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DETSKÉ CYKLOPRETEKY SA TEŠIA PRIAZNI

V sobotu 17. septembra sa v našom meste, v okolí Kostola sv. Gorazda, 
konal III. ročník Detských cyklopretekov, ktoré organizovalo Občianske 
združenie detí a mládeže Gorazdík v spolupráci s mestom Vrbové.

Napriek chladnejšiemu počasiu sa 
rodiny z Vrbového a blízkeho okolia 
rozhodli prežiť deň plný zábavy, športu 
a rôznych aktivít. Po registrácii a úvod-
nom požehnaní sa začali súťaže v jed-
notlivých kategóriách od najmenších 
detí na odrážadlách, až po mladých, 
ktorí si odvážne zmerali svoje sily na 
okruhu s najväčším počtom kôl. Každé 
dieťa, ktoré prišlo do cieľa, si odnieslo 
účastnícku medailu. Prvé tri miesta               
v každej kategórii boli odmenené aj 
hodnotnou cenou. Pre deti bol násled-
ne pripravený bohatý sprievodný 
program. Animátori pre nich pripravili 

päť stanovísk, na ktorých sa mohli zaba-
viť so svojimi rodičmi. Poskákať si mohli 
na trampolínach v rytme veselých pies-
ní a svoje cyklistické zručnosti mohli 
predviesť na cykloihrisku. Návštevníci 
sa mohli občerstviť výborným gulášom 
alebo hotdogom, sladkými a slanými 
dobrotami, ktoré napiekli šikovné gaz-
dinky a nechýbala ani kofola a pivo, 
hoci v tohtoročnom chladnejšom poča-
sí všetkých najlepšie zohrial teplý čaj. 
Poobede, po vyhodnotení všetkých vý-
sledkov, bol pripravený ďalší program. 
Zahrajko, ktorý prišiel aj s kamarátkou 
myškou zo Spievankova, potešil detičky

svojim programom a rozveselil ich sr-
diečka aj líčka. Po tomto predstavení 
čakala na deti tombola. Koniec prete-
kov bol tradične zavŕšený ďakovnou 
svätou omšou. 

Toto podujatie by sa nemohlo usku-
točniť bez podpory mesta Vrbové, tech-
nického zabezpečenia pracovníkov 
Útvaru miestneho hospodárstva mesta 
Vrbové a všetkých sponzorov, ktorí nám 
pomohli fi nančne aj materiálne. Všet-
kým vám ešte raz ďakujeme! Zároveň 
ďakujeme obyvateľom ulíc, ktoré boli 
uzatvorené, za rešpektovanie a pocho-
penie týchto obmedzení. 

Všetkým víťazom a zúčastneným ešte 
raz blahoželáme! 

Organizátori podujatia
Foto Pavel PLENCNER
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 21. septembra 2022

Uznesenie MsZ č. 99/IX/2022
MsZ vo Vrbovom vyhovuje protestu prokuráto-

ra proti VZN č. 6/2011.
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 100/IX/2022
MsZ vo Vrbovom ruší VZN č. 6/2011 o zákaze 

požívania alkoholických nápojov na vymedzených 
verejne prístupných miestach.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 101/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje VZN č. 3/2022 o zá-

kaze požívania alkoholických nápojov na vyme-
dzených verejne prístupných miestach.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 102/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na prená-

jom časti pozemku na vonkajšie posedenie na ve-
rejnom priestranstve o výmere 24,00 m2, na časti 
parcely reg. „C“ parc. č. 2185 o výmere 3492 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV č. 1900, umiestnený na Ul. M. A. Beňov-
ského pri rezidencii Mórica Beňovského, kde vlast-
nia manželia Kovalovci kaviareň  za  cenu nájmu  
vo výške 17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľné-
ho majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že nájomca Mário Koval a man-
želka Mgr. art. Martina Koval Majerníková, obaja 
bytom 811 02 Bratislava - Staré Mesto, vlastnia                     
a užívajú nebytový priestor pri citovanom verej-
nom priestore. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 103/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na prená-

jom časti pozemku na vonkajšie posedenie na ve-
rejnom priestranstve o výmere 71,25 m2, na časti 
parcely reg. „C“ parc. č. 2545/10 o výmere 352 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapí-
saný na LV č. 1900, umiestnený na Nám. slobody 
- zmrzlina (malá kruhovka), kde vlastní Jaroslav Mi-
chalec zmrzlináreň  za  cenu nájmu  vo výške                   
17 €/m2/rok, ako prenájom nehnuteľného majet-
ku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ považuje 
skutočnosť, že konateľ spoločnosti FA invest, s. r. o.,

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
IČO 471 32 281, sídlo Mikulášska ul. č. 964/14, 922 
03 Vrbové,  Jaroslav Michalec - budúci nájomca, 
nar. 4. 2. 1990  vlastní a užíva nebytový priestor/
zmrzlináreň pri citovanom verejnom priestore. 

V nájomnej zmluve treba vymedziť, kedy v akom 
období (apríl až október)  a  za akých podmienok 
bude tento verejný priestor využívať mesto Vrbové 
na svoje kultúrne a spoločenské akcie. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 104/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v zmysle čl. 5, ods. 1, 2,  
a  ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta Vrbové  a  podľa ustanove-
nia § 9, ods. 2, písm. e)   a  § 9a, ods. 9, písm. c)  zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer na 
zabezpečenie prenájmu nehnuteľného majet-
ku mesta k  vypracovanému  projektu na realizá-
ciu vonkajšieho schodiska k objektu bytového 
domu na Námestí slobody, súp. č. 502/12, ktorý 
bude slúžiť ako vonkajší vchod do pivničných 
priestorov, a  to s uvažovaným riešením dlhodobé-
ho prenájmu pozemku mesta, na ktorom bude 
vybudované vonkajšie schodisko k objektu byto-
vého domu súp. č. 502/12, kde nehnuteľný maje-
tok je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 
03 Vrbové. Ide o nasledovnú časť pozemku: 
- časť pozemkucca 13,50 m2, par. reg. „C“ č. 1592             
o výmere 420 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900,
a to spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že nájomca Andrej Minďár a man-
želka Mária Minďárová, bytom 922 03 Vrbové, po-
trebujú časť uvedeného pozemku na vybudovanie 
vonkajšieho schodiska k objektu bytového 
domu na Námestí slobody súp. č. 502/12.  
Mesto Vrbové bude požadovať nájom vo výške             
17 €/m2 /rok. 

za: 4, proti: 1, zdržali sa: 4

Uznesenie MsZ č. 105/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer odpredaja 

pozemku parc. reg. „C“ č. 3199/6 o výmere                 
41 m², druh pozemku - ostatné plochy, zapísaný 
na LV č. 3369 vo  výlučnom vlastníctve mesta Vrbo-
vé,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika 
č.15/4, 922 03 Vrbové spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa. 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že žiadatelia manželia Pavol Vice-
ník a Silvia Viceníková, obaja bytom 921 01 Piešťa-
ny, parcelu č. 3199/6  užívajú a obhospodarujú od 
roku 2014.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 106/IX/2022
MsZ schvaľuje v súlade sčl. 4, písm. B), bod 1,  

bod 2  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod VI., ods. 1, 

písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta Vrbové, na základe  § 9 ods. 2  písm. 
a),  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.                  
o majetku obcí odpredaj časti nehnuteľnosti:

parcela registra „E“ č. 3324/4 o výmere 419 m², 
druh pozemku - ostatné plochy, doposiaľ evido-
vaná v CKN ako parc. č. 3199 v  nezaloženom liste 
vlastníctva ako ostatné plochy o výmere 1737 m² 
bola rozdelená na základe Geometrického plánu 
č. 217/2022  zo dňa 2. 6. 2022 na parcelu reg. „E“ 
č. 3324/4 o výmere 291 m2, na parcelu reg. „C“ č. 
3199/5 o výmere  43 m2, diel č. 1,  na  parcelu reg. 
„C“ č. 3199/6  o výmere  41 m2, diel č. 2 a na par-
celu reg. „C“ č. 3199/7  o výmere  41 m2, diel č. 3,  
kde predmetom kúpy je novovytvorená parcela 
reg. „C“ č. 3199/5 o výmere 43 m2, diel č. 1, druh 
pozemku ostatné plochy, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. 
gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v celosti 
pre manželov Ing. Ondreja Grexa, PhD. a  Zlatica 
Grexová,  obaja bytom  831 01 Bratislava, za cenu 
12 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že žiadatelia manželia Ing. Ondrej 
Grexa, PhD. a Zlatica Grexová, obaja bytom 831 01 
Bratislava parcelu č. 3199/5 užívajú a obhospoda-
rujú od roku 2020.  
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 107/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dotáciu z rozpočtu 

mesta vo výške 500 € na zabezpečenie vybavenia 
novovytvoreného oddelenia urgentného príjmu I. 
typu nemocnice A. Wintera v Piešťanoch. Vyúčto-
vanie bude vykonané k termínu 15. 12. 2022.             
V prípade porušenia povinnosti zúčtovania dotá-
cie k stanovenému termínu, bude povinnosť prijí-
mateľa poskytnutú dotáciu vrátiť v celom rozsahu. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 108/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nadobudnutie hnu-

teľného majetku - príves nákladný (protipovodňo-
vý vozík) značka: KOVOFLEX v hodnote 14 359 € do 
majetku  mesta Vrbové, ktorý daruje mestu Slo-
venská republika - Ministerstvo vnútra SR. MsZ 
súhlasí s vypracovaním darovacej zmluvy a zara-
dením daru do majetku mesta.   

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 109/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN 

č. 6/2020  o určení výšky fi nančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl  a  škol-
ských zariadení na území mesta Vrbové. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 110/IX/2022 na strane 4.

Pokračovanie na strane 4.

Rozpočet
schválený 2022

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 3

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 555 158,68 12 015,61 5 567 174,29

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

Finančné operácie príjmové 894 800,00 1 003 060,71 1 223,39 1 004 284,10

Školstvo 294 755,00 294 904,09  3 407,62 298 311,71

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7 233 123,48 16 646,62 7  249 770,10

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 960 704,48 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 2 808 419,00 16 646,62 2 825 065,62

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 233 123,48 16 646,62 7 249 770,10

Uznesenie MsZ č. 111/IX/2022
MsZ vo Vrbovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 (RO č. 3/2022)
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S bolesťou, pokorou a odpustením sme si dňa 18. ok-
tóbra pripomenuli päť rokov, keď od nás odišiel náš syn             
a brat 

Šimon PUVÁK

vo veku 27 rokov.

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

P/P1-No 2266/22F

†
Ladislav KRIHO
Helena LADÁNYIOVÁ
Peter ŽÁK
Ján KLČO
Zuzana HALAMOVÁ

Irena PRVÁ
Jozef GONO
Dušan JURÍK
Zdenka MAČUHOVÁ
Peter OBUCH

Božena NIZNEROVÁ
Mária GÁBLOVSKÁ
Ľubica KOŠINÁROVÁ
Ing. Mária KRÁĽOVÁ
Alžbeta PODMELOVÁ

Anna HOLIČOVÁ
Elena HRÁDELOVÁ
Ján PUVÁK
Marta KRÁĽOVÁ
Milan MADUNICKÝ
Jaroslav HOLÁN

Ján KEPKO
Milan BIBIŠ
Eva FIDLEROVÁ
Sidónia BÖHMOVÁ
Anna KALUŽOVÁ
Emília ŽÁKOVÁ
Konrád BJEL
Pavla MIŠECHOVÁ
Jozef SLOVÁK
Jozef KUNIK
Irena SABOVÁ

Karol KRÁĽ
Helena NASAVRCKÁ

Anna BAJCAROVÁ

  

   Naši jubilanti
  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

POĎAKOVANIE
Chcem sa touto cestou v mojom mene a v mene mojej rodiny srdečne poďa-

kovať za rýchlu zdravotnú pomoc pri nehode, ktorú som utrpela.
V prvom rade ľuďom, ktorí boli pri prvej pomoci. Menovite: pán Michal Het-

teš, Ing. Peter Kikta s manželkou, Mgr. Sylvia Frajštáková. Ako aj včasnému 
zásahu záchrannej služby.

Veľká vďaka patrí celej piešťanskej nemocnici pod vedením MUDr. Miroslava 
Jašša. Všetkým čo sa podieľali na vyšetreniach, lekárom, sestrám a pomocné-
mu personálu.

Ešte chcem srdečne poďakovať všetkým známym aj neznámym, kamará-
tom, priateľom a samozrejme mojej rodine, ktorí na mňa mysleli a podali po-
moc môjmu manželovi a dcére, najmä psychickú.

S úctou a vďakou za život
Viera DREVENÁKOVÁ s rodinou

Poďakovanie patrí i majiteľovi fi rmy MOVAK, za poskytnutie dôkazového 
materiálu z kamerového systému.

POĎAKOVANIE
V živote človeka sa udejú udalosti, ktoré nikto dopredu nevie predpovedať.

Z príjemnej dovolenky 18. septembra vo Vysokých Tatrách som zažil doslova 
boj o holý život. Nepredvídané bolesti v ľavej časti brušnej dutiny.

Skorý a rýchly zásah ošetrujúcej lekárky MUDr. Evy Kadlecovej a jej zdravot-
nej sestry Daniely Žlnayovej, ktoré mi už po skončení svojho pracovného času 
poskytli ošetrenie a rýchly presun na urgent do Piešťan. Odtiaľ RZS ma pre-
viezla do Fakultnej nemocnice v Trnave.

Vo večerných hodinách som bol operovaný na zapálenú ľavú obličku. Ope-
rujúci lekár MUDr. Miroslav Chovan mi povedal, že v športovej terminológii to 
bol prvý polčas v môj prospech. Druhý polčas ma čaká v mesiaci december,              
s tým že remíza neexistuje.

Touto cestou chcem poďakovať i zdravotnej sestre Samuhelovej za profesio-
nálny prístup použitia zdravotných pomôcok. Vďaka patrí i primátorke a vice-
primátorovi mesta za ich záujem o môj zdravotný stav. V neposlednom rade 
vďaka manželke, dcéram, vnúčatám za ich starostlivosť počas hospitalizácie.

Ešte raz ďakujem
J. DRINKA

Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už spíš svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Dňa 21. októbra uplynie prvé smutné výročie, čo nás 
opustila naša drahá mama, babka, prababka

Kvetoslava TAKÁČOVÁ
rod. Bieliková

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku a modlitbu ďakujú                
dcéry s rodinami.

-N-

†

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

pondelok – piatok
10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.

(vchod oproti kláštoru)

11.30 – 12.00
obedná prestávka
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Uznesenie MsZ č. 110/IX/2022
MsZ schvaľuje

• mesačný nájom bytu č. 1 na Ul. J. Zigmundíka č. 
345/3 (podlahová plocha trojizbového bytu  
68,72 m2) vo výške 175,23 €,

• mesačný nájom bytu č. 2 na Ul. J. Zigmundíka č. 
345/3 (podlahová plocha dvojizbového bytu 
53,01 m2) vo výške  135,18 €.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 113/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje preplatenie časti ná-

kladov na opravu kanalizačnej prípojky na Sídl. 9. 
mája súp. č. 319  formou spolufi nancovania opra-
vy zo strany mesta v celkovej sume  2740 €. 

za: 3, proti: 2, zdržali sa: 4

Uznesenie MsZ č. 114/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje mimoriadny člen-

ský príspevok vo výške 1,0042646 €/na obyvate-
ľa (t. j. 5750,622 €) podľa počtu obyvateľov                
k 1. 1. 2022 pre Združenie obcí Holeška na trie-
denie a nakladanie s odpadmi, IČO: 503 05 611, 
ktorý bude splatný na základe vystavenej faktú-
ry Združením obcí Holeška na triedenie a nakla-
danie s odpadmi, určuje uvedené fi nančné pro-
striedky účelovo použiť na kúpu nehnuteľností 
vedených v KN reg. „E“, k. ú., Krakovany na LV č. 
276, a to:
• pozemok reg. “E“, parc. č. 616 o výmere 2 985 m², 

druh pozemku - orná pôda;
• pozemok reg. “E“, parc. č. 691 o výmere 2 831 m², 

druh pozemku - orná pôda;
• pozemok reg. “E“, parc. č. 813 o výmere 6 194 m², 

druh pozemku - orná pôda.
prítomní: 8
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 115/IX/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 občanov v byto-

Rozpočet
schválený 2022

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 4

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 504 947,97 5 567 174,29 11 165,03 5 578 339,32

Kapitálové príjmy 380 000,00 380 000,00 298,42 380 298,42

Finančné operácie príjmové 894 800,00 1 004 284,10 29 325,40 1 033 609,50

Školstvo 294 755,00 298 311,71  298 311,71

PRÍJMY SPOLU 7 074 502,97 7  249 770,10 40 788,85 7 290 558,95

Bežné výdavky 2 856 508,77 2 960 704,48 55 298,25 3 016 002,73

Kapitálové výdavky 1 270 000,00 1 270 000,00 45 490,60 1 315 490,60 

Finančné operácie výdavkové 194 000,00 194 000,00 - 60 000,00 134 000,00

Školstvo 2 753 994,20 2 825 065,62 2 825 065,62

VÝDAVKY SPOLU 7 074 502,97 7 249 770,10 40 788,85 7 290 558,95

Uznesenie MsZ č. 112/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 (RO č. 4/2022)

Pokračovanie zo strany 2.

za: 5, proti: 0, zdržali sa: 4

vom dome na Hrabinskej ulici a na Šteruskej ceste  
- Košiar v meste VRBOVÉ pridelenie voľného nájom-
ného dvojizbového bytu č. 13, na prvom poschodí 
„vchod C“ v bytovom dome  na Šteruskej ceste                    
– Košiar, súp. č. 675/6C novému nájomníkovi:

- Lívia Trojáková, 922 03 Vrbové.
prítomní: 9
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 116/IX/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 ob-
čanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na 
Šteruskej ceste - Košiar v meste VRBOVÉ pridele-
nie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 
11, na prízemí vľavo „vchod C“ v bytovom dome  
na Šteruskej ceste - Košiar, súp. č. 675/6C  no-
vým nájomníkom:

- Martin Golier, 922 03 Vrbové a
- Alexandra Plačková, 922 03 Vrbové.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 117/IX/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 ob-
čanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a  na 
Šteruskej ceste - Košiar v meste VRBOVÉ  pride-
lenie voľného nájomného dvojizbového bytu č. 
4 na prízemí v bytovom dome na Hrabinská ul. 
č. 1726/11  novému nájomníkovi:

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

Uznesenie MsZ č. 118/IX/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 ob-
čanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici  a  na 
Šteruskej ceste - Košiar v meste VRBOVÉ  pride-
lenie voľného nájomného dvojizbového bytu

č. 33 na druhom poschodí v bytovom dome na 
Hrabinská ul. č. 1726/13  novému nájomníkovi:

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

Uznesenie MsZ č. 119/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje nájom nebytového 

priestoru, ktorý sa nachádza v budove „Hačkovec“, 
s. č. 336, a to  na 1. poschodí vľavo od dvora býva-
lého SOU vo Vrbovom  o  celkovej výmere                       
11,70 m² + ostatné plochy o celkovej výmere                
12,46 m², formou obchodnej verejnej súťaže na 
dobu neurčitú  od 1. 11. 2022  s 2-mesačnou výpo-
vednou lehotou.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 120/IX/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje podmienky ob-

chodnej verejnej súťaže s prílohou „vzoru zmlu-
vy o nájme nebytového priestoru“  na nájom 
nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v bu-
dove „Hačkovec“ s. č. 336, a  to na 1. poschodí na 
Ul.  M. A. Beňovského vo Vrbovom. Celková vý-
mera uvedeného nebytového priestoru je:

- kancelária  na 1. poschodí vľavo od dvora 
SOU + ostatné plochy:  11,70 m2   +   12,46 m2 .

Budova je vo vlastníctve mesta Vrbové, pri-
čom minimálna výška nájomného je stanovená  
na 17 €/m2/ročne  a  cenu nájmu ostatných  
priestorov vo výške  3,50 €/m2/ročne.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 121/IX/2022
MsZ vo Vrbovom odporúča primátorke mesta 

Vrbové, aby zabezpečila vypracovanie nového roz-
počtu mesta k termínu ďalšieho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva dňa 19. 10. 2022.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

PRÍĎTE SI ZACVIČIŤ
Milé dámy!

Touto cestou dávame na známosť, že od 3. októbra 2022 sa bude-
me spoločne pokúšať dostať sa do „FIT formy“. Ak sa cítiš unavená, 
bez energie, prekonaj prekážky a príď si zacvičiť každý pondelok               
a stredu od 17.30 hod. v aule Gymnázia J. B. Magina Vrbové.

Tešíme sa na Teba.
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MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE 2022
S ÚČASŤOU TROCH PREZIDENTOV A KRST 5. DIELU KOMIKSU MÓRIC,

NAJROZSIAHLEJŠIEHO KOMIKSOVÉHO DIELA NA SLOVENSKU.

Za celoživotný prínos, šírenie dob-
rého mena Slovenska v zahraničí a za 
knihu Kamčatka, v ktorej je zdoku-
mentovaná história, ľudia, príroda ale 
aj málo známe informácie o pôsobení 
Mórica Beňovského na Kamčatke, 
bola udelená cena Medaila Mórica 
Beňovského prozaikovi, dramatikovi, 
scenáristovi, cestovateľovi a prezi-
dentovi Slovenskej republiky Dr. h. c. 
Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD. Za 
pozitívne zviditeľňovanie pamiatky 
Mórica Beňovského doma aj v zahra-
ničí a za rozvoj dobrých medzinárod-
ných vzťahov bola udelená cena Me-
daila Mórica Beňovského prezidentovi 
Spoločnosti Mórica Beňovského, György 
G. Némethovi z Maďarska a prezidentovi

Nadácie Mórica Beňovského, Janovi 
Manikowskému z Poľska. 

Jedným z vrcholov večera bolo pokrste-
nie piateho dielu životopisného komiksu 
MÓRIC o Móricovi Beňovskom s názvom 
VZBURA NA KAMČATKE. Ide o  najroz-
siahlešie dielo v slovenskej komiksovej 
histórii, ktoré bude obsahovať 14 die-
lov. Krstnými otcami boli prezident Ru-
dolf Schuster a spolutvorca komiksu 
Radovan Rybovič. Súčasťou podujatia 
bola prezentácia nového dokumentár-
neho fi lmu „V koži Beňovského”, ktorý 
produkujú poľskí fi lmári Kasia Trzaska              
a Marek Kucharski, s premietnutím krát-
keho traileru a výstava fotografi í Domi-
nika Šuplatu „Ľudia Madagaskaru”, kde 
sú porovnané zábery poľského cestova-

Dňa 29. septembra, pri príležitosti 276. výročia narodenia Mórica Beňov-
ského, sa v Bratislave konal jubilejný 5. ročník slávnostného podujatia 
Združenia Mórica Beňovského. Na podujatí MÓRIC BEŇOVSKÝ ŽIJE sa tra-
dične udeľuje ocenenie Medaila Mórica Beňovského. Tento rok prijali účasť 
na podujatí laureáti z troch krajín.

teľa Arkady Fiedlera z roku 1937 s po- 
dobnými motívmi Dominika Šuplatu             
z Madagaskaru z roku 2022. Slávnostný 
večer oživili video pozdravy laureátov 
minulých ročníkov, ktorí sa nemohli zú-
častniť podujatia osobne. 

Na podujatí sa zúčastnili štátna radky-
ňa veľvyslanectva Poľska na Slovensku,  
Marzena Ewa Krajewska, zástupkyňa Kul-
túrneho Inštitútu Maďarska v Bratislave, 
Žofi a Kellerová, riaditeľka odboru kul-
túrnej diplomacie MZVaEZ, Jana Tom-
ková, vedúci zastupiteľstva SR na Taiwa-
ne, Martin Podstavek, naša minuloročná 
laureátka Cecília Kandráčová s manže-
lom, spisovateľ a laureát ocenenia ZMB 
Anton Hykisch, naši priatelia z Mada-
gaskaru ako aj ďalšie osobnosti a vzác-
ni hostia.

Podujatie sa konalo na lodi RIVERS 
CLUB na pravom brehu Dunaja v Brati-
slave.

Vladimír DUDLÁK

KNIHY PRE PRVÁČIKOV

Tak ako každoročne, aj tento rok naši najmenší žiaci, ktorí nastúpili do prvého ročníka základnej školy dostali 
od mesta na pamiatku peknú knihu (Čo sa deje na lúke). Deťom oboch vrbovských základných škôl, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Vrbové, ich na pamiatku osobne odovzdala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Povzbudila ich k usilovnosti a zaželala im veľa úspechov vo vzdelávaní v príjemnom kolektíve rovesníkov pod ve-
dením schopných pedagógov. Prítomní boli i riaditelia škôl Ing. Jaroslav Tomčík a PaedDr. Patrik Kýška. Nezabudlo 
sa ani na žiakov prípravného ročníka Spojenej školy. Celkovo sa dostalo do rúk vrbovských detí 65 novučičkých 
poučných a inšpiratívnych detských kníh.

-rb-
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MIESTA NA VOLEBNÉ PLAGÁTY SÚ UŽ K DISPOZÍCII

Vylepenie plagátu na vylepovacej 
ploche na Beňovského ulici si žiadateľ 
zabezpečí sám. Podľa ustanovení Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta 
Vrbové č. 6/2017 a Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Vrbové č. 7/2018 
majú kandidáti do orgánov samo-
správnych krajov a kandidáti na pri-
mátorov pripravenú plochu veľkosti 
A3. Kandidáti na poslancov samo-
správy mesta majú k dispozícii plochu 
vo formáte A4.

Zverejnenie v mestskej vitríne na Ná-
mestí sv. Cyrila a Metoda si žiadateľ za-
bezpečí prostredníctvom Mestského 
úradu vo Vrbovom. Plagáty určené na 
zverejnenie v mestskej vitríne doručené 
Mestskému úradu Vrbové do 10.00 hod. 
budú zverejnené na vyhradenom mies-
te v mestskej vitríne v ten istý pracovný 
deň, plagáty doručené po 10.00 hod. 
budú zverejnené najneskôr v nasledu-
júci pracovný deň do 10.00 hod. Pre 
kandidátov na primátora je k dispozí-
cii jeden celý diel vitríny, pre kandidá-
tov na poslancov plocha A3. 

Miesto na zverejnenie plagátu bude 
kandidátovi k dispozícii až do skonče-
nia volebnej kampane bez ohľadu na 
to, či kandidát svoje právo na umiestne-
nenie volebného plagátu využije, alebo 
nie. Na toto miesto nie je možné 
umiestniť žiadny iný volebný plagát. Za 
obsah volebnej agitácie, ako aj za násled-
né odstránenie plagátov po skončení vo-

lebnej kampane zodpovedá v plnej  miere 
kandidát, resp. politický subjekt, za kto-
rý kandidoval. 

Obyvatelia Vrbového môžu voliť v šty-
roch volebných okrskoch. Príslušnosť              
k okrsku je daná podľa trvalého bydliska. 
Každá domácnosť s oprávneným voli-
čom dostala o tom písomné oznámenie. 
Na uľahčenie rozhodovania slúži zoznam 
zaregistrovaných kandidátov, ktorý je             
k dispozícii v tomto čísle Hlasu Vrbového, 
na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta, a bude k dispozícii aj vo 
volebnej miestnosti. Odporúčame voli-
čom, aby si zoznamy naštudovali už               
v predstihu, aby sa predišlo zbytočnému 
zdržiavaniu vo volebnej miestnosti. Voliči  
v karanténe môžu požiadať o voľbu pro-
stredníctvom špeciálnej volebnej schrán-
ky na tel. č.: +421337350616 v dňoch 
24. 10. až 28. 10. do 12.00 hod. Informá-
cie k voľbám možno získať aj prostredníc-
tvom emailu: matrika@vrbove.sk

VOLEBNÉ OKRSKY V MESTE VRBOVÉ 

Okrsok č. 1 
Sídlo: I. Základná škola, Školská ul. 4 

Do okrsku patria: RO Čerenec - súpisné 
čísla (1317 – 1384) a ulice: 1. mája - celá 
ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 12 - 
207, 1741, 1790, Hoštáky - celá ulica, 
Hrabinská - celá ulica, Kopaničky - celá 
ulica, Mikulášska - celá ulica, Nám. sv. Cy-
rila a Metoda - celé, Oslobodenia - celá                  

ulica, Priehradná - celá ulica, Rekreačná 
- celá ulica, Sadová - celá ulica, Sadová 
II. - celá ulica, Sasinkova - celá ulica, 
Sietna - celá ulica, Slnečná - celá  ulica, 
Školská - celá ulica, Vinohradnícka - celá 
ulica. 
Okrsok č. 2 
Sídlo: Gymnázium J. B. Magina 

Do okrsku patria ulice: 8. marca - celá 
ulica, Bernolákova - celá ulica, Cintorín-
ska - celá ulica, Družstevná - celá ulica, 
Hollého - celá ulica, Hviezdoslavova                 
- celá ulica, Krížna - celá ulica, Mieru               
- celá ulica, Námestie slobody - celé, P. 
Jantauscha - celá ulica, Poľná - celá ulica, 
Slovanská - celá ulica, Stražovská - celá 
ulica, Šteruská cesta - celá ulica. Do 
okrsku patria aj občania s trvalým poby-
tom: mesto Vrbové. 
Okrsok č. 3 
Sídlo: II. Základná škola, Komenského ul. 2 

Do okrsku patria ulice: 6. apríla - súp. 
č. 360 - 368, 6. apríla - súp. č. 325, Fraňa 
Kráľa - celá ulica, Komenského - celá uli-
ca, Krátka - celá ulica, M. A. Beňovského 
- súp. č. 353 - 355, Novoutvorená - celá 
ulica, Piešťanská - celá ulica, Pribinova            
- celá ulica, Semenárska - celá ulica. 
Okrsok č. 4 
Sídlo: II. Základná škola, Komenského ul. 2  

Do okrsku patria ulice: Bočná - celá 
ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 208, J. 
Zigmundíka - celá ulica, M. A. Beňovské-
ho - súp. č. 370 - 496, Nám. J. Emanuela 
- celé, Sídlisko 9. mája - celé, SNP - celá 
ulica, Súkennícka - celá ulica, Šípkovec           
- celá ulica, Športová - celá ulica, Záhrad-
ná - celá ulica. 

POZOR DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sídlo okrsku č. 4 NEBUDE umiestne-

né v budove bývalej Strednej odbor-
nej školy (Hačkovec), Sídlo okrsku č. 4 
bude spolu s okrskom č. 3 v budove II. 
Základnej školy, Komenského ul. 2. 

Mesto Vrbové v súlade so zákonom (rovnosť podmienok) jednotlivým 
politickým subjektom kandidujúcim vo voľbách do orgánov mestskej sa-
mosprávy a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov bezplatne za-
bezpečuje: – priestor na vylepovacej ploche pred voľným pozemkom na 
Beňovského ulici medzi domami súp. č. 453/68 a súp. č. 455/64; – a priestor 
v mestských vitrínach na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Kandidát môže 
umiestniť svoj volebný plagát iba do príslušnej časti na miesto označené 
jeho číslom.
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URNOVÝ PRVOK NA CINTORÍNE VO VRBOVOM
Na základe požiadaviek občanov, 

mesto Vrbové pristúpilo k osadeniu 
prvého urnového prvku na miestnom 
cintoríne. Nachádza sa v zadnej časti 
kde je ešte voľný priestor. Podľa záujmu 
sa môžu v budúcnosti urnové moduly 
doplniť. V jeho blízkosti, ako aj na ďal-
ších miestach cintorína bolo doplnené 
solárne stĺpové osvetlenie. Realizáciu 
vykonala  spoločnosť AMW Slovakia, s. r. 
o., z Nových Zámkov. Solitér LUXORY 40 
má pôdorysné rozmery 120 x 60 cm, 
výšku 160 cm. Je dvojstranný s 12 bun-
kami, pričom jedna urnová schránka  
má rozmer 40 x 40 cm. Okolie v budúc-
nosti bude ešte doplnené lavičkou a ze-
leňou.

G. V.

MESTO VRBOVÉ VYTVORILO PODMIENKY NA VEDENIE VOLEBNEJ KAMPANE.
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
MESTO VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VOLEBNÁ AGITÁCIA
PREZENTÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ

ČÍSLO 2
Štefan

KUBÍK, JUDr.,
59 rokov,

zástupca primátorky,
Smer – sociálna 

demokracia

Mesto musí myslieť aj na blízku,  či vzdia-
lenejšiu budúcnosť.  Napr. čiastočne vyriešiť  
odbremenenie dopravy v meste (pre začia-
tok) obchvatom pre nákladné vozidlá nad 
3,5 t na/zo smeru Chtelnica - Trstín okolo PD 
Vrbové, parkovanie v meste (nie však na úkor 
mestskej zelene atď.).

Systém odpadového hospodárstva (periodi-
cita vývozu odpadov) nie je možné paušali-
zovať ale riešiť citlivo každú ulicu a nehnu-
teľnosť, pretože starostlivosť o naše 
životné prostredie sa odrazí aj na našej 
budúcnosti.

V neposlednom rade nesmieme zabúdať 
ani na našich seniorov, ktorí naše mesto 
vybudovali a spríjemniť im jeseň ich života. 
Je našou povinnosťou  učiť najmladšie ge-
nerácie úcte k spoluobčanom, histórii mes-
ta, tradíciám a zvykom, slušnosti, hrdosti 
na naše mesto, kraj, vlasť…. Podporovať 
športové, kultúrne, náboženské  a iné záuj-
mové aktivity našich občanov. Podporou 
malých a stredných podnikateľov získame 
oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Vzájom-
ná harmónia s mestom je cestou k úspechu 
na oboch stranách. 

Pre tých z Vás,  ktorí žijete aj vo “virtuál-
nom svete” som na svojom FB profi le uve-
rejnil niekoľko návrhov zlepšenia súčasného 
stavu.  Budem vďačný za každý dobrý, sofi s-
tikovaný nápad a reakciu.

“Spoločnými silami
za krajšiu budúcnosť nášho mesta.“

ČÍSLO 1
Miroslav BELANSKÝ, Ing.,

53 rokov
profesionálny vojak vo výslužbe

nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
budúcnosť nášho mesta a jeho obyvate-

ľov mi nie je  ľahostajná.       
Precestoval som doteraz veľmi veľa krajín, 

miest a dedín a tak môžem porovnávať. Prá-
ve pozitívne príklady vyspelých miest by 
som chcel uplatniť aj v našom meste, v pro-
spech jeho krajšej budúcnosti.

Naše mesto podľa môjho názoru potre-
buje dobrého hospodára, reálny plán 
údržby a ďalšieho  rozvoja, zapojenie nás 
spoluobčanov (podľa možností) do jeho 
skrášľovania, zrealizovanie dobrých nápa-
dov samotných obyvateľov atď.

Tajomstvo napredovania (východiskové 
kritériá) osobne vidím v hospodárnom, cie-
lenom, ale najmä transparentnom využívaní  
pridelených fi nančných prostriedkov, pre-
myslenej organizácii riadenia mesta a opti-
malizácii niektorých činností.

Súčasný stav ciest, chodníkov, údržby 
(nielen z dôvodu budovania kanalizácie)  
nehnuteľného majetku mesta je z môjho 
pohľadu  v žalostnom stave.

Na druhej strane však dostali prioritu aj 
projekty, ktoré mohli byť odložené a ušetre-
né fi nančné prostriedky využité efektívnejšie. 

My občania by sme mali rozhodovať  pod-
ľa možností o budúcnosti nášho mesta. (Vy-
užitie synagógy, kedy sa dostane na rad náš  
“kultúrny stánok” s kruhovkou,  ktorá ulica do-
stane prioritu pri jej rekonštrukcii a pod.)

Dobrý hospodár sa o svoj majetok stará, 
zveľaďuje ho a udržuje. Preto je nutné 
správne “nastaviť“ náš Útvar miestneho hos-
podárstva.

Vážení spoluobčania, 
myslím, že občanom nášho mesta sa ne-

musím podrobnejšie predstavovať, tak len 
stručne...Volám sa Štefan Kubík, mám 59 ro-
kov, moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je 
Doktor práv (JUDr.). 

Rád sa vám prihováram prostredníctvom 
periodika Hlas Vrbového hlavne z dôvodu, že 
za posledné 2 roky mi ako zástupcovi primá-
torky bola možnosť čokoľvek publikovať v Hla-
se Vrbového obmedzená, čo ste si určite mno-
hí všimli.  

V prostredí samosprávy som činný od roku 
2006, kde v rokoch 2006-2010 som bol čle-
nom Komisie pre výstavbu a životné prostre-
die, ktorá pôsobí ako poradný orgán mestské-
ho zastupiteľstva. Vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí som bol v rokoch 2010, 2014 
a 2018 zvolený za poslanca Mestského zastu-
piteľstva Vrbové. Od roku 2010 vykonávam 
funkciu predsedu Komisie pre fi nancie, maje-
tok mesta a podnikanie pri MsZ a zároveň 
som bol v januári 2015 súčasnou primátorkou 
Dott. Mgr. Emou Maggiovou menovaný za zá-
stupcu primátorky, pričom túto funkciu vyko-
návam do dnešných dní. 

výsledkov počas môjho pôsobenia vo ve-
dení mesta si môžete nájsť na webovej 
stránke: www.stefankubik.sk. 

Pri tvorbe môjho programu do nasledu-
júceho volebného obdobia som vychádzal 
z detailného poznania spoločenskej, územ-
nej, sociálnej, bezpečnostnej a hlavne eko-
nomickej situácie nášho mesta. V závislos-
ti od dostatku fi nančných prostriedkov             
v prichádzajúcej európskej krízovej dobe 
by som chcel ako primátor mesta Vrbové 
so svojim tímom zrealizovať konkrétne 
ciele, ktorých heslovitý prehľad uvádzam 
na mojej internetovej stránke
www.stefankubik.sk v záložke „Pozrite si 
môj program“.

V závere môjho predvolebného príspevku 
chcem občanov mesta Vrbové pozvať na 
mnou organizované predvolebné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční v stredu 26. októbra 2022  
o 16.30 hod. vo dvore hostinca FERKUS na Uli-
ci M. A. Beňovského č. 399/85. 

Príďte  a využite možnosť stretnúť sa v ne-
formálnej atmosfére, porozprávať sa a vyjad-
riť svoje názory, pochvaly, či podnety k zlepše-
niu kvality života a prostredia v našom meste.  

Pre účastníkov bude zabezpečené občer-
stvenie, o príjemnú atmosféru sa postará 
hudba EMI.

Za vašu podporu vo voľbách primátora 
mesta Vrbové v sobotu 29. októbra 2022               
- za každý odovzdaný hlas vopred ďaku-
jem, a verím, že mi umožníte pokračovať           
v začatej práci.

Počas celého obdobia výkonu mojej funkcie 
som bol primátorkou mesta poverený prípra-
vou a prezentovaním dôvodových správ k pri-
praveným materiálom na zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva poslancom MsZ Vrbové. 

Ako zástupca primátorky mesta Vrbové 
som bol v uplynulom období zvolený aj do or-
gánov vzniknutých združení, v ktorých je 
mesto Vrbové členom:
• za člena rady „Združenia obcí Kanalizácia 

Vrbové - Krakovany“, ktoré vzniklo za účelom 
dobudovania verejnej kanalizácie v meste 
Vrbové a v obci Krakovany; 

• za podpredsedu Združenia obcí „Zelená 
cesta“, ktoré bolo založené s cieľom vybu-
dovania cyklotrasy medzi mestami Piešťany 
- Vrbové; 

• za člena dozornej rady Združenia obcí „Pod-
horie“, ktoré sa bude usilovať o výstavbu 
cyklotrasy Chtelnica - Vrbové s prepojením 
cez Nižnú až do Veľkých Kostolian; 

• za predsedu predstavenstva „Združenia 
účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vrbo-
vé“. 

Počas môjho pôsobenia vo vedení mes-
ta Vrbové sa nám za posledné dve voleb-
né obdobia počas kalendárnych rokov 
2015-2022 podarilo zrealizovať pre naše 
mesto aj významné projekty, kde dosiah-
nuté výsledky nie sú len výsledkami pri-
mátora mesta alebo jeho zástupcu, ale 
sú vždy výsledkami celého tímu zamest-
nancov Mestského úradu Vrbové. Kom-
pletný prehľad konkrétnych dosiahnutých
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
MESTO VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VOLEBNÁ AGITÁCIA
PREZENTÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ

Ema MAGGIOVÁ, Dott., Mgr.,
67 rokov,

primátorka mesta,
nezávislá kandidátka

POKRACUJEME V ZVELADOVANÍ MESTA
2022 - 2026

ˇ ´ ˇ

PPPPPPP

3 VOLEBNÉ
CÍSLOˇ

PODPORIT INDIVIDUÁLNU BYTOVÚ VÝSTAVBU PO 
LAVEJ STRANE ŠTERUSKEJ CESTY
ROZŠÍRIT MATERSKÚ ŠKOLU
OBNOVIT VONKAJŠIE IHRISKO NA II. ZŠ
A VYASFALTOVAT VCHOD DO ŠKOLY
VYTVORIT PARKOVACIE MIESTA

VÝSLEDKY HOVORIA ZA MŇA
INVESTIČNÉ AKTIVITY ZREALIZOVANÉ V ROKOCH 2018 - 2022

KANALIZÁCIA      3 000 000 €
ŠKOLSTVO       206 055,61 €
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO     414 772,46 €
HASICSKÁ ZBROJNICA, BYTY     303 807,13 €
MAJETOK, OBNOVA SYNAGÓGY       784 811,74 €
SOCIÁLNA OBLAST A ZDRAVIE       77 372,54 €
ŠPORT                    39 981,47 €
KULTÚRA             254 796,09 €
INFRAŠTRUKTÚRA, URNOVÝ HÁJ             830 723,20 €
BEZPECNOST                   49 061,85 €

Mesto Vrbové som zveladila celkovo o 5 961  382,09 €.

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

´

POČASIE JARMOKU PRIALO

Po chladnejších dňoch, ktoré sme prežili, pekná jesenná slnečná sobota 8. októbra vylákala ľudí do ulíc mesta. 
Dôvodom bol však aj Jesenný vrbovský jarmok. Nenechali si ho ujsť veľkí ani malí, Vrbovčania a obyvatelia širšieho 
okolia. Ba zaznamenali sme, že z tohto dôvodu do Vrbového cielene pricestovali i traja Bratislavčania. Čakala tu 
bohatá rôznorodá ponuka tovaru, jarmočných lahôdok, ale i lákadiel pre deti. Návštevníci si vychutnali kultúrny 
program. Predstavila sa v ňom Muzika Heskovci a Detská ľudová hudba Mladí huslisti z Červeníka. Najväčší ohlas 
vzbudilo vystúpenie Art Music Orchestra pod vedením známeho hudobníka a pedagóga Mgr. art. Mareka Bielika.

-rb-
Foto Pavel PLENCNER
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
MESTO VRBOVÉ 29. OKTÓBRA 2022
VOLEBNÁ AGITÁCIA

3. Eva
BOGOROVÁ, Mgr.,

35 rokov,
chemická laborantka,
nezávislá kandidátka

1. Miroslav
BELANSKÝ, Ing.,

53 rokov,
profesionálny vojak vo výslužbe, 

nezávislý kandidát

2. Miroslav
BLATNICKÝ, doc., Ing., PhD.,

38 rokov,
vysokoškolský učiteľ, 
nezávislý kandidát

4. Daniela
DROBNÁ, Mgr.

53 rokov,
učiteľka,

nezávislá, kandidátka

7. Peter
FILAN, Ing.,

53 rokov,
manažér,

nezávislý kandidát

5. Ľubomír
DUNAJČÍK,
35 rokov,

konštruktér,
nezávislý kandidát

6. Jozef
DURAČKA, Ing.

66 rokov,
dôchodca,
Smer – SD

8. Jaroslava
HOLÁNOVÁ,

50 rokov,
predavačka,

KDH

11. Ema
MAGGIOVÁ, Dott., Mgr.,

67 rokov,
primátorka mesta,

nezávislá kandidátka

9. Roland
JANKECH,
50 rokov,
technik,

nezávislý kandidát

10. René
JUST, Mgr.
 51 rokov,

výrobca športových doplnkov, 
nezávislý kandidát

12. Jana
MIKLÁŠOVÁ, PhDr.,

60 rokov,
stredoškolská učiteľka, 
nezávislá kandidátka

PREZENTÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU POSLANCA MSZ VRBOVÉ

KOMUNÁLNE VOĽBY
SPOJENÉ S VOĽBAMI DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY TTSK

v meste Vrbové
sobota 29. októbra 2022  7.00 - 20.00 hod.
VOLÍ SA V ŠTYROCH VOLEBNÝCH OKRSKOCH.
Príslušnosť k okrsku je daná podľa trvalého bydliska. Oznámenie o čase                         
a mieste konania volieb bolo doručené do každej domácnosti.
Ďalšie informácie nájdete na www.vrbove.sk/volby
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15. Tatiana
PRIEVOZNÍKOVÁ,

62 rokov,
SZČO,
KDH

13. Ján
NIŽNANSKÝ,

32 rokov,
asistent majstra,

nezávislý kandidát

14. Matúš 
OPATOVSKÝ, Mgr.

32 rokov,
odborný referent mesta 

pre majetok a ekonomiku,
nezávislý kandidát

16. Dušan
SABO, Ing., 
28 rokov,

Project & Event manager, 
nezávislý kandidát

19. Ľubomír
ŠTERUSKÝ, Ing.,

35 rokov,
SZČO,
KDH

17. Dušan
STREČANSKÝ,

65 rokov,
dôchodca,

nezávislý kandidát

18. Ivan
SUDORA,
42 rokov,
technik,

Spolu – občianska demokracia

20. František
TAHOTNÝ, JUDr., MBA

50 rokov,
manager,

nezávislý kandidát

23. Mária
ŽELEZNÍKOVÁ, rod. MAJERNÍKOVÁ

26 rokov,
materská dovolenka,

KDH

21. Ján
VIŠŇOVSKÝ, doc., PhDr., PhD.,

39 rokov,
vysokoškolský pedagóg, 

nezávislý kandidát

22. Radka
ŽÁKOVÁ,
 33 rokov,

občianska aktivistka,
Kotlebovci – ĽSNS

VOLEBNÁ AGITÁCIA
ku komunálnym 

voľbám
 

Fotografi e si dodali 
jednotliví kandidáti.

Za obsah volebnej 
agitácie kandidátov 
na funkciu primátora 
mesta Vrbové zodpo-
vedajú objednávate-
lia.

PRED STO ROKMI O VRBOVOM PÍSALI 
spravilo na budúci 1922-tý rok obecný 
preliminár (rozpočet). Keď sa prelimi-
nár tento pojednával, od jedného člena 
obecného predstavenstva, prišiel pre-
krásny návrh, aby sa totižto nechal 
ohradiť náš opustený a zanedbaný vr-
bovský cintorín. Že je ozaj cintorín náš 
opustený, to dosvedčujú tie agáty a tŕnie, 
čo tam rastú, takže čochvíľa by ani kríže 
a hroby nebolo vidno; to dosvedčujú aj 
tie kozy a dobytok, ktorý sa v lete na 
cintoríne pasie, lebo neni ohradený                 
a vojde doňho kto chce a robí v ňom čo 
chce. Keď bol návrh na ohradu cintorí-
na prednesený, všetci členovia výboru 
s ním súhlasili, uznali, že cintorín treba 
opraviť a ohradiť.“  

Nesúhlasil len jeden sociálny de-
mokrat, istý Endlicher, širukársky 
majster, ktorý mal obchod na námes-
tí. „On podal návrh, že vraj aby sa tých 
8000 korún venovalo na epidemičný 
špitál. 

Za špitál sme aj my, lenže tých 8000 
korún nestačí ani na tehly toho špitá-
la. Dobre je tým pánom navrhovať, 
keď ani haliera dane neplatia, ale ako 
bude platiť ten občan, ktorý pod krí-
žom daní už leží na zemi?! Väčšina 
bola za to, aby cintorín bol opravený.“ 
Pán Endlicher z výboru napokon utie-
kol. 

-rb-

Ako a o čom kedysi rokovali  členo-
via vrbovského obecného výboru nám 
približuje článok zo starých novín. Ne-
menovaný člen vrbovského výboru             
o tom napísal do Slovenských ľudo-
vých novín (roč. 13, 1. januára 1922, č. 
1, s. 3.).

„Novina z Vrbového. Slavná Redak-
cia! Doprajte, prosím Vás, miesta v ob-
ľúbených „Slov. Ľudových Novinách“ 
naším riadkom... Dňa 22. decembra 
1921 mali sme vo Vrbovom schôdzu 
obecného výboru pozostávajúceho             
z 32 členov. Boli sme zastúpení z kaž-
dej politickej strany. Jako v každej obci, 
tak aj u nás, obecné predstavenstvo 
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 

podľa volebných obvodov

Trnavský samosprávny kraj  u v e r e j ň u j e  zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby po-
slancov Trnavského samosprávneho kraja:

Volebný obvod č. 4

  1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka
  2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá kandidátka
  3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
  4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti
  5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
  6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk
  7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 

nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska de-
mokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana

  8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
  9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas - sociálna demokracia
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany, Progresívne Slovensko
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život - národná strana
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer - sociálna demokracia
16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer - sociálna demokracia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj  u v e r e j ň u j e  zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby           
predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)

  1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

  2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

  3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia

  4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát

  5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, Dunajská Stre-
da, nezávislý kandidát

  6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana

  7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

  8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

  9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA

10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU - občianska 
demokracia; ŠANCA; ODS - Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME RODINA; Občianska konzervatívna strana; 
Demokratická strana; Magyar Fórum – Maďarské fórum

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom,
   že ide o nezávislého kandidáta.
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 

podľa volebných obvodov
Trnavský samosprávny kraj  u v e r e j ň u j e  zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby po-

slancov Trnavského samosprávneho kraja:

Volebný obvod č. 4
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život - národná strana
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne Slovensko
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 

nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska de-
mokracia, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana

22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer - sociálna demokracia
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita - hnutie pracujúcej chudoby
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas - sociálna demokracia
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý kandidát
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská 

únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, 
Ods - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana

32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život - národná strana
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk
35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia 

(kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, Šanca, Ods              
- občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana

36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kres-

ťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu - občianska demokracia, 
Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana

39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život - národná strana
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry, publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
Vo volebnom obvode č. 4 sa volí 5 poslancov.

PODUJATIA
O DOBRODRUŽNOM

MÓRICOVI
Od 3. do 24. októbra prebieha v pieš-

ťanskej Mestskej knižnici malá výstava, 
na ktorej si návštevníci môžu pozrieť 
obrázky Martina Kellenbergera, ktoré 
pripravil do komiksovej knihy Neuveri-
teľné dobrodružstvá grófa Beňovské-
ho.

Okrem toho sa v priestoroch inštitú-
cie uskutočnia dva literárno-výtvarné 
workshopy venované uvedenej knihe 
Miroslava Musila a Martina Kelenber-
gera (17. a 19. októbra).

CK

HRDIA SA BEŇOVSKÝM - A ČO MY?
Dariusz Grochal pripravil publikáciu o poľ-

ských objaviteľoch pre deti vo veku 6 – 8 rokov. 
Predstavuje i Mórica Beňovského.

Knižočka vyšla v r. 2017 a 2022 v Krakove          
v sérii Klubu mladých patriotov. Anotácia mo-
tivuje detského čitateľa oboznámiť sa s ňou 
slovami: „Či vieš, že Poliak objavil pramene 
Amazonky – najväčšej rieky sveta. Siahni po 
zaujímavostiach, o ktorých si nemal poňatia. 
Spoznaj poľských objaviteľov, ktorí sa dostali 
na miesta, kde ešte nikto nebol, objavujúcich 
nové ostrovy, rieky, jazerá a neznáme druhy 
živočíchov a rastlín. Začni úžasné dobrodruž-
stvo a pridaj sa do Klubu malých patriotov. 
Objavuj svoju vlasť – jej symboly, hrdinské činy 
a cenné postavy z oblasti vedy, kultúry a histó-
rie. Pocíť radosť z toho, že si Poliak.“

Ako vychovávame deti k národnej hr-
dosti my?

ĽB - PK
Predná strana obalu knihy.
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TEŠILI SME SA SPOLOČNE
Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové pripravil výchovno-vzdelávacie 

koncerty  pre I. a II. ZŠ. Uskutočnili sa v dopoludňajších hodinách 3. a 4. 
októbra v kinosále Domu kultúry. 

Dovoľte nám, aby sme sa aj touto ces-
tou poďakovali za pomoc nášmu mestu 
Vrbové. Za to, že sme mohli odprezen-
tovať naše koncerty. Dnes už s istotou 
môžem napísať, že koncerty mali 
úspech a potešili sme všetkých v publi-
ku.

Ďakujeme za veľký potlesk od detí, 
ktorý bol pre nás povzbudzujúci a spô-
sobil nám veľkú radosť.

Dovoľte mi poďakovať za trpezlivosť
a ochotu rodičom aj starým rodičom 
účinkujúcich detí. 

Účinkovali: Natálka Klčová, Filipko 
Koyš, Saška Kulichová, Terezka Madžová 
a Šimonko Madžo, Jakubko Snoha, Vero-
nika Zemková, Raenko Zmeko, Leuška 
Zoššáková a Sárka Zoššáková, Emka Ža-
žová a Damianko Žažo.

Mgr. Anna MOSNÁ

NÁVRAT NA TEKVICOVÝ DVOR

Pod týmto názvom sa v Krakovanoch uskutočnil v minulých dňoch 17. ročník jesennej výstavy ovocia a zeleni-
ny. Bol spojený i s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila hudobná skupina Borovienka. Vrbové reprezento-
vali i členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Na výstavu dodali produkty zo svojej záhradky, ktoré dopestovali 
tieto rodiny Drobná, Madžová, Hornáčková Ferancová, Zelenayová, Oľga Kellerová, Anka Hrašná a Zdenka Košťá-
lová. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Helenke Krestovej, predsedníčke Slovenského Červeného kríža          
v Krakovanoch za pozvanie a za krásne vydarenú akciu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výstave 
a pričinili sa o pekný zážitok. Našim dôchodcom za príkladnú reprezentáciu.

Mária MADŽOVÁ
predsedníčka JDS Vrbové
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Z ČINNOSTI ZO SZTP

Posledné obdobie, ohrozené covidovou pandémiou trvajúce takmer dva 
roky, veľmi obmedzilo aj klubovú a spoločenskú činnosť ZO Slovenského 
zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom, ktorá jej členom veľmi chýbala.

Až v tomto roku v auguste sa podarilo 
zorganizovať poznávací zájazd do Rajec-
kej Lesnej a Čičmian. Čas však nečaká            
a už 14. septembra sa zišli členovia orga-
nizácie na Rozlúčke s letom. Tradičné 
podujatie opäť spestril vynikajúci kotlíko-
vý guláš Ferka Rakúsa a bohatý výber zá-
kuskov, ktoré napiekla skromná členka 
výboru ZO, ktorá si nepraje byť menova-
ná. Akcie sa zúčastnila aj primátorka 
mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová.

Na 22. septembra pripravila ZO SZTP 
nielen pre svojich členov, ale i širokú 
verejnosť stretnutie s bylinkárom, kú-
peľným lekárom a spolupracovníkom 
ústavu BIOMEDIKA Praha Ing. Karlom 
Stenbauerom. Útulné prostredie klubu 
SZTP umožnilo vyvolať živú besedu o vy-
užití ľahko dostupných byliniek rastú-
cich okolo nás na tému praktickej prí-
pravy mastí, zábalov, tinktúr, čajov a pod. 
na potlačenie bolesti pohybového apará-
tu, depresie, nespavosti, doliečenie rán          
a ďalších neduhov. Nechýbali ani tipy 
na doplnenie spestrenia stravy bylinka-
mi bez väčších fi nančných nákladov. 
Dnes existuje množstvo literatúry, ale 
nie vždy sa z nej dozvieme o ich vzá-
jomnej užitočnosti alebo nevhodnosti 
užívania pri iných chorobách.

Účastníci obidvoch podujatí touto ces-
tou ďakujú predsedníčke E. Pekarovičo-
vej a výboru ZO SZTP za príjemné a uži-
točné stretnutia.

-el-

PRE RADOSŤ NAŠICH DETÍ

V letných mesiacoch  bolo dané do užívania ihrisko s prvkami pre menšie deti  vo vnútrobloku  Ulice 6. apríla. 
Mamičky budú mať hrajúce sa ratolesti pod dohľadom v blízkosti bytových domov.

G. V.
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ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE 2022/2023

Aby sme eliminovali tieto nežiaduce 
javy, chceme vás informovať o tom, ako 
im predchádzať.

Najčastejšie zisťované nedostatky sú 
zlý technický stav komínov, nesprávna 
obsluha a inštalácia vykurovacích telies, 
nedovolená manipulácia s otvoreným 
ohňom a horľavými kvapalinami, pone-
chanie detí bez dozoru, odkladanie žera-
vého popola na nebezpečných miestach 
a do horľavých nádob a pod.  V posled-
nom čase, žiaľ, sme registrovali i úmysel-
né podpaľačstvo.

NIEKOĽKO DOBRE MYSLENÝCH RÁD:

• neprekurujte vykurovacie telesá, ne-
skladujte a nesušte v ich blízkosti 
horľavé látky a neponechávajte ich 
bez dozoru,

• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé 
kvapaliny, najmä benzín, petrolej či 
denaturovaný lieh,

• inštaláciu vykurovacích telies zverte 
vždy odborníkom pri plnom rešpek-
tovaní pokynov od výrobcu, 

• dbajte na to, aby vykurovacie telesá 
– šporáky, pece, boli umiestnené na 
nehorľavej podložke predpisom ur-
čených rozmerov a odborne zaúste-
né do komínových prieduchov,

• popol z vykurovacích telies vysýpajte 
vždy do nehorľavých uzavretých ná-
dob,

• v zimnom období, vytvárajú požiarne 
nebezpečenstvo aj primitívne zhoto-
vené udiarne z dreva, preto venujte 
údeniu patričnú pozornosť, aby vašu 
prácu nezničil požiar,

Vážení občania! Blíži sa zimné vykurovacie obdobie, ktoré je často spre-
vádzané aj s nebezpečenstvom vzniku požiarov jednak od samotných vy-
kurovacích systémov, ako aj od ich nesprávnej obsluhy o čom nás každo-
ročne presvedčuje i štatistika požiarovosti.

• dbajte na to, aby neboli ponechané 
bez dozoru v prevádzke také spotre-
biče, ktorých technický stav a vyhoto-
venie si vyžaduje stálu pozornosť, 
napr. tepelné spotrebiče bez auto-
matickej regulácie, 

• dodržujte predpisom stanovené zá-
sady pre skladovanie horľavých kva-
palín, plynov v tlakových nádobách, 
tuhých palív a iných materiálov.

Vážení občania! Len dôsledným do-
držiavaním týchto rád predídete mož-
nému vzniku požiarov vo vašich do-
moch.

Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname 
vám, že dobrovoľní hasiči sú pripravení 
vám odborne poradiť v otázkach, ktoré 
vám robia problémy. Využite túto mož-
nosť, aby ste vy a celá vaša rodina pre-
žili zimné obdobie spokojne a bez obáv 
z požiaru.

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
predseda PVK – UzO DPO SR Piešťany

NIEKOĽKO ODPORÚČANÍ NA DOSIAHNUTIE ÚSPOR
NA NÁKLADOCH ZA TEPLO

V súvislosti s energetickou krízou 
vám podávame základné odporúčanie 
na úsporné opatrenia.

1) ZABRÁNENIE PASÍVNYM ÚNIKOM 
TEPLA pomocou menších investícii:
- skontrolujte si technický stav okien           
a vchodových dverí - vymeňte tesnenia, 
udržujte tesnenia čisté, skontrolujte 
dosadanie okien, investujte do dopln-
kových lepiacich tesnení na okná;
- použite refl exnú fóliu za radiátor (tep-
lo smerované na stenu presmerujete 
späť do miestnosti), zároveň zabezpeč-
te aby nebol radiátor prekrytý záclona-
mi a aby cirkulácii vzduchu okolo radiá-
tora nezabraňoval nábytok a pod.

2) ZMENA NÁVYKOV 
- bez zmeny návykov, správania sa, ne-
môže dôjsť k významným úsporám na 
teple. Ide o maličkosti, ktoré môže ro-
biť každý a prinesú nemalé úspory na 
teple.

Zoznam odporúčaných úsporných 
opatrení:

- Vetrajte intenzívne a zároveň skráťte 
čas vetrania - zamedzíte tým nadmer-
ným únikom tepla. Účelom vetrania by 
nemalo byť, aby ochladli steny, ale aby 
sa vymenil vzduch v miestnostiach. 
Teda vetrajte krátko, ale intenzívne. Ne-
vetrajte dlho otvorenými „ventilačka-
mi“, ale nárazovo, prievanom.
- Zatvárajte dvere do miestností ktoré 

sú intenzívnejšie vykurované, zamedzí-
te tým zbytočnému vykurovaniu spo-
ločných priestorov, kde je dostatočná 
aj nižšia teplota.
- Zníženie teploty v miestnostiach na 
minimálnu hodnotu podľa normy. Op-
timálne nastavenie teploty zabezpečia 
termostatické ventily na radiátoroch.
- Zníženie teploty mimo čas užívania 
miestnosti na úroveň temperovania.
- Tienenie okien - počas slnečných dní  
v zimnom období odtiahnite žalúzie, 
rolety, závesy aby ste využili čo najviac 
pasívne tepelné zisky zo slnka; naopak 
vo večerných hodinách robte opak, aby 
ste zamedzili únikom tepla.
- Zmeňte svoje oblečenie - prispôsobte 
svoje oblečenie zimnému obdobiu a ob-
lečte sa teplejšie tak, aby ste si udržiava-
li vlastný tepelný komfort.
Nasledujúce opatrenia sa už viac týkajú 
väčších budov a komplexov. Ale inšpi-
ráciu môžu nájsť aj majitelia rodinných 
domov. 

3) TECHNICKÉ OPATRENIA (s krátko-
dobou možnosťou realizácie)
Tieto opatrenia je možné realizovať sa-
mostatne, alebo v spolupráci s dodáva-
teľom tepla. Rozsah opatrení by spočí-
val napríklad v:
- osadení termostatických ventilov a hla-
víc na vykurovacie telesá (ak nimi už ne-
disponujete);
- osadení snímačov interiérových tep-
lôt a následné aktívne riadenie zdroja

tepla a vykurovacích vetiev;
- regulácii existujúcich vykurovacích ve-
tiev alebo doplnenie nových regulova-
ných vetiev za zdrojom tepla s ekviter-
mickou reguláciou a diaľkovým riadením;
- doplnení regulačných uzlov na presné a 
úsporné riadenie dodávky tepla s ekvi-
termickou reguláciou a diaľkovým ria-
dením;
- energetickom manažmente a riadení 
vďaka službe energetického manažmen-
tu viete znížiť spotrebu tepla o 10-30%.

4) TECHNICKÝ STAV VNÚTORNÝCH 
ROZVODOV ÚK A TÚV je významným 
faktorom pri tepelných stratách. Odpo-
rúčame vykonať:
- revíziu technického stavu a kvality izo-
lácie vnútorných - horizontálnych a ver-
tikálnych rozvodov objektu čím môžete 
odhaliť veľké rezervy v spotrebe tepla i tep-
lej vody;
- revíziu hydraulického vyregulovania 
rozvodov ÚK, čím pri správnom nasta-
vení významne zamedzíte prekurova-
niu a nedokurovaniu miestností s ohľa-
dom na orientáciu na svetovú stranu;
- revíziu odvzdušňovacích systémov 
rozvodov, prípadne ich manuálne od-
vzdušnenie, ktoré zabezpečí správne 
fungujúcu cirkuláciu TÚV a teplonosné-
ho média ÚK.

Spracované podľa podkladov od tímu 
Veolia
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ŠKOLA V OUTE

Čo si teda učitelia pripravili pre svo-
jich žiakov? Išlo o dva septembrové dni 
vyučované v krásnom prostredí Katarín-
ky a Bradla, plné vzdelávania a zábavy, 
o čom svedčia aj fotky.

Vzdelávacie aktivity na „Katarínke“ 
boli zamerané na efektívne prepájanie 
vedomostí z niekoľkých predmetov ako 
slovenský jazyk, dejepis, geografi a, bio-
lógia a, samozrejme, telesná výchova. 

V posledných rokoch často počujeme, že školy na Slovensku by mali byť 
otvorené inovatívnym, moderným formám vzdelávania. Gymnázium J. B. 
MAGINA vo Vrbovom sa rozhodlo, že neostane len pri slovách! Preto sa                 
v tomto školskom roku zapájame do projektu „Škola v Oute“. Ide o kreatív-
ny spôsob vzdelávania, ktorý presúva výučbu z tried do exteriéru a efektív-
ne prepája teóriu s praxou. Žiak vďaka medzipredmetovému prepojeniu 
získava komplexné vedomosti a rozvíja svoje mäkké zručnosti (soft skills).

Žiaci rozdelení do tímov museli na nie-
koľkých stanoviskách hľadať odpovede
na zadania vo svojich pracovných lis-
toch. 

Členovia tímov na 1. mieste okrem 
diplomov získavajú drobné ceny a spo-
lu s nimi členovia tímov na 2. a 3. mies-
te po 5 bodov za aktivitu, ktoré do IŽK 
nahodia učitelia príslušných predme-
tov. 

Vzdelávacie aktivity na „Bradle“ po-
mohli žiakom upevniť a utvrdiť prebe-
rané učivo z dejepisu, občianskej ná-
uky, biológie, fyziky, matematiky a svoje 
miesto si tu našli aj cudzie jazyky.  Žiaci 
pracovali v skupinách na stanovištiach 
infobodov a mali možnosť na vlastnej 
koži zažiť, že učenie nemusí byť „muče-
nie“, ale môže byť aj zábavou! Veľa sa 
naučili formou hier v spojení s krásnou 
prírodou.

1. miesto Feministky
2. miesto Hromozvody
3. miesto  9 statočných

Aktivity na Bradle sú bodované po 
príslušných predmetoch.

Sme veľmi radi, že sme sa spolu pri 
týchto aktivitách zabavili. Veríme, že 
už teraz sa tešíte na ďalšie učenie sa 
v „oute“!

Vaši učitelia 

Výsledky zo vzdelávacích aktivít – Katarínka - 7. 9. 2022
1. miesto Tu za tým stolom 32 bodov

2. miesto Horské ťavy 25 bodov

3. miesto Gabriel a 10 apoštolov 23 bodov

4. miesto Bodka 20,5 boda

5. miesto 9 statočných 19 bodov

6. miesto Feministky 16,5 boda

7. miesto Hromozvody 15 bodov

8. miesto Prievidzské čupakabry 10 bodov

Výsledky zo vzdelávacích aktivít – Katarínka - 8. 9. 2022
1. miesto Stars 28 bodov

2. miesto Nicolca 27 bodov

3. miesto Renegades + Kukuričky 26 bodov

4. miesto Vilma´s team 23 bodov
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SÚŤAŽILI A ZABÁVALI SA

V pohostinstve Hanka sa v sobotu 24. septembra stretli priaznivci sto-
lovej hry Človeče, nehnevaj sa na turnaji. Dvanásť hráčov zápolilo v tejto 
známej spoločenskej hre o víťazstvo. Technika vrhania kociek a taktika 
na hracom poli nakoniec priniesli prvé miesto Vladovi Kabátovi, na dru-
hom mieste sa umiestnila Janka Šimová, tretí skončil Marcel Današ, no             
a štvrté nepopulárne miesto vybojoval Štefan Košinár. Hráčov prišla pod-
poriť a víťazom zablahoželať aj primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová. Or-
ganizátori podujatia a rodina Košinárová sa postarali o občerstvenie. 

Foto Pavel PLENCNER

HRALI O POHÁR ŽUPANA
humenic a Brezovej. Špeciálnu cenu 
pre najproduktívnejších hráčov (hokej-
ky od sponzora ligy - Ronec) získali Ma-
tej Hejsek a Dávid Chrvala. Okrem krás-
nych trofejí pre prvé tri miesta si hráči 
pochutnali na domácom guláši, pivku             
i kofole. 

Už od 24. septembra sa pravidelne 
každú sobotu konajú zápasy 18. roční-
ka Vrbovskej hokejbalovej ligy. Všetci 
ste vítaní. Bližšie info www.vhbl.sk.

Branko REMIÁŠ, 
predseda Hokejbalového klubu Vrbové

Foto Pavel PLENCNER

Ofi ciálneho pokrstenia vynoveného 
ihriska sa osobne zúčastnil predseda 
VÚC TT Mgr. Jozef Viskupič, ktorý sa 
spolu s primátorkou Vrbového Dott. 
Mgr. Emou Maggiovou prihovorili všet-
kým hráčom a otvorili podujatie. 

Do turnaja sa zapojili mužstvá hrajú-
ce vo Vrbovskej lige: Wild Dogs (Vrbové 
+ Piešťany), Mighty Snakes (Vrbové), 

17. septembra sa v areáli hokejbalového ihriska pri 2. ZŠ vo Vrbovom 
konal hokejbalový turnaj o POHÁR ŽUPANA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNE-
HO KRAJA. Podujatie zorganizoval Vrbovský hokejbalový klub v spolupráci               
s vedením mesta Vrbové ako poďakovanie VÚC Trnava, za podporu pri re-
novácii hokejbalového areálu.

Brezová (Brezová pod Bradlom + Niž-
ná) Záhumenice, ale i hostia z Topoľ-
čian (Pentagon team). Po odohraní zák-
ladných skupín sa najlepší stretli vo 
fi nále a v poradí druhé tímy si zahrali 
zápas o 3. miesto. Konečné poradie: 1. 
miesto Wild Dogs, 2. miesto Pentagon 
team, 3. miesto Migjty Snakes.

Ceny útechy si odniesli mužstvá Zá-

Turnaj bol zrealizovaný s podporou mesta Vrbové.

VŽDY AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

Všetky potrebné mestské úrad-
né oznamy nájdete na interneto-
vej stránke mesta:

https://www.vrbove.sk/
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PRVÝ ŠÍPKARSKY VRBOVSKÝ POHÁR
V sobotu popoludní 24. septembra sa uskutočnil vo Vrbovom turnaj                

v šípkach. Podujatie sa uskutočnilo v nových, svojpomocne zrenovovaných 
priestoroch šípkarskeho klubu v Dome kultúry vo Vrbovom. Vrbovského 
pohára sa zúčastnili 3 hráčky a 26 hráčov z Vrbového i širokého okolia ako 
napr. hráči z Myjavy, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Nižnej...

Účastníci turnaja si pochutili na vý-
bornom gulášiku, štrúdle či praclí-
koch. Osviežiť sa mohli v podniku Klu-
bovka. Hráči boli vyžrebovaní do 8 
základných skupín, z ktorých postu-
povali najlepší dvaja do playof pavú-
ka, v ktorom hrali už vyraďovacím 
spôsobom až do samotného fi nále. 
Medzi najúspešnejšiu štvoricu sa pre-
bojoval jeden hráč z Vrbovského klu-
bu Branko Remiáš. V zápase o postup 
do fi nále si poradil s Michalom Mi-
chalcom 4:2, z druhej semifi nálovej 
dvojice bol úspešnejší Dušan Suchý, 
ktorý vyhral nad Marekom Matim 4:1. 
Vo fi nále po dramatickom priebehu 
sa viac tešil hráč zo Starej Turej Du-
šan Suchý, keď dokázal otočiť zápas            
z nepriaznivých 1:4 na konečných 5:4 
a tak sa stal víťazom prvého Vrbov-
ského pohára.

Veľké ďakujem za poskytnutie priesto-
rov, fi nančnú podporu pri investíciách do 
rekonštrukcie mestského majetku, ako             
i podporu pri samotnom podujatí patrí 
vedeniu mesta Vrbové na čele s primá-
torkou Dott. Mgr. Emou Maggiovou, kto-
rá prišla osobne pozdraviť súťažiacich. 
Členom klubu poďakovala za úsilie,

ktoré vynaložili na adaptáciu priesto-
rov, čím vytvorili nové možnosti pre 
ušľachtilé využívanie voľného času. 
Všetkým zaželala veľa športových úspe-
chov.

Priaznivcov tohto krásneho športu 
vo Vrbovom chceme pozvať na najbližší 
v poradí druhý Vrbovský pohár, ktorý 
sa uskutoční 5. novembra v dome kul-
túry. Tešíme sa na vás.

Konečné poradie:
1. Dušan Suchý - 2. Branko Remiáš             

- 3. Marek Mati, Michal Michalec - 5. Pa-
vol Bajcar, Michal Macejech, Andrej Be-
nák, Michal Hetteš - 9. Žigmund Tekeli, 
Tomáš Bača, Miroslav Beluský, Peter 
Podjavorinský, Ľuboš Šteruský, Vlado 
Michalec, Miroslav Málik, Emanuel Tre-
batický - 17. Ján Nižnanský, Michal 
Reško, Jozef Pavliš, Milan Bučka, Martin 
Halas, Ivana Nosková, Marcel Krajc, Ši-
mon Svetlík - 25. Petra Skovajsová, Ma-
rek Belica, Lucia Macková, Tomáš 
Gajarský, Andrej Trebatický.
Najviac bíng: Tomáš Bača 2x180
Najvyššie zavretie 100+: B. Remiáš 114.

Branko REMIÁŠ
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