alebo verejne prístupné miesto do 6.00 hod., 

prípadne už večer predchádzajúci deň.

Kontakt:
Daniel Mikunda
tel.: 0908 108 238  
email: odpadovehospodarstvo@vrbove.sk

KUCHYNSKÝ ODPAD A JEDLÉ OLEJE

každý pondelok a štvrtok

Slovenská republika sa prostredníctvom 
štatistického úradu SR zapojila do realizácie 
zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES), kto-
ré v tomto roku povinne vykonávajú všetky 
členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až 69 ro-
kov vo vybraných domácnostiach. Zisťovanie 
je súčasťou tvorby štatistík o celoživotnom 
vzdelávaní obyvateľov Európskej únie. Vý-
stupy zo zisťovania budú predstavovať vý-
znamný zdroj údajov a informácií potreb-
ných pre medzinárodné porovnanie a na 
analýzy stavu vo vzdelávaní populácie                    
na Slovensku. Na Slovensku bolo do zisťova-
nia pre rok 2022 vybraných 292 samospráv, 
medzi nimi aj mesto Vrbové. Zisťovanie sa 
uskutočňuje od 1. júla do 30. novembra 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v mes-
te navštívi pracovník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným poverením. Domácnosť 
bude vopred oslovená listom, kde bude 
okrem iného uvedený aj kontakt na opytova-
teľa ako aj na príslušného vedúceho pre prí-
padné overenie. Všetky informácie a názory, 
ktoré nám v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa 
a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Za ochranu dôverných a osobných údajov 
zodpovedá štatistický úrad Slovenskej repub-
liky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanli-
vosťou o všetkých štatistických údajoch a osob-
ných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete do-
zvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.
statistics.sk alebo na tel. čísle 033/5566 
240, 0905 974 726 - Ing. Monika Ďurechová.

Štatistický úrad
Slovenskej republiky

(skrátené)

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE 
AJ VO VRBOVOM

VRBOVSKÍ RYBÁRI ČISTILI HOLEŠKU
V sobotu 16. júla sa  zišlo zopár členov 

MO SRZ Vrbové na brigáde s cieľom vy-
čistiť časť potoka Holeška. Vyzbrojení ma-
lotraktorom, ručným náradím, v čižmách 
a s chuťou urobiť niečo pre krajšie a čis-
tejšie prostredie, sa pustili do vyťahova-
nia starých pneumatík, handier, detských 
kočíkov a rôzneho odpadu z potoka, kde 
sme ešte pred pár rokmi mohli vidieť aj 
pstruha potočného. Podarilo sa vyzbie-
rať 34 ks starých pneumatík a za jeden 
traktorový príves iného odpadu.

Za pomoc pri organizovaní  a odvoz vy-
zberaného odpadu chce výbor SRZ MO Vr-
bové poďakovať primátorke mesta Vrbové  

dott. Mgr. Eme Maggiovej, ktorá nám je 
pri tejto činnosti vždy ochotne nápo-
mocná. 
Čistenie Holešky je súčasťou proce-

su, ktorého cieľom je odstrániť zdroje 
znečistenia vody, ako sú nepovolené 
vyústenia kanalizácie, divoké skládky 
odpadu. V tomto úsilí budú rybári z Vr-
bového pokračovať naďalej. O situáciu 
na vodnom toku Holeška sa intenzívne 
zaujíma aj Slovenská inšpekcia životné-
ho prostredia v Nitre.

Výbor MO SRZ Vrbové ďakuje všet-
kým, ktorí sa na tejto akcii podieľali.

Ing. Igor MIŠECH
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Zámer  priameho nájmu majetku Tr-
navského samosprávneho kraja v sprá-
ve Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
č. 2/2022. 

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbo-
vom ako správca majetku vo vlastníc-
tve Trnavského samosprávneho kraja, 
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č.  
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územ-
ných celkov  v znení neskorších pred-
pisov zverejňuje zámer prenajať časť 
svojho majetku formou priameho náj-
mu, a to:

• časť nebytového priestoru – umiest-
nenie samoobslužných automatov 
rýchleho občerstvenia v objekte 
Gymnázia J. B. Magina na Beňovské-
ho ulici č. 100 vo Vrbovom (budova 
so súpisným číslom č. 358, na parce-
le č. 1600/8, katastrálne územie Vr-
bové, zapísaná na LV č. 4113) a to na 
predpokladanú dobu nájmu,  sep-
tember 2022 – jún 2023.

Náležitosti obsahu ponuky uchádza-
ča a ostatné podmienky sú zverejnené 
na internetovej stránke školy:
www.gvrbove.sk, na vstupných dve-
rách budovy školy a na informačnej 
tabuli.

ZÁMER PRIAMEHO 
NÁJMU MAJETKU 

Termín odovzdania kandidátnej 
listiny do orgánov mestskej samo-
správy stanovený zákonom (zákon 
180/2014) je 60 dní pred kona-
ním volieb. V prípade tohtoroč-
ných jesenných volieb je týmto po-
sledným dňom 30. august. Bližšie 
informácie a vzory kandidátnych 
listín možno nájsť na stránke Mi-
nisterstva vnútra SR. 

Kandidátnu listinu je potrebné  v sta-
novenom termíne odovzdať zapi-
sovateľke Mestskej volebnej komi-
sie vo Vrbovom.

Jana DUNAJČÍKOVÁ
Mestský úrad Vrbové, Gen. M. R. 
Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: +421337350616,
e-mail: matrika@vrbove.sk,
               voľby@vrbove.sk

VOĽBY
OKTÓBER 2022

Združenie detí a mládeže Gorazdík 
zorganizovalo v týždni od 11. do 15. 
júla prázdninový tábor pre deti.

Súčasťou tábora bola v stredu 13. 
júla sv. omša pri Kaplnke sv. Rocha, 
ktorú slúžil správca farnosti Mgr. Jaro-
slav Hanzlík. Liturgiu spestril spevokol 
Gorazdík. Po sv. omši nasledovalo po-
hostenie – agapé, ktoré pripravila mlá-
dež. Príjemné prostredie pri kaplnke, 
ktorá slávi 190 rokov svojej existencie, 
pritiahlo na bohoslužbu nielen táborní-
kov, ale aj veľa rodín z deťmi a ostat-
ných veriacich.

GD

KAPLNKA
SV. ROCHA OŽILA 

Mesto Vrbové vyzýva všetkých cyklis-
tov, aby pri jazde na bicykli zvýšili po-
zornosť a využívali výhradne miestne 
komunikácie a štátne cesty a nie chod-
níky! Pri jazde cyklistov po miestnych 
chodníkoch prichádza často ku kolíziám 
s chodcami a aj k dopravným neho-
dám. Pred pár dňami cyklista narazil 
do pani s dieťaťom, keď vychádzala          
z obchodu.

Chodníky sú určené len pre po-
hyb chodcov! Ďakujeme za po-
chopenie.

Mária URBANOVÁ,
Mestský úrad Vrbové

OHĽADUPLNOSŤ
K CHODCOM

Na konci júla ukončí svoje takmer 
7-ročné pôsobenie v rímskokatolíc-
kej farnosti Vrbové výpomocný du-
chovný, vdp. Mgr. Pavol BÖHM.

Skromný, dobrosrdečný, prajný člo-
vek a kňaz, ktorý často nenápadným, ale 
veľmi úprimným a horlivým spôsobom 
prispieva k ohlasovaniu Kristovho evan-
jelia dnešnému svetu, a ktorého Bohu 
zasvätený i osobný život oslovil mno-
hých Vrbovčanov.  Otec Pavol bol po-
čas nedávnych neľahkých období pan-
démie koronavírusu, keď museli byť 
kostoly rozhodnutiami povinne zatvo-
rené presvedčený, že modlitby a obety 
sú práve  v takýchto časoch mimoriad-
ne potrebné, a preto hľadal smerom             
k veriacim všetky dostupné cesty indivi-
duálnej pastorácie. Veľmi si vážime 
túto snahu a tiché, vytrvalé úsilie.  

Ďakujeme mu za jeho službu a praje-
me si, aby si z pôsobenia vo Vrbovom 
odniesol len pekné spomienky.

Želáme mu veľa Božieho požehnania 
na jeho novom, pokojnejšom pôsobis-
ku v Smoleniciach. 

Vďační veriaci farnosti Vrbové
(MO)

VEĽKÁ VĎAKA DO PRÁCE
NA BICYKLI 2022

Naše mesto sa v tomto roku zapojilo 
druhý krát do celoslovenskej súťaže Do 
práce na bicykli.

Do práce na bicykli je národná kam-
paň, ktorej hlavným cieľom je podporiť 
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyk-
listickej dopravy v mestách, a motivo-
vať zamestnancov, aby viac používali 
túto formu alternatívnej dopravy pri 
každodennom cestovaní do práce.

Mesto Vrbové sa v celkovom hodno-
tení spomedzi 105 samospráv umiest-
nilo na 16. mieste.

Akcia prebiehala v mesiaci jún. Šesť-
desiatdva účastníkov v osemnástich tí-
moch najazdilo celkovo 7828,20 km. 
Na jedného účastníka je to približne 
126 km.

Podrobnejšie výsledky možno nájsť 
na stránke organizátorov: https://
www.dopracenabicykli.eu/. 

Myslíme, že ambíciu súťaže pozitívne 
ovplyvniť jednotlivcov a organizácie              
v mestách v prospech používania bi-
cykla na krátke vzdialenosti sa podarilo 
naplniť. A  dobrý pocit súťažiacich, že 
šetria svoje zdravie, svoje fi nancie, svo-
je mesto a životné prostredie tak isto.

VS

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, známym a všet-
kým ľuďom, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým

Eduardom PETRÍKOM 

a za kvetinové dary a prejavy úprimnej sústrasti.

Súčasne ďakujeme pánovi MUDr. Pontesovi a jeho sestričke 
za obetavú starostlivosť a pomoc pri jeho liečbe.

Smútiaca manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
P/P1-No 1928/22

†
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ŠÍPKARSKY ŠPORT VO VRBOVOM

Hrá sa na STELOVÉ terče so šípkami  
s oceľovými hrotmi. Hra 501 DO 
(double out) – od čisla 501 sa odčítava-
jú hodené hodnoty. Ukončiť LEG je 
možné iba cez double (to sú úplne 
vonkajšie segmenty na terči), takže je 
potrebné si dobre prepočítať ako čo 
najrýchlejšie a najjednoduchšie ukon-
čiť danú hru. Pri tejto hre sa hráči nie-
len dobre zabavia, ale aj si vytrénujú 
sústredenie a počty. Preto sú šípky 
skvelá hra aj pre najmladších.

Po rozbehovom NULTOM ročníku, 
keď sme fungovali v súkromných pod-
nikoch, nám predstavitelia mesta Vr-
bové na čele s primátorkou dott. Mgr. 
Emou Maggiovou vyšli v ústrety a dali 
k dispozícii do prenájmu priestor bý-
valej reštaurácie v dome kultúry (T-
-klub). Vo vlastnej réžii sme si zakúpili 
terče, osvetlenia, tablety, platformy            
a pódia. Takto vybavení sme odohrali 
1. ročník v počte až 38 hráčov. Na kon-
ci roka 2021 boli nami užívané priesto-
ry prenajaté novému nájomcovi a šíp-
karskemu klubu a teda aj lige boli 
ponúknuté náhradné priestory, ktoré 
si vyžadujú kompletnú rekonštrukciu. 
Do týchto prác sa nadšenci šípok pus-
tili okamžite. Práve spejeme do fi nál-
nej fázy. Veľká vďaka patrí všetkým 
dobrovoľníkom a sponzorom ako 
mesto Vrbové, BAUMIC, REMI, bez kto-
rých by náš sen sa nestal skutočnos-
ťou. Zrekonštruované priestory plánuje-
me už čoskoro pokrstiť veľkým turnajom, 
o ktorom vás budeme včas informovať.

1. mája sa začal druhý ročník Vrbov-
skej šípkarskej ligy. Do súťaže sa pri-
hlásilo 30 hráčov z Vrbového a okolia. 
Zatiaľ fungujeme v súkromných priesto-
roch (Pohostinstvo Ferkus, Bistro Han-
ka). Komunita šípkarov je pestrá. Hra-
jú všetky vekové kategórie, dievčatá              
a ženy, chlapci a muži.

Záujem o tento šport v našom mes-
te rastie a má veľký potenciál, preto 
máme v pláne venovať sa aj mládeži 
formou tréningov a detských turnajov. 
Organizujeme okrem dlhodobej súťaži 
aj turnaje pre všetkých záujemcov. Ak 
vás táto hra zaujíma a chceli by ste si 
to prísť vyskúšať, tak neváhajte, všetci

Pred necelými troma rokmi sa v našom meste skupina nadšencov šíp-
karskeho športu rozhodla svoj koníček hrať v organizovanej súťaži, vďaka 
čomu vznikla Vrbovská šípkarska liga. Ide o šport, v ktorom nechýba adre-
nalín, sústredenie, taktika, ale hlavne dobrá nálada a zábava. 

sú VÍTANÍ!!! Pre priaznivcov stelových 
šípok máme informačnú stránku na  
FB: Vrbovské šípky – Fanpage.

Organizátor súťaže
Branko REMIÁŠ


