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SLOVO PRIMÁTORA
K SVIATOČNÝM DŇOM

MIKULÁŠ PRILÁKAL DETI I RODIČOV

Fotografi a z osláv sviatku sv. Mikuláša. Viac o podujatí prinášame na strane 2.

VRBOVÉ MÁ
AJ NOVÉHO VICEPRIMÁTORA

V súvislosti s nedávnymi komunál-
nymi voľbami v našom meste došlo                    
i k zmene vo funkcii zástupcu primá-
tora. Novozvolený primátor JUDr. 
Štefan Kubík hneď na ustanovujú-
com zasadnutí MsZ Vrbové 28. no-
vembra t. r. oznámil, že na uvoľnené 
miesto viceprimátora vymenúva 
Mgr. Matúša OPATOVSKÉHO, ktorý 
bol zvolený za poslanca MsZ Vrbové 
a ktorý bol aj doteraz zamestnan-
com mesta.

-rb-

V závere roka si viac uvedomuje-
me, že treba spomaliť tempo a utrie-
diť si stupnicu hodnôt. Vianoce majú 
tú čarovnú moc, že každému z nás je 
umožnené viac ako inokedy chápať 
veci v poradí dôležitosti, jasnejšie, 
zreteľnejšie a precítenejšie. Lásku 
blízkych ľudí, cit voči sebe navzájom, 
úctu a toleranciu, zmysel pre spra-
vodlivosť, rozlíšenie dobra a zla.

Tieto chvíle môžeme prežívať aj 
spoločne, v kruhu priateľov a spolu-
občanov, či už na Malých vianoč-
ných vrbovských trhoch, pri kultúr-
nom programe, ktorý je pripravený, 
alebo pri stretnutí na nádvorí Kúrie 
Mórica Beňovského na prelome ro-
kov.

Všetkým Vám, milí spoluobčania, 
želám nech v žiari vianočného 
stromčeka a tónov kolied naše srdce 
ovládne pocit radosti, pokoja a šťas-
tia. Želám Vám krásne a pokojné

Vianoce bohaté na porozumenie, 
lásku a srdečnosť. Nech pohoda, 
neha, veselosť a zdravie sú Vašimi 
spoločníkmi počas celých sviatkov             
i v roku budúcom - 2023.

Zároveň Vám, vážení občania mes-
ta Vrbové, ďakujem v mene našej 
mestskej samosprávy za aktívny prí-
stup k životu a k riešeniu problé-
mov, za spoluvytváranie hodnôt, 
ktoré majú spríjemňovať život v na-
šom Vrbovom, ktoré slávi 55. výročie 
povýšenia na mesto, ako aj v našom 
štáte, ktorý v týchto dňoch dovršuje 
30 rokov samostatnej existencie.

To, čo nás čaká v roku 2023 a aké 
sú naše plány si viac priblížime              
v prvom budúcoročnom čísle Hlasu 
Vrbového.

JUDr. Štefan KUBÍK,
primátor mesta Vrbové
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SENIORI NEZABUDLI NA DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

Naši dôchodcovia ukončili tohtoročné výlety do Tatier na Mikuláša. Podujatie 
sa vydarilo, užili sme si aj sneženie a krásnu idylku v zasneženom Štrbskom 
Plese.

MM

11. novembra o 11. hodine a 11. minúte, na výročie skončenia prvej svetovej 
vojny, si členovia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vrbovom spoločne s primá-
torkou pripomenuli pamiatku padlých položením venca k nášmu pamätníku 
na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Na ňom môžeme čítať mená viac ako sto mla-
dých Vrbovčanov, ktorí sa stali obeťou vojnového šialenstva v rokoch 1914                 
- 1918. Česť ich pamiatke!

MM

PAMIATKA
NA

ŠÁNDOROVU MANŽELKU

Nedávno sa na našu redakciu ob-
rátil istý pán, ktorý po rodičoch zde-
dil jeden zaujímavý obraz. Chcel po-
môcť s jeho identifi káciou. Ukázalo 
sa, že jeho autorkou je Ľubomíra 
Lacková, vydatá Šándorová (1905         
- 1977), manželka nášho rodáka Ela 
Šándora (1896 - 1952). Bola to ruská 
Slovenka, ktorá sa angažovala ako 
verejná činiteľka a ako talentovaná 
maliarka. Spolu s Elom mali dcéru 
Oľgu, vydatú Kuchtovú (1926 - 2009), 
bankovú úradníčku a publicistku.

ĽB

5. decembra, v predvečer sviatku 
sv. Mikuláša, sa zišli malí i veľkí Vrbov-
čania na nádvorí Kúrie M. Beňovské-
ho pred budovou gymnázia, aby sa 
stretli s Mikulášom. Žiaci CZUŠ sv. 
Gorazda vystúpili s pásmom piesní, 
ktorým navodili slávnostnú atmosfé-
ru. Mikuláš sa potom odobral na 
hlavné námestie, kde rozsvietil via-
nočný stromček. Štyria anjelici zatiaľ 
rozdávali sladkosti, ktoré deťom ve-
novalo mesto Vrbové, hlavný organi-
zátor podujatia.

Za príjemne prežitý večer ďakuje-
me účinkujúcim: Jaroslavovi Madžo-
vi, CZUŠ sv. Gorazda, ako i všetkým 
zainteresovaným. Pekný program 
so svojimi žiakmi pripravili zástupky-
ňa riaditeľa školy PaedDr. Petra 
Cmarková Breče a učiteľky Dana Ku-
balová a Lina Gugová.

GD/-rb-
Foto: Pavel PLENCNER

MIKULÁŠ PRILÁKAL 
DETI I RODIČOV
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V hlbokom zármutku oznamujeme všetkým príbuzným 
a známym smutnú správu, že zomrel náš milovaný manžel, 
otec, dedko, brat, krstný otec, švagor, ujo a kamarát

Mikuláš GERHÁT.

Zomrel tíško dňa 26. októbra vo veku 82 rokov.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme MUDr. Pontesovi a jeho sestričke, MUDr. Matejkovej a tiež jej 

sestričkám a sestričkám z kláštorného hospicu sestre Aďke, sestre Janke 
a sestre Rút za veľkú pomoc. Ďakujeme dobrým priateľom a známym  za po-
vzbudenie a kvetinové dary a za odprevadenie nášho Mikuláša GERHÁTA na 
poslednej ceste.
Ďakuje celá rodina a dvaja vnuci.

P/P2-802/22F 

Pavol LEHUTA
Alena CZOMPOLYOVÁ

Anna DEKANOVÁ
Katarína KAPILOVÁ
Jaroslava SVETLÍKOVÁ
Gustáv ŠKODÁČEK
Stanislav BOHUNICKÝ
Jozef FOLAJTÁR
Marta ŠLAUKOVÁ
Dušan STOLÁR
Eva POLÁKOVÁ
Juraj NIŽNANSKÝ

Ivan ŠTRBÍK
Ján BELICA
Anna BOŠKOVIČOVÁ
Mária ŠIMURDOVÁ
Antónia KLČOVÁ
Vladimír MADUNICKÝ
Pavol KRAVÁRIK

Bohuš SUMERA
Mária KUNIKOVÁ
Anna VILHEMOVÁ
Eva JANKECHOVÁ

Walter MEIER
Pavel JUST
Milan BIELKA

Ladislav NIZNER

Valéria KULOŠTIAKOVÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Dňa 12. decembra uplynulo desať rokov od smrti  

Márie KLČOVEJ,  
rodenej Sigetovej

 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Manžel s deťmi a rodinami.  

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

†

Pamätnú medailu mesta Vrbo-
vé v druhom polroku 2022 získali:

• dlhoročná pracovníčka mesta 
Mária SABOVÁ (odchod do dô-
chodku),

• poslankyňa Mestského zastupi-
teľstva vo Vrbovom PhDr. Jana 
MIKLÁŠOVÁ (životné jubileum),

• pracovník mesta Jaroslav DANAŠ 
(odchod do dôchodku),

• hlavná kontrolórka mesta Vrbové 
JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ (životné 
jubileum),

• pracovník spoločného školského 
úradu vo Vrbovom Mgr. Vladimír 
STREČANSKÝ (životné jubileum)

• a pracovníčka mesta Vrbové 
Zuzana HALAMOVÁ (životné jubi-
leum).

OCENENÍ PAMÄTNOU 
MEDAILOU MESTA

V týchto dňoch uplynulo 5 rokov od smrti našich drahých rodičov a starých 
rodičov

Ing. Michala BRAŠKA
a Vilmy BRAŠKOVEJ

z Vrbového.

S láskou a vďakou spomínajú dcéra              
a synovia s rodinami. Venujte im tiež tichú 
spomienku. 

P/P2 996/22F

POŠTA VRBOVÉ
OZNAMUJE

Úprava otváracích hodín pre 
verejnosť:

Pošta Vrbové bude dňa 17. 
decembra (sobota) poskyto-
vať služby verejnosti v čase

od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov

a všetko len to             
najlepšie do roku 2023 

praje
redakcia Hlasu Vrbového

a kolektív
pracovníkov

mesta Vrbové.

†

†
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Vr-
bovom (ďalej len MsZ) zo zasadnutia kona-
ného dňa 16. novembra 2022

Uznesenie MsZ č. 139/XI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje vyplatenie náhrady 

platu primátorke mesta Vrbové Dott. Mgr. Eme 
Maggiovej za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 
vrozsahu 20 dní v súvislosti s ukončením funkčné-
ho obdobia.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 7
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenia ustanovujúceho Mestského za-
stupiteľstva vo Vrbovom (ďalej len MsZ) ko-
neného dňa 28. novembra 2022

Uznesenie MsZ č. 1/XI/2022 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e

• výsledky volieb do orgánov samosprávy mes-
ta;

• vystúpenie novozvoleného primátora; 

B.    k o n š t a t u j e,  ž e
• novozvolený primátor mesta JUDr. Štefan KU-

BÍK zložil zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta;

• zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zlo-
žili zákonom predpísaný sľub poslanca mest-
ského zastupiteľstva.

Uznesenie MsZ č. 2/XI/2022 
MsZ vo Vrbovom

A. z r i a ď u j e
poradné orgány mestského zastupiteľstva, a to:
• komisiu pre fi nancie, majetok mesta a podni-

kanie;
• komisiu pre výstavbu, rozvoj mesta a životné 

prostredie;
• komisiu kultúry, mládeže, športu a vzdeláva-

nia;
• komisiu pre otázky sociálne, zdravotné a byto-

vé;
• komisiu dobrovoľného hasičského zboru a ve-

rejného poriadku;

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
B. v o l í
I. 
• predsedu komisie pre fi nancie, majetok mesta 

a podnikanie: Mgr. Matúša Opatovského;
• podpredsedu komisie: p. Ľubomíra  Dunajčíka;
• zapisovateľku komisie: Mgr. Gabrielu Sudoro-

vú;
• členov komisie: JUDr. Máriu Gajňákovú, Ing. 

Michala Augustína, Ing. Jozefa Sabu, Mgr. Hele-
nu Urbanovú, p. Dominiku Adamkovú; 

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

II. 
• predsedu komisie pre výstavbu, rozvoj mesta 

a životné prostredie: doc. PhDr. Jána Višňov-
ského, PhD.;

• podpredsedu komisie: Ing. Miroslava Belan-
ského;

• zapisovateľa komisie: Mgr. Branislava Boora;
• členov komisie: p. Romana Klča, Ing. Gabrielu 

Valovú, Ing. Tomáša Poláka, Mgr. Jakuba Soldá-
na, Ing. Matúša Hasila;

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

III. 
• predsedu komisie kultúry, mládeže, športu              

a vzdelávania: Ing. Dušana Sabu;
• podpredsedu komisie: Mgr. Danielu Drobnú            

a Mgr. Reného Justa;
• zapisovateľku komisie: p. Bianku Dingovú;
• členov komisie: PhDr. Ľubomíra Bosáka, PaedDr. 

Petru Cmarkovú Breče, Dis. art., Mgr. Rastislava 
Jobusa, Juraja Karlíka; 

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

IV. 
• predsedníčku komisie pre otázky sociálne, 

zdravotné a bytové: p. Tatianu Prievozníkovú;
• podpredsedníčku komisie: PhDr. Janu Miklášo-

vú;
• zapisovateľku komisie: p. Lenku Tomčíkovú;
• členov komisie: Mgr. Janu Cifrovú, Mgr. Marti-

nu Urbanovú, Jaroslavu Holánovú, Ivana Sudo-
ru,  Máriu Železníkovú, Boženu Golierovú, Mgr. 
Barboru Otajovičovú;

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

V. 
• predsedu komisie dobrovoľného hasičského 

zboru a verejného poriadku: Ing. Ľubomíra 
Šteruského;

• podpredsedu komisie: Ing. Jozefa Duračku;
• zapisovateľku komisie: p. Lenku Tomčíkovú;
• členov komisie: Mgr. Mariána Šmacha, Ing. Fili-

pa Gona, Pavla Majerníka, Matúša Švarca, Joze-
fa Drinku;

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0 

Uznesenie MsZ č. 3/XI/2022
MsZ vo Vrbovom volí 

• predsedu komisie pre ochranu verejného záuj-
mu: Ing. Miroslava Belanského;

• členov komisie pre ochranu verejného záuj-
mu: Mgr. Reného Justa, Ing. Jozefa Duračku a 
Ľubomíra  Dunajčíka;

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 4/XI/2022
MsZ vo Vrbovom p o v e r u j e poslanca Ing. Jo-

zefa Duračku zvolávaním a vedením zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  
a  ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 5/XI/2022
MsZ vo Vrbovom schvaľuje v súlade s § 11 ods. 

4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o práv-
nom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpi-
sov zvýšenie minimálneho platu primátora mesta 
o 15 %. 

za:10, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie MsZ č. 6/XI/2022 
MsZ vo Vrbovom schvaľuje sobášiacich, pocho-

vávajúcich a vítajúcich do života: Mgr. Matúša Opa-
tovského, PhDr. Janu Miklášovú  a Mgr. Danielu 
Drobnú.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.

VÝZVA VEREJNOSTI
Na základe obhliadky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Okres-

ného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, zástupcov mesta 
Vrbové a obcí Prašník a Šípkové a nimi zistených nedostatkov vyzývame občanov, 
ktorí majú odbery a vyústenia vo vodných tokoch Holeška,  Cintorínsky potok         
a vodnej nádrži Čerenec (odbery vôd na polievanie, vyústenia dažďovej kanalizá-
cie, vyústenia domových čistiarní odpadových vôd a pod.), aby predložili na tunaj-
ší úrad doklady o ich povolení, resp. ich okamžite odstránili. Doklady požadujeme 
predložiť do 21. decembra 2022 na tunajší úrad, príp. ich predložiť Okresnému 
úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie. Odstránenie nepovo-
lených odberov a vyústení prikazujeme vykonať do 31. decembra 2022.

JUDr. Štefan KUBÍK,
primátor mesta

Štatistický úrad SR realizuje v našom 
meste od 6. decembra t. r. do 12. januá-
ra 2024 štatistické zisťovanie o štruktú-
re, výške a vývoji výdavkov, spotreby           
a príjmov fyzických osôb v rôznych ty-
poch domácností.

Bližšie informácie nájdete na:
 - stránke ŠÚ SR – www.statistics.sk 
 - na informačnej tabuli na stránke 

mesta www.vrbove.sk.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Mesto Vrbové pozýva
osamelých a núdznych občanov mesta Vrbové

na Vianočné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v Kúrii Mórica Beňovského

vo štvrtok 22. decembra o 16.00 hodine.
Prihlásiť sa môžete osobne do 19. decembra na MsÚ u Tatiany Novotovej 
alebo telefonicky na čísle 033/7350617.
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PRÍHOVOR PRIMÁTORA JUDR. ŠTEFANA KUBÍKA
NA USTANOVUJÚCOM ZASADNUTÍ MSZ (28. 11. 2022)

Vážené poslankyne, poslanci MsZ, 
pozvaní hostia, dámy, páni, chcem vás 
všetkých srdečne privítať na dnešnom 
ustanovujúcom zastupiteľstve pre nové 
volebné obdobie rokov 2022 – 2026. Je 
po voľbách, ktoré sa konali v jubilej-
nom roku 55. výročia vyhlásenia Vrbo-
vého za mesto. V prvom rade chcem 
spoločne aj v mene novozvolených po-
slancov MsZ poďakovať občanom náš-
ho mesta, že nám prejavili vo voľbách 
dôveru.

Pri tejto príležitosti chcem ďalej poďako-
vať končiacemu mestskému zastupiteľ-
stvu, za prácu ktorú odviedli v prospech 
nášho mesta a taktiež chcem poďakovať 
za odvedenú prácu v dvoch volebných ob-
dobiach v rokoch 2015 – 2022 pani primá-
torke Eme Maggiovej.

V predvolebnej kampani som niekoľ-
kokrát dostal otázku - prečo voliť mňa? 
Je to jednoduchá otázka, ale veľmi zlo-
žitá odpoveď, všetci kandidáti niečo po-
núkali, sľubovali a bolo na občanoch 
nášho mesta, aby vybrali z toho všetké-
ho to, čo im najlepšie vyhovuje... Jeden 
môj priateľ mi počas kampane povedal, 
že nech vyhrá ten najlepší... No ale väč-
šinou je to tak, že vyhrá ten, kto má naj-
viac hlasov, ale to nemusí byť vždy ten 
najlepší a na Slovensku býva zvykom, 
že to tak ani nie je... Preto by som chcel 
a myslím že môžem sľúbiť aj za všet-
kých novozvolených poslancov, že uro-
bíme všetko preto, aby občania nášho 
mesta na konci tohto volebného obdo-
bia povedali, že nielen sme mali najviac 
hlasov, ale aj sme boli skutočne najlep-
ší... 

Myslím, že veľká časť mojich pred-
stáv, ako pokračovať vo vedení nášho 
mesta bola už prezentovaná vo voleb-
nej kampani, takže sa nechcem opako-
vať. Z môjho pohľadu bude na budúci 
rok veľmi dôležité udržať vyrovnaný 
rozpočet, ktorý sa nám podarilo schvá-
liť ešte v októbri. Doteraz presne nevie-
me všetky vstupy do rozpočtu, s ktorý-
mi môžeme do budúcnosti rátať. Sami 
uznáte, že terajšia doba mnoho nepra-
je investovaniu, a to do čohokoľvek. Ale 
predsa by som chcel pripomenúť as-
poň tie investičné akcie nášho mesta, 
ktorým bude z môjho pohľadu potreb-
né venovať najväčšiu pozornosť v bu-
dúcom roku, a to najmä  týmto zača-
tým akciám.

1) Úspešne dobudovať kanalizáciu            
v našom meste, ktorá musí byť ukonče-
ná do 31. decembra 2023 - hlavne 
chcem pomôcť ľudom  s projektami  na 
jednotlivé kanalizačné prípojky...

2) Úspešné ukončiť pozemkové úpra-
vy konané v extraviláne katastra nášho 

mesta, kde zastupujem našich obča-
nov ako predseda predstavenstva 
Združenia účastníkov pozemkových 
úprav...

3) 30. septembra 2022 bola podaná 
žiadosť na Ministerstvo dopravy na 
poskytnutie fi nančných prostriedkov 
na vybudovanie cyklotrasy Vrbové           
– Piešťany, na ktorom projekte som 
pracoval od roku 2015 spoločne aj so 
starostom obce Trebatice p. Valom...  
V prípade úspešnosti získania fi nancií 
(mali by sme to vedieť do konca tohto 
roka) bude moja priorita začať s práca-
mi a skutočne aj túto cyklotrasu vybu-
dovať...

4) Od roku 2024 by mali zaniknúť 
stavebné úrady na jednotlivých ob-
ciach a mestách, celá agenda prejde 
podľa už schváleného zákona na 
okresné úrady, na našom stavebnom 
úrade zostane naďalej územné kona-
nie a tu je priestor na veľmi rýchle 
otvorenie nášho Územného plánu, 
ktorý presne zadefi nuje možnosti za-
stavanosti nášho mesta...
Ďalej je veľmi dôležité udržiavať                

a rozvíjať spoluprácu  medzi našimi 
susednými obcami v rámci Mikrore-
giónu nad Holeškou – v tejto dobe má 
najväčšiu prioritu odpadové hospo-
dárstvo. Tu by som chcel pripomenúť, 
že stále sa zvyšujúce poplatky za 
skládkovania komunálnych odpadov 
na skládkach, od 1. januára 2023 sa 
zvyšuje úložné odpadov na skládku na 
60 € a od 1. januára 2024 až  na 120 €/
tonu, čo pre naše mesto  a  pre nás 
znamená, že budeme musieť zvyšovať 
aj poplatky za odvoz smetí... Z tohto 
dôvodu bude v budúcnosti pre naše 
mesto nevýhodné vysporadúvať sa              
s tak náročnou problematikou sami,            
a preto bude výhodnejšie a lacnejšie 
spájať sa v rámci regiónu s ostatnými 
obcami.
Ďalej by som sa vás chcel krátko po-

informovať, že som sa už dohodol s no-
vozvoleným mestským zastupiteľ-
stvom, že spoločne pripravíme novú 
organizačnú štruktúru mestského úra-
du.  Po novele zákona o obecnom zria-
dení v minulosti prešla uvedená kom-
petencia  plne do rúk primátora, ale            
v posledných rokoch bola táto kompe-
tencia veľmi krivená, tak som sa rozho-
dol vypracovať novú organizačnú štruk-
túru spoločne s poslancami  a  prerokovať 
ju v mestskom zastupiteľstve. Týmto do 
budúcnosti vytvoríme precedens aj 
pre nasledujúcich primátorov, ktorí 
samozrejme nemusia tento dokument 
nižšej právnej sily rešpektovať, lebo 
zákon to neprikazuje, ale budú risko-

vať naštrbenie vzťahov dôvery a spolu-
práce s mestským zastupiteľstvom, a to 
by si mal každý primátor rozmyslieť...
Spolu s MsZ nebudeme samozrejme 
riešiť otázku personálneho zloženia  (to 
budeme do budúcnosti vždy riešiť výbe-
rovými konaniami), jedno je už vypísa-
né – na obsadenie postu vedúceho 
útvaru hospodárstva, ale budeme rie-
šiť počet miest, ktoré budú na mest-
skom úrade potrebné na plnenie všet-
kých originálnych kompetencií mesta, 
ako aj preneseného výkonu štátnej 
správy. 

V kontexte už spomenutého mi nedá, 
aby som sa nevyjadril k  pokriveným 
medziľudským vzťahom v ostatnej vo-
lebnej kampani. Viete, keď sa pokazí 
niečo na stavbe, tak sa to ráno zbúra          
a  do večera sa postaví nové,  ale keď sa 
narušia medziľudské vzťahy medzi za-
mestnancami mestského úradu alebo 
niektorými vedúcimi a  časťou členov 
spoločenských organizácií v našom 
meste, ktorí sa nechali nepochopiteľne 
vtiahnuť do predvolebného boja šíre-
ním klamstiev, hlavne tým, že si neove-
rovali informácie z viacerých strán, ale-
bo tak konali úmyselne, tak sa to bude 
naprávať ťažšie. Čudoval som sa také-
mu konaniu, veď všetci relevantní akté-
ri musia vedieť, že k zmene na poste 
primátora nášho mesta môže prísť kaž-
dé štyri roky. To si chcú takýmto spôso-
bom pokaziť vzťahy vždy pred každými 
voľbami???

Chcem ale všetkých ubezpečiť, že 
danú problematiku som spomenul po-
sledný raz, týmto sa nemienim ďalej 
zaoberať. Mojou prioritou je pokračo-
vať  v  spolupráci  so všetkými pri zveľa-
ďovaní  nášho mesta tak,  aby táto spo-
lupráca viedla k  spokojnosti nového 
vedenia mesta, ako aj dotknutých spo-
ločenských organizácií a aby sa vytvori-
li podmienky pre pokojné rozvíjanie 
činností, ktorými sa zaoberajú.

Ako vidíte, čaká nás veľmi veľa práce, 
a to aj na úrovni urovnania medziľud-
ských vzťahov, čo býva vždy dosť prob-
lematické a vždy na to treba dvoch. Dú-
fam, že aj na druhej strane nájdem 
ochotu spolupracovať, tak si všetci spo-
ločne zaželajme hodne zdravia  a  pev-
né nervy do ďalšej spolupráce.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Ešte na záver by som vás chcel poin-
formovať, že na post zástupcu primáto-
ra  vymenujem novozvoleného poslan-
ca Mgr. Matúša Opatovského.   

JUDr. Štefan KUBÍK,
primátor mesta
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USTANOVUJÚCA SCHÔDZA MESTSKÉHO

Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ Vrbové sa Kúrii M. Be-
ňovského zúčastnili nielen priamo zainteresovaní, ale aj po-
četní hostia a občania.

V popredí bývalí a súčasní poslanci Mestského zastupiteľ-
stva Vrbové. Z jeho jedenástich členov deviati obhájili svoj 
mandát aj pre volebné obdobie 2022 - 2026.

JUDr. Štefan Kubík, ktorý bol nedávno spomedzi troch 
kandidátov zvolený za primátora mesta Vrbové.

Končiaca primátorka dott. Mgr. Ema Maggiová odovzdáva pri-
mátorské insígnie svojmu nástupcovi JUDr. Štefanovi Kubíkovi.

JUDr. Štefan Kubík už po zložení primátorského sľubu a s insígniami primátora mesta Vrbové pri svojom slávnostnom prího-
vore (uverejňujeme ho na strane 5).



strana 723-24/2022

ZASTUPITEĽSTVA VRBOVÉ (28. 11. 2022)

-rb-, foto: Pavel PLENCNER

Primátor JUDr Štefan Kubík blahoželá po zložení poslanec-
kého sľubu Mgr. Matúšovi Opatovskému, ktorého vymeno-
val za svojho zástupcu.

Novozvolení poslanci už pri výkone svojho mandátu. Prijaté uznesenia uverejňujeme na strane 4.

Ženám-poslankyniam primátor mesta ku gratulácii pridal 
aj kyticu. Mgr. Daniela Drobná obhájila svoj poslanecký 
mandát najvyšším počtom voličských hlasov.

Svojej predchodkyni dott. Mgr. Eme Maggiovej JUDr. Šte-
fan Kubík poďakoval za vykonanú prácu pre Vrbové.

Primátor mesta so súčasnými a bývalými poslancami MsZ 
Vrbové.



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VO VRBOVOM

2022 – 2026

Ing. Miroslav BELANSKÝ
podpredseda komisie pre výstavbu, 
rozvoj mesta a životné prostredie

Mgr. Daniela DROBNÁ
podpredsedníčka komisie kultúry, 
mládeže, športu a vzdelávania

Ľubomír DUNAJČÍK
podpredseda komisie pre fi nancie, 
majetok mesta a podnikanie

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
predseda komisie pre fi nancie, maje-
tok mesta a podnikanie

Tatiana PRIEVOZNÍKOVÁ
predsedníčka komisie pre otázky so-
ciálne, zdravotné a bytové

Ing. Dušan SABO
predseda komisie kultúry, mládeže, 
športu a vzdelávania



PRIMÁTOR
JUDr. Štefan KUBÍK

VICEPRIMÁTOR
Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Ing. Jozef DURAČKA
podpredseda komisie dobrovoľného ha-
sičského zboru a verejného poriadku

Mgr. René JUST
podpredseda komisie kultúry, mlá-
deže, športu a vzdelávania

PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ
podpredsedníčka komisie pre otázky 
sociálne, zdravotné a bytové

Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ
predseda komisie dobrovoľného hasič-
ského zboru a verejného poriadku

doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD.
predseda komisie pre výstavbu, rozvoj mes-
ta a životné prostredie
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SYMBOLY AJ V NAŠICH DEJINÁCH HRALI DÔLEŽITÚ ÚLOHU
Keď oslavujeme tridsať rokov slovenskej samostatnosti, je vhodné pri-

pomenúť i dejiny našich národných symbolov. Tu chceme venovať pozor-
nosť najmä slovenskej vlajke a faktom, ktoré sú o jej dnešnej podobe me-
nej známe.

z Chtelnice je reprodukovaná zástava             
z roku 1917, ktorej polovičku tvorí slo-
venská trikolóra v strede so slovenským 
znakom, polovičku zaberá český lev (JO-
ZEF HONZA-DUBNICKÝ: Zápisky legionára 
/ edične spracoval Ferdinand Vrábel. Ban-
ská Bystrica : Pro, 2014, 173 s.).Slovenskú vlajku tradične tvorili tri 

pruhy rovnakej dĺžky radené pod sebou 
(zhora nadol): biely, modrý a červený 
(iný variant - obr. 1). Sú to farby všeslo-
vanské, používané východnými, západ-
nými i južnými Slovanmi, konkrétne ich 
uplatňujú v svojej symbolike Rusi, Srbi, 
Chorváti, Slovinci, Moravania a Lužickí 
Srbi. Slovenská vlajka mala predchod-
cov napr. v symboloch našich panovní-
kov 9. storočia, vo vlajke Nitrianskeho 
kniežatstva (10. – 12. storočie) (obr. 2)  
a vlajke územia približne zhodného             
s územím dnešného západného a stred-
ného Slovenska z roku 1301 (obr. 3).

Používanie slovenskej vlajky bývalo ob-
medzované, a to najmä v posledných de-
saťročiach existencie Uhorska, ale neskôr 
aj za Česko-Slovenska, konkrétne v období

socializmu. Začiatkom päťdesiatych ro-
kov ju ešte tolerovali, čo dokumentuje 
fotografi a vlajkovej výzdoby budovy 
Miestneho národného výboru vo Vrbo-
vom. K spontánnemu používaniu vlajky 
došlo v rokoch politického odmäku 1968 
– 1969. Je paradoxné, že od roku 1969 
Slovensko málo istú formu štátnosti, ale 
nemohla byť vypracovaná jeho ústava            
a Slovensko nesmelo používať vlastné 
národné symboly. Vo Vrbovom je sloven-
ská vlajka zdokumentovaná na priečelí 
Mestského úradu naposledy v období 
socializmu v roku 1970. Používanie slo-
venskej vlajky a znaku od počiatku se-
demdesiatych rokov bolo dokonca zaká-
zané. Až koncom osemdesiatych rokov 
sa naši intelektuáli najprv nesmelo odvá-
žili vystupovať s požiadavkou nápravy 
tejto anomálie. Historik a neskorší minis-
ter Matúš Kučera v dennej tlači vtedy 
uverejnil až tragikomickú skúsenosť.

Písal ako sa ho istý zahraničný študent 
pýtal, prečo máme v štátnom znaku leva               
– veď u nás také zvieratá nežijú. Prof. Ku-
čera mu odpovedal, že je to český znak         
a my Slováci máme dvojkríž na trojvŕší.

Po zmene režimu aj Vrbovčania pod-
pisovali petície, aby nám nebolo upiera-
né právo používať naše starodávne ná-
rodné symboly. V rokoch 1989 – 1992 
Slovensko už aj úradne používalo svoju 
tradičnú vlajku. V Ústave Slovenskej re-
publiky z roku 1992 bola doplnená                
o slovenský štátny znak, ktorý je vyob-
razený na prednej polovici jej listu. Sta-
lo sa tak hlavne preto, aby sa nezamie-
ňala s ruskou a slovinskou vlajkou.

Takto doplnená slovenská vlajka má 
starší pôvod. V memoárovej knihe legioná-
ra Jozefa Honzu-Dubnického (1884 – 1965)  

Takmer identickú slovenskú vlajku            
s dnešnou dokumentuje pamätný list 
Slovenskej ligy v Amerike, ktorý táto 
krajanská organizácia udeľovala tým, 
ktorí poskytli fi nančnú podporu na oslo-
bodenie Slovenska. Signovaný je A. V. 
Fábry 1918. V autorovi poznávame por-
trétistu, ilustrátora, maliara a kresliara 
Alojza Viliama Fábryho (1878 – 1954), 
rodáka z Považskej Bystrice. Takýto pa-
mätný list pre Karola Huláka vydaný 20. 

(obr. 1)

(obr. 2)

(obr. 3)

Naša zástava
Veje prápor, veje
slovenská zástava...
Ona hlása svetom šírym:
„Žije matka Sláva!“
Či si nám len krásna,
zástavienka naša:
v barvách tvojich sa tá duša
slovenská ohláša.
Biela — sťa ten sniažik
na vrchu Kriváňa —
je odznakom čistej duše
pravého Slovana.
Modrá — sťa nad nami
nebeská obloha —
je výrazom viery našej:
„Spása naša z Boha!“
Matička slovenská,
krvou vykúpená,
tá červená lásku k tebe
horúcu znamená.
Žehnaj, Bože, žehnaj
tú našu zástavu,
žehnaj národ náš slovenský,
žehnaj matku Slávu!
Evanjelický posol zpod Tatier, roč. 
8, október – november 1918, č. 11 
– 12, s. 269.
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septembra 1919 v Pittsburghu získalo 
napr. Mestské múzeum v Seredi. Je vy-
tlačený ako litografi a s farebným motí-
vom symbolov víťazstva, mieru a vzniku 
Česko-Slovenskej republiky. V hornej 
časti je symbol moci a víťazstva – tatran-
ský orol, držiaci zväzok svätoplukov-
ských prútov s valaškou. V strede, ktorý 
obsahuje text a venovanie (SLOV. LIGA V 
AMERIKE / NA PAMIATKU / [meno a 
priezvisko] OBETOVAL [fi nančná suma] 
/ NA / OSLOBODENIE SLOVENSKA, [pod-
pisy] J[án] Janček (1881– 1933) tajomník 
Albert Mamatey (1870 – 1923), predse-
da, je ako podtlač znak česko-sloven-
ských légií (zložený zo znakov Čiech, Slo-
venska, Moravy a Sliezska). Vľavo od 
centrálneho textu je zobrazený motív 
boja za oslobodenie, konca vojny a ví-
ťazstva (a práve tam vlaje medzi inými 
vlajkami slovenská zástava so sloven-
ským znakom uprostred). Vpravo od 
textovej časti je zobrazený motív slo-
venskej krajiny s domom, pred ktorým 
mladá žena s deťmi a starcom v sloven-
skom ľudovom odeve vyčkávajú návrat 
manžela  a syna z vojny (na dome vlaje 
tiež slovenská zástava, ale bez znaku),  
v spodnej časti je mapa ČSR s farebne 
odlíšeným územím Čiech, Moravy, Sliez-
ska a Slovenska a pod ňou prekrížené 
zástavy USA a Slovenska, medzi ktorý-
mi je slovenský znak. Podľa mapy južná 
hranica Slovenska mala byť východne 
od Dunaja nižšie, ako sa ju podarilo za-

fi xovať. Od dunajského ohybu pri Ostri-
home mala ísť až k Tise takmer po rov-
nobežke.

Slovenskú zástavu so znakom nachá-
dzame tiež na litografi ckom farebnom ob-
rázku v knihe Stanislava Klímu: Janko – slo-
venský hrdina, vydanej v roku 1920 v Prahe 
A. B. Černým. Päť celostránkových obráz-
kov a dva obrázky na obálku do nej nakres-
lil akad. maliar Janko Alexy (1894 – 1970).

chodného Slovenska je totiž autorom 
návrhu vlajky Zahraničnej Matice slo-
venskej z roku 1984, ktorá je takmer 
identická so súčasnou vlajkou Sloven-
skej republiky (pozri obrázok vpravo 
dolu). Na jej podobe spolupracoval so slo-
venským maliarom, sochárom, grafi kom, 
scénografom a historikom umenia Joze-
fom Cincíkom (1909 – 1992). Používala ju 
nielen Zahraničná Matica slovenská, ale 
aj Svetový kongres Slovákov, takže plni-
la funkciu nielen spolkovej vlajky, ale 
funkciu vlajky národnej. Navyše naši 
krajania sa postarali, aby sa táto vlajka 
dostala i na Slovensko a to už pred zme-
nou režimu, ale najmä potom.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

V osemdesiatych rokoch minulého 
storočia k rozšíreniu novej podoby slo-
venskej vlajky medzi Slovákmi v zahra-
ničí došlo zásluhou Mons. František 
Fugu (1923 – 1987). Tento rodák z vý-





Mesto Vrbové
Vás pozýva na

Malé vianočné vrbovské trhy
Nádvorie Kúrie Mórica Beňovského

PIATOK 16. DECEMBER
15.00   MS SČK ponúka vianočný guláš
15.00  Firma SEMIKRON DANFOSS pozýva na vianočný punč
16.00   Vystúpenie žiakov I.  ZŠ 
16.30   Vystúpenie žiakov Spojenej školy  Vrbové
17.30   Vianočný koncert Miešaného speváckeho zboru  Vrbové
   (vedie Mgr.  Anna Mosná) - Kinosála

SOBOTA 17. DECEMBER
16.00 – 18.00  Vystúpenie skupiny Lekárovci band Drahovce 

NEDEĽA 18. DECEMBER
16.00 – 17.15 Rozprávačka Ozefa Omáčkech a Krakovčanka
   na tému Vianoc 

PONDELOK 19. DECEMBER
16.00  Vystúpenie žiakov II. ZŠ
17.30 – 18.30  Predstavuje sa folklórna skupina Podhoranka z Kočína-Lančára
   (umelecká vedúca Ing. Silvia Justová)

UTOROK 20. DECEMBER
15.00  Primátor mesta varí vianočnú kapustnicu
16.00  Vystúpenie detí vrbovskej materskej školy
17.00 – 18.00 Pohoda a sviatočné očakávanie so skupinou Duo Sarah
17.00  Vianočná akadémia CZUŠ sv. Gorazda
   – predvianočnú atmosféru Vám spríjemnia žiaci hudobného odboru
   a žiaci tanečného odboru Vás prevedú rozprávkou
   Ľadové kráľovstvo - Kinosála
18.30 – 19.30 Duo Sarah želá príjemné sviatky

V predajných stánkoch bude pestrý výber občerstvenia a vianočného tovaru.
Malé vianočné vrbovské trhy budú v uvedené dni prebiehať do 20.00 hod.



 

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

Albín 2
Anežka
Bohumil 2, Bohumila, 
Medin 1
Kazimír, Kazimíra
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Radoslav 9, Radoslava 1
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Devin 1
MDŽ
Alan 3, Alana
Františka 4
Branislav 26, Branko 3, 
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Angela, Angelika 3
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Matilda 1
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Adrián 8, Viktorián
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Marián 79
Emanuel, Emanuela
Alena 44, Dita
DEŇ UČITEĽOV
Soňa 24
Miroslav 97
Vieroslava, Vieroslav
Benjamín

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

Január

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

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

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

Jún

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

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

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

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

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

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

DecemberOktóber NovemberSeptemberJúl August

 1 N
 2 P

 3 U

 4 S
 5 Š
 6 P

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

20 P

21 S
22 N
23 P
24 U

25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U

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

Novelizácia zákona o odpadoch ukladá 
mestu od nového roka 2023 povinnosť za-
bezpečiť producentom odpadu v rodinných 
domoch nulovú dochádzkovú vzdialenosť čo 
sa týka zberu papiera do modrého kontajne-
ra a zberu plastov, tetrapakov a kovov do jed-
ného - žltého kontajnera. Nie, nejde o mylnú 
informáciu, tieto 3 komodity sa majú skutoč-
ne po novom zbierať do jedného kontajnera, 
aby nemuseli byť dodávané ďalšie kontajne-
ry na každú zo zbieraných komodít samo-
statne. V nadväznosti na povinnosť ísť v súla-
de s aktualizovanou odpadovou legislatívou 
bude potrebné rozdistribuovať k obyvateľom 
do rodinných domov nové 240-litrové nádo-
by. Tieto nádoby už Združenie obcí Holeška 
na triedenie a nakladanie s odpadmi nakúpi-
lo, budú postupne, po predchádzajúcej info-
kampani distribuované v 1. štvrťroku roku 
2023. Občan Vrbového v rodinnom dome 
bude mať teda na dvore/pred domom v prie-
behu roku 2023 tri 240-litrové nádoby. Hne-
dú na biologicky rozložiteľný odpad, modrú 
na papier, a žltú na plasty, tetrapaky, kovy. 
Plus čiernu 120-litrovú alebo plechovú 
110-litrovú na komunálny odpad. Nie je to 
povolebný výmysel mesta Vrbové alebo roz-
mar jeho vedenia, je to zabezpečenie plnenia 
zákonných povinností od našich zákonodar-
cov v oblasti odpadového hospodárstva. Na 
pôvodných zberových kontajnerových stojis-
kách v uliciach s rodinnými domami teda zo-
stanú iba 1100-litrové zelené kontajnery na 
sklo, pričom k ním budú pridané hnedé 
240-litrové nádoby na zber biologicky rozloži-
teľného kuchynského odpadu.

Rozhodnutie umiestniť do týchto stojísk 
spomenuté hnedé 240-litrové nádoby na 
zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu vychádza z analýzy porovnania               
s inými obcami a mestami, kde štatistika uká-
zala nedostatky zberu biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu v našom meste 
Vrbové. Pri zavedení zberu bolo pracované           
s tézou, že ľudia žijúci v rodinných domoch 
dávajú biologicky rozložiteľný kuchynský od-
pad na skŕmenie domácim alebo hospodár-
skym zvieratám alebo na kompost, no napl-
nenie tejto tézy sa v realite celkom nenaplnilo. 
Zberová prax však ukázala, že biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad  z rodinných do-
mov končí v odpadových nádobách na ko-
munálny odpad, čo má vo výsledku hneď dva 
negatívne dôsledky. Prvým je, že množstvo           
- objem komunálneho odpadu je zbytočne 
navyšovaný, čo je pri čoraz vyšších cenách 
ukladacích poplatkov na skládkach neekono-           

mický a nehospodárny manéver, a druhým 
dôsledkom je, že v súvislosti s menej častou 
frekvenciou komunálneho odpadu môže ne-
správne uložený biologicky rozložiteľný ku-
chynský odpad z domácností uložený do ná-
dob na komunálny odpad spôsobovať zápach. 
Komunálny odpad je a bude vyvážaný v                 
14- alebo 28-dňovom intervale, biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad je a bude vyvážaný              
v intervale 2-krát do týždňa. Preto ak je odpad 
správne vyseparovaný a každá zložka skončí             
v kontajneri alebo nádobe kde skončiť má, tak 
sa domnievame, že v nádobe na komunálny 
odpad nemá čo zapáchať. Výnimkou môže byť 
jedine zložka odpadu použité plienky, pričom 
tieto individuálne prípady budú na základe 
predložených žiadostí na príslušné oddelenie 
MsÚ Vrbové riešené k spokojnosti žiadateľov 
priebežne a individuálne.  

Naplnenie cieľa navýšiť množstvo zbieraného 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
by mohlo priniesť už v 1. štvrťroku 2023 pláno-
vané rozdistribuovanie 5-litrových plastových 
vedierok do domácností rodinných domov, kto-
rých poslaním bude zber biologicky rozložiteľné-
ho kuchynského odpadu z domácností rodin-
ných domov, pričom 240-litrové hnedé nádoby 
na tento druh odpadu budú v daných lokalitách 
samozrejme počtovo posilnené. 

Zberová analýza ukazuje, že nádoby roz-
miestnené pri bytových domoch na sídlis-
kách nie sú objemovo vyťažené na 100 %,            
a presne tu vzniká priestor doplniť tento voľ-
ný objem zberom biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností rodin-
ných domov. Týmto plánovaným krokom sa 
nielen zefektívni zber biologicky rozložiteľné-
ho kuchynského odpadu čo sa týka zozbiera-
ného množstva-objemu z celého mesta, ale 
zároveň môže pri svedomitom prístupe oby-
vateľov viesť k zníženiu produkcie množstva 
komunálneho odpadu v našom meste Vrbo-
vé medziročne o ďalších cca 10 až 15 %. 

V nadväznosti na uvedenú ambíciu je po-
trebné spomenúť aj skutočnosť, že istú obje-
movú úsporu množstva komunálneho odpa-
du už priniesla tohtoročná nepopulárna, ale 
zato veľmi efektívna revízna evidenčná kon-
trola nádob na komunálny odpad vo forme            
v našich uliciach umiestňovaných „čiernych 
pasažierov“, keďže v minulosti bolo zvykom, 
že koľko nádob producent komunálneho od-
padu vyložil, toľko mu pracovníci zberovej 
spoločnosti zobrali a vyviezli.

Frekvencia vývozového kalendára komunálne-
ho odpadu pre občanov – fyzické osoby zostáva  v 
roku 2023 nezmenená, rovnaká ako  v roku 2022.

1 až 2 osoby v domácnosti - raz za 28 dní, 3            
a viac osôb v domácnosti - raz za 14 dní. Tu sa 
fi lozofi a výpočtu zakladá na predpokladanej 
úvahe, že napríklad 2 osoby v domácnosti by 
mali matematicky vyprodukovať presne o po-
lovicu menej odpadov ako 4 osoby v domác-
nosti, a tým pádom by mali byť aj odlišné - ná-
sobné frekvencie vývozu v poriadku. V tejto 
súvislosti je tiež potrebné uviesť  fi nančno-po-
merový aspekt v zmysle, že ak 4-členná do-
mácnosť zaplatí v porovnaní s 2-člennou do-
mácnosťou za odpad 2-krát viac, tak na báze 
spravodlivosti a úmernosti by mala 4-členná 
domácnosť v porovnaní s 2-člennou domác-
nosťou dostať aj službu týkajúcu sa vývozu ko-
munálneho odpadu raz tak často.

Podnikatelia majú podľa v úradnej tabuli 
aktuálne zverejneného návrhu Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Vrbové č. 3/2023         
o miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady na území mesta 
Vrbové mať na výber zvolenie si frekvencie vý-
vozu buď 1x za 28 dní alebo frekvenciu vývozu 
1x za 14 dní. Na možnosť subjektívneho výberu 
je naviazaný alikvotný poplatkový sadzobník. 

Predbežná kalkulácia nákladov na odpady 
pre rok 2023 signalizuje, že výdavky mesta 
Vrbové sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšia          
o približne 46 000 eur. Prepočet na kalendár-
ny rok 2023 vychádza z reálne navýšených 
nákladov koncových dodávateľov/poskytova-
teľov. Skládkovanie zdraželo o približne 20 %, 
vývozy o cca 12 %. Schvaľovanie výšky vyru-
bovaného poplatku za komunálne odpady 
pre rok 2023 bude predmetom programu 
rokovania Mestského zastupiteľstva vo Vrbo-
vom dňa 21. decembra.

Vedenie mesta Vrbové sa spolu s poslanca-
mi MsZ budú bezpochyby snažiť  vyvinúť spo-
ločné úsilie, aby doterajší rozsah služieb zostal 
zachovaný a odhlasovaný cenový sadzobník 
bol cestou k zodpovednému neschodkovému 
hospodáreniu s verejnými fi nanciami. Samo-
správy sú nútené premietať do príjmov svo-
jich rozpočtov aktuálnu centrálnu fi nančnú 
nestabilitu v štáte, keďže žiadna obec, žiadne 
mesto nesmie náklady na odpady dotovať, čo 
je protizákonné konanie.

Vyššie uvedené čísla sú ešte „celkom pek-
né čísla“ v porovnaní s prognózovanými                  
a sľubovanými budúcimi cenníkmi súvisiaci-
mi s povinnou mechanicko-biologickou úpra-
vou odpadov pred uložením na skládku od 
roku 2024, ktorá má priniesť skutočné ceno-
vé cunami, a to vo forme navýšenia poplat-
kov až o 100 %, niekde na úroveň 120 eur za 
1 tonu na skládku ukladaného komunálneho 
odpadu. Práve z tohto dôvodu by malo byť             
v maximálnej možnej miere cieľom všetkých 
nás - producentov komunálneho odpadu mi-
nimalizovanie tvorby komunálneho odpadu 
a triediť, triediť, a ešte raz triediť. Naplnenie 
nepriaznivej predpovede by znamenalo, že 
ak by sme chceli v roku 2024 udržať cenu as-
poň na úrovni ceny z roku 2023, tak by sme             
v súvislosti s výrazným zvýšením skládkovné-
ho museli priamo úmerne, rovnako razantne 
a výrazne znížiť na úrovni mesta celkové 
množstvo produkovaného komunálneho od-
padu, a to až k hranici niekde okolo 500              
ton/rok, čo je číslo skôr z kategórie scifi , keď-
že v aktuálnom roku 2022 sa hýbeme za-
okrúhlene na 900 tonách.

Aktuálnou novinkou je, že od januára 2023 
nebude pre mesto Vrbové zabezpečovate-
ľom služieb v oblasti odpadového hospodár-
stva (nateraz s výnimkou biologicky rozloži-
teľného kuchynského odpadu, ktorý bude aj 
naďalej zbierať Fidelity Trade, s. r. o.) doteraj-
ší vývozca Marius Pedersen, a. s., po novom 

Množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu v našom meste Vrbové predstavova-
lo  v roku 2020 číslo 1400 ton, v roku 2021 to bolo 1000 ton, a v aktuálnom roku 2022 sa 
v štatistike podľa dát zozbieraných k dnešnému dňu dostaneme na úroveň cca 900 ton 
komunálneho odpadu. 400-tonový pozitívny mínusový skok týkajúci sa produkcie ko-
munálneho odpadu medzi rokmi 2020 a 2021 bol spôsobený predovšetkým tromi fak-
tormi: 1. zavedením pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu vyvážaného 
v dvojtýždňovom intervale od marca do novembra kalendárneho roka, 2. zavedením 
pravidelného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zbieraného dva-
krát do týždňa – v pondelok a štvrtok, 3. zavedením a dodržiavaním prísnych zákonom 
daných pravidiel na zbernom dvore mesta, ktoré pozostávajú zo zákazu svojvoľného 
dovozu neskontrolovaného odpadu od fyzických osôb a podnikateľských subjektov, zo 
striktného dodržiavania triedenia a zhodnocovania odpadu vo výsledku súvisiaceho              
s absolútnou minimalizáciou frekvencie vývozu veľkokapacitným 7m3 kontajnerom na 
skládku. Z komunálneho odpadu odbudli „BRO“, „BRKO“, drevo a nábytok, odbudol 
stavebný odpad, ďalej mínus tvrdené plasty, mínus textil a šatstvo... atď. Všetky tieto 
bývalé zložky komunálneho odpadu sa stali v príslušných kontajneroch alebo nádo-
bách samostatne zbieranými komoditami, resp. na zbernom dvore mesta prijímanými 
komoditami. Štatistika teda dokazuje, že áno, postupné znižovanie množstva ko-
munálneho odpadu je možné a uskutočniteľné, avšak je podriadené jednak vytvore-
ným možnostiam a podmienkam zberu v konkrétnej obci/v konkrétnom meste, a jed-
nak je závislé na svedomitosti prístupu nás, jeho  producentov.  
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REALIZÁCIE V ROKU 2022
V roku 2022 v meste Vrbové sa pra-

covalo na  akciách  v oblasti  inžinier-
skych sietí zelene a pod.:
• Hlavnou aktivitou bolo budovanie 

kanalizačnej siete v rámci Združe-
nia obcí Kanalizácia Vrbové – Krako-
vany. Sú zrealizované hlavné stoky          
v uliciach  Krátka, Slovanská, Druž-
stevná, Novoutvorená, Stražovská, 
Poľná, Cintorínska, Sietna, Oslobo-
denia, Hrabinská, Bočná, na Šterus-
kej ceste, momentálne sa začalo               
v Ulici Hoštáky a v Rekreačnej ulici. 
Veľmi komplikované bolo prejsť po-
pri zatrubnenom potoku v križovat-
ke Družstevná – Slovanská. Muselo 
sa prekladať vodovodné potrubie, 
aby sme mohli uložiť kanalizačné po-
trubie. Riešenie bolo odobrené Tr-
navskou vodárenskou spoločnosťou 
a tak sa dočkajú kanalizácie aj ulice 
za Cintorínskym potokom.

Urobené boli pretláčky potrubí cez 
štátnu cestu II/502. Nič nebráni tomu, 
aby aj ulice nad štátnou cestou  po dl-
hej dobe mohli byť odkanalizované.   

Zrealizovalo sa gravitačné potrubie            
v Súkenníckej a Športovej ulici. 

Vybudovali sa aj niektoré prečerpá-
vacie stanice. Urobili sa kanalizačné od-
bočenia na Ulici gen. M. R. Štefánika, 
niektoré aj na Poľnej ulici. 

V súčasnosti sa buduje kanalizácia na 
Rekreačnej ulici. Postupuje sa od konca 
Rekreačnej ulice od prečerpávacej sta-
nice ČS1 smerom k Ulici Hoštáky.

V roku 2023 sa sústredíme na výtlaky 
a kanalizačné odbočenia. Dielo realizu-
je Ing. Marián Sahul – STAVEKO. Dielo 
sa realizuje  z dotačných zdrojov  cez 
Ministerstvo životného prostredia so 
spolufi nancovaním samosprávy.
• V rámci inžinierskych sietí bola vy-

budvaná Západoslovenskou distri-
bučnou, a. s., v spolupráci s mestom 
Vrbovým na Šteruskej ceste nová 
kiosková trafostanica namiesto sta-
rej stožiarovej, ako aj nový distribuč-
ný rozvod, ktorý bol uložený do 
zeme.

• Na Barcíkovej ulici je vybudovaný 
prepoj vodovodov medzi Hrabin-
skou  a Sadovou ulicou.

• Slovak Telekom dobudoval I. etapu 
optickej siete. V nasledujúcom roku 
bude budovať jej II. etapu. 

deti. V letných mesiacoch  bolo dané 
do užívania ihrisko s prvkami pre men-
šie deti vo vnútrobloku Ul. 6. apríla. 
Mamičky budú mať hrajúce sa ratolesti 
pod dohľadom v blízkosti bytových do-
mov. Prvky osádzala spoločnosť Verí-
me v Zábavu, s. r. o., z Trenčína. 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
Na cintoríne bol vybudovaný urnový 
prvok. Nachádza sa v zadnej časti cin-
torína, kde je ešte voľný priestor. Soli-
tér LUXORY 40 má pôdorysné rozme-
ry 120 x 60 cm, výšku 160 cm. Je 
dvojstranný s 12 bunkami. Realizáciu 
vykonala spoločnosť AMW Slovakia,        
s. r. o., z Nových Zámkov.

• Podľa záujmu sa môžu v budúcnosti 
urnové moduly doplniť. V jeho blíz-
kosti, ako aj na ďalších miestach cinto-
rína bolo doplnené solárne stĺpové 
osvetlenie.

• Solárne osvetlenie sa osadilo aj na 
Hrabinskej ulici. Solár sa zvolil preto, 
že cesta ešte nemá celkovú šírku             
a budú sa robiť  v jej okolí terénne 
úpravy. Osvetlenie je v tejto energetic-
ky náročnej dobe vhodnou alternatí-
vou.

ZELEŇ
• Mesto sa tohto roku sústredilo na vy-

sádzanie väčších stromov.  Pri det-
skom ihrisku pri križovatke Družstev-
nej a Slovanskej ulice, za Lidlom,  väčšie 
stromy majú čo najskôr vytvoriť   tieň 
pre hrajúce sa deti. Ide o tri mliečne ja-
vory v karmínovočervenom kultivare.

• Na Ulici SNP sa ujali  vďaka stálej zá-
lievke pracovníkov miestneho hospo-
dárstva dva pekné pagaštany konské.   
Na Sídlisku 9. mája boli na priestran-
stve pri materskej škôlke vysadené  
okrasné slivky čerešňoplodé.

• V areáli I. ZŠ sa taktiež vysádzali stro-
my. Náhradná výsadba sa realizovala 
na Námestí sv. Cyrila a Metoda a rov-
nako aj na Priehradnej ulici. Tu išlo              
o hraby obyčajné a vŕby biele. Riešili 
sa aj menšie výsadby v centre mesta.

 V  dobe energetickej krízy, ktorá vy-
striedala pandemickú krízu sme radi, že 
sa podarilo sčasti zrealizovať uvedené 
diela v našom meste. 

 Ing. Gabriela VALOVÁ, 
vedúca Útvaru výstavby, územné-

ho plánovania, dopravy a životného 
prostredia

DOPRAVA
• Mesto Vrbové pristúpilo k zrekon-

štruovaniu cesty na Mikulášskej uli-
ci. Investícia do tejto rekonštrukcie 
bola 202 162,39 €.  Realizácia diela 
bola nanajvýš potrebná. Zlepšil sa 
vzhľad ulice a dopravné podmienky 
pre jej obyvateľov. Rekonštrukciu 
zrealizovala spoločnosť CS, s. r. o.

• Na Piešťanskej ceste  smerom na 
Družstevnú ulicu sa podarilo vyčle-
niť odbočovací pruh, čo podporí 
bezpečnosť pri odbočovaní zo štát-
nej cesty  II/499. 

MESTSKÉ BUDOVY
• Naši členovia Dobrovoľného hasič-

ského zboru dostanú novú hasičskú 
zbrojnicu na Ulici J. Zigmundíka. Ide 
o trojpodlažný objekt, ktorý bol pre-
budovaný z internátu bývalého SOU. 
Na prízemí vždy parkovalo hasičské 
vozidlo bývalej Trikoty, š. p., na po-
schodiach boli naposledy internátne 
izby. Po odčlenení od budovy učilišťa 
sa vytvoril samostatný objekt s vlast-
ným schodiskom. Na 2. nadzemnom 
podlaží majú hasiči zasadaciu miest-
nosť, šatňu, WC, sprchy hygienické 
zázemie. Na 3. nadzemnom podlaží 
je vybudovaný dvojizbový a trojizbo-
vý byt pre potreby mladých hasičov. 
Na hasičskú zbrojnicu boli použité 
okrem fi nancií mesta dve dotácie z 
Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky v sume 59 086,46  €.

• Na II. ZŠ na Komenského ulici boli ob-
novené z dotácie Trnavského samo-
správneho kraja fyzikálna a chemická 
učebňa aj s laboratórnymi stolmi a 
pomôckami. Realizáciu vykonala fi r-
ma INDUSTRIA SLOVACCA, s. r. o. Do-
tácia bola vo výške 97 124,36 €.

ŠPORT
• Mestský štadión sa v roku stého vý-

ročia založenia MFK dočkal zateple-
nia, vynovenia priestorov. Na obno-
vu futbalového štadióna  poskytol 
dotáciu Slovenský futbalový zväz vo 
výške 30 000 €. Do konca tohto roka 
bude zrekonštruovaná aj jeho kotol-
ňa. 3 stacionárne kotle budú vyme-
nené za  dva kondenzačné. Ohrev 
vody sa zabezpečuje aj cez sfunkč-
nený solárny panel. Realizáciu preráb-
ky kotolne zabezpečuje VEOLIA, s. r. o.

• Pohybové aktivity môžu rozvíjať aj malé 

bude túto službu obyvateľstvu zabezpečo-
vať Združenie obcí Holeška na triedenie               
a nakladanie s odpadmi so sídlom v obci Bo-
rovce, v ktorom je mesto Vrbové nielen jed-
ným z jeho zakladateľov, ale na počet obyva-
teľov aj najväčším – najpočetnejším členom. 
Odpadové združenie po rokoch tvrdej práce 
jeho manažérov na budovaní stabilnej zák-
ladne dnes disponuje stabilným zamestna-
neckým kolektívom, vozový park je vybavený 

dvomi vlastnými zberovými „smetiarskymi“ 
vozidlami, čo je pre každodennú a efektívnu 
obslužnosť celého mikroregiónu nesmierne 
dôležité.

Vlastné odpadové združenie obcí Mikro-
regiónu nad Holeškou plus mesta Vrbové 
bolo vytvorené ako reakcia na z roka na rok 
neakceptovateľnejšie zmluvné podmienky 
diktujúceho fi remného odpadového mono-
polu.

Ďalšie aktualizované informácie k proble-
matike odpadov prinesieme čitateľom Hla-
su Vrbového v januárovom čísle, harmono-
gram vývozov – prehľadný vývozový 
kalendár na rok 2023 bude obyvateľom 
mesta Vrbové rozdistribuovaný do pošto-
vých schránok ešte v priebehu decembra.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ,
viceprimátor mesta Vrbové
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VRBOVÉ 55 ROKOV MESTOM

V nasledujúcich riadkoch stručne 
približujeme, čo sa vtedy - v roku 1967 
- vo Vrbovom udialo:

- 1. januára bol založený Spoločný 
družstevný hydinársky podnik (v areáli 
JRD Vrbové), ktorý nadviazal na chov hy-
diny v JRD Vrbové. Postupne sa vyvinul 
na modernú hydinársku farmu. Od roku 
1992 nesie názov Biogal, a. s., Špačince.

- V januári zahral divadelný krúžok ro-
dičov pri I. základnej škole v réžii Antona 
Kubalu (1924 – 1972), mechanika osnov-
ných stávkov n. p. Trikota, predstavenie 
Doktor fi lozofi e od srbského autora 
Branislava Nušiča (1864 – 1938). S hrou 
úspešne vystúpil aj v okolitých obciach.

- 12. apríla bola založená Miestna 
organizácia Slovenského zväzu žien 
vo Vrbovom, v súčasnosti pôsobí pod 
menom Únia žien Slovenska (pred-
sedníčky Božena Obuchová, Anna 
Bartuláková, Štefánia Megová-Rága-
lová, Božena Obuchová, v r. 1981                
– 2020 Mgr. Mária Adamcová, Jana 
Dunajčíková).

- 17. júna okolo 9.00 h ráno bolo vo Vr-
bovom citeľné slabšie zemetrasenie, kto-
rého epicentrum sa nachádzalo v Buko-
vej pri Trstíne. Situácia sa opakovala aj 3. 
decembra.

- 14. októbra stavebné bytové druž-
stvo uviedlo do užívania prvý výškový 
bytový dom vo Vrbovom (29 bytových 
jednotiek; Sídlisko 9. mája č. 319). Ná-
sledne, v sedemdesiatych a osemde-
siatych rokoch sa realizovala rozsiahla 
výstavba bytových domov.

- 19. a 20. októbra sa v kultúrnom 
dome nakrúcal pre televíziu za účasti 
verejnosti (800 divákov) veľký silvestrov-

V týchto dňoch si pripomíname 55. výročie opätovného povýšenia Vrbo-
vého na mesto a slávnostného aktu, ktorý sa pri tejto príležitosti uskutoč-
nil v novootvorenom Dome kultúry (vtedy Závodný klub ROH pri n. p. Tri-
kota Vrbové).

ský program. Zo známych umelcov               
v ňom pod vedením Ivana Úradníčka 
vystupovali: František Dibarbora, Maja 
Velšicová, Michal Slivka, Ondrej Jaria-
bek, Zuzka Lonská, Zdeněk Kratochvíl, 
Tatiana Hubinská, Jaroslav Ďuríček               
a mnohí ďalší.

- 1. novembra nadobudlo účinnosť 
rozhodnutie Západoslovenského Kraj-
ského národného výboru v Bratislave, 
ktorým Vrbové opäť získalo po deväť-
desiatich piatich rokoch štatút mesta. 
Pri tejto príležitosti boli ocenení čest-
ným diplomom občania mesta Michal 
Švaro, poslanec Okresného národného 
výboru v Trnave, Ľudovít Gloss, prvý 
predseda MNV vo Vrbovom, Štefan 
Motyčka, bývalý predseda MNV, Štefan 
Krištofec, podpredseda MNV a Samuel 
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Lajda, poslanec Západoslovenského 
Krajského národného výboru v Brati-
slave. Na diplome, ktorým sa Vrbové-
mu priznáva štatút mesta, je farebne 
vyobrazený i mestský znak. Vrbové            
ho malo právo používať hneď od tohto
času v zmysle novoprijatého zákona č. 
69/1967 Zb. o národných výboroch.

- Mestský národný výbor dal pri príle-
žitosti vyhlásenia Vrbového za mesto 
vyraziť v kremnickej mincovni pamätnú 
medailu (priemer 60 mm). Na lícnej 
strane je zobrazený mestský erb a nápis 
MESTO/ VRBOVÉ/ 1. NOVEMBER/1967           
a na rube v nízkom reliéfe Kostol sv. 
Martina a šikmá veža s nápisom VRBO-
VÉ. Autorom jej výtvarnej predlohy je 
Milan Kožuch (* 1944), signovanie je na 
reverze (KOŽUCH M.). 

- 15. decembra uviedli do užívania 
kultúrny dom (pôvodne Závodný klub 
ROH, nazývaný aj Dom kultúry a istý 
čas T-klub) s kinosálou, estrádnou sá-
lou, klubovými miestnosťami a knižni-
cou. Hlavným projektantom bol Ing. 
arch. Milan Šavlík (1928 – 2003).

Prvým a dlhoročným riaditeľom 
(1967 – 1983) sa stal Jozef Mackovjak, 
ktorý tu rozvinul rozsiahlu kultúrno-
-spoločenskú činnosť. 

- 17. decembra zahral divadelný krú-
žok pri Závodnom klube ROH Trikota 
prvé divadelné predstavenie v novom 
kultúrnom stánku.

- 29. decembra Okresný národný výbor 
v Trnave vydal rozhodnutie, ktorým pri-
členil ku katastrálnemu územiu mesta 
Vrbové územie odčlenené z katastrál-
neho územia Krakovian-Stráží vo vý-
mere 33,6925 ha a z katastrálneho úze-
mia Krakovian územie vo výmere 
4,8719 ha. Rozhodnutie nadobudlo 
účinnosť 1. januára 1968. Na konci r. 
1997 obec Krakovany požiadala ka-
tastrálny odbor Okresného úradu v Pieš-  
ťanoch o navrátenie uvedeného územia, 
ale jej nebolo vyhovené. V súčasnosti 
má katastrálne územie Vrbového cel-
kovú rozlohu 1 396 ha.

- Založili šľachtiteľsko-výskumnú sta-
nicu Sempra Vrbové, neskôr Semex, 
jedinú svojho druhu na Slovensku 
(skleníky prevzala od JRD). Pozoruhod-
né výsledky dosiahla hlavne v šľachtení 
pelargónií (päť novošľachtencov). Na 
jej činnosť v r. 1998 nadviazala fi rma 
Geranium.

- Prvý raz bol knižne publikovaný vr-
bovský erb aj s popisom.  Predstavuje 
ho zlatý klas v modrom renesančnom 
štíte.

Ľ. B. - P. K.
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VÝZNAMNÉ OCENENIE PRE NÁŠHO OBČANA

Primátor mesta JUDr. Štefan Kubík 
dostal list od svojho kolegu, primátora 
mesta Nováky Ing. Dušana Šimku,        
v ktorom ho informuje: „Chcem vám  
oznámiť, že vášmu občanovi Františ-
kovi Babuškovi som 3. októbra 2022 
udelil Cenu primátora mesta Nováky 
za dlhoročnú banícku činnosť, ktorá 
sa viaže  k nášmu mestu.“ Dopĺňame, 
že ocenenie inicioval Malokarpatský 
banícky spolok so sídlom v Pezin-
ku. Tým sa rozmnožil celý rad pôct, 
ktoré náš občan za svoju celoživotnú 
svedomitú a obetavú prácu získal.

V Prievidzi už od devätnástich ro-
kov zastával funkciu zmenového pre-
dáka na porubových pracoviskách        
v bývalej Bani mier, n. p., Nováky          
a neskôr pracoval vo funkcii dispeče-
ra Hlavnej banskej záchrannej stani-
ce na Slovensku. Teda okrem bežnej 
profesijnej činnosti sa zaslúžil aj o zá-
chranu ľudských životov, čo bolo veľ-
mi dôležité v jeho fyzicky a psychicky 
náročnom povolaní, ktoré je spojené 
s veľkými rizikami.

Na takýchto občanov ako je Franti-
šek Babuška je naše mesto hrdé. Pre-
to mu veľmi pekne ďakujeme za jeho 
aktívny prístup k životu a za angažova-
nosť v prospech spoločného dobra.             
K oceneniu srdečne blahoželáme a do 
ďalších rokov želáme všetko najlepšie.

ĽB
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AKO SA VYHNÚŤ POŽIARU NA VIANOCE
Vážení spoluobčania, 
mnohí si povieme, veď na stromček už roky nedávame ani sviečky, ani 

prskavky, tak ako môžeme vyhorieť? Vyhorieť môžeme aj bez otvoreného 
ohňa. Častou príčinou je elektrický skrat. Dobrovoľní hasiči vám ponúkajú 
niekoľko užitočných rád.

Zásady, ako sa vyhnúť požiaru:

Vianočný stromček
• nikdy na ňom nezapaľujte sviečky ani 

prskavky
• používajte iba certifi kované vianočné 

osvetlenie
• rešpektujte pokyny výrobcu/predaj-

cu pri manipulácií s vianočným osvet-
lením

• vyhýbajte sa neodborným zásahom 
do osvetlenia (oprava jednotlivých 
žiaroviek a kabeláže, predlžovanie              
a spájanie reťazí)

• pokiaľ odchádzate z domu, vypnite via-
nočné osvetlenie na stromčeku z el. 
zdroja

• umiestnite vianočný stromček do do-
statočne veľkého priestoru

• umiestnite vianočný stromček čo naj-
ďalej od vykurovacích zariadení a otvo-
reného ohňa

• pokiaľ máte živý stromček, zabezpeč-
te mu dostatok vody, aby rýchlo ne-
vysychal a pevný stojan, aby sa ne-
prevrátil

• pokiaľ sa rozhodnete pre umelý 
stromček, vyberte si taký, ktorý je z ne-
horľavých materiálov

• dávajte pozor nato, aby elektrické 
osvetlenie nepoškodilo domáce zvie-
ratko (napr. nerozhrýzlo káble)

Adventné vence/svietniky
• uistite sa, že sviečky sú umiestnené    

v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo 
horiacich materiálov, ako sú napr. zá-
clony či tapety

• položte adventný veniec na pevný 
podklad a sviečky na ňom umiestnite 
tak, aby sa nemohli prevrátiť

• nenechávajte horieť sviečky na ad-
ventnom venci bez dozoru, alebo keď 
odchádzate z domu

• nikdy nenechávajte deti alebo zviera-
tá sami v miestnosti, v ktorej horia 
sviečky

Vianočné stromčeky a adventné vence 
vo vykúrenej miestnosti prirodzene rých-
lo vyschnú a potom stačí už len malý pla-
mienok alebo iskrička a celú izbu v prie-
behu pár chvíľ zachvátia plamene.

V prípade vzniku požiaru zatvorte 
rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte 
ihneď hasičov a do ich príchodu sa po-
kúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a od-
staviť elektrinu.

Nezabúdajme i na požiare, ktoré 
môžu vzniknúť vystreľovaním zábavnej 
pyrotechniky. Napriek tomu, že každý 
rok prebieha kampaň vyzývajúca k opa-
trnosti, týchto požiarov a úrazov nimi 
spôsobených je stále dosť. 

Vážení občania, ak budete dodržia-
vať uvedené odporúčania, budú vaše 
Vianoce rozžiarené a nie ohnivé.

 Mgr. Silvester BOŠKOVIČ
      DHZ Vrbové
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SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI
25. VÝROČIA POSVIACKY KOSTOLA SV. GORAZDA

Hostiteľskú a organizátorskú záštitu 
nad podujatím prevzal farský adminis-
trátor farnosti Vrbové vdp. Mgr. Jaro-
slav Hanzlík. 

Hlavným celebrantom bol Mons. Gia-
como Guido Ottonello, taliansky titu-
lárny arcibiskup sasabský a emeritný 
apoštolský nuncius v Slovenskej repub-
like. Úlohu slávnostného kazateľa prijal 

Slávnostnou svätou omšou o jedenástej hodine sa 13. novembra za účas-
ti duchovných osôb spätých s Vrbovým, bývalých i súčasných zástupcov 
mesta Vrbové, pozvaných hostí a početného davu veriacich začala slávnosť 
pri príležitosti 25. výročia posviacky rímskokatolíckeho Kostola sv. Go-
razda vo Vrbovom. 

šieho stavebného diela svojho života.  
V rozpomienkach na čas spred štvrť-
storočia pridal tiež napríklad konkrétne 
momenty z celodenného betónovania 
základnej dosky chrámu, s odstupom 
mnohých rokov znovu ocenil obdivu-
hodné dlhodobé brigádnické pracovné 
výkony z obdobia výstavby, opätovne 
poďakoval za viaceré sponzorské dary 
a dodávateľské príspevky bez ktorých 
by dnes kostol nestál, a slávenie 25. vý-
ročia konsekrácie by v týchto dňoch ne-
bolo možné.

Pozvanie na slávnosť taktiež prijal 
hlavný koordinátor organizácie nedáv-
nej návštevy Svätého Otca Františka na 
Slovensku v roku 2021, Vrbovčanom 
dobre známy a obľúbený PaedDr. 
ThLic. Ivan Ružička, kaplán vo Vrbovom 
v rokoch 2009 – 2011, aktuálne pôso-
biaci ako výkonný sekretár Konferencie 
biskupov Slovenska.

Prítomní veriaci znovu radi uvideli 
tvár v našej farnosti ešte počas totalit-
ného režimu kňazsky slúžiaceho a pas-
toračnú činnosť vyvíjajúceho ThLic. Au-
gustína Slaninku, CM, i tvár vdp. ThDr.  
Ing. Romana Gréka, rodáka z Vrbové-
ho, rektora Diecézneho misijného se-
minára Redemptoris Mater sídliaceho 
vo vojnou ťažko skúšanom ukrajin-
skom hlavnom meste Kyjev, ktorých 
osobné zúčastnenie sa na výročnej li-
turgii určite nebolo samozrejmosťou.

V rámci kompletizácie menného zo-
znamu na slávnosti zúčastnených za-
svätených osôb je potrebné spomenúť 
prítomnosť  predchádzajúceho admini-

vdp. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD., 
farár farnosti Vrbové v rokoch 1990                
–  2015, počas ktorého pôsobenia sa             
v rokoch 1992 – 1997 uskutočnila vý-
stavba nového Kostola sv. Gorazda. Ten 
vo svojom príhovore spomenul mená              
a zásluhy žijúcich i vtedajších, dnes už 
zosnulých spolupracovníkov z realizácie 
najväčšieho a ekonomicky najnáročnej-
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strátora vrbovskej farnosti vdp. JCLic. 
Daniela Lukačoviča, účasť dona Jozefa 
Baga, nového výpomocného duchov-
ného z Kláštora Pia XI. - komunity 
sestier premonštrátok. Ďalej svoje ro-
disko návštevou poctili kňazi mladšej 
generácie, vrbovskí rodáci vdp. Mgr. 
Marek Križan, vdp. Dr. Peter Juhás                
a vdp. Mgr. Ing. Ľudovít Kubán.

Po krátkom poomšovom agapé pred 
kostolom s možnosťou stretnutí a pria-
teľských  rozhovorov veriacich s tými, 
ktorí v našom meste zanechali časť 
svojich životov zakončili pozvaní hostia 
toto výročné podujatie pri slávnostne 
prestretom stole v Kúrií Mórica Beňov-
ského.

Pri príležitosti strieborného jubilea 
Kostola sv. Gorazda vo Vrbovom (1997 
– 2022) vydalo mesto Vrbové pre Rím-
skokatolícku cirkev – farnosť Vrbové              
v náklade 500 kusov publikáciu „Pod 
ochranou našich patrónov – mocnej zá-
štity Slovenska“ z autorskej dielne 
PhDr. Ľubomíra Bosáka a PaedDr. Pat-
rika Kýšku.

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: Pavel PLENCNER
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ÚTVAR / FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFÓN MOBIL E-MAIL

PRIMÁTOR MESTA JUDr. Štefan KUBÍK 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

Zástupca primátora Mgr. Matúš OPATOVSKÝ 735 06 23 0905 372 280 opatovsky@vrbove.sk

Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

Sekretariát mestského úradu Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk

Sociálna pracovníčka Mgr. Tatiana Novotová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk

Personálna a mzdová referentka Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk

Referent verejného poriadku Ing. Stanislav Hužovič 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

Správkyňa daní, poplatkov, hnuteľného 
majetku mesta a registratúry Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk

Pokladnica Dália Amchová 735 06 24 pokladna@vrbove.sk

Referentka bytovej politiky, pokladnica č. 2 Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027 bytove@vrbove.sk

Správkyňa poplatkov mesta Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk

Finančná účtovníčka Katarína Dúcka 735 06 28 uctaren@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka Zuzana Gažová 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk

Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk

Referentka Viera Tvarošková 735 06 18 faktury@vrbove.sk

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

Vedúci, šéfredaktor HV PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374 podskalka1@post.sk

Referentka propagácie Oxana Karasová 735 06 33 propagacia@vrbove.sk

Referentka propagácie Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ) Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk

Kultúrny dom, Kúria M. Beňovského Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456

Spoločný školský úrad Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 43 0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Vedúca útvaru výstavby, územného plánova-
nia, dopravy a životného prostredia Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk

Referentka útvaru výstavby, územného 
plánovania a dopravy Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referent životného  prostredia Mgr. Branislav Boor 735 06 42 vystavba4@vrbove.sk

Referentka útvaru výstavby a životného 
prostredia Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka stavebného úradu a životného 
prostredia Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 0917 098 137 vystavba2@vrbove.sk

Referentka spoločného stavebného úradu Ing. Magdaléna Bolješiková 735 06 37 vystavba5@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad Ing. arch. Zuzana Tyrolová 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

Spoločný stavebný úrad Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA
Referent poverený zastupovaním vedúceho Ladislav Fidler 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

Referent odpadového hospodárstva,
vedúci zberného dvora Daniel Mikunda 0908 108 238

odpadovehospodarstvo
@vrbove.sk

Majster Ján Vydarený 0905 969 972

Správkyňa mestského cintorína Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk
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OCENENIE PRE VRBOVSKÉ GYMNAZISTKY
Dňa 21. novembra sa v krásnych 

priestoroch Zrkadlovej sály Divadla J. 
Palárika v Trnave konalo oceňovanie 
najúspešnejších žiakov v Trnavskom 
samosprávnom kraji. 

Išlo o skupinu žiakov, ktorí v pred-
chádzajúcom školskom roku získali vo 
vedomostných a športových súťažiach 
významné umiestnenia celoslovenské-

Marčeková za 1. miesto v Olympiáde     
z ruského jazyka a prvé miesta v medzi-
národných vedomostných súťažiach            
v ruskom jazyku. 

Obom dievčatám k tomuto úspe-
chu srdečne blahoželáme a ďakujeme za
skvelú reprezentáciu našej školy! 

Gymnázium J. B. Magina

ho a medzinárodného významu. 
Sme nesmierne radi, že nášmu malé-

mu gymnáziu sa opäť podarili veľké 
veci. Z veľkého množstva navrhova-
ných kandidátov si z rúk župana a jeho 
vicežupanov prevzali župné štipendiá 
TTSK dve naše žiačky.  

Lenka Petrovičová za 1. miesto v ce-
loslovenskej súťaži SOČ a Petronela        

Naša pravidelná čitateľka nás upozornila, že na cintoríne v Bašovciach sa nachádza náhrobok, ktorý pripomína 
bombardovanie vo Vrbovom pred Vianocami v roku 1944 a poslala nám jeho fotografi e. O spomenutých tragických 
udalostiach vo Vrbovom sme podrobnejšie písali v Hlase Vrbového č. 24-25/2019, s. 9 - 10. Pomník je venovaný pa-
miatke 18-ročnej služobnej vo Vrbovom Márie Urbanovej a jej sestry Cecílie Mitošinkovej, roľníčky z Bašoviec, 
spolu s trojročnou dcérkou Máriou. Všetky tri zahynuli v dome Ľudovíta Čimu vo Vrbovom bezprostredne po výbu-
chu bomby.

Foto: Ing. M. URBANOVÁ
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ŽIACI BILINGVÁLNYCH GYMNÁZIÍ
OPÄŤ PREDVIEDLI SVOJ DRAMATICKÝ TALENT VO VRBOVOM

Keď sme pred 4 rokmi začali organi-
zovať tento festival ani nám nenapadlo, 
že jedného dňa budeme hovoriť o ňom, 
ako o festivale s celoslovenskou účas-
ťou. Opäť sme raz potvrdili, že malá 
škola vie robiť veľké veci.

Som nesmierne rada, že naše pozva-
nie prijali okrem stálych účastníkov, 
akými sú Gymnázium Ivana Kupca, Hlo-
hovec, žiaci Gymnázia z Rajca a žiaci 
Gymnázia Andreja Kmeťa, Banská Štiavni-
ca, aj nové tímy, a to z Gymnázia L. Dúbra-
vu z Dunajskej Stredy a zo Súkromného 
bilingválneho gymnázia v Ružomberku.

V tomto ročníku mali žiaci anglickej sek-
cie za úlohu stvárniť niektoré z diel au-
torov „Stratenej generácie“ a žiaci rus-
kej sekcie diela A. N. Ostrovského. 

Keďže dramatické výkony jednotli-
vých tímov boli veľmi vyrovnané, v tom-
to ročníku členovia odbornej komisie            
v zložení: Dott. Mgr. Ema Maggiová                
- primátorka mesta Vrbové, Ing. Jarmila 
Sňahničanová - zástupkyňa jazykovej 
školy v Trenčíne a zástupkyňa katedry 
rusistiky UCM Trnava Mgr. Zhana Zaku-
lina, vyhlásili 4 najlepšie tímy.

Porota sa rozhodla udeliť ocene-
nia v tomto poradí:

1. miesta: Gymnázium L. Dúbravu, D. 
Streda s predstavením Mrs. Dal-
loway od Virginie Wolf a Gymnázium 
J. B. Magina Vrbové, F. S. Fitzerald/ 
The Off shore pirate

Dom kultúry vo Vrbovom  opäť otvoril svoje priestory žiakom bilingvál-
nych gymnázií pre 4. ročník Dramatického festivalu pod názvom „Zahraj-
me to tvorivo“. Opäť po roku sme vďaka podpore Trnavského samospráv-
neho kraja a mestu Vrbové mohli zorganizovať aktivitu, ktorá sa teší 
veľkému záujmu nielen medzi bilingválnymi gymnáziami.

2. miesto: Gymnázium A. Kmeťa, Ban-
ská Štiavnica / The Great Gatsby od 
F. S. Fitzeralda 

3. miesto: Gymnázium I. Kupca, Hlo-
hovec / Hillslike White Elephants od 
E. Hemingwaya   
V tomto ročníku sa nesúťažne zapoji-

li aj žiaci Gymnázia P. de Coubertina so 
skvelým predstavením Snehulienka. 
Následne po ukončení festivalu žiakom 
divadelných tímov bola zabezpečená 
historická obhliadka mesta Vrbové                
s miestnym odborníkom na históriu 
mesta PhDr. Ľ. Bosákom.

Úloha učiteľa pri príprave žiakov na 
tento festival vôbec nie je ľahká. Preto 
im patrí náš veľký obdiv a poďakovanie 
za ich skvelú prácu!!! Vďaka patrí tiež 
každému, ktorý sa hoci aj malým 
kúskom podieľal na organizovaní tejto 
skvelej akcie.

Mgr. Henrieta GROMANOVÁ,
riaditeľka Gymnázia J. B. Magina,

Vrbové
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Mesto Vrbové Vás srdečne 
pozýva

na Vianočný koncert,

ktorý sa koná
16. decembra o 17.30 hod.

v Dome kultúry vo Vrbovom.

Účinkujú:
Miešaný spevácky zbor mesta Vrbové, žiaci I. a II. ZŠ.

Príďte, budeme spievať, koledovať!
Vstupné je dobrovoľné.

MsSČK Vrbové s podporou mesta Vrbové
Vás pozývajú na

VIANOČNÝ GULÁŠ
16. decembra po 15.00 hod.

nádvorie kúrie M. Beňovského

Základná škola Vrbové, Školská ul.
a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.

Vás pozývajú na

MALÉ VIANOČNÉ TRHY
BURZU HRAČIEK A KNÍH
od 14.00 do 17.00 hod.

a
VIANOČNÚ AKADÉMIU
o 15.30 hod. v stredu

14. dedembra
V PRIESTOROCH ZŠ
NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame:
• domáce vianočné pečivo
• vianočné dekorácie
• vianočné väzby 
• občerstvenie
• vianočnú kapustnicu

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo vianočnej atmo-
sfére!

Mesto Vrbové Vás 
pozýva na

ROZLÚČKU
SO STARÝM ROKOM
A NA VÍTANIE ROKU 

2023
Zároveň si pripomenieme
30. výročie samostatnosti 

nášho štátu.
 

nádvorie
Kúrie Mórica Beňovského
sobota 31. decembra od 

22.00 hod. - nedeľa 1. januára 
do 0.30 hod.

 V rámci programu:
Koncert skupiny Hudba z Marsu
Slávnostný ohňostroj


