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Vážení spoluobčania!
V poslednom čase sa nemôžeme zbaviť pocitu, že sa
zemeguľa otáča okolo svojej osi rýchlejšie, ako tomu
bolo v minulosti. Nestíhame navštíviť svojich najbližších, nemáme čas na verejné veci, nemáme čas sami
na seba. Prajeme Vám, aby sa aspoň počas vianočných
sviatkov jej rýchlosť dostala do normálu a Vy ste našli
dostatok času pre seba a jeden pre druhého. Počas
sviatkov veľa radosti, hojnosti a do nového roku pevné
zdravie.
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Mikuláš na námestí

V sobotu 7. decembra nás navštívil opäť po roku Mikuláš. Priviedol si aj troch anjelikov a dvoch čertov. Mikuláš
mal pripravených 190 balíčkov pre deti z Vrboviec a deti,
ktoré majú vo Vrbovciach starých rodičov a blízkych príbuzných. Všetko sa pekne vydarilo, stromček spolu s anjelikom svietili, hudba hrala, čerti troška postrašili deti, a anjelici pokojne rozdávali spolu s Mikulášom balíčky. Rad pred
Mikulášom bol dlhý, každý chcel niečo zaspievať a zarecitovať. Mikuláš sa s deťmi rozprával a nešetril slovami
pochvaly. Myslím si, že každé dieťa odchádzalo spokojné
so svojím balíčkom, s iskierkou v očkách. Predvianočnú
atmosféru umocňovala i vôňa vareného vínka i detského
punču. Tie balíčky, ktoré sa nepodarilo Mikulášovi rozdať
na námestí vo Vrbovciach, rozdal chorým deťom na Detskom oddelení v NsP v Myjave. Akcia to bola pekná, deti
i dospelí sa stretli, porozprávali, deti odchádzali vysmiate.
Na záver ďakujeme všetkým, ktorým sa podarilo na tvárach detí vyčariť krásne úsmevy: Mikulášovi, čertom, anjelom, hasičom z Vrboviec za zapožičanie a postavenie stánku,
všetkým ženám z miestnej organizácie Únie žien, ktoré sa
na akcii podieľali, a samozrejme i tým, bez ktorých by sme
mikulášske balíčky nenaplnili - ochotným miestnym podnikateľom a sponzorom, ktorí prispeli
buď finančne, alebo
prispeli sladkosťami
do bohatých balíčkov. Takže tu sú tí,
ktorým ďakujeme:
Igor Olša, Štefan
Baláž, Milan Baláž,
Igor Rybnikár, Ján
Valášek,
Martina
Hyžová, Martin Škodáček, Petra Šťastná,
Vladimír Hyža, Ján

Horňák - autoservis, Andrej
Popelár, Pavol Kožík, Robo
Hainc, Marián Sabota,
Urbár Vrbovce, LS Ostrý
Vrch, Poľovné združenie
Vrbovce, Lekáreň u Juraja,
Dozorný výbor COOP Jednota, Coop Jednota Senica,
Kominárstvo
Tomašovič,
OcÚ Vrbovce, ZRPŠ pri ZŠ
Vrbovce, Euroagro, Mäsiarstvo Tvrdý, Cirkevný zbor
Vrbovce, DHZ Vrbovce,
Sukup – oknoplast.
LP

www.vrbovce.sk

Od 2. decembra bola spustená nová internetová stránka
obce Vrbovce. Cieľom je, aby bola stránka pútavejšia svojou
grafikou a užívateľsky prístupnejšia pre všetky vekové skupiny. Obsahom zostáva stránka nezmenená a nájdete na nej
všetky informácie, ktoré boli zverejnené i v pôvodnej verzii.
Novinkou stránky je okrem novej grafickej prezentácie,
prehľadného kalendára udalostí i možnosť zaslania podnetu
starostovi priamo prostredníctvom internetovej stránky
obce.
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Zázračné heslo
Bola poriadne uzimená noc a na jednej z ulíc chladného
mesta stál túlavý chlapec. Nemal strechy nad hlavou, bol
bez domova, bez jedla i bez priateľov. Na ceste životom
zablúdil, stal sa zlodejom i klamárom. A teraz, v tuhej zime,
uprostred noci stál tam sám a triasol sa chladom i hladom.
Odrazu pocítil mäkký dotyk na svojom ramene a počul
príjemný hlas: „Chlapče, prečo nie si doma, v teplej
posteli?“ Z nešťastného chlapca vyhŕklo: „Ja nemám teplú
posteľ, ja...“ A príjemný hlas pokračoval: „Úbohý chlapec,
môžem ti pomôcť, postarám sa ti o teplú posteľ i jedlo.“
Dobrodinec chlapcovi vysvetlil, kde nájde dom s teplou
izbičkou i jedlom: „Tam dostaneš sľúbené.“ Chlapec celý
natešený sa rozbehol hľadať spomínaný dom, ale príjemný
hlas naňho zavolal: „Počkaj, nebež, lebo dnu sa len tak
nedostaneš, musíš totiž poznať najskôr heslo. Dobre si to
heslo zapamätaj, stačí, keď pri dverách povieš: „Ján 3,16“.
Chlapec aj tak spravil. Dostal sa do zvláštneho domu
s teplou izbičkou a chutným jedlom. Heslo „Ján 3,16“ mu
zrazu zmenilo život. Znenazdania mal nielen teplú posteľ,
o akej nikdy predtým ani nesníval, ale i dostatok chutného
jedla. A okrem toho aj veľa úprimných priateľov. Stále mu
však vŕtalo hlavou, čo to zázračné heslo „Ján 3,16“ znamená. Ono vlastne spôsobilo obrat v jeho živote o 180
stupňov, a on stále nevie, čo sa za tým heslom skrýva. Až
prechádzal po dlhej chodbe spomenutého domu a zrazu mu
udrie do očí na stene napísaná veta: „Lebo tak Boh miloval
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
mal večný život každý, kto verí v Neho.“ A hneď pod tou
vetou bolo uvedené „Ján 3, 16“. Chlapec bežal celý natešený k svojim novým priateľom a oni mu vysvetlili, že to je
citát z Biblie, ktorý napísal evanjelista Ján v tretej kapitole

POZVANIE
DO EVANJELICKÉHO
KOSTOLA
Štedrovečerné bohoslužby sa budú konať večer
o 17. hodine.
Na 1. a 2. sviatok vianočný budú slávnostné bohoslužby zhodne predpoludním o 10. hod., pričom na 2.
sviatok bude hneď po službách Božích krátka Večera
Pánova s požehnaním detí.
Na Silvestra budú ďakovné bohoslužby večer o 17.
hodine a na Nový Rok predpoludním o 10. hodine.
Rovnako aj na sviatok Zjavenia Krista Pána ako aj
počas nedieľ medzi sviatkami budú služby Božie o 10.
hodine.
Počas všetkých sviatkov budú pre obyvateľov kopaníc
k dispozícii cirkevné dopravné prostriedky v pravidelnom
čase s výnimkou Štedrého večera a Silvestra, kedy budú
k dispozícii len na požiadanie. Príďte, veľmi radi s Vami
prežijeme sviatočné chvíle!
Zároveň Vás pozývame prežiť sviatočné vianočné chvíle
do Kostola sv. Alžbety
- 24. decembra 2019 – „Polnočná omša“ o 20.30 hod.
- 25. a 26. decembra slávnostné omše o 8.00 hod.
- Nový rok privítame spolu s veriacimi novoročnou
omšou 1. januára 2020 o 14.00 hod.

a 16.verši. Chlapec pochopil, že o neho sa vlastne postaral
sám Boh, plný lásky, ktorý nechcel, aby zahynul čo i len
jeden chudák.
Po čase sa šťastný chlapec naučil toto zázračné heslo
naspamäť. Ako lahodne mu znelo v ušiach! A ako rád o ňom
všetkým rozprával. Ak niekde videl trápenie nejakého človeka, vždy s veselou mysľou a veľkou dôverou poradil: „Vy
potrebujete heslo Ján 3,16 a ono vám pomôže, vyslobodí
vás z vašej biedy, nech je akákoľvek.“ Jeho úprimnej prostej
viere a dôveryhodnému svedectvu ľudia neodolali. Videli,
že chlapec je skutočne šťastný a zatúžili aj oni poznať obsah
toho zázračného hesla. Vďaka nášmu malému chlapcovi sa
ono rýchlo nieslo do širokého okolia. Dostalo sa do nemocníc, starobincov, do brlohov bezdomovcov, k utrápenej
sirote i vdove, navštívilo i drogovo závislých, osamelých
či týraných ľudí.
Všade vnášalo do života svetlo, nádej i slobodu. Heslo
Ján 3,16 môže v tieto Vianoce mocne zaznieť i v tvojom
srdci, môže ti predivne zohriať vnútro, môže ti priniesť
zmenu tvojho ustarosteného a utrápeného života, môže ti
pomôcť poznať dokonalú Božiu lásku i zažiť nekonečnú
radosť v Bohu.
Nehanbi sa pred inými otvoriť evanjelium Jána a prečítať z tretej kapitoly 16.verš: „Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho.“

Úcta k starším
12. novembra sme sa stretli v kultúrnom dome, aby sme
vyjadrili úctu a vďaku skorej narodeným spoluobčanom.
Organizácia spojených národov stanovila pred viac ako
tromi desaťročiami ako mesiac k starším október. Bolo by
však smutné, aby sme vďačnosť našim rodičom a starým
rodičom vyjadrovali iba jeden deň alebo mesiac v roku.
Radi by sme preto Vás, skôr narodených, uistili, že si
vážime a do ďalších rokov života Vám prajeme pevné zdravie a veľa sily.

DHZ Vrbovce upozorňuje občanov na zvýšené
riziko vzniku požiarov vzhľadom k zimnému vykurovaciemu obdobiu.
Svoju pozornosť je potrebné upriamiť hlavne na kontrolu
a čistenie komínov, vykurovacích spotrebičov a ich revízie. Taktiež je potrebná obozretnosť pri skladovaní paliva
a jeho zabezpečenie v čase neprítomnosti.
Prajeme pekné sviatky a úspešný nový rok.
DHZ Vrbovce
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Vitaj v našej škôlke,
milý Mikuláš

Tak, ako každý rok, i tentokrát neobišiel
Mikuláš našu škôlku. Celý týždeň sa niesol v duchu očakávaní, radosti, ale i obáv
z návštevy Mikuláša. Ten dorazil 5.decembra s plným vrecom darčekov pre šikovné
detičky. Niektoré mu s radosťou zarecitovali, zaspievali, iné sľúbili i nemožné. Tým
bojazlivým sa prihovoril láskavým slovom a povzbudil ich. Čerta nechal Mikuláš vonku za bránou. Vraj u nás nie je nič
platný. Deti mu poslali len pozdrav a fotografiu, keby náhodou.

Možno príde aj Mikuláš...
...a prišiel! Ako každý rok ani teraz
neobišiel náš školský klub a ako každý rok
prišiel aj s dvomi pekelnými pomocníkmi.
Pre deti v klube to znamená usilovnú prípravu: vyzdobiť stromček, naučiť sa básničku alebo pesničku, urobiť si revíziu
dobrých a zlých skutkov, prichystať triedu,
pripraviť stoličky pre vzácnu návštevu.
Toto všetko predchádzalo príchodu Mikuláša. Nesklamal, prišiel! Priniesol deťom
darčeky, do klubu hry, ale čerti odovzdali
pani vychovávateľkám aj pekelnú listinu
hriešnikov. Deti recitovali, spievali, skoro
nikto sa nebál. Na záver poďakovali a
všetci sľúbili, že budú poslúchať, aby si aj
o rok zaslúžili mikulášsku nádielku.
MM

Adventný koncert
V nedeľu 8.12. sme sa stretli na adventnom koncerte
v kultúrnom dome, na ktorý sme pozvali domácu skupinu „Switch on“ a kapelu „Premeny“ z Nového Mesta
nad Váhom. Atmosféra koncertu, napriek slabej účasti, bola
výborná. Domov sme si priniesli pekný zážitok a priblížili
sme si atmosféru Vianoc.

Foto k článku na str. 1
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Vážení spoluobčania,
koniec roka je časom bilancovania, preto by som rád
v skratke zhrnul aspoň časť aktivít, ktoré sme v priebehu
roka 2019 vykonali.
Dokončili sme rekonštrukcie hasičských zbrojníc v obci
i miestnej časti Šance - dokončenie interiéru i exteriéru
(vrátane označenia), pripojenie na žumpu, na pitnú vodu,
vonkajšie úpravy.
Vykonaná bola už dlhšie plánovaná úprava námestia –
zasypanie jazierka, výsadba drevín a rastlín, oprava hodín
s teplomerom.
Areál futbalového ihriska sme pripojili na obecný vodovod, čím sme zabezpečili dodávku pitnej vody.
Na objekte starej knižnice sme vymenili nevyhovujúce
okná a dažďové žľaby, priestor obec poskytla na podnikateľské účely – predajňa textilu z druhej ruky.
Dom smútku – vytvorili sme plot, ktorým sme zabránili
výhľadu na súkromný pozemok, zahájili sme úpravu terénu
a svojpomocnú výstavbu gabionových múrikov, z technických dôvodov bolo vymenené chladiace zariadenie, v areáli
cintorína bol vykonaný kompletný posudok na všetky stromy.
Pred zrekonštruovaným kultúrnym domom bol vybudovaný chodník pred vstupom a pozdĺž hlavnej cesty po autobusovú zastávku.
Z dôvodu úspory energií boli v časti materskej školy
vymenené pôvodné okná za plastové.
V priebehu roka bola vystavená a ukončená výstavba
bytového domu a jeho okolia. Aktuálne je už bytovka
obsadzovaná nájomníkmi.
Rekonštruovali sme časť chodníkov - chodník okolo
hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia chodníka od zbrojnice
na námestie.
Stavebne bol ukončený projekt cyklotrasy Vrbovce Tri
kamene – veterný mlyn Kuželov, aktuálne prebieha kolaudácia stavby a príprava na refundáciu nákladov z prostriedkov EÚ.
V odpadovom hospodárstve sme sa pokúsili o zmenu
systému triedenia odpadov – rozšírenie triedených komodít – triedenie vykonávané dodávateľskou spoločnosťou.
Zaviedli sme otvorenie zberného miesta počas každej
soboty od 9:00 do 13:00hod.
Pre potreby obce, ale i pre potreby občanov, bola sprevádzkovaná mostová váha (na váženie nákladných vozidiel
a prívesov) v priestore zberného miesta.
Pre potreby organizovania verejných akcií sme získali
„párty“ sety – stoly + lavice na organizovanie verejných
podujatí.
Doplnili sme inventár Vrbovčianskej izby – obec dostala
darom dve mláťačky (ďakujeme rod. Horňákovej z Kúta
a p. Pláňavskej od Chodúrov), zakúpili sme 2 rebrinové
vozy a 2 sečkovice.
Nad spoločenskou miestnosťou Vrbovčianskej izby
bol zateplený strop, získali sme zánovnú škridlu na opravu
strechy a dostavbu prístreškov (ďakujeme p. Sabotovi a p.
Chlapečkovi).
Dostavba komunikácie k stavebným pozemkom na IBV
Laski.
Snažili sme sa o opravu časti komunikácií v obci a opravili sme poškodené kanalizačné vpuste.
Vykonali sme terénne úpravy na „starom trhovisku“,
kde v jarných mesiacoch opätovne vybudujeme spojovací
chodníček „do pivovaru“.

Vrbovčan
Po májových záplavách sme upravili časť ciest na kopanice, ktoré boli vodou poškodené. Celkovo sme v priebehu
roka čiastočne alebo kompletne upravili 5,5 km miestnych
komunikácií.
Pripomenuli sme si význam Vrboviec počas významných historických míľnikov našej krajiny odhalením pamätníka na roky 1848 / 1849 na našom námestí.
Z grantových prostriedkov sme dobrovoľnícky vysadili
v obci 67 ks stromov.
Obec zorganizovala a/alebo podporila nasledovné akcie:
Fašanek - organizátor Únia žien ZO Vrbovce
Deň matiek
Stretnutie priateľov na Troch kameňoch – v spolupráci
s obcami Kuželov, Hrubá Vrbka a Chvojnica
Kopanice bez hranice – organizátor Picasso Pupils
a obec Vrbovce
Súťaž DHZ o pohár starostu obce Vrbovce – organizátor
DHZ Vrbovce
Vrbovčanský jarmak
Posedenie so seniormi
Odhalenie pamätníka na roky 1848 / 1849
Premietanie kina + prednáška o havárii bombardovacieho lietadla
Adventný koncert – organizátor obec Vrbovce a ECAV
Vrbovce
Zapojili sme sa do projektov:
Trenčiansky samosprávny kraj – grant na podporu
komunitných akcií – podpora akcie „Stretnutie priateľov
na Troch kameňoch“ (zabezpečenie inventáru pre akciu –
stany, lavice, stoly)
Nadácia COOP jednota (grantový projekt) – tri projekty
– Mestský mobiliár, Workoutové ihriská, Turistické trasy –
projekty neboli podporené
Úrad vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2019,
podprogram č.2 – výstavba detských ihrísk – projekt
na doplnenie detského ihriska v centre obce a vybudovanie
nového detského ihriska v MČ Šance – projekt nebol podporený
Nadácia DM (grantový projekt) – Projekt na úpravu
prístupových komunikácií do kopaníc – projekt nebol podporený
Environmentálny fond – výzva: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Projekt zameraný na rekonštrukciu zastaraného
systému vykurovania v budove obecného úradu vrátane
zateplenia stropov – projekt nebol podporený
Interreg V-A SR / ČR projekt „Modrá“ – výstavba rozhľadne v lokalite Vrbovce Kamenec – čakáme na rozhodnutie komisie
Výzva Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu – Wifi pre Teba – pokrytie
centrálnej časti obce a obecných budov voľným internetom
– projekt bol úspešný – realizácia január 2020
Kompostéry pre obec Vrbovce – projekt úspešne realizovaný, celkovo bolo dodaných 700 ks kompostérov, ktorých
prevažná väčšina bola odovzdaná občanom do užívania
„Biodiverzita“ (projekt financovaný z prostriedkov
EÚ) - Projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce
s obcou Kuželov a Technickou univerzitou Bratislava zameraný na ochranu krajiny pred povodňami a eróziou pôdy ako
i vybudovanie monitorovacích staníc na vodnom toku Tep-
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lica – projekt ukončený, aktuálne prebieha príprava na refinancovanie projektu z prostriedkov EÚ.
Vzhľadom k rozsahu nie je možné zhrnúť všetky činnosti, ktoré obec v priebehu roka vykonávala. Nespomíname pohrebné služby, zvoz odpadov, priebežné vyhľadávanie a opravy porúch obecného vodovodu, kosenie
verejných priestranstiev, pomoc občanom, ktoré považujeme za samozrejmé.
Veríme, že v budúcom roku sa nám podarí nadviazať
na opravu ciest, chodníkov a vytvoriť nové projekty, ktoré
nám spolunažívanie v obci zjednodušia a spríjemnia.
Dušan Eliáš, starosta obce

Z rokovania Obecného
zastupiteľstva Vrbovce

Na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konali v dňoch 16.10. 2019, 26.11. 2019 a 11.12. 2019
boli prijaté nasledovné uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
▶ Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, odplatným prevodom, spojených s realizáciou projektu líniová
dopravná stavba s názvom: „Vrbovce-Tri Kamene- veterný
mlyn Kuželov“, ktorá je verejnoprospešnou stavbou: novovytvorené parcely č. 27369/3, 27490/6
▶ Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, bezodplatným prevodom, spojených s realizáciou projektu líniová
dopravná stavba s názvom: „Vrbovce-Tri Kamene- veterný
mlyn Kuželov“, ktorá je verejnoprospešnou stavbou: - novovytvorené parcely č. 27552/2, 27490/7, medzi účastníkmi:
1) Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce,
IČO:00310140 – ako nadobúdajúci
2) Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817
15 Bratislava
▶ Nájomné v bytovom dome s. č. 933 vo výške 4,5 %
z obstarávacej ceny bytového domu
▶ Zámenu pozemkov medzi účastníkmi:
1) Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce,
IČO:00310140
2) Alena Škorňová, 906 06 Vrbovce 168
- p. č. 641/16 vo výmere 1 m2, vedená ako zastavaná plocha
- p. č. 641/17 vo výmere 17 m2, vedená ako zastavaná plocha
- p. č. 641/18 vo výmere 15 m2, vedená ako zastavaná plocha
- p. č. 657/31 vo výmere 1 m2, vedená ako zastavaná plocha
- p. č. 657/32 vo výmere 12 m2, vedená ako zastavaná plocha
- p. č. 657/33 vo výmere 23 m2, vedená ako zastavaná plocha
budú zámennou zmluvou prevedené v prospech Aleny
Škorňovej,
- p. č. 763/4 vo výmere 78 m2, vedená ako zastavaná plocha
bude zámennou zmluvou prevedená v prospech Obec
Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, 906 06
▶ v 3/5 väčšine všetkých poslancov zámer na odpredaj pozemkov: parc. č.: 2928/1 vo výmere 633 m2, 928/6
vo výmere 526 m2, 2928/7 vo výmere 432 m2, cena za 3 €/m2
▶ Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
účastníkmi:
1. Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140,
zastúpená starostom Mgr. Dušanom Eliášom (ako povinný

z vecného bremena) a vlastníkmi bytov v bytovom dome
145 na nehnuteľnosť:
P. Č.

Reg.
KN

LV
č.

m2

802/3

C

2263

366

Druh
poz.

K.Ú.

Obec

Okres

zastavaná
plocha
Vrbovce Vrbovce Myjava
a nádvorie

- za účelom práva uloženia, údržby, opráv a rekonštrukcie
plynovej prípojky, počas životnosti stavby
▶ Uzavretie Záložnej zmluvy č. 300/176/2017 na nehnuteľnosť v k. ú. Vrbovce : p. č. 641/11, uzatvorená medzi:
1) Štátny fond rozvoja bývania (ako záložný veriteľ)
2) IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava,
IČO: 50346342 (ako záložca č. 1)
3) Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce č. 42, IČO:
00310140(ako záložca č. 2) v prospech záložného veriteľa:
Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Žižkova
11, Bratislava
▶ Úpravu výšky nájomného na 80, € mesačne pre firmu
Inared, s.r.o., Hálova 1058/20, Bratislava - mestská časť
Petržalka 851 01 za časť nehnuteľnosti - nebytový priestor
v budove č. 166
▶ Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na podanie projektu v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
názov projektu: Rekonštrukcia objektov tradičnej Vrbovčianskej izby a vybudovanie hospodárskeho dvora“
▶ Bytovú komisiu podľa § 11 odst. 4 písm. n) v súlade s §
15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zložení:
Miroslav Hyža, Vladimír Hyža, Marcela Mišíková, Ing.
Veronika Olšová, Mgr. Lenka Plaskoňová, Boris Trizuliak,
Ján Valášek, Ján Valúch, Pavol Vandelia, Ing. Lucia Havlová, Eva Patinková
▶ Uzavretie zmlúv: vysporiadanie pozemkov, odplatným prevodom, spojených s realizáciou projektu líniová
dopravná stavba s názvom: „Vrbovce-Tri Kamene- veterný
mlyn Kuželov“, ktorá je verejnoprospešnou stavbou: novovytvorená parcela č. 27369/3, č. 27490/6, cena 483, 99
€, medzi účastníkmi:
1) Obec Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce,
IČO:00310140 – ako nadobúdajúci
2) Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817
15 Bratislava
▶ Mandátnu zmluvu medzi obcou Vrbovce a Bytovým
podnikom Myjava, s.r.o na predmet zmluvy zabezpečenia
správy majetku na 8 bytov v bytovom dome vo vlastníctve
obce
▶ Uzavretie kúpnej zmluvy na parcely č. : parc. č.:
2928/1 vo výmere 633 m2, 928/6 vo výmere 526 m2, 2928/7
vo výmere 432 m2, cenu 3 €/m2 pre kupujúcich: Romana
Plešu, rodinu Valúchových, rod. Klimkových za celkovú
cenu 4773 €
▶ Zámer na odpredaj pozemku p. č. 25747/5 vo výmere
223 m2, cenu 3 €/m2
▶ Zámer na odpredaj pozemku p. č. 2544/25 vo výmere
4391 m2, cenu 7 €/m2
▶ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy zriadení vecného
bremena medzi Obcou Vrbovce ako povinným a Jánom
Nezvalom ako oprávneným na p . č. 996/2 za účelom zriadenia elektrickej prípojky
(Pokračovanie str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)
▶ Uzavretie zmluvy na predmet – Bezdrôtové prístupové
body na verejných priestranstvách v obci medzi Obcou
Vrbovce a f. VJ control, s.r.o., Varín
▶ Podanie žiadosti na projekt Program obnovy dediny
(Odborné ošetrenie stromov na cintoríne)
▶ rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy
na rok 2020:
Rozpočet na rok 2020 v €

Príjmy spolu

1 935 044

Bežné príjmy

1 313 594

z toho RO

57 000

Kapitálové príjmy

538 450

z toho RO

0

Finančné operácie príjmové

83 000

Výdavky spolu

1 814 051

Bežné výdavky

1 169 692

z toho RO

643 200

Kapitálové výdavky

17 347

z toho RO

0

Finančné operácie výdavkové

627 012

Hospodárenie obce

120 993

▶ Uzavretie zmluvy na odpredaj pozemku p. č. 25747/5
vo výmere 223 m2, cenu 3 €/m2 medzi Obcou Vrbovce ako
predávajúcou a Gabrielou Krčovou ako kupujúcou
▶ Úpravu výšky nájomného na 180 € mesačne na časť
nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove č. 166
Zobralo na vedomie:
▶ Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa
prílohy na roky 2021
V diskusii bolo prerokované:
V diskusii sa prerokovalo: odhalenia pomníka na námestí pamiatka na meruôsme roky, oprava detského ihriska v miestnej časti Šance, čistenie potoka, možnosť opravy katolíckeho
kostola, nová webová stránka obce, úprava pôvodného chodníka cez trhovisko, oprava kanála v kolóniách.

70. výročie otvorenia štvorstého
(400.) kina vo Vrbovciach

V nedeľu 22.septembra sme si spomenuli na 70.výročie otvorenia štvorstvého kina na Slovensku a to bolo práve
u nás vo Vrbovciach. Akcia bola spojená aj so spomienkou
na 75.výročie SNP a niesla sa aj v tomto duchu.

Na úvod bola zaujímavá prednáška s výkladom od leteckého historika Ondreja Janšta z Brezovej pod Bradlom,
ktorý nám priblížil osud havárie liberátora z 15. USAAF
nad vzdušným priestorom Vrboviec a o osude posádky jed-

Výsadba stromčekov v MČ Šance
a na Štefanovej

V mesiaci november sme uskutočnili dve výsadby
stromčekov v našom katastri obce. O výsadbu stromčekov
nás oslovilo občianske združenie Kozel zo Senice a spolu
s vedením obce sme
usporiadali dve výsadby.
Prvá výsadba prebehla 9.
novembra a to v miestnej
časti Šance pri pamätníku revolúcie 1848, kde
sme zasadili 10 veľkých
líp hrdinov meruôsmych
rokov a druhá výsadba
prebehla 23. novembra
na Štefanovej popri ceste
k osade Chalupovci, kde
túto cestu lemuje stromoradie pestrých drevín-lipa malolistá, dub letný,
oskoruša, brekyňa, lieska
obyčajná, čerešňa vtáčia, jarabina vtáčia, buk lesný, javor
poľný a jabloň lesná. Výsadbu stromčekov finančne podporila nadácia Orange a Ekopolis. Spolu sme vysadili 65
stromčekov. Na týchto akciách sa zúčastnili: deti zo Základnej školy Vrbovce, športovci zo Školy Šeliem Vrbovce,
DHZ Vrbovce-Šance a niekoľkí dobrovoľníci z Vrboviec,
Senice a Sobotišťa. Vďaka dobrovoľníkom, sympatizantom a ochrancom budú naše kopanice ešte oveľa krajšie.

V dnešnej dobe je veľmi potrebné, keď sa vedia ľudia spojiť
pre dobrú vec a ísť príkladom ostatným.
PV
notlivých členov. Pri tejto havárii lietadla tragicky zahynul
rádiolokátor Eddie Harry z Californie, ktorému sa neotvoril
padák a jeho telo dopadlo na kopci Pecková. Očitým svedkom toho bola pani Zuzana Marečková z Vrboviec, ktorá
dostala pamätný list od predsedu klubu vojenskej histórie z Dojča-Petra Šalíka za poskytnutie informácií zo dňa
13.9.1944 na historické účely.
Po prednáške sa premietal film „Vlčie diery“, ktorý bol
premietaný presne pred 70 rokmi. Po tomto filme sa premietal dokumentárny film „Neznámi hrdinovia“, ktorý je venovaný kopaničiarom z myjavského regiónu, ktorí sa starali
a zachraňovali amerických letcov.
Veríme, že touto akciou sme priblížili udalosti, ktoré sa
odohrali v minulosti v našom okolí a priblížili ich hlavne
mladšej generácii.
PV
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Spomienka na obete dopravných
nehôd 17.11.2019

Štatistika obetí dopravných nehôd je skutočne desivá –
za posledných 10 mesiacov tohto roka sa na Slovensku stalo
11 451 dopravných nehôd, z tohto počtu bolo 4 388 nehôd
s následkami na živote alebo zdraví. Ak by sme to rozrátali na dni, tak každý deň sa na Slovensku stane skoro 38
dopravných nehôd. Za tri dni vyhasnú na cestách v priemere
dva ľudské životy. Celkovo bolo na cestách na Slovensku
usmrtených 216 ľudí, ťažko
zranených bolo 900 osôb
a ľahko zranených bolo 4
799 osôb. O život prišlo 36
chodcov, 17 cyklistov, 26
ľudí na motocykloch. V 1
256 prípadoch bol zistený
alkohol u vinníka nehody.
Všetkým záchranným
zložkám patrí poďakovanie,
vyjadrenie úcty za ich často
fyzicky i psychicky náročnú
prácu.

Odhalili sme pamätník
hrdinom rokov 1848-49

Koľko Vrbovčanov sa zapojilo do druhej dobrovoľníckej výpravy sa už nedozvieme, isté je len to, že na námestí
vo Vrbovciach ich 24.11.1848 stálo spolu s hlbockými
a myjavskými dobrovoľníkmi 80.
Podujatie začalo sprievodom po Službách Božích z evanjelického kostola smerom na námestie Vrboviec, kde začal
program najskôr privítaním hostí a potom básňou od Janka
Kráľa-Jarná pieseň. Potom sa prítomným prihovoril starosta
obce Dušan Eliáš a po jeho príhovore sa odokryl pamätník.
Po tomto akte sa ujal slova domáci duchovný pastier a senior
myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara a po ňom prečítal
poslanec obce Pavol Vandelia list adresovaný Aničke Jurkovičovej z knihy Rozpomienky od J.M.Hurbana a nakoniec sa
prihovoril historik a profesor pán doktor Pavol Pánik a prítomným priblížil historické udalosti meruôsmych rokov a aj
to ,prečo dnes odhaľujeme tento pamätník slovami :“Ľudská
pamäť je deravá. Spomienky sa vytrácajú. A tak presné vedomie dejov sa stráca v neurčitom povedomí a aj to postupne
slabne a zaniká. Pamäť je našťastie živená cez ústne podanie. Ale udržuje sa väčšinou 3 – 4 generácie. Tieto revolučné
udalosti sa však stali pred 171 rokmi, a odvtedy prešlo 6 – 7
generácií! Aby sa to nestalo a dokázali sme si pamäť udržať
čo najdlhšie, pomáhame si okrem iného aj „pamätníkmi“.
Jeden takýto pamätník sme práve teraz odhalili. Pamätník 1.
výpravy je vo vrbovčianskom chotári na Šancoch a pamätník 2. výpravy je tu, na námestí obce. Je pamätníkom organizovania 2. dobrovoľníckej
výpravy, vytvorenia dobrovoľníckeho
bojového
tábora, ktorý vznikol 24.
11. 1848,v tento deň pred
171 rokmi“.
Pamätníkom si spomíname na dobrovoľnícky
povstalecký tábor a splácame dlh bojovníkom
za slovenský národ, ktorí
pochádzajú z nášho kraja
alebo pôsobili vo Vrbovciach.

Už po tretíkrát sme sa zišli v evanjelickom kostole na spomienke obetí dopravných nehôd, za prítomnosti zástupcov
záchranných zložiek – Hasičského a záchranného zboru,
polície, záchranárov a domácich dobrovoľných hasičov.

V nedeľu 24.11 sa vo Vrbovciach odhalil pamätník
hrdinom rokov 1848-49 pôsobiacich vo Vrbovciach. Bolo
to presne na 171. výročie organizovania 2.dobrovoľníckej
výpravy, ktorá neskôr dostala prívlastok „zimná“. Pamätník
pozostáva zo žulového kameňa, na ktorom sú upevnené 2
pamätné tabule.

Na jednej tabuli je úryvok z reči Jozefa Miloslava Hurbana k dobrovoľníkom na námestí slovami: „Statočné
Vrbovce ,stali ste sa šťastlivým miestom, kam pevnou nohou
stúplo a v malej skratke sa zhromaždilo opäť celé revolučné
Slovensko“...
Na druhej pamätnej tabuli sú mená desiatich hrdinov
a meno padnutého dobrovoľníka z Vrboviec. Ich hrdinské
činy poznalo vtedajšie celé Horné Uhorsko. Sú to hrdinovia-Jozef Miloslav Hurban-evanjelický farár, predseda
1.SNR,Daniel Jaroslav Bórik-evanjelický farár, tajomník
1.SNR,Karol Bórik-vojenský kapitán, cvičil vrbovčianskych dobrovoľníkov v zbrani, Johanka Hrebendová-Bóriková-organizátorka dobrovoľníkov v obci, ošetrovateľka
ranených dobrovoľníkov a po potlačení septembrovej
výpravy strážkyňa pečate 1.SNR a slovenskej zástavy, Anna
Kulíšková-pomáhala s organizovaním a príprav povstania,
Pavol Haluš-rímskokatolícky farár zapojený do príprav
povstania, úzko spolupracoval s J.M.Hurbanom, Juraj
Lubomil Kulíšek-evanjelický učiteľ, vychovával generáciu
národne uvedomelej inteligencie, Pavol Filúš, Juraj Jozefák a Pavol Lališ st. boli dobrovoľníci, ktorí sa vyznamenali
v bojoch. A posledné meno hrdinu je dobrovoľník Janko
Valášek „červený“, ktorý padol spolu so svojimi 15 spolubojovníkmi v krvavej bitke pri Muráni dňa 26.2.1849.

Pavol V.
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Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry

Zodpovedná príprava priniesla ovocie a žiaci našej
školy sa i tento rok zaradili medzi najlepších v okrese v slovenskom jazyku a literatúre. V okresnom kole olympiády
zo SJL Adriana Beblavá, žiačka 9. tr., obsadila 2. miesto
a v prvej polovici skončili i ôsmaci – Samuel Eliáš a Miška
Opluštilová. Výborne zvládli test, popasovali sa s transformáciou náučného textu na reklamný plagát a porotu
oslovili i prezentáciou svojho príbehu reagujúceho na citát
Rabíndranátha Thákura: „Podľa vzhľadu môžeme posudzovať kvet, či motýľa, ale nie ľudskú bytosť.“ Všetci traja boli
zároveň úspešnými riešiteľmi.
JH

Šikovní výtvarníci
V okresnom kole výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla
tiesňového volania 112“ v kategórii II. stupeň ZŠ stupienok
víťazov patril našim žiakom. 3. miesto obsadil šiestak Jakub
Kavický, na 2. mieste skončila priestorová práca ôsmačky
Adriany Sládečkovej, 1. bola a do celoslovenského kola
postupuje práca siedmačky Rebeky Patinkovej, ktorej
pomáhala Sophie Sabotová. Gratulujeme!

Zlatí na majstrovstvách Slovenska
Štyria recitátori postupujú
do celoslovenského kola

5. decembra 2019 sme sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže „A Slovo bolo u Boha“, ktoré sa konalo v Trenčíne a ktorej posolstvom je dobro, láska a porozumenie.
Napriek veľkej konkurencii sa naši recitátori umiestnili na popredných miestach a potvrdili, že naozaj patria
v našom kraji medzi špičku. Postup do celoslovenského
kola si vybojovala a 1. miesto získala: Terezka Eliášová,
Lucka Martináková, Natálka Martináková a Samuel Eliáš,
2. miesto obsadil Juraj Plaskoň a 3. miesto – Marek Patinka
a Adriana Beblavá.
Všetkým recitátorm blahoželáme, ďakujeme za krásnu
reprezentáciu školy a postupujúcim držíme päste a prejeme
veľa úspechov.
JP

V októbri dosiahli naši chlapci obrovský úspech v atletike. Juraj Plaskoň, Marek Miča a Patrik Černek začiatkom októbra reprezentovali našu školu v okresnom kole
v cezpoľnom behu na Myjave. Chlapci odbehli výborne –
Juraj tretí, Marek štvrtý a Patrik šiesty, čo im ako družstvu
zabezpečilo jasné víťazstvo a postup na kraj. Ich výkon neušiel pozornému oku trénera atletiky Brezovej pod Bradlom
pána Miroslava Bôžika a navrhol im spoluprácu.
10. októbra potvrdili naši chlapci svoju výbornú formu
a na KK v Dubnici nad Váhom obsadili fantastické 2.
miesto. V ten istý deň Jurko a Marek podporili i svoj futbalový klub a poobede odohrali zápas s najťažším súperom
– Považskou Bystricou.
Zlatým zakončením Jurajovho a Markovho októbrového atletického ťaženia bola ich účasť na Majstrovstvách
SR družstiev starších žiakov a starších žiačok v Bratislave.
Vo farbách CVČ Brezovej pod Bradlom odbehli 3000m, štafetu 4 x 60m, a 4 x 300m. Svojimi výkonmi prispeli k tomu,
že chlapci z Brezovej pod Bradlom sa stali MAJSTRAMI
SLOVENSKA! Celému tímu, no najmä Jurkovi a Markovi
patrí naša srdečná gratulácia a obdiv.
JH
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Rok 2019 – krok dopredu
V tomto roku odohralo naše mužstvo dospelých celkom 23
majstrovských zápasov. Stretnutie s Jablonkou sa neuskutočnilo,
keď súper pre nedostatok hráčov zápas vzdal, nasledovala kontumácia 3 : 0 a boli nám pripísané 3 body. Bilancia za celý rok
2019 je teda nasledovná: 15 víťazstiev, 4 remízy a iba 5 prehier,
vsietilo 79 gólov, inkasovalo 35 gólov, získalo 49 bodov.
Na domácom ihrisku sa odohralo 14 zápasov. V jarnej časti
/ 8. liga/ 7 zápasov, 6 víťazstiev, 1 remíza a žiadna prehra. Skóre
35 : 5 a zisk 19 bodov. V jesennej časti /7. liga/ 7 zápasov, 4
víťazstvá, 1 remíza a 2 prehry, vsietili sme 15 gólov a 12 obdržali, zisk 13 bodov. Celkove na domácom ihrisku sme dosiahli
10 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry. Vsietili sme 50 gólov, inkasovali 17 gólov. Pre porovnanie v ročníku 2017/18, kedy mužstvo vypadlo zo 7. ligy, na domácom ihrisku nezvíťazilo ani
raz , s celkovým skóre 40 : 83. Domáca neporaziteľnosť trvala
viac ako jeden rok od 16.9.2018 do 22.9.2019 , až keď v 8.
kole bodoval naplno na našom ihrisku Beckov po víťazstve
2:0. V 10. kole nasledovala prehra so Zemianským Podhradím
1:5. Dôležité víťazstvo 5 : 1 sme dosiahli v poslednom kole
v súboji o 2. miesto v 8. lige s Letničím, /150 divákov/ čím sa
vytvorila možnosť postupu do 7. ligy. Rekordné víťazstvo 11 :
0 s Košariskami si prišlo pozrieť iba 50 divákov, čo bola vôbec
najnižšia návšteva zo všetkých zápasov na domácom ihrisku.
Väčší záujem sa tiež očakával v prvých dvoch víťazných zápasoch vo vyššej súťaži – Potvorice 2:1 /85 divákov/, Hrádok
3:0 /86 divákov/. Stretnutia na našom ihrisku si prišlo pozrieť
okolo 1 700 platiacich divákov. /Deti, ženy vstup voľný/. Najvyššie návštevy boli na zápasoch s Brezovou /2:2/ a v poslednom zápase , keď sme rozstrieľali Starú Turú /5:1/.
Na súperových ihriskách sme odohrali 9 zápasov, z toho
sme 4 krát zvíťazili, 2 krát remizovali a 3 krát prehrali. Neskúsene sme si počínali a vysoké prehry sme si odviezli v úvodných
zápasoch 7.ligy z Bošácej 5 : 0, keď po polčase sme prehrávali
iba 1 : 0 a z Kálnice 4 : 1, keď po prvom polčase sme dokonca
viedli 1 : 0. Skóre 26 : 18 zisk 14 bodov. Rekordné víťazstvo sme
dosiahli na ihrisku v Lubine kopanice v pomere 10 : 0.
Do jesennej časti /7.liga/ sme vstúpili s vekovo najmladším kádrom. Vekový priemer vo všetkých zápasoch /hráči,
ktorí nastúpili na začiatok zápasu/ bol 24,7 roka. Najmladšie mužstvo nastúpilo v zápase v Kálnici /23,4/, Lubina kop.
/23,7/, Polianka /23,8/ a najstaršie v zápase v Pobedíme /26,4/
a proti Beckovu /26/. Za naše mužstvo vo všetkých zápasoch
nastúpilo 20 hráčov. Z tohto počtu bolo 12 hráčov, ktorí mali
25 rokov a menej./Klimek 18 r.-5 gólov, M.Malošek 19 r.- 4
g, M.Krček 19 r. hosťovanie Sobotište, L.Vaňa 20 r.,M.Kadlečík 20 r.- 4 g. hosť.Sobotište, A. Žák 22 r. – 12 g. za vedúcim strelcom súťaže zaostáva o 3 góly, E.Bukovský 22 r.,L.
Kolenčík 24 r.,J. Mazíny 24 r.,R.Hainc 25 r. – 2 g., D.Riška
25 r., M.Tvrdý 25 r. Táto skupina hráčov z 31 gólov vsietila
27 gólov. Zvyšné góly vsietili M. Hyža 29 r. –7 z./ 2 g., hosť.
Chvojnica, J. Petruľa 32 r. –8 z./ 2 g., ďalej nastúpili Ľ.Hyža,
P. Filka, J. Zemaník. Vo všetkých 13 zápasoch nastúpili 4
hráči – M.Malošek, ktorý nechýbal ani minútu, striedali P.Mareček, A.Žák , R.Hainc . V jednom zápase chýbali E.Klimek,
D. Riška, M. Krček. V 11-tich zápasoch nastúpili L. Vaňa, P.
Chrenka. V bráne sa pravidelne striedali J. Kuchta a J. Mazíny.
Perspektívu mužstvo má. Ako bude ďalej pokračovať závisí
od toho, aké bude nastavenie hláv hráčov. Vo futbale sa situácia
často rýchlo mení a za 3 mesiace môže byť všetko inak. Jarnú
časť zahájime 22.3.2020 v Potvoriciach.
Tabuľka po jesennej časti: za názvom klubu, jeho

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Radujme sa:

Aneta Bobčíková		
Jonáš Kišoň			
Jakub Jurásek		
Nela Marečková		

10/2019
10/2019
10/2019
11/2019

Opustili nás:

Kristína Mokrá		
Alžbeta Vaňová		
Anastázia Plačková		
Anna Eliašová		

30.10.2019
3.11.2019
14.11.2019
4.12.2019

Životné jubileá:
70 rokov
Anna Tvrdá
Milan Duga

Ľudmila Petráková
Dušan Beblavý

80 rokov
Pavol Jozefák
Anna Štefková

90 rokov
Anna Sládečková

Povedali si áno:

Pavol Chalupa, Vrbovce
Martina Pitoňáková, Častkov 23.11.2019

Upozornenie
Keďže sa blíži koniec roka, upozorňujeme občanov, ktorí
si ešte nesplnili daňovú a poplatkovú povinnosť voči obci,
aby čo najskôr zaplatili daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, vodné,
nájomné za hrobové miesta na cintoríne. Tiež upozorňujeme občanov a firmy, ktorým vznikla daňová povinnosť
v roku 2019 /kúpa a predaj domu, bytu, pozemkov/, že majú
v zmysle zákona zmenu ohlásiť na Obecný úrad podaním
nového daňového priznania DzN najneskôr do 31.1.2020.
OcU
vekový priemer v zápase s našim mužstvom, tak ako
nastúpil na úvod zápasu: 
1.

Bošáca

26,0

13

Kálnica

31,7

13

2.

Brezová

4.

Beckov

3.
5.

Vrbovce

6.

Stará Turá

8.

Brunovce

7.

Potvorice

9.

Z.Podhradie

11.

Krajné

10.

Pobedím

12.

Polianka

14.

Lubina kop.

13.

Hrádok

25,9
24,9
24,7
29,5
28,0
30,2
30,5
27,8
27,5
28,1
29,0
34,1

11

1

1

9

2

2

13

10

13

6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
6
5
5
4
4
4
3
0

1
2
2
2
1
4
0
3
2
1
3
0

43 : 11

34

35 : 15

29

2

46 : 17

5

35 : 24

5
5

31 : 27
25: 26

6

29 : 26

8

44 : 35

4
6
7
8
7

13

23 : 26
27 : 30
26 : 32
25 : 29
18 : 28
5 : 86

31
20
20
20
19
19
15
15
14
13
12
0

MH

Vrbovčan
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Poznaj a

Ruža šípová

chráň

(Rosa canina L.)

Vonku je chladno a je čas uvariť si horúci čaj. Práve
z plodov – červených šípok tejto rastliny. Ker ruže šípovej je
vysoký 1 až 3 m, ako liana narastie až do výšky 10 m. Jeho
konáre sú posiate pevnými
a zakrivenými
ostňami. Listy
sú striedavé
a
nepárne
perovito zložené. Veľké,
ružové
až
biele
kvety
rastú jednotlivo alebo aj
po 3 v pazuchách listov, voňajú len slabo. Rastie na okrajoch ciest,
v krovinách, v lesoch i na suchých stráňach takmer celej
Európy. Šípky dozrievajú v septembri a ich dužina obsahuje
vitamín C. Pripravuje sa z nich nielen výborný čaj ale aj
šípková dreň, lekvár a víno.
Text a foto Elena Smetanová

Ani tento rok sa nemohol zaobísť bez tradičného jarmoku
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