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Vetko vôkol u cíti
prázdninami. kolopovinné
deti od nich delia u iba
hodiny. Aj tieto snímky dýchajú atmosférou prázdnin.
Sú vak z osláv dòa detí
v Chvojnici.
A Chvojnica zasa oslavuje 50 rokov! Èítajte na
strane è. 4!

To je fajn!
Poïakovanie
za dobrý skutok

Ïakujeme

Zasypú nás odpady ???
èítajte
na strane
èíslo 3

Radi by sme sa touto cestou
srdeène poïakovali za prekrásny výlet do Bojníc, ktorý nám
venoval Obecný úrad Vrbovce.
Výlet sa nám vydaril, navtívili
sme ZOO a Bojnický zámok.
V zámku sme vstúpili do sveta
rozprávok od P. Dobinského,
ktoré sa nám ve¾mi páèili. Bol
to najväèí rozprávkový divadelný festival v strednej a východnej Európe, ktorého sme sa
mohli zúèastni aj my. Obohatení o mnostvo krásnych záitkov a emócií sme sa vrátili domov. Patrí vám srdeèná vïaka.
iaci folklórneho súboru
Vrbovèánek

iaci 9. roèníka naej Z srdeène ïakujú poctivému nálezcovi, ktorý naiel a po rozhlasovej výzve
priniesol na OcÚ nájdenú sumu peòazí. Odmenou za tento èin nech sú
mu roziarené oèi detí, ktoré od rána
pripomínali slzavé údolie.
Vïaka, pán Martin Zloch!
G. Chlapeèková, M. Havlík
a celá deviatka s tr. uè.

Dva ohlasy
na jeden
èlánok
(strany è. 6 a 7):

Rozlúèková fotografia
deviatakov
(strana è. 5):
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Z rokovania Obecného
zastupite¾stva Vrbovce
n Ïalie poiadavky sa týkali vyInformácia zo zasadnutia OZ
správky miestnych komunikácii
konaného dòa 23.3.2007.
navákou kameòa, rozírenia verej-

Zo zasadnutia vyberáme:
l Starosta obce ing. Samuel Redecha predloil správu o èinnosti
obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia OZ.
l Obecné zastupite¾stvo zobralo na vedomie Stanoviská hlavného kontrolóra k závereènému úètu
obce za rok 2006.
l Obecné zastupite¾stvo schválilo závereèný úèet obce a celoroèné hospodárenie za rok 2006 bez
výhrad.
l Bol schválený finanèný dar
Únii slabozrakých Slovenska, Základná org. Myjava vo výke 500
Sk.
l Taktie sa dal predbený súhlas na poskytnutie finanèného daru
mestu Myjava na prípravu a realizáciu 48. roèníka Medzinárodného festivalu Myjava 2007 a 3. roè. Festivalu európskej tradiènej kultúry.
l Vklad do projektu ,,Infratruktúra cykloturistických trás vo výke 164 152 Sk, ktorú predloil starosta na základe predchádzajúcich
rokovaní bol schválený s úhradou
vo dvoch splátkach.
l OZ schválilo návrh èlenstva a
èlenského 24 Sk na obyvate¾a a rok
do ,,Subregiónu Pod Bradlom pre
rozírenie turistického ruchu a zachovanie kultúrneho dedièstva i v
naej obci.
l Za úèelom monosti èerpania
finanèných prostriedkov z programu LEADER v období r. 2007 2013 schválilo obecné zastupite¾stvo èlenstvo obce Vrbovce v pripravovanej miestnej akènej skupine (MAS) ,,Zdruenia obcí kopanièiarskeho regiónu Ve¾ká Javorina Bradlo.
l V programe ,,Rôzne bolo
zobraté na vedomie stanovisko obyvate¾ov, vlastníkov a uívate¾ov
nehnute¾ností kopanice ,,U Turbov
k veternému parku Myjava, lokalita Vesný vrch a Ostrý vrch II.
l Na základe iadosti o odpredaj
poiarneho auta T 805 bolo schválené zabezpeèenie inzercie s tým, e
po prehodnotení záujmu o adresnom
odpredaji rozhodne po zváení OZ.
l Z príleitosti sviatku Dòa uèite¾ov bol schválený finanèný dar
Základnej kole s materskou kolou
Vrbovce vo výke 7000 Sk.
V diskusii poslanci vystúpili
s nasledovnými témami:
n Vzh¾adom na uvaovanú úpravu chodníkov s pouitím zámkovej
dlaby bol daný návrh vyrába dlabu prostredníctvom Obecných sluieb Vrbovce s. r. o., prièom by sa
zamestnali nai obèania, vyuil by
sa priestor v objekte ibenky a tie
naa dopravná a stavebná technika.
Starosta pris¾úbil spracova ekonomické posúdenie i prieskum dosiahnutia kvalitatívnych parametrov
dlaby.
n Ïalej bola vznesená poiadavka na rieenie opravy autobusovej
èakárne v osade Ostrý Vrch. Zo strany starostu bola pris¾úbená náprava
i èo sa týka opravy ïalích èakární.

ného osvetlenia respekt. miestneho
rozhlasu. Poiadavky budú preverené a na základe opodstatenosti bude
rozhodnuté o realizácii tie s prihliadnutím na ekonomický faktor.
n Príspevky, ktoré sa týkali chodníka cez potok Vesník pri rodinnom
dome è.102, pozemkov na výstavbu rodinných domov, situácie oh¾adom kultúrneho domu, na tieto zaujal svoje stanovisko starosta obce.
Na predmetný chodník cez potok
Vesník obec zabezpeèí potrebný
materiál, prièom obèania, ktorí
chodník vyuívajú, si práce uskutoènia svojpomocne.

Informácia zo zasadnutia OZ
konaného dòa 25.5.2007.

l Po správe o plnení uznesení a
rieení diskusných príspevkov od
posledného zastupite¾stva starosta
podal správu o èinnosti Obecného
úradu za toto obdobie.
l Za úèelom prípravy stavebných pozemkov v lokalite Lásky,
starosta po viacerých rokovaniach
s vlastníkmi pozemkov doporuèil
výkup pozemkov za 100 Sk/1m2 .
Poslanci v tomto smere dali mandát
starostovi pre ïalie rokovanie
s tým, e výkup sa uskutoèní zo
spodnej i hornej èasti ,,Junasáckej
cesty smerom k priehrade. Podmienkou transakcie je odsúhlasenie rozírenia intravilánu na túto uvaovanú oblas.
l Bol schválený sponzorský dar
pre Slovenský zväz postihnutých,
ZO Myjava vo výke 500 Sk na realizáciu krajských portových hier
telesne postihnutých obèanov.
l Taktie bola schválená finanèná pomoc a to 1000 Sk na realizáciu
slávností bratstva Èechov a Slovákov na Javorine.
l Na základe iadosti na odpredaj
obecného pozemku p.è. 140/6 vo
výmere 308 m 2 bol tento schválený
na predaj p. Slavomírovi Jedinému a
sleène Miroslave Patinkovej v cene
20 Sk/1m2. Ide o pozemok za humnom p. Z. Sládeèkovej na Hornom
konci.
l Ïalej bol schválený na odpredaj
v prospech manelov Pavla a Vlasty Valúchových pozemok p. è. 2925/
1 vo výmere 1193 m2 v cene 20 Sk/
1m 2, ktorý sa nachádza ved¾a ich
pozemku smerom k potoku Vrbovèianka.
l V programe Rôzne boli zobrané na vedomie stanoviská obyvate¾ov, vlastníkov a uívate¾ov nehnute¾ností kopanice ,,Krlica a
kopanice ,,U Pa¾ov k veternému
parku Myjava, v lokalite Vesný Vrch
a Ostrý Vrch II.
V diskusii poslanci vystúpili
s nasledovnými témami:
n I napriek viacerým aktivitám
zo strany obce a ev. a. v. cirkvi, pretrváva problém s opravou kultúrneho domu. Po vzájomnej dohode
medzi poslancami a starostom bol
odsúhlasený postup v tom smere, e
starosta zorganizuje stretnutie zástupcov obce so zástupcami cirkvi
k problematike kultúrneho domu.

n Vzh¾adom na havarijný stav
rímskokatolíckeho kostola a s prihliadnutím, e ide o evidovanú kultúrnu pamiatku a situovanú na námestí, obec je ochotná urèitým spôsobom participova na oprave kostola (napr. pri vybavovaní, zisovaní, atï.) avak prvoradá je v tomto
smere aktivita rímsko-katolíckej
cirkvi.
n Ïalej zo strany poslancov bolo
poukázane na zlý stav miestnej komunikácie v osade Valúska dolina
v èasti od Tomeèkov po Kazayov.
Stav komunikácie sa preetrí a potom sa rozhodne o úprave. Tie bolo
poukázané na neporiadok pri vodnom toku Zápaseèník, blízko rodinného domu è.280. Starosta preetril
stav a na základe toho osloví majite¾ov predmetného pozemku, na
ktorom je tento neporiadok pre zabezpeèenie nápravy.
n Hlavná kontrolórka obce poukázala na problematiku súvisiacu

NAE KOPANICE

Kopanice sú roztrúsené po okolitých svahoch a zahàòajú ve¾ké
mnostvo väèích i meních osád.
V minulosti sa poèet osád pohyboval okolo 60, no mnohé z nich
u zanikli. Väèie celky - kopanice,
ktoré sú vytvorené z osád, sú tyri:
Chodúri, Ostrý Vrch, tefanová a Vápeník. Za piaty takýto celok povaujeme miestnu èas
ance.
tefanová je teda jednou z nich.
Pod¾a slov naich chalupárov patrí
tefanová a jej okolie po Tatrách
k najkrajím kútom Slovenska.
Samozrejme e i nám, starousadlíkom sa tu páèi, a preto tu dodnes ijeme, hoci poèet obyvate¾ov kadoroène klesá.
Ve¾ká èas naej kopanice patrí
do chránenej oblasti Biele Karpaty.
Nachádza sa tu aj chránený prírodný výtvor Buèková jama, kde sa
kadoroène v lete stretávajú ochranári prírody na zraze zvanom

s financovaním obce pri výstavbe
doplnkového vodného zdroja z Myjavy pre obecný vodovod Vrbovce.
Pod¾a vyjadrenia starostu mesto
Myjava a Ro¾nícke drustvo Turá
Lúka sa budú na výstavbe vodovodu
podie¾a. Tie sa preverí s kompetentnými osobami ïalí postup, aby
sa neporuil zákon o verejnom obstarávaní.
n Taktie bolo poukázané na pokodenú miestnu komunikáciu
,,U Povalaèov spôsobenú pri abe dreva, tie na dezolátny stav el.
ståpa v osade u Mjechnov. Starosta
preverí stav a prejedná s kompetentnými nápravu.
Na ostatné diskusné príspevky
bolo odpovedané priamo na zastupite¾stve.
Podrobný priebeh zasadnutí OZ
je zaznamenaný v zápisniciach a
verejne prístupný na Obecnom úrade.
J. H.

tefanová

Strom ivota a vykáajú nedostupné lúky aby chránili vzácne
rastliny. tefanová sa pýi aj najvyím vrchom alostiná, ktorého výka je 622 m.
Poèet obyvate¾ov rapídne klesol. aie ivotné podmienky, dochádzka za prácou spôsobili, e sa
mladí ¾udia odsahovali do miest a
dnes sa poèet obyvate¾ov pohybuje okolo 80.
Je takmer nepredstavite¾né, e
v rokoch 1938 - 1946 sa poèet
iakov v malotriedke na tefanovej pohyboval okolo 80 - 100 a
teraz Z vo Vrbovciach navtevujú iba dvaja iaci z tejto osady.
Dnes tu ijú väèinou dôchodcovia, ¾udí v produktívnom veku
je málo. Máme astie, e sa k nám
natrvalo prisahovali niektoré
mladé rodiny, ktoré nám trocha
vylepili vekový priemer. Ale poèas víkendov je nás tu dos a osada
A. Zlochová
oíva.

Objavený armáles
V centrálnom archíve bol nájdený armáles - dôleitá krá¾ovská listina, kde uhorský a èeský krá¾ Leopold I. (9. 6. 1640 - 5. 5. 1705)
povýil za vojenské zásluhy náho
rodáka Jána Maòáka (Ioanis Maòák) do zemianskeho stavu.
Bolo to 15. júla 1701. Armáles
je len mierne pokodený, je písaný
úh¾adným latinským písmom. Na
záver v òom celý rad cirkevných i

svetských pánov o tomto poèine informuje.
Dodáme, e zemania mali urèité výhody pri vo¾bách a neplatili
dane. Zemianska kúria stála na
Hornom konci, kde teraz býva pani
Maòáková.
Armáles, resp. jeho kópiu, poièal priate¾ Vrbovèanov, keï skúmal
svoj rodokmeò.
GV
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Zo ivota naich predkov

Ako sa stravovali nai predkovia
v 19. a zaèiatkom 20. storoèia

Stravovanie naich predkov
v minulosti ovplyvòovalo nieko¾ko faktorov. V rámci katastra ilo
neúmerné mnostvo obyvate¾ov,
bolo nariadené úhorové hospodárstvo, zastaralé obrábanie pôdy, ako
aj aie podmienky obrábania kopcovitého terénu.. Pôda v níinách
okolo potokov sa mimo kosenia
sena neobrábala. Do stravovacích
návykov obèanov sa postupne prenáali prvky z miest ako aj z iných
oblastí Rakúsko-Uhorska. Èas obèanov v tejto dobe chodila za prácou do rovinatých oblastí západného Slovenska a hlavne Rakúska, èas
chodila za prácou do cudziny, hlavne do USA. Z tohto pôsobenia po
návrate domov si prináali nielen
nové poznatky pri obrábaní pôdy a
pestovaní nových po¾nohospodárskych plodín (zemiaky, kukurica),
ale i v oblasti stravovania, hlavne
nových druhov jedál a tie vybavenia a zariadenia kuchýò.
Väèina kuchýò - okrem tzv.
panských, bola vybavená otvoreným ohniskom. Na ohnitiach boli
kovové trojnoky (podstavce), na
ktoré sa pokladali liatinové nádoby,
v ktorých sa varilo. Pod trojnokami sa kúrilo drevom. Ved¾a ohniska
bol vstup do pece na peèenie chleba. A v druhej polovici 19. storoèia po zruení poddanstva sa zaèínajú likvidova otvorené ohnitia
stava murované poráky, v náreèí
nazývané porhelty. porák bol
postavený v kuchyni, jeho súèasou bola tie rúra na peèenie. Dym
a teplo zo poráka odchádzali do postavených keramických kachie¾,
ktoré boli v prednej obytnej izbe.
Tieto kachle slúili zároveò na vykurovanie izby. Ved¾a kachie¾ bola
postavená murovaná pec na peèenie chleba, ale i na peèenie mäsa,
koláèov a suenie ovocia. Na peci

pri viacpoèetných rodinách spravidla spávali deti. Vstup do pece bol
ponechaný z kuchyne. V niektorých
domoch, aby nemuseli stava murované poráky, pouívali prenosné
zhotovené z kovu, nazývané
transporty.
Ako sa stravovali v uvedených
podmienkach nai predkovia, môme posúdi len z rozprávania najstarích obèanov. Základnými surovinami pre stravovanie boli zemiaky, kapusta, obilniny, ovocie, zelenina, huby a strukoviny. Výhodou
obce bolo, e u v 18. storoèí bolo
funkèných okolo 9 mlynov. Boli tu
tie dva pivovary, tyri pestovate¾ské pálenice, nieko¾ko obchodov s
potravinami, mäsiarstvo, a koncom
19. a do polovice 20. storoèia i
pekáreò. Takmer v kadej domácnosti sa na zimu zabezpeèovalo nielen ve¾ké mnostvo zemiakov, ale i
kyslej kapusty, navarilo sa kotol lekváru zo sliviek alebo jabåk, pripravilo sa dostatok strukovín (fazule, hrachu, oovice cíceru), nasuilo sa
ovocia a húb. Jednou zo základných
potravín bolo hlavne mlieko. V kadej domácnosti sa chovali kravy alebo kozy. Vo väèine domácností sa
chovala hydina a dochovalo sa tie
vo¾ajaké prasiatko. Hydina sa konzumovala len zèasti, vo vaèine sa
predávala, aby boli finanèné prostriedky na cukor, so¾, obleèenie alebo iné potreby. Uvedeným predpokladom zodpovedal i spôsob stravovania. Na dnené pomery sa nai
predkovia stravovali ve¾mi skromne.
RAÒAJKY: Základ spoèíval
v polievkach (mlieková, kmínová,
cesnaková) èierna a biela káva
z kávoviny z obilia a cigórie. K tomu
sa podával chlieb, prípadne posúchy
alebo bélee. Bélee sú gu¾até placky
z kvaseného cesta hrubé asi 2 cm,

Zasypú nás odpady ???
Dúfam, e nie !!! ... ale súdiac
pod¾a jeho mnostva, ktoré sme túto
jar odviezli do zberného dvora (objekt v ibenkách), by to tak mohlo
vyzera. Kadoroène narastá jeho
mnostvo (teraz mám na mysli tzv.
ve¾koobjemový odpad) a kadoroène stúpajú aj náklady spojené
s jeho likvidáciou.
Pre obèana konèí staros o odpad tým, e ho pripraví pred svoj

dom. Pre obec je to vak len zaèiatok pomerne dlhého procesu jeho
dotriedenia a znekodnenia. Zdá sa
vak, e tento systém sa osvedèil,
obèania si naò zvykli a budeme
v òom pokraèova a vylepova ho.
Trúfam si poveda, e nám podstatne klesol poèet tzv, èiernych skládok. Napriek tomu nám pracovníci ochrany prírody nahlasujú nové
prípady nelegálnych skládok a obec
ich musí na vlastné náklady (rozumej náklady nás
vetkých) zlikvidova.
Preto ak máte vedomos
o pôvodcovi takejto skládky, neváhajte a ohláste takýto prípad na obecný
úrad. Kadý má monos
zbavi sa odpadu legálnym
spôsobom, preto vývoz
plastov, obalov, batérií,
pneumatík a iných, prírodou nestrávite¾ných predmetov do lesa alebo jarku,
je trestuhodný.

peèené priamo na platni poráka.
OBEDY: Polievky - fazu¾ová,
hrachová, cícerová, krúpová, zemiaková, hríbová, kapustová a pod.
K tomu sa podávali doma vyrábané
cestoviny - rezance nazývané slíky, haluky, drobky a pod. Tieto
sa potom posýpali tvarohom, makom, orechmi, rozdrvenými suenými hrukami alebo lekvárom. Na
obed ako hlavné jedlo sa èasto varievali i omáèky - fazu¾ová, tekvicová, alátová, uhorková, paradajková, hríbová, kôprová, zemiaková a ïalie. Polievok, omáèok i cestovín sa pripravovalo na obed vaèie mnostvo, tieto jedlá sa èasto
konzumovali potom i na veèeru,
alebo niekedy i na druhý deò.
VEÈERE: Boli menej výdatné,
èasto sa podávali opekané zemiaky
s mliekom, chlieb s lekvárom a mliekom alebo rôzne kae - krupicová,
kukurièná, prosná, zemiaková, tzv.
rí kaa (obilnina tenke¾) Tieto sa
podávali s mliekom, lekvárom alebo uvareným sueným ovocím.
Mäso sa konzumovalo vo väèine len na sviatky, nedele, alebo pri
významných rodinných udalostiach
(svadby, krstiny, konfirmácie a pod.)
Neskorie, hlavne po prvej svetovej vojne, sa zaèína pestova viac
oípaných. Mäso z nich sa pieklo a
konzervovalo vo vypraenej masti. Robili sa z neho výrobky ako
napríklad jaternice, tlaèenka, klobásy. Èas mäsa i klobásy sa údili,
toto sa pripravovalo na namáhavé
letné práce. Na domácich zaká¾aèkách sa schádzali a vzájomne hostili celé rozvetvené rodiny.
Pri spracovaní jedál sa pouívalo výrazne menej tukov. Takmer
vôbec sa nepouívali rastlinné tuky,
okrem oleja zo slivkových jadier.
Mimo bravèovej masti a masla, ktoré sa doma vyrábalo zo smotany
Tento rok sa
ve¾mi rozíril okruh
pomocníkov,
ktorí nám pripravený odpad, samozrejme len ten zaujímavý, pomáhali odváa a preukazovali pri tom
neuverite¾nú pracovitos. Podarilo sa
nám
niektorých
odohna, ale nie
vetkých. Kovový
odpad nám zlacòuje odpadové hospodárstvo, je ho stále
menej, preto budeme musie urobi
zmeny v systéme jeho zberu. Nezdá
sa mi tie správne a spravodlivé, e
niektorí nai obèania odvezú do kovorotu mnostvo speòaite¾ného odpadu, napríklad z auta, a nám
nechajú len to, èo zostane. Budeme
musie zrejme zmeni aj systém platby za odvoz a znekodnenie odpadu, pretoe niekto za ten istý poplatok odovzdá jedno vrece s odpadom a druhý celú vleèku.

mútením, po vrbovèiansky stúkaním, tie sa pouívala mas z vykrmovaných husí a kaèiek. Chlieb sa
piekol vo vaèine doma, okrem
toho sa piekli v peciach z chlebového cesta i výborné posúchy a neskorie i rôzne typy koláèov. Ve¾ké
makové, orechové, lekvárové a tvarohové záviny (mainaky) alebo
okrúhle ploché koláèe podobné posúchom posypané sladeným tvarohom, makom, orechmi, lekvárom,
hrukami, varenými suenými slivkami a pod. Pre slávnostné príleitosti sa smaili iky z kysnutého
cesta plnené lekvárom a tie triesky ¾udovo nazývané boie milosti. Na Vianoce sa piekli tradièné
pupáky, miestne nazývané pupále.
Výbornou pochúkou pre deti i
dospelých boli výrobky zo zemiakového cesta, ktoré sa podávali
s osmaenou kapustou alebo lekvárom a makom. Z tohto cesta sa tie
piekli priamo na platni poráka tenké placky nazývané krájance.
Potierali sa lekvárom a makom alebo sa podávali teplé s èerstvou osolenou bravèovou masou. Na dedine
sa piekli i koláèe plnené osmaenou
kapustou - kapustníky. Nie nadarmo sa deom hovorievalo, e
z kapusty chuap tustý.
Èo na záver? Len jeden jednoduchý recept na tradièné, dnes u pomaly zabudnuté ¾udové jedlo - kyselicu - miestne nazývanú Chachròu. Jedna stredná èerstvá hlávka
mladej kapusty. Oèisti, na hrubie
pokrája a uvari. Urobi zápraku
z polovice hladkej a polovice hrubej
múky. Rozriedi ju mliekom a prida hustý roztok do kapusty. Zápraky urobi viac, aby polievku s
mliekom dobre zahustila. Potom
osoli a pod¾a chuti dochuti octom.
Dobrú chu.
M. P.

Napriek tomu vak opakujem, e
je to vdy lepie, ako keby odpad
konèil tam, kde nemá.
Naím koneèným cie¾om je dosiahnu tzv. nulový odpad, to je
stav, keï na skládku sa vyváa len
minimálne mnostvo nepouite¾ného odpadu a vetok ostatný vyseparovaný odpad sa zhodnocuje.
Samuel Redecha,
starosta obce
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Chvojnica 50-roèná
V tomto roku oslávi Chvojnica 50. výroèie svojho vzniku. Otvorme teda jej rodný list - kroniku obce a zaènime èíta.
Chvojnica leí v dlhoèiznej úzkej doline na úpätí svahov Malých
Karpát ovenèená vencom vrchov
a hôr. Zo severu vrch alostiná,
z juhu Havran. Celou dedinou sa tiahne a skrúca do èudesných tvarov
potok Chvojnica. ivot v tomto
kraji sa s nikým nemaznal a nemazná. Odráa sa na tvrdých upracovaných rukách plných ro¾níckych
mozo¾ov. A predsa väèina rodených
Chvojnièiarov by nemenila svoju
obec za inú, za niè na svete by neodila tam dolu do miest a priemyselných centier. Dedina? To sú vlastne roztrúsené domky  jedna ulica.
Má 8 km. Po svahoch i popri hradskej z jednej i z druhej strany sa na
seba pozerajú starie domy, donedávna kryté slamou a indlom, no nájde
tu i vycifrované domy. Je èistá práve tak, ako ten podhorský vzduch.
Sem tam prejde po ceste furman
a cvengot konských kopýt vyludzuje nefalovanú melódiu zalých èias.
Celá Chvojnica dýcha akousi príjemnou osamelosou a pokojom. 4 km
na západ od Vrboviec alebo 10 minút cesty autobusom do vrka
a objaví sa vám Chvojnica v plnej
svojej podobe. Pozeráte z vrchu do
doliny: zdravím vás malebné dolinky, ako láskavé matky objímate zakvitnuté stromy, chránite ich pred
nepohodou, zboòujem vás lesy 
neporuené oázy ticha a krásy, len
spievaj vtáèik, tvoj spev mi lahodí
ako najvábnejia hudba, aj ty potôèik zurèí ako ¾úbezné tóny harfy,
pôvab v pôvabe skrytý tam v dia¾ke

hore vrkom sa plhá traktor - symbol, e i tu ¾udia svoj nový ivot ijú.
Tuná ijú ¾udia i ili. V minulosti ili
ako. ili tak ako prostí ¾udia, ich
dni boli jednotvárne, tak ako by ich
bola jedna búrka nasekala. Ráno obriadili statok, porozprávali sa s kravièkou a teliatkom, viete tie zvieratká sú rozumné ako èlovek, pochopia v bolesti i radosti, potom ili
na pole a lopotili tam a do veèera,
inokedy zasa chystali drevo na zimu,
zave odili do mesteèka kúpi cukor, so¾, korenie. Pravda, keï sa
blíila zima museli chalupu vetkými potrebnými vecami zásobi, domácnosti nesmel chýba niè, sneh
ich na nieko¾ko týdòov odrezal od
sveta, vtedy sa ohrievali pri peci,
párali perie a priadli konope. Starí
¾udia na kopaniciach doslova prirástli k rodisku, k rodnej hrude,
s nesmiernou láskou rozprávajú
o tom drobnom kúsku zeme, kde
preili celý svoj ivot. A naozaj, èloveku to nedá odís, vyrástol tu, preil detstvo, kadý strom, kadá hruda, kadá skala mu tu nieèo pripomína, rados i utrpenie, hodiny najastnejie i najbolestnejie, nie,
nikdy by títo ¾udia nedokázali opusti tento èarovný kút zeme posiaty
vlastným potom i slzami, tu je ich
miesto, tu im srdce prirástlo, tu chcú
i kosti zloi, to máte tak, i tomu
èervíku je koreò milý v ktorom sa
zrodil nieto èloveku, ktorý myslí
a cíti. Myslenie ¾udí i tu podlieha
vplyvom modernej doby, mnohé
rýdzo - kopanièiarske názory po-

Vrbovce potrebujú novú
plánovaciu dokumentáciu
Medzi najdôleitejie dokumenty, ktoré potrebuje kadá obec, naa
nevynímajúc, patrí Územný plán
(ÚP) a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Ve¾mi
struène povedané - Územný plán definuje, ako bude vyzera obec v budúcnosti, kde bude bytová zástavba,
kde priemyselná, oddychová zóna,
atï.
PHSR v analytickej èasti definuje súèasný stav a potreby obce. Na
základe takejto analýzy stanovuje
strategické ciele pre nasledujúce roky
a to v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, atraktívnosti obce,

kvality ivotného prostredia, dopravnej a technickej infratruktúry,
v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov,
riadenia obce a spolupráce s obèanmi.
Spracovanie takýchto dôleitých
dokumentov nie je samozrejme moné bez spolupráce s Vami. Preto Vás
chcem vyzva, aby ste sa zúèastòovali besied, ktoré budú k týmto dokumentom organizované a prispeli tak svojimi nápadmi a predstavami k ich kvalite. Termíny besied budú
oznamované obecným rozhlasom a
na vývesných tabuliach.
Samuel Redecha,
starosta obce

Júnové zaujímavosti z M
Slávnostné ráno v naej kôlke
vetilo akýsi neobyèajný deò. Atmosféra bola výnimoèná. Deti boli
unesené rôznymi súaivými hrami
a odmeny boli sladké, sladuèké.
Palacinkový puding na tráve pripravila teta ¼ubka. Potom sme sa
ete dlho, dlho hrali, súaili a pretekali. Po dobrom obede èakali na
deti ¾ahaèkové torty, ktoré im pripravili panie uèite¾ky. Tento deò
bola výnimoène povolená aj uvaè-

ka a cukríky, ktoré im ponúkli samotné uèite¾ky. Bolo to prekvapenie, pretoe inokedy je práve kvôli
nim krik. Rados bola dovàená drobnými darèekmi a sladkosami aj od
Únie ien Vrbovce.
kolský rok 2006/2007 plánujeme ukonèi rozprávkovou nocou
s názvom Noc Deduka Veèerníèka. Veríme, e deti zaujmeme, veï
pútavú akciu pripravujeme u mesiac dopredu.
uè. M

maly odumierajú, mení sa vzah ku
gazdovstvu a ro¾níctvu. Èasy sa menia a s nimi meníme sa aj my. Èo sa
zmenilo za posledné roky v ivote
Chvojnièiarov, ako ijú, aké majú
problémy? Odpoveïou na túto otázku mali by by listy tejto kroniky.

Vznik Chvojnice

Zaloenie kopaníc Chvojnica
pravdepodobne spadá do obdobia 14.
 15. storoèia, kedy nai predkovia
donútení na jednej strane k jarmom
poddanstva, panským korbáèom,
dereom, ibenicou, na druhej strane
náboenskými nepokojmi, èastými
vojnami, ivelnými pohromami,
hladom a biedou usadili sa v tomto
kraji. Èakala ich tu úmorná práca,
lopata a hrdlaèenie. Prvou ich prácou (veru nie ¾ahkou) bolo klèovanie lesov. Pretoe kraj leiaci medzi
Braneckým hradom a medzi pohraniènými horami na severe bol a do
II. polovice 14. storoèia a na malé
miesta pokrytý hustými lesmi hlavne vak ihliènatými. Ihlièie ¾udovo
povedané chvojka  èie chvojnaté
lesy stali sa pravdepodobným názvom osady. Chvojnica, kde sa sústreïovali poddaní ¾udia klèujúci hlboké lesy. Vznik samostatnej obce
Chvojnica sa datuje dòom 19.
mája 1957. Zaloená bola z podnetu obèanov z troch èastí kopaníc z Chvojnice  Vrbovèianskej, Sobotiskej a Èastkovskej.
To znamená terajia obec pred zaloením bola rozdelená na tri územné
celky, prislúchajúce k jednotlivým
okolitým obciam. Proces vytvárania obce nebol celkom jednoznaènou záleitosou. Bolo treba presvedèi mnohých vlastných ¾udí,
ktorí nejavili súhlas a boli proti spojeniu troch kopaníc, bolo treba presvedèi nadriadené orgány i domáce
obyvate¾stvo, e zaloenie obce na
Chvojnici bude základom k budovaniu socialistického spôsobu ivota, bolo treba vybavi tie potrebné
organizaèné záleitosti, podklady
a dokumentáciu. Organizátormi
a bojovníkmi za vytvorenie obce
boli nasledovní obèania ktorým patrí
vïaka a uznanie, e Chvojnica je
dnenou Chvojnicou.

Z èastkovskej èasti: Petrák Pavel, Balá Pavel, Potenga Frantiek, Èerný Martin, Vojtek Ján,
Plea Samuel, Pánik Samuel.
Zo sobotiskej èasti: ika Ján,
Pánik Pavel a z vrbovèianskej èasti: ika Juraj, ika Ján, Tvrdý
Pavel, Kuchárek Ján, Tvrdý Ján,
Jordán Jozef, Pánik Ján, Hya
Ján a z obce Vrbovce vtedají podpredseda MNV Jozefák Ján.
Ve¾akrát bolo treba cestova na
ONV na povereníctvo vnútra na
KNV na úkor svojho èasu i za vlastné náklady. Táto vynaloená námaha bola vak korunovaná výsledkom. 19. mája 1957 zvolili obèania Chvojnice svoju obecnú
vládu , ktorá ich viedla nielen
v radostnom ivote ale i v prekákach, ktoré sa jej objavili v ïalom
budovaní. Vo vo¾bách do národných
výborov ukázali jednotu a pochopenie pre spoloèné dobro. Slávnostne a manifestaène odovzdali hlasy
svojim poslancom. Nieko¾ko dní po
vo¾bách zaèala sa vymeriava nová
cesta. Zaèali sa tie robi prípravy,
aby do konca roku 1960 pod¾a smerníc UV KSÈ i na Chvojnici miesto
petrolejovej lampy svietila elektrická iarovka. Nový miestny národný výbor poèas svojho volebného
obdobia vytýèil si plán postavi
novú budovu pre seba a pre ochranu
majetku vetkých obèanov  poiarnu zbrojnicu s vodnou nádrou. Ve¾a
úloh bolo treba a ete bude treba urobi, aby sa po ich splnení stala Chvojnica rovnocennou s ostatnými obcami náho okresu, aby jej obèania
mali vetko to, èo u väèina obcí
mala. MNV bol umiestnený v budove
Juraja Klvaèa u Myjavcov è. 2.
To¾koto zatia¾ citát z kroniky.
Dobre sa èíta? Pokraèova vak budeme a v budúcich èíslach Vrbovèana. Dovtedy budete ma monos
èosi viac o histórii obce poèu priamo na oslave tohto výroèia, ktoré
Obecné zastupite¾stvo v Chvojnici
pripravuje na 15. september a na
ktoré najmä Vás, vetkých Chvojnièiarov, u teraz, s predstihom srdeène pozývame.
Ján Plea,
starosta Chvojnice

OTVÁRACIE
HODINY
Pondelok
Utorok
Streda
tvrtok
Piatok
Sobota
Nede¾a

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
Zatvorené
Zatvorené

Slovenská pota, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

13:30 - 15:30
13:30 - 17:00
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30

Pota VRBOVCE
906 06 Vrbovce è. 333
Zodpovedná osoba: Anna Vávrová
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Rozlúèková fotografia deviatakov s uèite¾mi a zamestnancami koly.
kolský rok 2006/2007 nenávratne konèí.

Vydarený zájazd

Miestny Senior club pod vedením p. ing. Jána Mareèka uskutoènil v mesiaci máj zájazd po pamätihodnostiach podjavorinského kraja. Za krásneho,
takmer letného poèasia úèastníci navtívili Gazdovský dvor na Turej Lúke, Múzeum Slovenskej národnej rady v Myjave, Holubyho chatu a vysielaè na
Javorine a Pamätník partizánskeho hnutia na kopci Roh pri obci Lubina. Zájazd bol ukonèený posedením v rekreaènom stredisku na Dubníku.
Úèastníci zájazdu vyslovujú poïakovanie za zabezpeèenie dopravy Obecnému úradu Vrbovce.
Redakcia
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Dva ohlasy na jeden èlánok (è. 1):
Ak sa v médiách uverejní nepravdivá, polopravdivá èi neúplná informácia, je potrebné uvies veci na
pravú mieru prostredníctvom publikovania opravy alebo odpovede.
Preto i ja rád vyuijem túto monos na spresnenie niektorých údajov uverejnených v marcovom vydaní tvrroèníka Vrbovèan pod titulkom Rados z dobrej spolupráce. Pani J. H., ktorá je autorkou spomínaného èlánku v òom uviedla, e
...kritizova konanie niekoho
v jeho neprítomnosti, teda tak, e
nemôe zauja stanovisko, sa mi vidí
nefér a zbytoèné... Tým vak spochybnila pôsobnosti poslanca, pretoe ak sa nemýlim, jeho hlavnou
úlohou je zastupova obèanov. Prvotný podnet nepochádzal toti odo
mòa, ale od samotných obèanov
Vrboviec. Jedným z nich bol dokonca otec detí, ktoré navtevujú kolu
vo Vrbovciach. Mojou úlohou len
bolo tlmoèi ich poiadavku na verejnom zastupite¾stve. Navye pri
diskusii danej skutoènosti boli prítomní i zástupcovia koly.
aiskom problému je otázka,
preèo monos zúèastni sa lyiarskeho kurzu nebola ponúknutá naim obèanom, a teda rodièom detí,
starím súrodencom, ale z h¾adiska
obce cudzím ¾uïom. Tu by som sa
pristavil a ete raz zdôraznil, e nelo len o futbalistov, ako to uvádza
autorka, ale o obèanov Vrboviec.
Mono skritizova najmä nedostatoènú propagáciu, èomu sa mohlo

vyhnú vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu. Veï bolo
zdôraznené, e v decembri po zaplatení zálohy sa iaci zaèali odhlasova, aj kvôli obmedzenej úèasti,
resp. neúèasti snowboardistov. Tak
preèo neriei problém podobným
spôsobom? Nestalo sa tak len tento
rok, ale i v minulom roku absolvovali lyiarky kurz ¾udia z iných miest.
Ako sama v èlánku autorka priznala, na verejnom zastupite¾stve nebola prítomná a je zaujímavé, e
napriek tomu disponuje detailnými
faktami, ktoré tam boli prednesené.
Na margo oféra tohtoroèného
lyiarskeho by som poznamenal, e
naozaj ide o výborného èloveka
s dlhoroènými skúsenosami, ale i
pre neho je jednoduchie prís k autobusu, natartova a ís. V èlánku
sa vak pranieruje, e minulý rok sa
oférovi pridalo 1000 Sk. Zabudlo
sa ale upozorni na fakt, e tento
ofér pred výjazdom menil bufík,
predné pneumatiky a kompletne si
pripravil autobus na jazdu. Ak by sa
vozidlo vopred skontrolovalo i tento rok, mono by sa tak predilo
komplikáciám tlmoèených v èlánku prostredníctvom pani J. H.
Dovolil by som si opä citova
...nieko¾ko rokov dozadu sme oférovi z radov portovcov za trojdòový výlet zaplatili 1800 Sk + ubytovanie... Je mi ¾úto, e táto suma
je tak v oèiach pani J. H., pretoe
tým oférom som bol ja. Na výlete
som najazdil vye 1000 km, za èo

som dostal uvedených 1800 Sk. V
prepoète je to teda 600 SK na deò a
necelé 2 koruny od kilometra, èo
pod¾a mòa nie je taká hrôzostraná
suma. Kto sa tomu len troka rozumie, vie, èo to obnáa.
Náhodou som bol tie v Novoti,
ale so iakmi zo Starej Myjavy. Zaviezol som ich na miesto, autobus
nechal tam a spojovým cestoval
domov. O týdeò som priiel pre
nich a vetci boli s týmto postupom
spokojní.
Nechcem popini snahu èi zniova organizaèné schopnosti pri
obstarávaní lyiarskeho kurzu. Viem,
e to nie je jednoduchá záleitos.
Ocenil by som vak troka ústretovosti. Pani J. H. tie nemusela vetko riei cez tlaè a vyui tak najob¾úbenejiu zbraò - útok. Ako sama
navrhla, pri dobrej vôli sa vdy dá
nájs spoloèná reè a vhodnejím spôsobom riei problémy.
Hlboko ma mrzí odsúdenie futbalistov, ktorí okrem nièenia telocviène, nijakým spôsobom nepomáhajú naej kole. Treba tu pripomenú, e keby nebolo bývalého pána
starostu a futbalistov, nae deti by sa
tento rok do Novoti neviezli obecným autobusom. U sa asi zabudlo,
e zakúpený autobus bol nepojazdný a musela sa robi riadna oprava,
na ktorej sa podie¾ali práve futbalisti. Ako aktívny futbalista som rád,
e môeme vyuíva telocvièòu.
Obèas sa podarí nieèo rozbi, ale
chodia tam i iné organizácie. Mám

Èo Vy na to, mladí Vrbovèania ?
Najkrají mesiac v roku máj máme
za nami. Tradícia stavania a vá¾ania mája zostala zase na starostovi
obce, aby aspoò symbolicky bolo vidie, e i Vrbovce majú postavený máj.
O tradíciach stavania a vá¾ania májov
sme písali v minuloroènom júnovom
èísle 38. Naa spriatelená obec Chvojnica, i keï je poèetne menia, môe
by pre nás príkladom v zachovávaní
týchto pekných tradícií. Kadoroène
organizuje pri stavaní i vá¾aní mája májové veselice. V tomto sú pre nás
Chvojnièiari príkladom.
Èo Vy na to mladí priatelia, Vrbovèania?
Myslíme si, e by sa nalo trochu
pochopenia i obèianskej hrdosti, aby
sme i my, Vrbovèania, túto peknú tradíciu na budúci rok obnovili. Priestor
ku stavaniu mája pri kultúrnom dome
vyhovuje. Pre zabezpeèenie obèerstvenia iste by sa nalo pochopenie u miestnych podnikate¾ov. Urbárska spoloènos alebo obec tie by urèite poskytla
pre zachovanie tradícií potrebný strom
na máj. Hudby na spestrenie celého
programu sa tie urèite dajú za pomoci
obce zabezpeèi. Domnievame sa, e
keï sa nalo pochopenie k obnoveniu
tradície faiangov, za èo naím mládencom zo srdca ïakujeme, iste sa získa pochopenie, ale i organizátorské
schopnosti v spolupráci s vedením obce
i ostatnými organizáciami, obnovi a
udriava tradíciu stavania a vá¾ania májov.
Redakcia Vrbovèana praje k tomu
ve¾a pochopenia a úspechov.

dojem, e i manel pani J. H. tam
chodí hráva a veru e nie stolný
futbal. Pravdepodobne tú telocvièòu tie neetria. A ak zoberieme do
úvahy samotné zápolenie, teda len
hru, pri ktorej sa telocvièòa najviac
nièí, sme v porovnaní s ostatnými
na tom lepie. V rámci tréningu je
hre toti vymedzený len krátky
úsek.
Miroslav Sukupèák

Fròák a uòák
nedovolenkujú
- Tak co, de teda byu ten Samek
na ten faang?
- U sem aj zabudéú.
- Tys sa robí, es to zabudéú,
ale já vím, proè to nesce povidat.
- Protoe je to za nama a huavòe si poèkám na dalí faang. Slúbyu, e u doma bude...
- Neodboèuj od podstaty! Odhaliu sem a! ak ten Samek byu
vtedy na ten faang na tebje!
- Co ríkááá? A des to zebrau?
ak rok sem ho neviïeu. Furt létá,
furt vybavuje...
- Ale na faang byu na tebje!
- Nerozèuluj mja a okamite mje
toto vysvjetli!!
- Tu neni co vysvjetlovat! On byu
vtedy na drevje!
- To mohéú byt aj na tebje, ty si
té drevo!
- Ty si vjeèí! Èudujem sa, e má
vúbec ui a vuasy!
- To co zas?
- To nic, ale tvrtková vjetrná
smr na takých drevách jak ty okubávaua mení aj vjeèí lístky aj haúsky.
- Myslím, e bys mohéu skonèit
s týma trapnýma srandama. Porádný ftip neví a ete si robí srandu
z neesá, jaké tu sto rokú nebyuo.
- Jaké neestí, to byua hygjenická prírodná oèista.
- Tak toto mje mosí vysvjetlit!
- Velice jednoducho! Stará sa
o svúj ovocný sádek?
- Já sa veru starám. Lebo najvjéc prospívá èovjekovi také ovocí,
keré je z krajiny, ze kterej je aj on. A
druhá vjec. Jabúèko, hruka, alebo trnka, kerú zeerem hnet v saïe
po jejím odtrhnutí, je to najchutòejí!
- Pravdu má, pravdu, ale povjec mje, èi sa eci tak starajú o svoje sádky jak ty.
- Ej veru, poznám dos ludí, co
sa o òe nestarajú. Ale nemoú za to.
Nemajú èas. Pracujú, tudujú a nejsú núení robit sena vykáaním
sádkú.
- No vidí a sme tu. Nemajú èas,
proto to za nich urobiua príroda!
Preríïiua sádky, zdravý strom vydrau, nemocný padéú!
- Ty romantiku, kolkos teho u
vypiu? Viïeu sem padat aj zdravé
stromy. A ee by mja zaujímauo,
proè ríïiua tá tvoja príroda aj plechy na streche kosteua!
- Povjecme, e má trochu pravdy, ale uznaj, e aj já mám kúek
pravdy!
- Moja pravda, tvoja pravda a
je z teho polopravda! Na zdraví!
(pv)
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Dva ohlasy na jeden èlánok (è. 2):
Od preèítania posledného èísla
náho spravodaja Vrbovèan è. 41
uplynuli u dva mesiace. Tí, èo si ho
preèítali u iste mnohí zabudli, e
tam bol aj nejaký èlánok od pisate¾ky J. H. s titulkom Rados z dobrej
spolupráce. Príspevok sa týkal organizácie lyiarskeho kurzu pre iakov naej koly. Keïe na lyiach
som nestál dobrých 20 rokov, o túto
akciu som sa nezaujímal. Neby tohoto èlánku, tak dodnes neviem, kde
sa kurz uskutoènil, kto bol vodièom
autobusu, kto sa ho zúèastnil. Ale
ko¾ko bolo iakov naej koly neviem ani dnes. Musím sa prizna, e
vtedy aj dnes, keï si ho preèítam,
vzbúri sa vo mne krv. V tomto èlánku pisate¾ka v mnohých jeho èastiach spomína akýchsi, citujem:
portovcov - teda futbalistov, ktorým mal by lyiarsky kurz v oèiach.
Pýta sa, èo robia portovci pre kolu také, aby sme (kto je to sme) im
monos zúèastni sa lyiarskeho
kurzu ponúkli. Píe: portovcom
bolo v oèiach, preèo ili cudzí ¾udia. Pýta sa, ako pomáhajú kole,
keï na rodièovský ples neprispeli
do tomboly ete ani raz. Kontatuje, e po tréningu portovcov vyzerá telocvièòa z roka na rok horie a
horie, ete ani raz týchto portovcov nenapadlo, e kolské deti sú
vlastne ich deti.
Takto podané tvrdenie sa ma
dos dotklo a preto na ne reagujem.
Pod tými portovcami mala
pisate¾ka zrejme na mysli spoloèenskú organizáciu Obecný futbalový
klub, lebo o iných, ako píe, v naej
obci s 1548 obyvate¾mi nevie. Táto
organizácia pracuje celoroène, nede¾u èo nede¾u, teda v èase pracovného vo¾na. Nie sú to akcie jednorazové, nárazové. Nie sú organizované len pre svojich èlenov, ale pre
vetkých obèanov naej obce. Zdruujme dve futbalové drustvá - mustvo dospelých a drustvo iakov,
ktoré sú prilásené v dlhodobých súaiach, riadených ObFZ (Oblastným futbalovým zväzom) v Trenèíne. K tomu, aby to tak bolo, je
treba splni mnostvo poviností,
ktoré sú nariadené riadiacim orgá-

nom. Pre informovanos je treba o
tom hovori. Pretoe, ako tak pozorujem svoje okolie, nie je podstatné, kto ko¾ko spravil, ale kto ko¾ko
nahovorí.
Take napríklad pred otvorením
nového roèníka 2007/2008 musí
OFK zaplati na zväz kauciu vo výke 34 000 Sk z ktorej sa budú hradi
rozhodcovia. Za prihlásenie sa do
súae (dospelí, dorast, iaci) je treba zaplati ïalích 3000 Sk.
Je tu drustvo iakov, mimochodom, sú to iaci naej koly. Jeho
portové úspechy sú pozoruhodné,
veï v uplynulej sezóne skonèili suverénne na 1. mieste v svojej súai. Ani fungovanie tohto drustva
nie je také jednoduché, akoby sa
zdalo.
l iak, chlapec, ktorý chce hra
futbal, musí donies rodný list (kópiu) + jednu fotografiu.
l Funkcionár OFK vyplní tlaèivo Prihláka k registrácii a iacky
preukaz a spolu s ústrikom eku o
zaplatení 50 Sk zale doporuèene
zväzu (máme 35 iakov = 35 x 50, u
dorastencov 100 Sk + potovné)
l Na základe iackych preukazov zale OFK prihláku do súae,
spolu s ústrikom o zaplatení kaucie.
l Nasleduje úèas na aktíve v
Trenèíne, kde je vykonané rozlosovanie prihlásených drustiev, sú stanovené termíny a èasy jednotlivých
zápasov v jednotlivých kolách. Termíny a èasy sú záväzné.
l V prípade odhlásenie drustva
zo súae sa platí pokuta 2000 Sk.
l Za nenastúpenie drustva na
zápas sa platí pokuta 500 Sk u iakov a 900 Sk u dospelých.
l Drustvo musí vies kvalifikovaný tréner, ktorému prináleí
odmena.
Po tomto vetkom môe prís
majstrovský zápas. Kadý takýto zápas sa môe odohra na spôsobilom
a pripravenom ihrisku, t. j.:
n Musí by olajnované (tejto
práci ktosi tomu musí venova èas a
vápno nie je zadarmo).

n Na bránkach musia by siete,
ktoré tie nie sú zadarmo.
n Ihrisko musí by pokosené (v
týchto mesiacoch 1 a 2 krát týdenne). Tie to musí ktosi urobi a
rovnako benzín a nafta nie sú zadarmo.
n Drustvo musí ma dve súpravy dresov (niekto ich musí kúpi)
n Dresy, trenírky a tulpne sú
po kadom zápase prané a tie nie
zadarmo.
n Pri kadom zápase musí by
poskytnuté obèerstvenie domácemu
aj súperovmu drustvu (nie je to zadarmo)
n Hráèi oboch tímov sa prezliekajú v atniach, kde tie musí niekto
udrova èistotu a robi poriadok.
n Na zápas, ale aj na tréning sú
potrebné lopty, ktoré sa tie musia
zakúpi.
n Zápasy rozhodujú delegovaní
rozhodcovia, ktorým prináleí odmena pod¾a sadzobníka a cestovné.
U iakov sa táto èiastka za kadý
zápas na domácom ihrisku pohybuje od 300 do 500 Sk.
n Zápasy sa hrajú na domácom
a súperovom ihrisku. K tomu je potrebný autobus a jeho vodiè.
Tento kolobeh sa opakuje od
apríla do konca októbra. Robí sa to
pre nae deti, deti naej koly, pretoe u ani jeden z dnených funkcionárov OFK nemá deti kolopovinné. Robí sa to pre ich zdravie, pretoe v súèasnom období poèítaèov a
internetu evidentne klesá pohybová aktivita. port ako taký, je v naej
spoloènosti silne podceòovaný. V
súèasnosti sa preferujú iné porty,
ako je peciválovanie, gauèing, èipsing, slovenská hádzaná. Mláde nám
kysne a m¾andravie. Práve telesná
zdatnos výrazne ovplyvòuje kvalitu ivota. Veï v súèasnosti iaci
absolvujú v kole poèas základného
a stredného vzdelávania v priemere
13 tisíc hodín, z toho iba 10 percent
venujú pohybu a 90 percent teoretickému vzdelávaniu. Aj z týchto
dôvodov je èinnos portových organizácií a ich miesto v spoloènosti
nezastupite¾né.

Èo sa týka telocviène: U samotný názov hovorí, na èo by malo toto
zariadenie slúi. Okrem mustva dospelých OFK ju v zimných mesiacoch navtevujú ïalie organizácie
a skupiny portuchtivých ¾udí. Tréningy náho mustva dospelých sa
uskutoèòujú len za mojej prítomnosti. A môem vetkých ubezpeèi, e
nelo iba o bezhlavé kopanie do lopty. Kadý tréning mal svoj obsah,
svoj cie¾, zameranie. Formy boli
rôzne, èi u doplnkové porty (hlavne basketbal), pohybové hry, prípravné a kondièné cvièenia na rozvoj jednotlivých pohybových
schopností, èi u je to sila, obratnos, vytrvalos, rýchlos. Futbalová hra bola len okrajová. K tomuto slúila naa úèas na Myjavskej
halovej futbalovej lige, ktorá sa hrala
v MH Myjava od novembra do zaèiatku marca. Za úèas bolo treba
zaplati portový príspevok vo výke 4000 Sk. Za vyuívanie telocviène a umyvární, sme zaplatili kole
4000 Sk.
Je to síce kacírska mylienka, ale
ja si neviem predstavi, e by OFK
iadalo kolu, aby zaplatila za pouívanie ihriska OFK, pretoe tam
iaci portujú a trávia svoj vo¾ný
èas.
To, e nae drustvá dobre reprezentujú nau obec, potvrdujú nasledovné tabu¾ky aj informácie o záujme naich obèanov. Napríklad mustvo dospelých prehralo v jarnej èasti sezóny iba dvakrát z 12 zápasov.
e sme kolu na plese príspevkom do tomboly nepodporili je mi
¾úto. Neviem, ako je to organizované. Kto chce, môe si ¾ahko zráta,
ko¾ko finanèných prostriedkov je
potrebných na chod, èinnos náho
OFK, take povedzme poloka 500
Sk by ho iste nepoloila, pretoe
práve takúto sumu poskytol OFK
na tombolu v roku 2003 a e do
tomboly nedali ete ani raz niè, nie
je pravda.
Hovorí sa, e trafená hus zagága, ale aj Kto mlèí, ten svedèí.
Tak si vyberte.
Miroslav Hainc

Ako skonèili futbalové tímy Vrboviec a
Chvojnice v uplynulej sezóne?
FUTBAL - MUI - III. TRIEDA - JUH

MUI - II. TRIEDA - JUH
Koneèná tabu¾ka:
1 . Bzince p/J
26 18 4 4 72: 26 58
2 . Kálnica
26 18 2 6 75: 29 56
3 . Boáca
26 18 2 6 68: 31 56
4 . Brestovec
26 15 5 6 58: 29 50
5 . Stará Myjava 2 6 1 6 5 5 6 2 : 3 9 5 3
6 . Vrbovce
26 15 3 8 62: 38 48
7 . Koariská
26 11 2 13 40: 35 35
8 . Hrádok
26 10 5 11 47: 51 35
9 . T. Bohuslavice 2 6
7 9 1 0 3 8:50 3 0
10. M. Lieskové 2 6
7 2 17 27: 58 23
11. Oèkov
26
6 5 15 38: 73 23
12. Lubina - kop. 2 6
6 5 15 37: 74 23
13. Povaany
26
6 2 18 30: 80 20
14. Lubina
26
1 5 20 36: 79 5
(Pozn.: Lubina -3 body po skonèení súae)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Turá Lúka
Krajné
Jablonka
Kostolné
Hrané
Vaïovce
Hrachovite
Polianka
Priepasné
Bukovec
Chvojnica

Koneèná
20 18
20 12
20 12
20 12
20
9
20
9
20
7
20
9
20
8
20
1
20
1

tabu¾ka :
2 0 89 : 11
3 5 58 : 22
2 6 53 : 30
1 7 39 : 30
3 8 37 : 22
2 9 40 : 41
6 7 25 : 37
0 1 1 3 5:51
2 10 29 : 31
2 17 14 : 83
1 18 11 : 76

56
39
38
37
30
29
27
27
26
5
4

STARÍ IACI - skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koneèná tabu¾ka:
Vrbovce
2 0 1 9 0 1 128 : 9
Hôrka
2 0 1 6 2 2 109 : 2 6
Krajné
20 11 3 6 55 : 34
Oèkov
20 12 0 8 64 : 49
Kálnica
20 11 2 7 59 : 27
Potvorice
20 10 2 8 51 : 52
Vaïovce
20 7 4 9 47 : 51
Povaany
2 0 5 2 1 3 4 8:75
Hrádok
20 4 3 13 28 : 67
Nová Ves n/V 2 0 3 3 1 4 2 6 : 7 5
Bzince p/J
2 0 1 1 1 8 1 4 : 164

Pozvánka na tradièný turnaj

57
50
36
36
35
32
25
17
15
12
4

OFK Vrbovce pozýva v sobotu, 7. júla 2007 na tradièný letný futbalový turnaj. Medzi jeho
úèastníkmi nebude okrem domáceho obhajcu minuloroèného víazstva OFK Vrbovce chýba napr.
i èerstvý nováèik MO PK Bzince pod Javorinou.

Kto ho naiel?

Takýto malý psík, kríenec jazveèíka, hnedej
farby sa stratil 15. 6. 2007. Od tejto doby ho h¾adáme a prosíme obèanov ktorí ho videli, aby nám
to oznámili. Ak ste ho niekto nali, prosíme aby
ste nám ho vrátili.
Kontakt: 0905 962 468 alebo 0907 584 396.
Ïakujeme.

Kam cez prázdniny?
Aj pre prichádzajúce leto pripravil Evanjelický cirk. zbor vo Vrbovciach monos pobytu detí z Vrboviec a Chvojnice v detskom letnom
tábore v Kováèovej. Tábor je urèený pre deti od 6 do 14 rokov a ako
tradiène sa bude kona na chate
v Bienskej doline. Do Kováèovej sa
pôjde u po dvanástykrát, tohto
roku v dòoch 15. - 20. júla. Ak sa
niektorým rodièom pre ich diea
doposia¾ nenaskytla iadna príleitos prázdninového oddychu a chceli
by dieau nieèo venova, majú ete
monos prihlási ho do 5. júla na
evanjelickej fare. Za symbolickú
cenu sa cirkevný zbor postará o spoloènú dopravu, kompletnú stravu,
ubytovanie, spo¾ahlivý dozor a odborné zdravotnícke sluby. Pre deti
je v tábore pripravený bohatý
program so zaujímavými témami,
hrami, súaami, zábavnými veèermi a samozrejme aj s termálnym kúpaliskom lieèiacim choroby pohy-

bového ústrojenstva. Tí nároènejí,
ktorí sa budú chcie pocvièi aj
v cudzej reèi, budú sa môc v Kováèovej zúèastni jazykových letných
táborov so zahraniènými lektormi:
anglický tábor sa bude kona v dòoch
29. júla - 3. augusta a nemecký
5. - 10. augusta.
Ak u deti patria nad spomínanú
vekovú hranicu a majú od 15 do 19
rokov, môu sa prihlási do dorastového letného tábora, ktorý sa bude
kona na tom istom mieste od
12. - 18. augusta. A ak je niekto
ete starí, môe sa pripoji k rodinnému táboru, ktorý organizuje
spevokol cirkevného zboru v dòoch
21.-25. augusta 2007.
Evanjelický cirk. zbor bude zároveò vïaèný vetkým, ktorí
ochotne bez nároku na odmenu nieèo deom do tábora upeèú alebo darujú, prípadne ak pôjdu vypomôc
pri varení do kuchyne.

Koncom mája t.r. sa uskutoènila
brigáda - kosenie trávy na miestnom
cintoríne. Aj touto cestou Obecný
úrad Vrbovce ïakuje èlenom Obecnému futbalovému klubu, ktorí sa
brigády zúèastnili a prispeli k skráleniu miesta posledného odpoèinku
naich najbliích. Priestory, ktoré
futbalisti nestihli pokosi, dokonèili pracovníci Obecného úradu a pán
Milo Hya.
OcÚ Vrbovce

Oslava Dòa matiek

V nede¾u 13. mája 2007 sme
v telocvièni naej Základnej koly
oslávili Deò matiek. Nae mamièky, babièky a prababièky pobavila
naa vrbovèianska dychovka a deti
z folklórneho súboru Vrbovèánek
zatancovali pekné tanèeky. Nae
eny si zaspievali, u tradiène bolo
pripravené bohaté obèerstvenie.
I touto cestou ïakujeme za pomoc
pri príprave akcie ZO Únie ien Vrbovce, Evanjelic. cirkevnému zboru
a Základnej kole.
OcÚ Vrbovce

Drtíme haluze

Obec Vrbovce disponuje drtièkou haluzia. Ako iste viete, táto neslúi
iba pre potreby obce, ale môu ju vyuíva aj obèania. Drtièka podrtí
haluze a do priemeru 8 cm. Z h¾adiska skladovania je najlepie drti
haluze u preschnuté. Je poháòaná kardanom, take pri jej prevádzke je
nutné, aby bola zapojená za traktorom. Výsledkom drtenia je drevná hmota vhodná do vetkých typov kotlov na tuhé palivá. Obèania, ktorí by
mali záujem o drtenie haluzí, môu si drtièku objedna na Obecnom úrade.
Èo to stojí?
Drtenie v trvaní menej ako 1 hod.: 350, Sk/hod.,
Drtenie v trvaní nad 1 hod.: 300,- Sk/hod.
OcÚ Vrbovce

Poïakovanie za CD

Touto cestou sa chceme poïakova Jánovi Gavorníkovi mladiemu za spracovanie CD folklórneho
súboru Vrbovèánek.
Pán Ján Gavorník nám nahral a
spracoval CD z vystúpenia pri prí-

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Radujme sa:

Katarína Kuèerová
Maro Marèek

Vrbovce
Vrbovce

nar. 7. 3. 2007
nar. 2. 5. 2007

Povedali si áno:
21. 4. 2007: Tomá Adámek (Jablonové) a
Daa Hyová (Vrbovce)
21. 4. 2007: ¼udovít Bajza (Skalica) a
Zuzana Horòáková (Vrbovce)
21. 4. 2007: Ing. Ján Lorenc (tefanov) a
Alena Tomková (Chvojnica)
19. 5. 2007: Pavol Kutálek (Vrbovce) a
Blanka Kutálková (Sobotite)

V

Anna Krèová (67-roèná) Vrbovce ................... zomrela 17. 2. 2007.
Samuel Súkup (78-roèný) Vrbovce ............... zomrel 26. 2. 2007.
Kristína Brhelová (78-roèná) Vrbovce .......... zomrela 11. 3. 2007.
Anton Janúek (72-roèný) Vrbovce ................ zomrel 12. 3. 2007.
Ján ika (81-roèný) Chvojnica ..................... zomrel 13. 3. 2007.
Kristína Melichárková (85-roèná) Vrbovce ..... zomrela 17. 4. 2007.
Kristína Kadlíèková (75-roèná) Vrbovce .......... zomrela 30. 4. 2007.
Albeta Horòáková (86-roèná) Vrbovce ........... zomrela 12. 5. 2007.
Anna Melichárková (104-roèná) Vrbovce ......... zomrela 16. 5. 2007.
Ján Jediný (94-roèný) Vrbovce ....................... zomrel 18. 5. 2007.

Významné ivotné jubileá:
80 rokov

Ján Krè
Albeta Horòáková
Anna tefková
Anna Melichárková
Anna Baláová

Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce
Chvojnica

nar. 6. 3. 1927
nar. 9. 4. 1927
nar. 10. 4. 1927
nar. 22. 4. 1927
nar. 16. 6. 1927

Vrbovce

nar. 21. 4. 1922

Vrbovce
Vrbovce
Vrbovce

nar. 19. 3. 1913
nar. 15. 3. 1915
nar. 21. 4. 1913

85 rokov
Anna Kramárová

leitosti Dòa dôchodcov a venoval
ho deom bezpletne, za èo mu patrí
srdeèná vïaka. Rodiny detí tak majú
peknú pamiatku z ich ratolestí.
Deti a uèite¾ky
folklórneho súboru

Spravodaj obcí VRBOVCE a CHVOJNICA

PREDÁM ruový dievèenský
bicykel vo ve¾mi dobrom stave,
vhodný pre vek 8 - 12 rokov. Cena
dohodou. Záujemci hláste sa na tel.
èísle 6283434.

Opustili nás:

OZNAMY OBCE VRBOVCE
Poïakovanie

INZERCIA

90 a viac rokov
Ján Sukup
Anna Danková
Ján Jediný
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