Hlas Vrbového

Ročník XXIX.

17. JANUÁR 2019

Cena 0,10 €
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Vážení občania, milé Vrbovčanky, milí Vrbovčania,
pri bránach nového roka 2019
dovoľte, aby som Vám všetkým popriala veľa zdravia a lásky v rodinách, školských úspechov pre najmladšiu generáciu, veľa tvorivých
síl a pracovných úspechov pre
strednú generáciu a dni naplnené
pohodou, pokojom a spokojnosťou
pre najstaršiu generáciu nášho Vrbového, aby som poďakovala Vám
všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom
o to, aby bol život v našom meste
krajší a lepší. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo sme
začali a nebolo toho málo, aby bol
rok 2019 predzvesťou čoraz väčších túžob a stále bohatších plodov, ktoré sa naďalej zameriavajú
na ambície neustáleho zlepšovania nášho mesta.

Po novoročnej eufórii vstupujeme do pracovných dní roka 2019
s odhodlaním spoločnými silami
urobiť maximum pre náš rozkvet.
Budeme sa usilovať premeniť plány a zámery ďalšieho zveľaďovania
mesta na realitu.
Prajem pre nás všetkých vzájomný pokoj a harmóniu, zlepšenie
medziľudských vzťahov, nech Vám
prinášajú šťastie Vaše deti a nech
sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Rozdávajme
okolo seba dobrú náladu, usilujme
sa prekonať zlo dobrom a ceňme si
to, čo má naozaj skutočnú ľudskú
hodnotu.
To Vám praje s úctou a láskou
Vaša primátorka
Ema MAGGIOVÁ

číslo 1
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ZA JOZEFOM ADAMCOM

†

Jozef Adamec bol popredný slovenský futbalista a prvoligový
tréner. Hral za Iskru Vrbové
(1954 – 1958), Spartak Trnava (1958 – 1961, 1963 – 1964,
1966 – 1976), Duklu Praha
(1961 – 1963), ŠK Slovan Bratislava (1964 – 1965) a Slovan Viedeň (1977 – 1980).

Tento významný vrbovský
rodák zomrel na Štedrý deň,
24. decembra 2018, v Trnave, kde ho aj 4. januára t. r.
pochovali, a to i za účasti príbuzných, rodákov a zástupcov mesta Vrbové a Mestského futbalového klubu
Vrbové. Pohrebné obrady
vykonal trnavský arcibiskup
Mons. Ján Orosch.

Betlehemské svetlo
vo Vrbovom
Tesne pred Vianocami, v nedeľu 23. decembra, dorazilo Betlehemské svetlo aj
do nášho mesta. Ako tradične sa o to
zaslúžili činovníci mikroregiónu Nad
Holeškou, skauti, spevokol a bežci. Primátorke mesta Dott. Mgr. Eme Maggiovej svetlo odovzdal spolu s vinšom
k nastávajúcim sviatkom Mgr. Boris Jobus. Vo Vrbovom bolo svetlo doručené
aj do kláštora sestier premonštrátok
(11.00 h), Domova Klások (11.40), Kostola sv. Gorazda (12.00), Domova Klas
(12.20) a evanjelického kostola (13.10).
Z týchto miest si ho Vrbovčania preniesli aj do svojich domovov.
-rb-

Najväčšie úspechy: vicemajster sveta (1962), majster športu (1962), dvojnásobný účastník majstrovstiev
sveta (1962 – Čile, 1970
– Mexiko), sedemnásobný
majster
Česko-Slovenska
(dva razy za Duklu: 1962,
1963 a päť razy za Trnavu:
1968, 1969, 1971, 1972
a 1973), štvornásobný Kráľ
ligových strelcov (1967,
1968, 1970, 1971), štvornásobný víťaz Česko-slovenského pohára (1961, 1967,
1971 a 1975), dvojnásobný
víťaz Slovenského pohára
(1971, 1975). V česko-slovenskej 1.
lige dal v 383 zápasoch 170 gólov,
je to tretí najlepší výkon v jej histórii. Česko-Slovensko reprezentoval
44 razy, dal 17 gólov. Preslávil sa
svojou povestnou ľavačkou, ale

predovšetkým nezabudnuteľným
hattrickom v zápase s Brazíliou
23. júna 1968 v Bratislave pred
60 tisíc divákmi, ktorý česko-slovenskí futbalisti vyhrali 3:2. Ako
prvý futbalista na svete dal reprezentácii Brazílie v jednom zápase tri góly.
Trénerská kariéra: Spartak Trnava, Tatran Prešov, Slovan Bratislava, slovenská reprezentácia,
Artmedia Bratislava. O svojej
športovej kariére publikoval
v r. 1991 spolu s Igorom Mrázom
knihu s názvom Ako som strieľal
góly...
V ankete Futbalista storočia na
Slovensku získal druhé miesto.
Jeho starší brat Emil Adamec,
ktorý žije vo Vrbovom, bol tiež prvoligovým futbalistom.
Na úmrtie Jozefa Adamca reagoval aj jeho vrstovník, kráľ svetového futbalu Brazílčan Pelé
(* 1940): „Aj my v Brazílii vieme,
kto je Jozef Adamec. Takých strelcov, ktorí dali nášmu selecau tri
góly, bolo len veľmi málo... Som si
istý, že tam hore vo futbalovom
nebi bude jeho hviezda žiariť navždy.“
ĽB, PK

Jozef Adamec sa stal žijúcou legendou a symbolom futbalového umenia
spojeného s vlastenectvom a láskou k svojmu rodisku. Jeho výsledkom boli
nezabudnuteľné góly, skvelé výkony na ihrisku a po skončení hráčskej aj dlhoročná trénerská kariéra, ktorej vrchol bol na reprezentačnej lavičke svojej
krajiny. Jozef Adamec miloval futbal a miloval život.
Ján KOVÁČIK,
prezident Slovenského futbalového zväzu (2019)
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MESTO INFORMUJE
Mesto Vrbové informuje občanov, že
mechanická časť hodinového stroja zo
šikmej veže bola po dlhých rokoch
služby odovzdaná na generálnu opravu.
Tento stav potrvá približne 2 mesiace, stojace hodinové ručičky na ciferníkoch teda nie je potrebné nahlasovať
ako poruchový stav.

Pripomienka vrbovského pedagóga
a hudobníka
V týchto dňoch si pripomíname dve okrúhle jubileá významnej
z
osobnosti Vrbového

Štefana Pyšného,

ktorý sa do dejín zapísal ako
pedagóg, hudobník, hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní
a všestranný kultúrny pracovník. 14.
januára uplynulo 50 rokov od chvíle, čo
dotĺklo jeho šľachetné srdce a 13. februára uplynie 130 rokov od jeho narodenia. Napriek veľkému časovému odstupu od jeho života stále sú
vo Vrbovom početní občania, ktorí si
na neho s úctou a vďakou spomínajú.
-rb-

†vo veku 52 rokov pracovníčka mesta Vrbové

23. decembra umrela v Bratislave-Novom Meste v dôsledku ťažkej choroby

Gabriela MADŽOVÁ,
rodená Kráľová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočnila na cintoríne
vo Vrbovom 31. decembra.
Česť jej pamiatke!
Spolupracovníci z MsÚ Vrbové
Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 12. januára uplynulo 8 rokov, čo nás náhle opustil náš
milovaný

Róbert JUST
z Vrbového.

S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami,
brat s rodinou, kamaráti a všetci, čo ťa mali radi.
P-No 4599/18

Cena
Daniela Rapanta 2018

HURÁ
NA DOVOLENKU

Historický odbor Matice slovenskej
udelil 10. decembra v Bratislave svoje
najvyššie ocenenie Cenu Daniela Rapanta za prínos k rozvoju historických
vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma aj
v zahraničí. Za rok 2018 ju získal PhDr.
Jozef Rydlo, člen Slovenského ústavu,
bývalý poslanec NR SR a dlhoročný tajomník Slovenského ústavu v Ríme,
ktorý patrí k významným predstaviteľom slovenského politického exilu po
roku 1968. Pri tejto príležitosti mesto
Vrbové laureáta poctilo svojou Pamätnou medailou, ktorú mu odovzdala
jeho primátorka Dott. Mgr. E. Maggiová
z vďaky za dlhoročnú spoluprácu.
-rb-, PK

Kedy? 12. – 20. júla (9 dní)
Kam? Taliansko – Lignano
Za čo? 293,15 eur
Zľava: Pri zaplatení 100 eur, alebo 150
eur do 3. februára, zľava 30 eur, teda
dovolenka (cestovné, ubytovanie, polpenzia, poplatok mestu) za 263,15 eur
(6 nocí, 7 dní pri mori)
Deti: do 6 rokov 126,50 eur
7-12 rokov 251,35 eur
Poistné sa platí zvlášť!
Ubytovanie: apartmánový dom
– GATTO D´ORO
Usporiadateľ: MO JDS vo Vrbovom
Marta Raﬀayová
Neváhajte, prihláste sa hneď.

Naši jubilanti
Eva DANAŠOVÁ
Vladimír ZEMAN
Pavol AMCHA
Rudolf STRAČÁR
Dagmar HOLÁNOVÁ
Vladimír VALO
Mária LACKOVÁ
Peter POLEŠENSKÝ
Silvia VYDARENÁ
Darina KĹČOVÁ
Miroslav REMIŠ
Mgr. Jana SITÁROVÁ
Jozef KOVÁČ
Ladislav ILENČÍK
Ing. Ján PRIŠTIC
Sr. Agáta Anastázia HAJDÚCHOVÁ
Margita MAJERNÍKOVÁ
Janka PETRAKOVIČOVÁ
Kvetoslava KOLLÁROVÁ
Mária KRIŠTOFCOVÁ
Ing. Jozef ŠIMOR
Sr. Irena Božena HAJDÚCHOVÁ
Milan OPAT
Emília FAKOVÁ
Michal GONDÁL
Helena SNOHOVÁ
Eliška MARCIUSOVÁ
Jaroslav ZELENAY
Helena PETERKOVÁ
Alžbeta ZÁVODNÁ
Františka GONDÁLOVÁ
Irena SABOVÁ
Emília VERMEŠOVÁ
Melánia ZIMOVÁ
Ľudmila FERANCOVÁ
Štefánia SVETLÍKOVÁ
František VATRT
Viktor KMENT
Anna ČERNÁ

Srdečne blahoželáme !
Ekumenická bohoslužba
V nedeľu 20. januára o 15.00 hod. sa
v evanjelickom kostole vo Vrbovom
uskutoční ekumenická bohoslužba.
Všetci sú srdečne pozvaní.
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TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Mesto Vrbové v minulom volebnom
období prešlo na zber odpadov v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch. Od 1. júna 2016 nastavovali systém zberu komunálneho, ale
hlavne separovaného odpadu. Za uplynulé obdobie k 1. januáru 2019 sme
posilnili počty kontajnerov na separovaný odpad o 151 kontajnerov (hlavne
o kontajnery na plasty, papier, kovy,
sklo a tetrapaky) a následne sme
znížili počet kontajnerov o 20 ks na komunálny odpad. Išlo o kontajnery hlavne na sídliskách, kde po zavedení separovania sa tieto kontajnery nenapĺňali,
alebo napĺňali sa len čiastočne. Z uvedeného dôvodu boli tieto kontajnery
stiahnuté a bola znížená cena za vývoz.
Na prelome rokov sme zabezpečili
zmluvné dohody, ktoré boli potrebné
na skvalitnenie služieb zabezpečujúcich vývoz separovaného odpadu
v meste. Zmluvné dohody boli podpísané s Organizáciou zabezpečujúcou vývoz (ďalej len „OZV“), v našom prípade
firmou Envi Pak, ktorá financuje prostredníctvom výrobcov zber separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovy) a firmou Marius
Pedersen, ktorá zabezpečuje samotný
vývoz komunálneho a aj separovaného
odpadu. Okrem uvedeného máme
v meste zavedený zber starého šatstva
a v roku 2016 sme zaviedli aj zber použitého jedlého oleja.
V roku 2019 termíny zberu separovaného odpadu boli oznámené občanom
prostredníctvom Slovenskej pošty, letáky boli distribuované do každej domácnosti. Termíny zberu separovaného odpadu za prvý polrok 2019 sú
uvedené ďalej v článku. V prípade
zmien termínov zberu separovaných
odpadov nám bude firma Marius Pedersen predkladať správy v dostatočnom predstihu, o čom budeme občanov vždy dopredu informovať v Hlase
Vrbového, na webových stránkach
mesta, prostredníctvom mestského
rozhlasu alebo distribúciou prostredníctvom Slovenskej pošty. Tak ako doteraz, aj naďalej je potrebné, aby sa
občania postupne oboznamovali s novými pravidlami, ktoré priniesol nový
zákon o odpadoch od 1. júla 2016, ktorý bol v minulom roku novelizovaný. Aj
v ďalšom období budeme vykonávať
osvetu prostredníctvom Hlasu Vrbového, ale aj letákovým spôsobom. Chceme znova poprosiť všetkých obyvateľov
Vrbového o pristúpenie k tejto problematike serióznym spôsobom, a to hlavne z dôvodu, že zber separovaných odpadov bude financovaný prostredníctvom Organizácie zabezpečujúcej
vývoz, to znamená, že táto organizácia
bude platiť mestu vývoz a zber separovaných odpadov. Podmienkou tohto financovania je čo najčistejšie vysepa-

rovaný jednotlivý odpad. Keď bude tento odpad pomiešaný, napr. medzi
sklom bude papier alebo medzi plastami sklo atď., bude tento odpad považovaný za komunálny odpad (čiže pôjde
na skládku) a budeme zaň musieť zaplatiť z mestskej kasy.
Náklady na zber komunálnych aj separovaných odpadov sa vo všeobecnosti stále zvyšujú, tento rok nám bola
zvýšená cena za uloženie komunálneho odpadu o 5 € za 1 tonu. Čo sa týka
poplatkov obyvateľov mesta Vrbové za
komunálny odpad, zatiaľ sa nám prijatými opatreniami podarilo cenu stabilizovať na doteraz schválenej úrovni
mestským zastupiteľstvom. Ak by sa
nám v budúcnosti spoločne nepodarilo
zabezpečiť čo najväčšie separovanie
alebo ak dôjde k ďalšiemu zvyšovaniu
ceny skládkovej spoločnosti za uloženie komunálneho odpadu, tak bude
musieť mesto pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam, t. j. zvyšovaniu cien
za vývoz komunálnych odpadov v meste Vrbové.
Zber triedeného – separovaného odpadu v roku 2019 bude realizovaný nasledovne:

Systém nakladania so separovaným odpadom v meste Vrbové
od 1. januára 2019
PAPIER
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre
bytové domy a rodinné domy, ako aj
formou školského zberu.
V prvom polroku 2019: 6 vývozov
Druh nádoby: modré plastové 1100
-litrové kontajnery.
Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry,
cenníky, zošity, knihy, listy, kancelársky
papier, papierové vrecká, lepenka, vlnitá lepenka, papierové škatule, kartón,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, adresáre, telefónne zoznamy, hygienicky vyhovujúci
papier.
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či
mastný papier, kopírovací papier, pergamenový, asfaltový, dechtový papier,
brúsny, mastný, lakovaný, napustený
papier a lepenka, hygienicky nevyhovujúci papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky z dierovačiek.
Termíny zberu papiera z rodinných
aj bytových domoch v prvom polroku 2019:
január
február

28. pondelok
25. pondelok

marec
apríl
máj
jún

25. pondelok
22. pondelok
20. pondelok
17. pondelok

Zberový papier sa bude zberať do
1100-litrových plastových kontajnerov
modrej farby (všetky kontajnery budú
prehľadne označené). Prosíme týmto
občanov, aby vytriedený papier odkladali do kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci určených zberových stojísk, ktorých je v meste 95 ks:
ULICA

POČET
KONT.

M. A. Beňovského – rezidencia

2

M. A. Beňovského – Gymnázium

2

Bernolákova

5

gen. M. R. Štefánika - Vetes

1

Hollého

3

Hoštáky

2

Hrabinská

2

Hviezdoslavova

2

Komenského II. ZŠ

2

Kopaničky

1

Námestie Jozefa Emanuela

2

Novoutvorená

2

Oslobodenia

2

Poľná

1

Pribinova

2

Priehradná

1

Sadová – Chirosan

5

Sadová – Dom služieb

1

Sídlisko 6. apríla

14

Sídlisko 9. mája

9

Sídlisko SNP

6

Slovanská

2

Slnečná

1

Sietna

2

Súkenícka

4

Šteruská cesta

1

Školská I. ZŠ

3

Šípkovec

1

J. Zigmundíka

2

P. Jantauscha

2

Vinohradnícka

4

Záhradná

1

fy. Gastro Bene, s. r. o.

2

fy. Filson, s. r. o.

1

fy. Git, s. r. o.

1

fy. Favab s. r. o.

1
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Organizácia
vývozu
separátu
PLASTY bude zabezpečovaná dvojakým spôsobom, vývoz plastov
zo zberových stojísk na sídliskách
a vývoz plastov z rodinných domov:

PLASTY – vývoz zo stojísk na
sídliskách
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre bytové domy.
V prvom polroku 2019: 8 vývozov
Druh nádoby: žlté plastové 1100-litrové kontajnery pre bytové domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od
nápojov v stlačenom stave, kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky
fliaš, tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov
a iné plastové nádobky z kozmetiky
a potravín ...
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené
plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Termíny zberu plastov z bytových
domov v prvom polroku 2019:
január
január
február
marec
apríl
máj
jún
jún

9. streda
14. pondelok
11. pondelok
11. pondelok
8. pondelok
6. pondelok
3. pondelok
17. pondelok

Plasty prosíme ukladať vždy v stlačenom stave do 1100-litrových plastových kontajnerov žltej farby, (všetky
kontajnery budú prehľadne označené)
z dôvodu zvýšenia objemovej kapacity
kontajnerov. Prosíme týmto občanov,
aby vytriedené plasty odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci určených zberových stojísk, ktorých je v meste 81 ks:

ULICA

POČET
KONT.

M. A. Beňovského – rezidencia

2

M. A. Beňovského – Gymnázium

2

Bernolákova

2

P. Jantauscha

1

gen. M. R. Štefánika - Vetes

1

Hollého

3

Hrabinská

2

J. Zigmundíka

1

Hviezdoslavova

2

Komenského II. ZŠ

2

Námestie Jozefa Emanuela

3

Súkennícka

4

ULICA

POČET
KONT.

Pribinova

2

Šteruská cesta

2

Školská I. ZŠ

6

Sadová – Chirosan

4

Sadová – Dom služieb

2

Sídlisko 6. apríla

15

Sídlisko SNP

6

Sídlisko 9. mája

10

Športová

1

fy. Gastro Bene, s. r. o.

2

fy. Filson, s. r. o.

2

fy. Tyros, s. r. o.

3

fy. Favab, s. r. o.

1

PLASTY – vývoz z rodinných
domov
Interval vývozu: 1x za 8 týždňov pre
rodinné domy.
V prvom polroku 2019: 3 vývozy
Druh nádoby: 120-litrové vrecia pre
rodinné domy.
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od
nápojov v stlačenom stave, kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky
fliaš, tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov
a iné plastové nádobky z kozmetiky
a potravín ...
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené
plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Termíny zberu plastov z rodinných
domov v prvom polroku 2019:
január
február
marec
apríl
máj
jún

28. pondelok
–
25. pondelok
–
20. pondelok
–

Plasty prosíme ukladať do zberných
120-litrových vriec vždy v stlačenom
stave z dôvodu zvýšenia objemovej kapacity vriec. Prosíme týmto občanov,
aby vytriedené plasty vždy predchádzajúci deň pred dňom vývozu podľa
harmonogramu vyložili pred svoje
domy. Nové prázdne vrecia budú dodané do domácnosti pri zbere (vymenených vriec bude toľko, koľko bude
odovzdaných naplnených vriec, t. j. keď
vyseparujete dve vrecia, tak vám budú
pri zbere do ďalšieho zberového obdobia poskytnuté dve vrecia atď.).

SKLO
Interval vývozu: 1x za 4 týždne pre
bytové domy aj rodinné domy, ako aj
formou školského zberu.
V prvom polroku 2019: 5 vývozov
Druh nádoby: zelené plastové 1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: sklené fľaše, okná, poháre
od zaváranín a iné sklené nádoby, všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo
zmiešané.
Nezbiera sa: znečistené sklenené fľaše
a nádoby – nečistoty nesmú obsahovať
(piesok, uhlie, kovy, cement, drevo,
kožu, gumu, papier a iné), kovové
a plastové uzávery fliaš, sklá vystužené
drôtom, žiarivky, porcelán ...
Termíny zberu skla z rodinných aj
z bytových domov v prvom polroku
2019:
január
február
marec
apríl
máj
jún

14. pondelok
–
11. pondelok
8. pondelok
6. pondelok
3. pondelok

Zberové sklo sa bude zberať do
1100-litrových plastových kontajnerov
zelenej farby (všetky kontajnery budú
prehľadne označené). Prosíme týmto
občanov, aby vytriedené sklo odkladali
do uvedených kontajnerov na týchto
zberových miestach v rámci určených
zberových stojísk, ktorých je v meste
65 ks:
ULICA

POČET
KONT.

M. A. Beňovského – rezidencia

1

M. A. Beňovského – Gymnázium

1

Bernolákova

4

Školská I. ZŠ

2

gen. M. R. Štefánika – Vetes

1

Hollého

2

Hoštáky

1

Hrabinská

1

Hviezdoslavova

2

Komenského II. ZŠ

1

Kopaničky

1

Námestie Jozefa Emanuela

2

Novoutvorená

2

Oslobodenia

2

P. Jantauscha

1

Poľná

1

Priehradná

1

Sadová – Chirosan

2

Sadová – Dom služieb

1

Sídlisko 6. apríla

9
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SKLO
ULICA

ULICA
POČET
KONT.

Sídlisko 9. mája

6

Sídlisko SNP

3

Športová

1

J. Zigmundíka

1

Šteruská cesta

1

Súkenícka

3

Slovanská

1

Vinohradnícka

3

Sietna

2

Slnečná

1

Šípkovec

1

Záhradná

1

Pribinova

1

fy. Wajda vine, s. r. o.

2

KOVY A KOVOVÉ OBALY
Interval vývozu: 6x za rok pre bytové
domy aj rodinné domy.
V prvom polroku 2019: 3 vývozy
Druh nádoby: červené plastové 1100
-litrové kontajnery.
Zbiera sa: kovové obaly z nápojov, vyčistené konzervy z kompótov a potravín, kovové výrobky a súčiastky, železo,
hliník a pod.
Nezbiera sa: znečistené kovy a kovové
obaly, tetrapakové obaly, veľké a ťažké
kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu, kovové obaly od nebezpečných
látok, farieb, sprejov a pod.
Termíny zberu kovov z rodinných aj
z bytových domov v prvom polroku
2019:
január
február
marec
apríl
máj
jún

24. štvrtok
–
7. štvrtok
–
30. štvrtok
–

Zberový kov a kovové obaly sa budú
zberať do 1100-litrových plastových
kontajnerov červenej farby (všetky
kontajnery budú prehľadne označené).
Prosíme týmto občanov, aby vytriedené kovy odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach
v rámci určených zberových stojísk,
ktorých je v meste 40 ks:
ULICA

POČET
KONT.

M. A. Beňovského – rezidencia

1

M. A. Beňovského – Gymnázium

1

Bernolákova

2

J. Zigmundíka

1

POČET
KONT.

Hollého

2

Hoštáky

1

Súkenícka

1

Slovanská

1

Novoutvorená

1

P. Jantausha

1

Sadová – Chirosan

2

Sídlisko 6. apríla

5

Sídlisko 9. mája

3

Sídlisko SNP

3

Školská I. ZŠ

1

Vinohradnícka

2

Komenského II. ZŠ

1

Hrabinská

1

Hviezdoslavova

1

Sietna

1

Námestie Jozefa Emanuela

1

Oslobodenia

1

Šteruská cesta

1

Slnečná

1

Šípkovec

1

Poľná

1

Priehradná

1

Pribinova

1

TETRAPAKY príp. ostatné
viacvrstvové kombinované
materiály
Interval vývozu: 7x za rok pre bytové
domy aj rodinné domy.
V prvom polroku 2019: 3 vývozy
Druh nádoby: oranžové plastové
1100-litrové kontajnery.
Zbiera sa: tetrapaky a ostatné viacvrstvové kombinované materiály, obaly
s džúsov, mlieka, smotany, vína a iné
obaly s označením C/PAP ...
Nezbiera sa: znečistené tetrapaky
a ostatné viacvrstvové kombinované
materiály rôznymi surovinami.
Termíny zberu tetrapakov z rodinných aj z bytových domov v prvom
polroku 2019:
január
február
marec
apríl
máj
jún

–
20. streda
–
17. streda
–
12. streda

Tetrapakové obaly sa budú zberať
do 1100-litrových plastových kontajnerov oranžovej farby (všetky kontajnery
budú prehľadne označené). Prosíme
týmto občanov, aby vytriedené tetra-

paky odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach
v rámci určených zberových stojísk,
ktorých je v meste 45 ks:
ULICA

POČET
KONT.

M. A. Beňovského – rezidencia

1

Bernolákova

3

J. Zigmundíka

2

Hollého

1

Hoštáky

1

Hrabinská

1

Školská I. ZŠ

2

Vinohradnícka

2

Súkenícka

2

Sietna

1

Slovanská

1

Námestie Jozefa Emanuela

1

Novoutvorená

1

Oslobodenia

1

P. Jantauscha

1

Šteruská cesta

1

Sadová – Chirosan

2

Sídlisko 6. apríla

6

Sídlisko 9. mája

5

Sídlisko SNP

3

Hviezdoslavova

1

Komenského II. ZŠ

1

Kopaničky

1

Poľná

1

Slnečná

1

Šípkovec

1

Pribinova

1

Dňa 15. augusta 2016 bol v našom
meste zavedený bezplatný zber použitého jedlého oleja, ktorý sa doteraz
zberal len na I. ZŠ vo Vrbovom. Prosíme
občanov oboznámiť sa s podmienkami
zberu, ktorý bude vykonávaný centrálne na zbernom dvore mesta Vrbové
pre všetkých občanov – teda z rodinných domov aj z bytoviek. Odberateľ
použitého jedlého oleja zabezpečil
mestu prázdne umelohmotné bandasky, ktoré bude možné si na zbernom dvore zapožičať a potom naplnené doniesť na výmenu za prázdnu
bandasku alebo občania donesú použitý olej vo vlastných nádobách a na
zbernom dvore bude odobratý - preliaty do našich prázdnych nádob.

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO
OLEJA A TUKOV
Interval vývozu: podľa potreby a naplnenia zberových kapacít.
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Druh nádoby: umelohmotné bandasky.
Zbiera sa: použitý jedlý olej po varení
a tuky.
Nezbiera sa: znečistený olej zvyškami
jedla, žiadny iný olej okrem jedlého.

jarmoku bude Zberný dvor zatvorený.
5.

NEPOTREBNÝ TEXTIL
Interval vývozu: podľa potreby.
Druh nádoby: biele kovové kontajnery.
Zbiera sa: všetky druhy šatstva a pod.
Nezbiera sa: znečistené šatstvo ...
Nepotrebný textil sa bude zberať
do kovových kontajnerov bielej farby,
(všetky kontajnery budú prehľadne
označené). Prosíme týmto občanov,
aby vytriedený nepotrebný textil odkladali do uvedených kontajnerov na týchto zberových miestach v rámci určených zberových stojísk, ktorých je
v meste 7 ks:
ULICA

2

Sídlisko 6. apríla

2

Sídlisko 9. mája

1

Sídlisko SNP

1

Hollého

1

Mesto Vrbové má zriadený zberný
dvor odpadu na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes):
1.

Otváracia doba na Zbernom
dvore v pracovné dni – pondelok, utorok, štvrtok a piatok:
• január až december (mimo júl – august) - v čase od 9.00 hod. do 14.30
hod.
• júl a august bežného roka - v čase
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
• obedná prestávka – od 11.00 hod.
do 11.30 hod.
2. Otváracia doba na Zbernom
dvore v pracovné dni – streda:
• marec až október bežného roka
- v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.
• november až február bežného
roka - v čase od 9.00 hod. do 15.00
hod.
• obedná prestávka – od 11.00 hod.
do 11.30 hod.
3. Otváracia doba na Zbernom
dvore v sobotu:
• marec až november bežného roka
- v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.
• december až február – prvá sobota
v danom období - v čase od 9.00 hod.
do 12.00 hod.
4.

Mesto Vrbové zaviedlo množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO) za nasledovných podmienok:
a.

b.

POČET
KONT.

gen. M. R. Štefánika

Nedeľa, sviatok, ako aj Veľkonočné sviatky (Biela sobota), koniec
roka (Silvester) a deň konania

Osoba dovážajúca odpad je povinná na požiadanie zamestnanca Zberného dvora preukázať sa
dokladom totožnosti, alebo potvrdením o trvalom, príp. prechodnom pobyte v meste Vrbové.

c.

DSO môžu doviezť na zberný
dvor fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, a to
z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
– nepodnikateľom;
DSO do hmotnosti 500 kg je
možné odovzdať na Zbernom
dvore bezplatne, evidencia sa
bude vykonávať na jednu domácnosť v bytových alebo nájomných domoch a na jedno súpisné číslo občana v rodinných
domoch s trvalým pobytom
v meste Vrbové;
ostatní občania a občania mesta
odovzdávajúci DSO nad hmotnosť 500 kg môžu tento odovzdať na zbernom dvore po zaplatení miestneho poplatku
v hotovosti priamo na zbernom
dvore poverenému pracovníkovi
v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia o miestnom poplatku za KO a DSO, určeného
na príslušný kalendárny rok. Na
prepočet hmotnosti dovezeného
DSO bude slúžiť prevodová tabuľka vydaná Ministerstvom životného prostredia SR.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Interval vývozu: množstvový zber
drobných stavebných odpadov – priebežne.
Zber je samostatne spoplatnený
v zmysle § 3 ods. 1.1, písm. b) VZN
č. 3/2018 vo výške 0,020 €/kg v znení
ustanovení VZN č. 5/2018 o odpadoch,
kde na prepočet hmotnosti dovezeného DSO bude slúžiť prevodová tabuľka
vydaná Ministerstvom životného prostredia SR.
Miesto zberu: Zberný dvor.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné
odpady, odpady s obsahom škodlivých
látok, odpady s obsahom zmesového
komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.

Zber komunálneho a separovaného
odpadu bude prebiehať podľa spracovaného harmonogramu od 1. januára
2019. V predchádzajúcich dňoch boli
distribuované do všetkých domácností
harmonogramy zberov komunálneho
aj separovaných odpadov. O prípadných zmenách jednotlivých zberov budeme informovať aspoň dva dni pred
zmenou vývozu aj mestským rozhlasom a taktiež aj naďalej budeme vykonávať osvetu prostredníctvo Hlasu Vrbového.
Ešte raz chcem poprosiť všetkých občanov, aby k separovaniu odpadu pristupovali serióznym spôsobom, lebo
podľa nového prijatého zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch mesto dostane zaplatené za každý kilogram vyseparovaného odpadu a opačne, podľa
toho istého zákona všetko, čo občania
nevyseparujú a zlikvidujú ako zmesový
komunálny odpad, to musí potom zaplatiť mesto zo svojho rozpočtu. Až
bude do budúcnosti narastať cena za
uloženie komunálneho odpadu, pravdepodobne sa nevyhneme nutnosti
zvyšovania poplatkov za komunálne
odpady, ale urobme spoločne všetko
pre to, aby sme nemuseli zvyšovať tento poplatok viac ako je nutné, hlavne
z dôvodov neseriózneho prístupu a ľahostajnosti občanov.
JUDr. Štefan KUBÍK
viceprimátor

V kúrii o odpadoch
18. decembra sa uskutočnilo v Kúrii
M. Beňovského vo Vrbovom pracovné
stretnutie pracovníkov obecných samospráv spojené s krátkou prezentáciou
na tému Ako zvýšiť úroveň triedeného
zberu v obci. Prezentáciu uskutočnila
organizácia ENVI - PAK, a. s. Účastníkov
na pôde mesta privítala primátorka
Dott. Mgr. Ema Maggiová.
-rb-

Novootvorená zubná ambulancia

EuroDent

Vás s radosťou privíta
v zdravotnom stredisku
vo Vrbovom
PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV
máme zmluvy so všetkými ZP:
Dôvera, VšZP, Union
Objednať sa môžete na tel. čísle:

0918 824 499

Adresa: J. Zigmundíka 293/1
Vrbové 922 03
E-mail: eurodentvrbove@gmail.com
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TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 1. POLROKU 2019 V MESTE VRBOVÉ
PRE RODINNÉ DOMY

TETRAPAKY

KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

Január

-

Február

20. streda

SKLO 1100 l
SKLO

Január

14. pondelok

Február

-

Marec

11. pondelok

Apríl

17. streda

Apríl

8. pondelok

Máj

-

Máj

6. pondelok

Jún

12. streda

Jún

3. pondelok

Marec

-

KOVY 1100 l

PAPIER 1100 l

KOVY

PAPIER

Január

24. štvrtok

Január

28. pondelok

Február

25. pondelok

Marec

25. pondelok

-

Apríl

22. pondelok

Máj

30. štvrtok

Máj

20. pondelok

Jún

-

Jún

17. pondelok

Február

-

Marec

7. štvrtok

Apríl

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia
Január
Február
Marec

28. pondelok
25. pondelok

Apríl

-

Máj

20. pondelok

Jún

-

Upozornenie pre prevádzkovateľov MZZO
Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
sú prevádzkovateľmi malého zdroja
znečistenia ovzdušia, že sú na základe
platného VZN mesta Vrbové č. 8/2017
povinné do 15. februára 2019 oznámiť
na Mestský úrad - Útvar výstavby,
územného rozvoja a životného prostredia údaje o veľkosti zdroja a o množstve
spotrebovaného paliva v uplynulom
roku 2018.
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje podľa VZN na:
1. malé zdroje v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu,
pokiaľ sa tieto zdroje neužívajú
na podnikanie;
2. v objektoch, ktoré prevádzkuje
mesto Vrbové;
3. v predškolských, školských, sociálnych zariadeniach.

Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na
MsÚ - Útvar výstavby, ÚR, dopravy a životného prostredia alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky mesta Vrbové: www.vrbove.sk - OBČAN - Útvar
výstavby, územného rozvoja, dopravy a
životného prostredia - Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečistenia.
Na mobilných zariadeniach je možné dokument stiahnuť naskenovaním priloženého
QR kódu:

Nová kniha
od Vrbovčanky
Minulý rok vyšla vo vydavateľstve
Fortuna Libri kniha Vrbovčanky Anny
Kopáčovej: Zdravie z byliniek s podtitulom Overené recepty obľúbenej bylinkárky. Kniha má rozsah 248 s. Autorka
sa bylinkárstvu venuje už štyri desaťročia. Ako čítame v anotácii propagujúcej
publikáciu:
„V tejto knižke zhrnula svoje bohaté liečiteľské poznatky a ponúka vlastné bylinkové recepty a overené liečebné metódy.
Inšpirovala sa skúsenosťami predchádzajúcich generácií
bylinkárov, ktoré
doplnila štúdiom
u svojich súčasníkov a v rozličných
vzdelávacích inštitúciách.“
-rb-
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TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 1. POLROKU 2019 V MESTE VRBOVÉ
PRE BYTY
KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

TETRAPAKY

Január

SKLO

Január

-

Február

SKLO 1100 l

20. streda

14. pondelok

Február

-

Marec

11. pondelok

Apríl

17. streda

Apríl

8. pondelok

Máj

-

Máj

6. pondelok

Jún

12. streda

Jún

3. pondelok

Marec

-

KOVY 1100 l

PAPIER 1100 l

KOVY

PAPIER

Január

24. štvrtok

Január

28. pondelok

Február

25. pondelok

Marec

25. pondelok

-

Apríl

22. pondelok

Máj

30. štvrtok

Máj

20. pondelok

Jún

-

Jún

17. pondelok

Február

-

Marec

7. štvrtok

Apríl

PLASTY

Január

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l
9. streda, 14. pondelok

Február

11. pondelok

Marec

11. pondelok

Apríl

8. pondelok

Máj

6. pondelok

Jún

3. pondelok, 17. pondelok

PREZENTÁCIA
JUBILEJNEJ KNIHY
V stredu
23. januára o 11.00 hod.
sa v Beňovského kúrii
vo Vrbovom uskutoční

prezentácia
Jubilejnej knihy
mesta Vrbové,
a to za účasti jej autorov
a osobností mesta.

INÍ O NAŠEJ KNIHE
... práve som si preštudoval Vašu Jubilejnú knihu mesta Vrbové.
Úprimne Vám blahoželám k jej vydaniu! Myšlienka spraviť takúto knihu
bola veľmi dobrá a jej realizáciu ste
zvládli na výbornú. Je to nádherné dielo, ktoré, verím, Vrbovčanky a Vrbovčania ocenia.
So záujmom som si ju prešiel stranu
za stranou a, pochopiteľne, ešte sa
k nej viac ráz vrátim, pretože odborné
príspevky si treba prečítať s náležitou
pozornosťou.
Tlač je perfektná, väzba i prebal profesionálne a Barbara Neumannová je
skúsená grafička.
Jozef M. RYDLO,
politik a historik

1/2019
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OSLAVA ZIMNÝCH SVIATKOV V ZŠ KOMENSKÉHO
Vystúpenie v domove
Imatrikulácia
dôchodcov Klások
3. decembra sa v našej škole konala ní vystúpenie pána Hubinského a jeho
Že sa blíži predvianočný čas, pripomenuli žiaci z I. stupňa pod vedením
učiteľky Lenky Motúzovej svojím vystúpením v domove Klások, kde potešili
našich starších spoluobčanov.

Deň sv. Mikuláša
pre deti zorganizovala katechétka
Mária Aftanasová.
Dňa 6. decembra zavítal do našej
školy sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertíkom. Jeho príchod
do tried oznamoval hlas zvončeka. Žiaci sa predstavili pekným programom
a za svoju snahu boli obdarené sladkou odmenou. Deň sv. Mikuláša, symbol dobra, radosti a pohody, vniesol
do tried vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vrcholí vianočnými sviatkami.

imatrikulácia, na ktorej riaditeľka školy
Viera Rapantová slávnostne pasovala
29 prváčikov, ktorí získali hrdý titul
žiak/žiačka našej školy. Predvianočnú
atmosféru umocnili kultúrnym programom naši najmenší a žiaci štvrtého
ročníka pod vedením učiteliek Michalkovej, Slovákovej, Motúzovej a Malkovej. Veľkým aplauzom ocenili prítom-

syna Timka, ktorí rozozvučali struny
svojich huslí na ľudovú nôtu pod názvom Podpolianske rozkazovačky.
Naši prváci odchádzali domov plní
nových dojmov a s pekným darčekom,
ktorý im venovala Rada rodičov, firma
ARGUS a pán Puvák, sponzori našej
školy, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Vianočné trhy
sme odštartovali 14. decembra
programom v meste vystúpením žiakov našej školy s piesňami a básňami.
Deti hlavne z prvého stupňa pripravovala učiteľka Lenka Motúzová a Mária
Borovská pripravovala staršie žiačky.

Tradičné
vianočné trhy
na našej škole boli 17. decembra
a všetky triedy i školský klub detí zabezpečili veľké množstvo cukroviniek, vianočných ozdôb a iných drobností
na predaj. Výťažok z predaja poslúži na
nákup pomôcok pre našich žiakov. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí
svojimi výrobkami pomohli obohatiť
ponuku na trhoch a firme Semikron za
sponzorstvo.

Súťaž tried
o najkrajšiu vianočnú
výzdobu
vyhlásili členovia žiackeho parlamentu už v novembri a hneď pútala pozornosť žiakov druhého stupňa, ktorí
chceli zabodovať v tom, kto bude mať
najkrajšiu a najoriginálnejšiu výzdobu
s vianočnou tematikou. Vyhodnotenie
sa uskutočnilo v pondelok 17. decembra. Riaditeľskú tortu za najkrajšiu triedu nakoniec vyhrali žiaci 8. A triedy.
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Koledovanie v škole
i v meste
zorganizovala so žiackym parlamentom učiteľka Ľubica Briediková. Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa členky žiackeho parlamentu vybrali do ulíc, aby
vianočnými piesňami a koledami potešili obyvateľov Vrbového. Zavítali aj do
materských škôl, navštívili starých ľudí
v domove dôchodcov, koledy zaspievali na mestskom úrade i v zdravotnom
stredisku. Okrem dobrej nálady i navodenia sviatočnej atmosféry rozdávali
drobné sladkosti a vianočné pečivo. Na
druhý deň koledami rozprúdili vianočnú atmosféru aj v triedach našej školy.

SÚŤAŽILI V MATEMATIKE
V dňoch 12. – 13. decembra 2018 sa
v Základnej škole na Komenského ulici
uskutočnilo školské kolo matematickej
súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa jej 13
žiakov I. stupňa a 36 žiakov II. stupňa.
S náročnými úlohami sa všetci statočne popasovali a ukázali svoje vedomosti, no úspešnými riešiteľmi sa stali
len tí najlepší, ktorí postupujú do
okresného kola.
3. ročník:

Júlia Puváková z III. B,

4. ročník:

Timotej Hubinský
a Tomáš Michalec zo IV. B,
Ela Talajková zo IV. A,
5. ročník: Alexander Lauko,
Patrik Ilenčík
a Klára Koyšová z V. A,
Daniela Siblíková
a Matúš Škrabák z V. B,
6. ročník: Vivien Madunická,
Martin Halama zo VI. A,
Aneta Ošková zo VI. B,
7. ročník: Samuel Bagar,

Jakub Zeleňák,
Samuel Šimurka zo VII. A,
8. ročník: Nina Augustínová z VIII. A.
Žiakov pripravovali učiteľky Hošnová,
Motúzová, Kuricová, Schedlingová
a Duračková.
Dvojstranu pripravila
Mária BOROVSKÁ,
ZŠ Komenského, Vrbové
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SPOJENÁ ŠKOLA, NÁM. SV. CYRILA A METODA 9, VRBOVÉ
VI. školský ples
Pred šiestimi rokmi sa uskutočnil
I. školský ples – organizátormi boli žiaci
deviateho ročníka. Neverili sme, že
z tohto podujatia bude tradícia, ale stalo sa. Dňa 30. novembra sa konal už
šiesty ročník. Udržuje si kvalitu a teší sa
obľúbenosti u žiakov.
Plesu nechýbalo slávnostné oblečenie, gong, ktorý oznámil začiatok plesu,
úvodný valčík, zábavné hry, zábavné
fotenie, bohatá tombola a voľba kráľovnej a kráľa plesu.
Fotografie, ktoré si môžete pozrieť
na našom webovom sídle www.spojenaskola.edupage.org, svedčia o dobrej
zábave. Zároveň chcem poďakovať kolegom a rodičom, ktorí pomohli s organizáciou a materiálnym zabezpečením
plesu.

Novoročné
poďakovanie
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí nám preukázali
priazeň (rodičom, sponzorom, vedeniu mesta Vrbové a jeho zamestnancom)
v uplynulom roku a popriať
im úspešný rok 2019 v pracovnom aj osobnom živote, aby sme sa mohli z ich
náklonnosti tešiť i naďalej.

Darina BABNIČOVÁ,
riaditeľka školy

Darina BABNIČOVÁ,
riaditeľka školy

O mikulášsky pohár primátorky mesta Vrbové
8. decembra sa v telocvični II. ZŠ
vo Vrbovom uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja žiakov a prípraviek o Mikulášsky pohár primátorky mesta Vrbové. Turnaja sa zúčastnilo okolo 140
detí z Vrbového a blízkeho okolia.
V kategórii žiakov U15 sa z prvenstva
tešili futbalisti z FK Bradlan Brezová
pod Bradlom, druhé miesto obsadil
futbalový oddiel TJ Slovan Rovnosť
Krajné a tretie miesto obsadili hráči
spoločného mužstva MFK Vrbové
a OŠK Prašník.
V kategórii prípraviek nám veľkú radosť urobili futbalové nádeje z MFK Vrbové, ktoré počas turnaja nenašli premožiteľa a stali sa jeho víťazmi,
z druhého miesta sa tešila futbalová
prípravka TJ Družstevník Chtelnica,

bronzovú priečku obsadili mladí futbalisti z TJ Družstevník Dolný Lopašov.
Organizátor turnaja MFK Vrbové
chce poďakovať všetkým zúčastneným
mládežnickým mužstvám za účasť. Turnaj mal vysokú športovú úroveň, chalani odovzdali na ihrisku maximum.
Veľká vďaka patrí primátorke mesta
Vrbové Dott. Mgr. Eme Maggiovej,
mestu Vrbové, OBFZ v Trnave, firme
Medixray, s. r. o., pánom R. Drobnému
a M. Današovi, J. Tomašovičovi.
Uvedení sa podieľali na usporiadaní
tohto športového podujatia. Taktiež
chceme poďakovať všetkým trénerom,
rodičom, že svoje deti podporujú v ich
futbalovej vášni a verím že sa tu stretneme aj o rok.
VV MFK Vrbové
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Šachový turnaj Karola Slováka 2018

Rekordných 99 účastníkov sa stretlo
na tradičnom šachovom podujatí, na
Turnaji Karola Slováka 2018, dva dni
pred koncom roka, 29. decembra. Všetkých prítomných v reprezentatívnych
priestoroch kúrie Mórica Beňovského
privítala a slávnostne turnaj otvorila
primátorka mesta Vrbové Ema Maggiová. Spomienkovými predmetmi ocenila
najmladšiu účastníčku, ktorou bola deväťročná Karin Novomeská (ŠK Štefanov) a najstaršieho účastníka, osemdesiatšesťročného Jána Čuridla (ŠK Kúpele
Piešťany). Turnaj bol extrémne silný
nielen do kvantity, ale aj do kvality. Až
desiati zúčastnení hráči mali šachový
titul. Jeden GM (veľmajster), štyria IM
(medzinárodný majster), štyria FM
(FIDE majster) a jedna WCM (ženská
kandidátka majstra). V tejto silnej konkurencii sa najviac darilo a víťazný pohár s finančnou odmenou si odniesol
Jerguš Pecháč zo Žiliny, ktorý nazbieral
v deväťkolovom turnaji 7,5 bodu,
o čom rozhodlo pomocné hodnotenie,
pretože aj druhý Jaroslav Buran (TJ Vlčnov – ČR) a tretí Peter Jančovič (Slovan
Bratislava) získali po 7,5 bode. Ani
šachisti z domáceho oddielu ZŠK Vrbové sa nestratili medzi týmito silnými
hráčmi zo Slovenska a Českej republiky
a obsadili pekné umiestnenia: 24. Miroslav Blatnický, 25. Michal Podjavorinský,
28. Pavol Bajcar, 51. Peter Smrek,

Informácia o vyhotovených
výskumoch na synagóge

Viac info a foto nájdete na stránke:
https://vrbovesach.webnode.sk/

Priebežne informujeme verejnosť
o vykonaných prácach týkajúcich sa synagógy vo Vrbovom.
Mesto Vrbové podalo žiadosť o dotáciu cez výzvu Obnovme si svoj dom na
rok 2018. Bolo úspešné a ministerstvo
kultúry s nami uzatvorilo zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na rok
2018, číslo dotácie: MK-1663/2018/1.1.
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 4500 eur na „Komplexný
statický a reštaurátorský výskum interiérových a exteriérových povrchov
stien synagógy vo Vrbovom“, ktorá je
zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 249/1. Taktiež mesto Vrbové sa musí spolupodieľať na úhrade projektu.
Na reštaurátorský výskum a návrh
na reštaurovanie národnej kultúrnej
pamiatky synagógy vo Vrbovom bola
prieskumom trhu vybratá spoločnosť
restART BA, s. r. o. Na základe zmluvy
o dielo vykonali reštarátorský výskum.
Okrem reštaurátorského výskumu
dalo mesto zhotoviť aj Statický
prieskum s návrhom statického zabezpečenia. Podkladom k nemu bolo aj
sledovanie trhlín v synagóge veľmi
presnou niveláciou počas roka 2018.
Tým má mesto Vrbové spracované
všetky výskumy, ktoré sú potrebné ako
podklad na vypracovanie akejkoľvek
projektovej dokumentácie na kultúrnu
pamiatku. Oba boli posúdené Krajským pamiatkovým úradom Trnava,
ktorý vydal rozhodnutie, že súhlasí
s predloženou reštaurátorskou dokumentáciou.

PP

G. VALOVÁ,
Útvar výstavby MsÚ Vrbové

54. Rudolf Krchnák, 55. Petra Jančovičová, 58. Emanuel Mičiak, 77. František
Lányi, 81. Martin Tomašovič, 83. Tamara Jančovičová, 85. Juraj Oružinský, 87.
Rastislav Jobus, 93. Michal Trandžík.
Takže pohár pre najlepšieho domáceho hráča patrí zaslúžene Miroslavovi
Blatnickému. Pohár pre najlepšie umiestnenú ženu získala Jana Zpěváková (ŠK
Staré Mesto – ČR), najlepší junior Andrea Slabá (Kúpele Piešťany), najlepší
senior František Jablonický (ŠK Osuské),
najlepší do 200 ELO Renáta Koloditsová (MŠK Gabčíkovo), najlepší do 1800
Pavol Bajcar (ZŠK Vrbové), najlepší do
1500 Peter Čomaj (neregistrovaný). Susedný oddiel Kúpele Piešťany najlepšie
reprezentoval Peter Ábel na celkovo
desiatom mieste so ziskom 6,5 bodu.
Tú správnu priateľskú a sviatočnú atmosféru tradične umocňuje aj výborný
guláš od Jožka Matejíka. Ale veľká vďaka patrí aj všetkým ďalším, ktorí túto
peknú medzinárodnú akciu podporujú
a organizujú: mesto Vrbové, Chirosan,
s. r. o., Marián Bartulák, Peter Majerník,
Igor Spál, Víno Sabo, Jozef Šuster, rodina Podjavorinská, Miroslav Slovák.

Správa o mládežníckych mužstvách MFK Vrbové
Naše mládežnícke mužstvá pôsobili
v ročníku 2018 – 2019 v týchto súťažiach:
Dorast pod vedením trénera J. Kusého a asistenta M. Jankecha štartoval
v 6. lige ObFZ Trnava.
Chlapci sa po neúspešnom pôsobení
a odhlásení zo súťaže v predošlom ročníku dali opäť dohromady a po slabších
začiatkoch sa napokon skonsolidovali
a obsadili 6. miesto s bilanciou 5-0-5.
Najlepším strelcom bol M. Adamčík
s 5 gólmi.
V zimnom období ich čaká veľa práce
a pripravovať sa budú v telocvični II. ZŠ
a na našom štadióne.
Žiaci hrali pod hlavičkou OŠK Prašník,

s ktorým sme vytvorili združený klub
a pod vedením trénerov L. Šašu a R.
Kubiša štartovali v 5. lige ObFZ Trnava.
Obsadili 7. miesto s bilanciou 5-0-7.
Najlepším strelcom bol M. Priebracha s 11 gólmi.
Trénovali vo Vrbovom a hrávali striedavo na Prašníku a na našom štadióne,
aby boli uspokojené obidve strany
a spomenutá dohoda oboch klubov.
Taktiež ich ešte čaká veľa práce
a budú sa pripravovať v telocvičniach
oboch škôl a v prípade vhodného počasia aj vonku.
Naši najmenší – prípravkári pod vedením trénera L. Slováka štartovali
v U-13 ObFZ Trnava a obsadili 7. miesto

s bilanciou 4-0-6. Najlepším strelcom
bol P. Priebracha s 5 gólmi.
Na jeseň hrávali turnajovým spôsobom väčšinou len tí starší, ale plánujeme počas zimného obdobia nájsť trénera aj tým mladším, aby mohli tiež hrávať
so seberovnými.
Taktiež sa budú pripravovať v telocvični I. ZŠ a neskôr, keď to dovolí počasie, aj
vonku.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli a chcú
pomáhať a prispievať na zlepšenie podmienok pre naše budúce nádeje.
MFK Vrbové
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Nohejbalista z Vrbového na dvoch medzinárodných podujatiach
Vrbovský nohejbalista Adam Varga sa v roku 2018 ako člen základnej
zostavy slovenskej reprezentácie mužov aj juniorov do 18 rokov zúčastnil
dvoch medzinárodných podujatí. Prvým boli Majstrovstvá sveta mužov,
žien a mixov dospelých vo francúzskom Le Havri a druhým Majstrovstvá
sveta juniorov do 18 rokov a mixov do 21 rokov v maďarskom Szentesi.
Do Francúzska sme odchádzali 25.
októbra, kde nás čakal veľmi ťažký boj
o medailové priečky, keďže príprava
slovenskej reprezentácie mužov bola
poznačená vážnymi zraneniami niekoľkých hráčov základnej zostavy. Prvý
deň sa šampionát začal ženskými
disciplínami, ktoré sa vyvíjali veľmi
sľubne, naša reprezentantka Barbora
Lehútová podávala výborné výkony
a nakoniec z toho bola strieborná medaila a titul vicemajsterky sveta
v singloch. Po tomto výbornom výsledku išli na rad muži. Do základných
skupín nám vyžrebovali minuloročných
finalistov. Napriek tomu sme s nimi
hrali vyrovnanú hru a dokázali sme súpera viac než potrápiť, no napokon zo
singlov a dvojíc boli iba siedme miesta.
Našou najsilnejšou disciplínou boli trojice, kde sa nám po výhre nad Moldavskom nepodarilo prejsť cez favorizované Francúzsko a do semifinále sme
nepostúpili. Skončili sme na piatom
mieste. V mixoch dvojíc a mixoch trojíc
sme po vypadnutí v skupine proti Moldavsku a Dánsku napokon skončili
zhodne na piatom mieste. Naša reprezentácia bola v zložení Peter Forro, Milan Rýdzi, Daniel Križko, Adam Varga,
Barbora Lehutová a Hana Pappová.
O mesiac neskôr, 23. – 24. novembra,
sa konali Majstrovstvá sveta juniorov
v Maďarsku. Začínalo sa jednotlivcami,
v ktorých sme nedokázali postúpiť
zo skupiny, a tak nám zostal iba zápas
o 5. miesto s Moldavskom, ktorému
sme podľahli. Ďalšou disciplínou boli
dvojice a v kľúčovom zápase proti Dánsku sme si semifinálovú miestenku nevybojovali. V zápase o piate miesto nás
opäť zdolalo Moldavsko. V trojiciach,
ako už tradične v našej najsilnejšej
disciplíne, sme sa prebojovali do semifinále. Semifinálový zápas bol veľmi náročný a po trojsetovej bitke sme prehrali s Maďarskom, ktoré nakoniec
skončilo prvé. V mixoch sme postúpili
v dvojiciach a aj v trojiciach do semifinále, kde sme zhodne prehrali s družstvom Maďarska. Nezostávalo nám nič

Mestský futbalový
klub Vrbové
pozýva svojich členov na mimoriadnu konferenciu, ktorá sa uskutoční
v piatok 25. januára o 19.00 hod. v Kúrii Mórica Beňovského vo Vrbovom.

iné, ako sa pripraviť na tri zápasy
o tretie miesto. V sobotu sa začali hrať
tie najdôležitejšie a najkrajšie zápasy
o medaily. Náš prvý zápas o tretie
miesto v mixoch dvojíc bol proti Francúzsku, ktoré sme zdolali, a pre Slovensko sme vybojovali bronzovú medailu. Ďalšie dva zápasy o tretie miesto
v mixoch trojíc aj trojíc juniorov sme
hrali opäť proti Francúzsku, ktoré nám
prehru z mixov dvojíc odplatilo, a tak
sme získali dve nepopulárne štvrté
miesta. Naši juniori hrali v zložení
Adam Varga, Kristián Lámi, Lukaš Solčan a Kristína Mokrášová.
Účasť nášho nohejbalistu Adama

Vargu na dvoch svetových šampionátoch v jednom roku a navyše veľmi
krátko po sebe, preverila dokonale
jeho mentálnu aj fyzickú prípravu, na
ktorej tvrdo pracoval celý rok. Zisk
bronzovej medaily a medzinárodné
skúsenosti sú pre mladého hráča NK
Vrbové tým najlepším ocenením a motiváciou do ďalšej práce.
Nakoniec by sme chceli poďakovať
všetkým našim sponzorom a organizáciám za podporu počas celého roka,
bez ktorých by nebolo možné sa zúčastniť dvoch medzinárodných podujatí a zorganizovať sústredenie slovenskej reprezentácie u nás vo Vrbovom.
Podporovali nás:
mesto Vrbové, DPF SERVIS, s. r. o., Vrbové, Marek Žák – Markus, Vrbové,
Hollandia Karlovy Vary, a. s. Poďakovanie patrí aj všetkým nadšencom tohto
športu z Vrbového.
NK Vrbové

Slovenskí juniori, mix do 21 rokov, bronzová medaila (zľava
Kristián Lámi, Kristína Mokrášová, Adam Varga).
Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov Hlasu Vrbového
V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon),
oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom Hlasu
Vrbového mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbovom.
Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu Vrbového vlastnícky
vzťah, ani v ňom nemá podiely a iné práva.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
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Zhodnotenie jesennej časti A mužstva MFK Vrbové 2018 – 2019
Začneme smutnou správou, že dňa 24. decembra 2018 nás navždy opustil bývalý futbalový kráľ ligových strelcov, hráč Spartaka Trnava, Dukly
Praha a Slovanu Bratislava, ako aj reprezentant ČSSR a hráč, ktorý ako
prvý na svete strelil 3 góly Brazílii Jožko „Hatrlo“ Adamec.
S hlbokou sústrasťou sa pripájame k smútku jeho najbližších a naši zástupcovia sa zúčastnili aj smútočného ceremoniálu na štadióne Spartaka
Trnava 4. januára 2019.
Česť jeho pamiatke.
Po výbornej jarnej časti futbalovej
súťaže IV. liga SZ dospelí ročníka
2017 – 2018 sme očakávali pokračovanie dobrých výkonov a dobrého
umiestnenia aj v jesennej časti ročníka
2018 – 2019.
Z kádra odišli len Železník a Lipka,
naopak prišli Kaman z Interu, Virág
z V. Kostolian a Hazda z Trenčianskych
Stankoviec. V súťaži hralo len 15 mužstiev a my sme sa napokon umiestnili
až na 11. mieste s bilanciou – 4 x výhra,
4 x remíza a 6 x prehra. Hoci v zápasoch častokrát musel tréner kvôli zraneniam a problémom aj na brankár-

skom poste improvizovať, predsa sme
dúfali v dosiahnutie lepšieho postavenia v tabuľke.
Najlepším strelcom sa stal Srnec so
7 gólmi, dobre do mužstva zapadol aj
záložník Virág, žiaľ nie veľmi sa darilo
Kamanovi, od ktorého sa očakávali
góly.
Tešiť nás môže hádam len cenné víťazstvo doma s Častkovcami a po 16
rokoch výhra v derby vonku s nováčikom z Trebatíc.
V zimnom období sa počíta s novými
posilami, začíname 7. januára a príprava bude prebiehať na umelých plochách

v Piešťanoch, Ostrove a Krakovanoch,
ako aj na štadióne u nás doma.
Máme naplánovaných 7 prípravných
zápasov a veríme, že sa chlapci zodpovedne postavia k tvrdej práci, ktorá by
nás v jarnej časti mala priviesť k zlepšeným výkonom ako aj postaveniu v tabuľke.
Záverom sa chceme poďakovať mestu Vrbové, ktoré nám každý rok formou
dotácií umožňuje zabezpečiť fungovanie jednotlivých mužstiev ako aj celého
športového areálu.
Taktiež ďakujeme firmám Semikron,
Tyros, SaOS Majerník a ďalším za sponzorské dary a pomoc pri vytváraní podmienok na fungovanie futbalového oddielu.
A celkom nakoniec sa chceme poďakovať odchádzajúcemu masérovi Ondrejovi Čápovi za jeho 3-ročnú činnosť
pri A-mužstve.
VV MFK Vrbové

Stolnotenisový turnaj
MEMORIÁL EMILA BOROVSKÉHO
Dňa 29. decembra sa uskutočnil 19.
ročník Memoriálu Emila Borovského
v telocvični ZŠ vo Vrbovom. Turnaj sa
hráva na počesť E. Borovského, ktorý
skonal pri majstrovskom stolnotenisovom zápase za zeleným stolom v Ostrove. Prvé ročníky memoriálu sa uskutočnili v Piešťanoch v bývalej hádzanárskej
nafukovacej hale pri zimnom štadióne,
kde sa dalo postaviť väčší počet hracích
stolov. Vďaka patrila chlapcom zo stolnotenisového oddielu MTJ Piešťany-Moravany nad Váhom pod vedením
J. Mikloviča, vtedajšiemu starostovi
z Ostrova V. Zubákovi, p. Černému
a p. Dobišovi zo STZ Trnava. V Ostrove

sa stolný tenis prestal hrávať, nafukovaciu halu zrušili a bývalý spoluhráč E. Borovského Ján Svetlík začal hrávať vo Vrbovom, kde sa hráva jeho memoriál až
doteraz. Ceny každoročne odovzdáva
manželka zosnulého E. Borovského
A. Borovská, spolu so zástupcom STZ Trnava (p. Turoň, ktorý robil hlavného rozhodcu), starosta obce Ostrov J. Tkáč.
Pani Borovská vždy prinesie už tradične
vynikajúce pagáčiky, na ktoré sa všetci
tešia. Turnaj spĺňa vysoké kritériá kvality
čo sa týka organizačnej prípravy, ale
i samotnou účasťou vynikajúcich hráčov. Ako každý rok, tak i tento sa hralo
vo výbornej priateľskej atmosfére.

Tohtoročný turnaj sa konal za účasti
päťdesiatich hráčov rozdelených do
skupín.
Prví dvaja zo skupiny hrali už vyraďovacím systémom o umiestnenie až
do finále a tretí a štvrtý zo základnej
skupiny boli zaradení do vyraďovacieho pavúka o pohár Útechy.
Útechu vyhral P. Chnapko z KočínaLančára nad R. Sládekom z ŠKP Trnava
3:2 na sety.
V hlavnom turnaji tretie miesto obsadil L. Rehák ml. nad V. Tibenským vyhral 3:1 na sety. Vo finále turnaja sa
stretli M. Lulovič MTJ Piešťany Moravany s P. Šáchom ZŠK mesta Vrbové s výsledkom 3:0 pre Luloviča.
Zdarnému priebehu podujatia napomáha vynaložené úsilie všetkých členov Stolnotenisového oddielu ZŠK
mesta Vrbové na čele so Zdenkom Zlatníkom, ktorý je aj hlavný sponzor podujatia, hracie priestory poskytuje mesto
Vrbové v telocvični II. ZŠ na Komenského ulici, prispieva aj obecný úrad
Ostrov, nakladateľstvo ARGUS Ostrov,
Ing. M. Zubák, pohostinstvo Hanka Vrbové (ohrieva guláš na turnaj) a ďalší
menší sponzori.
Vďaka patrí všetkým usporiadateľom, hráčom, sponzorom, fanúšikom
stolného tenisu, že sa každoročne môžeme stretať na Memoriáli Emila Borovského. Česť jeho pamiatke!
O rok dovidenia na 20. ročníku.
Ján SVETLÍK,
bývalý spoluhráč Emila Borovského
Foto B. REMIÁŠ

ANJEL NECH NÁS OCHRAŇUJE
Dovoľte mi uviesť aspoň niekoľko
pravdivých poznatkov a zážitkov, ktoré
sa udiali počas vyhotovenia sochy anjela na vrbovskom cintoríne v mesiaci október 2018. Aj keď ešte nebola celkom
hotová, pristavovali sa pri nej ľudia rôzneho veku, vrátane detí s rodičmi. Vyjadrovali sa k nej aj takýmito slovami:
„Pán Babuška, som šťastná spolu s vami,
keď sa na tú sochu pozerám.“ Poznamenávam, že meno tej pani neviem a poznám ju len z videnia.

Ďalší ľudia, ktorých tiež bližšie nepoznám, len z videnia, sa vyjadrovali aj
takými to slovami: „Niečo prekrásne,

úžasné, nádherné, som dojatá, toto tu na
cintoríne pristane, ďakujeme atď.“ Podobný pozitívny ohlas mi telefonicky
tlmočila aj istá občianka z obce Považany. Pekný a pozitívny ohlas som si pri
soche vypočul aj od štyroch rehoľníčok,
ktoré sa prišli na anjela pozrieť. Množstvo pozitívnych ohlasov možno nájsť
na internete. Rezbár, pán Jozef Chromek z Podolia, ktorý sochu anjela tvoril,
mi povedal toto: „Pán Babuška, tá atmosféra sa nedá opísať, to treba prežiť.“
Ja môžem jeho slová len
doplniť v tom, že vo svojom doterajšom živote (78
rokov) som ešte nikdy
a na žiadnom cintoríne
nevidel toľko šťastných
tvárí.
Úprimne ďakujem všetkým za dojímavé a krásne
slová uznania na adresu
sochy anjela.
Aj toto uznanie a vďačnosť mi napovedá, že niekedy aj malý dobrý skutok, v tomto prípade
vyhotovenie sochy anjela
zo suchého stromu (jaseň) vie urobiť veľa ľudí
šťastných a svoje šťastie
neskrývajú.
Ak by chcel niekto poznať môj motív dať vyhotoviť sochu anjela na cintoríne vo Vrbovom, tak
moja odpoveď je aj v slovách, ktoré niekto z redakcie Hlasu Vrbového o nás
napísal pri príležitosti 50
rokov nášho spoločného
života, ako aj v slovách, ktoré som do
uvedených novín napísal ja pri spomienke tretieho výročia úmrtia mojej

milovanej manželky.
Ďakujem pisateľovi, alebo pisateľke
uvedených slov pri našom manželskom jubileu, keďže sú a boli pravdivé
a potešili aj moju manželku, keď ešte
v roku 2010 žila.
Dovoľte mi ešte v súvislosti so sochou uviesť ešte aspoň jeden môj poznatok, resp. zážitok, keď som na soche
robil asi tretí konzervačný náter, aby
čím dlhšie vydržala.
Pristavil sa tam jeden starší pán, ktorý odchádzal od neďalekého hrobu. Povedal mi, že sa vo Vrbovom narodil, no
už tu viac rokov nebýva. Pýtal sa ma, či
som tú sochu vyhotovil ja. Odpovedal
som mu, že ja ju len ošetrujem podľa
odporúčania rezbára J. Chromeka, ktorý ju vyhotovil na môj podnet, ako prejav úcty a lásky k mojej zosnulej manželke, ktorá mi zomrela 30. júna 2011.
Nato mi dotyčný pán povedal, že keď
som ja dal takú krásnu sochu vyhotoviť,
ako prejav úcty k mojej už nežijúcej
manželke, tak on urobí dnes po príchode domov to, že tej svojej dá pusu
a zajtra jej kúpi kvetinku.
Keď mi toto povedal, pomyslel som si
na to, že možno uvedená socha nebude slúžiť len na skrášlenie cintorína, ale
môže mať aj iný rozmer, teda pozitívno-morálny, ako aj kresťanský.
Ja môžem k vyššieuvedenému len
doplniť, že mám v tom smere len jediné
želanie, aby socha anjela prinášala, a to
čo najdlhšie, teda aj vtedy, keď už na
tomto svete nebudem každému bez
rozdielu, kto sa na ňu pozrie len potešenie, pokoj, radosť a lásku v duši.
Ďakujem mestu Vrbové, že mi umožnilo objednať si vyhotovenie sochy anjela na cintoríne vo Vrbovom. Osobne
si myslím, že láska je silnejšia ako smrť.
František BABUŠKA
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