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Úvod
Uplynulý rok bol tretím rokom volebného obdobia poslancov obecných a mestských
zastupiteľstiev. Poslanci MsZ vo Vrábľoch sa na svojich zasadnutiach stretli 9 krát,
z toho 4 zasadnutia boli neplánované.
Mesto hospodárilo v roku 2017 s rozpočtom 8.536.437 eur. Počas roka bol rozpočet
upravovaný. Rozpočtové opatrenia boli zahrnuté v 9 novelách rozpočtu.
V meste a jeho častiach Dyčka a Horný Ohaj sa realizovali investičné akcie
financované priamo mestom alebo s pomocou štátnych alebo európskych zdrojov.
V decembri sa ukončila najväčšia investičná akcia roka 2017 a to výstavba 24
bytového nájomného domu na sídlisku Žitava. 24 rodín si takto vyriešilo svoje
problémy s bývaním. Súčasťou výstavby domu bolo aj vybudovanie infraštruktúry,
prístupových ciest, kanalizácie rozvodov.
Ďalšou veľkou investičnou akciou bola posledná etapa kanalizácie v mestskej časti
Dyčka, ktorú financovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť.
Mesto venovalo veľa finančných prostriedkov do oblasti športu, a to na výstavbu alebo
rekonštrukciu športových areálov alebo priamo na činnosť športových klubov. Aj
v tomto roku pokračovala rekonštrukcia ďalšej časti fasády športovej haly T-18
a vstupných bezbariérových priestorov do budovy.
V septembri bola v areáli základných škôl na Levickej ulici odovzdaná do užívania
nová tartanová dráha. Pri jej otvorení bol aj slovenský reprezentant a olympijský víťaz
v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Spolu s primátorom mesta a za účasti hostí, učiteľov
a žiakov škôl slávnostne prestrihli pásku. Následne sa po prvý raz na dráhe uskutočnili
atletické súťaže malých atlétov miestnych škôl.
Pozornosť sa venovala ochrane životného prostredia, veď na nás všetkých doliehali
dôsledky ubúdania lesov, znečisťovania vodných zdrojov, ovzdušia a zlého
hospodárenia s odpadmi. Všetci sme pociťovali klimatické zmeny, ktoré sa prejavovali
zvyšovaním denných teplôt a nedostatkom zrážok hlavne vo vegetačnom období.
Mesto spolu s mestským podnikom Vepos s.r.o. prispelo k zlepšeniu triedenia
komunálneho odpadu. Zo štátnych prostriedkov sa zakúpilo vozidlo na zber a odvoz
odpadu.
V roku 2017 prebehli voľby poslancov a predsedov samosprávnych krajov. Mali
sme svoju kandidátku za poslankyňu Nitrianskeho samosprávneho kraja, bohužiaľ
nedostala dostatočný počet hlasov a tak v krajskej samospráve nemáme zástupcu pre
toto volebné obdobie.
Aj v tomto roku pokračovali archeologické práce v lokalite Fidvár. V tohoročnom
výskume na opevnenom sídlisku zo staršej doby bronzovej odkryli archeológovia
v dvoch domoch drevené podlahy z jelšového dreva Tento objav bol unikátny, veď za
tisícročia sa drevo zachovalo.
Celoslovenský význam mal aj 19. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha
Godina, na ktorej súťažili mladé spevácke nádeje z viacerých krajín sveta.
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I.

Samospráva mesta

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15. februára 2017.
Bolo prvým zasadnutím v roku, s rozsiahlym programom, za účasti všetkých 13
poslancov. Prvé tri body programu sa dotýkali predaja a prenájmu pozemkov
v katastrálnom území mesta. Poslanci schválili predaj lesných pozemkov v rozlohe 389
m² za cenu 12 eur za 1 m² obyvateľom mesta, ktorí bývali v susedstve s predmetnými
pozemkami.
Poslanci schválili prenájom pozemkov o výmere 1681 m² firme Švec a spol. s.r.o.
sídliacej na Staničnej ulici, za účelom vybudovania parkovacích miest pre
zamestnancov firmy.
Súhlasili tiež s prenájmom pozemkov o výmere 1255 m² spoločnosti Masam s.r.o. za
cenu 1 euro za rok na dobu 100 rokov. Zaviazali firmu, že nájomca umožní vstup na
pozemok v čase prenájmu za účelom opravy a údržby inžinierskych sietí na pozemku,
alebo v jeho blízkosti.
Po dlhšej diskusii poslanci schválili vymenovanie Ing. Juraja Sojku za nového konateľa
spoločnosti Vepos s.r.o. V predchádzajúcom období bol konateľom spoločnosti
Miroslav Sojka, ktorý odišiel do dôchodku. Ing. Juraj Sojka doteraz vykonával
v spoločnosti funkciu vedúceho dopravy a odpadového hospodárstva. Diskusia
poslancov sa zaoberala prevažne problémami zimnej údržby chodníkov a ciest v meste
a tiež spôsobmi zberu komunálneho odpadu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu nehnuteľností vedených ako trávnaté porasty
v katastri obce Dyčka pod futbalovým ihriskom, ktorých majitelia boli súkromné
osoby. Zostali ešte dvaja majitelia, s ktorými sa bolo treba o kúpe dohodnúť.
Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ
Viliama Záborského Vráble“. Mesto plánovalo rozšíriť kapacitu tejto novootvorenej
materskej školy o 12 miest. V rámci projektu sa plánovalo vybudovať nové toalety,
vlastnú kotolňu a detské ihrisko s oplotením.
V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali návrhom dotácií z rozpočtu mesta na
rok 2017. Dotácie boli rozdelené do troch oblastí - pre šport, pre oblasť kultúry a pre
záujmovo-spoločenské aktivity .
Ako po iné roky, problematický bol návrh v oblasti športu, kde išlo najviac finančných
prostriedkov - 90000 eur. Z toho pre Futbalový klub Spartak Vráble 66000 eur.
Neexistoval žiadny futbalový oddiel, ktorý by súťažil pod hlavičkou Spartak Vráble.
Všetky súťažili za futbalový klub, ktorý vznikol spojením Spartaku Vráble s klubom
ViOn Zlaté Moravce. Niektorí poslanci sa dožadovali zmluvy o spojení týchto dvoch
klubov. Pripomenuli, že mesto financuje aj chod futbalového štadióna. Niektorí
poslanci neboli spokojní s tým, že nevideli správu o tom, ako sa s dotáciou
v predchádzajúcom období hospodárilo.
Ostatné športové kluby sa dotovali neúmerne nižšou finančnou sumou ako futbal.
Nakoniec mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo pre šport sumu 86650 eur. Nejasnosti sa
odzrkadlili aj v hlasovaní. Za predložený návrh bolo 7 poslancov, proti boli 2 poslanci,
zdržali sa hlasovania 3 poslanci, 1 nehlasoval.
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V oblasti záujmovo-spoločenských aktivít schválili poslanci jednohlasne 20000 eur, a
v oblasti kultúrno-spoločenských aktivít 19000eur.
Poslanci ďalej prerokovali Novelu rozpočtu č. 1, ktorú predložil primátor mesta Tibor
Tóth. Navrhol zaradiť do rozpočtu niektoré položky, na ktoré by sa použili finančné
prostriedky z navýšenia podielových daní a niektoré z rezervného fondu.
Väčšina finančných prostriedkov v zozname položiek bola navrhovaná na
vypracovanie projektových dokumentácií. Išlo o vybudovanie prírodovednej učebne
v ZŠ V. Záborského, rozšírenie kapacity materskej školy v subjekte ZŠ s MŠ V.
Záborského, vybudovanie výťahu v budove MsÚ, vybudovanie detského ihriska na
sídlisku Žitava a niektoré ďalšie akcie.
Poslanci schválili aktualizáciu prevodu správy hnuteľného a nehnuteľného majetku
mesta Vráble do správy ZŠ s MŠ V. Záborského Vráble. Tento subjekt vznikol k 1. 1.
2017 a bol zaradený do siete škôl ako nový právny subjekt. Dovtedy bola
samostatným subjektom ZŠ V. Záborského.
Poslanci zvolili do Rady školy pri MŠ 1121/37 Evu Fülleovú. Doterajšia členka rady
Mgr. Ladislava Husárová požiadala o uvoľnenie z tejto funkcie.
Tiež požiadala o uvoľnenie z členstva v redakčnej rade periodika Naše Vráble. Za
nového člena bol schválený Mgr. Anton Friedl.
12.1.2017 bola slávnostne otvorená budova Domu ľudových tradícií v mestskej časti
Horný Ohaj. Poslanci vzali na vedomie návrh štatútu uvedeného zariadenia, ktorý
predložila vedúca Oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu MsÚ vo
Vrábľoch Mgr. Ľubica Černáková.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Róbert Chudý, predložil zastupiteľstvu správy
o kontrolnej činnosti za rok 2016, o kontrole uznesení MsZ za rok 2016, správu
o výsledku kontroly „Použitie dotácií za rok 2015“ a správu z kontroly plnenia úloh
z interpelácií z 20. zasadnutia MsZ konaného v decembri 2016. Všetky správy prijali
poslanci bez diskusie.
V bode interpelácie zazneli otázky k výstavbe atletickej dráhy medzi základnými
školami na Levickej ulici, k riešeniu prístavby kina Tatra, ktorá by slúžila občanom
a mestu na kultúrne účely.

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 22. marca 2017 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov. Prerokovali jeden bod programu a to
schválenie Územného plánu mesta Vráble s prijatím všeobecno-záväzného nariadenia
o vyhlásení záväzných častí územného plánu.
Nový územný plán sa pripravoval niekoľko rokov. Občania i organizácie mali možnosť
vyjadriť svoje podnety prostredníctvom mestskej webovej stránky a verejného
stretnutia. Spracovateľom Územného plánu mesta Vráble bola spoločnosť IFROGGI,
s.r.o. v Nitre v zastúpení Ing. Arch. Igorom Feníkom.
Návrh prešiel všetkými štádiami vypracovania a schvaľovania. Nakoniec Okresný úrad
v Nitre vydal súhlasné stanovisko.
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Diskusia poslancov sa niesla v okruhu individuálnej bytovej výstavby. Hovorilo sa
o výstavbe rodinných domov na Družstevnej ulici prostredníctvom developera, ktorý
by tento priestor spracoval. Vzniklo by tu asi 80 parciel na výstavbu rodinných domov.
V územnom pláne sa uvažovalo o ďalších lokalitách individuálnej bytovej výstavby
v mestských častiach Horný Ohaj a Dyčka. Tieto územia boli z protipovodňového
hľadiska problematické. Poslanci akceptovali stanovisko Okresného úradu v Nitre k
návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 19. apríla 2017.
Účasť poslancov bola 100 percentná. V úvode zasadnutia dostala slovo Ing. Arch.
Lenka Krištofovičová k stavu projektu Domov opatrovateľskej služby. Realizácia
projektu sa omeškávala z dôvodov, ktoré vysvetlila vo svojom vystúpení.
Na základe územného rozhodnutia podali na mesto k stavebnému povoleniu niektoré
ďalšie projekty. Riešili problematiku parkovacej plochy, elektrickej prípojky, vodnej
nádrže. Predkladajúca konštatovala, že podľa vypracovaného geologického prieskumu
podložie nie je dostatočne nosné, preto musia byť základy postavené na 53 pilotoch do
hĺbky 6 metrov. Budova má byť štvorpodlažná, bude poskytovať 40 lôžok pre
mobilných a nemobilných pacientov. V zariadení sa vytvorí 15 pracovných miest.
Poslanci sa spytovali na prístupovú cestu k zariadeniu a parkovacie miesta a termín
dokončenia stavby.
Zasadnutie zastupiteľstva pokračovalo prerokovaním nového VZN o poskytovaní
sociálnych služieb a spôsobe úhrad za služby. Išlo o zvýšenie stravnej jednotky
v zariadení Societa. Bola navýšená z 3 eur na 3,20 eur. Prijímateľ s trvalým pobytom
vo Vrábľoch mal prispievať na jeden obed 1,73 eur, príspevok mesta mal byť 1,47
eura na jeden obed.
Vedúca Oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Mgr. Černáková
predložila návrh poradovníka na nájomné byty. Uviedla, že čakateľov na jedno až
trojizbové byty vo Vrábľoch je 150. Asi polovica z nich sú uchádzači žijúci mimo
mesta. Primátor mesta pripomenul, že sa dokončuje bytový dom s 24 bytmi a bude
dokončený v septembri 2017. Poslanci prijali predložený poradovník.
K 1. januáru 2017 vznikol v meste nový právny subjekt ZŠ s MŠ V. Záborského .
Poslanci schválili návrh na členov do Rady školy poslancov MUDr. Helenu Kováčovú,
MUDr. Simonu Sucháňovú, Mgr. Marcelu Gašparíkovú a zamestnanca Mgr. Viktora
Németha.
Poslanci schválili predložený návrh na ďalšie dotácie z rozpočtu mesta a to pre
rodičovské združenia pri ZŠ s MŠ Lúky v úhrnnej sume 1020 eur a Základnej
umeleckej škole I. Godina sumu 5500 eur na projekt Iuventus Canti. Odsúhlasili tiež
zmenu účelu dotácií na rok 2017 v prípade Materského centra Chrobáčik a TJ
Družstevník Dyčka.
Poslanci schválili Štatút a cenník používania multifunkčných ihrísk vo Vrábľoch.
Znížili cenu za 1 hodinu na tenisovom ihrisku z 10 eur na 3 eurá. Deti a mládež do 18
rokov mohli využívať všetky tri multifunkčné ihriská bezplatne.
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Konateľ Veposu Ing. Juraj Sojka predložil účtovnú uzávierku Veposu za rok 2016.
Poslanci prijali uznesenie, v ktorom podiel na zisku 2000 eur účelovo viazali na
obnovu a rekonštrukciu sociálnych zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch sídla
Veposu.
Poslanci MsZ prerokovali návrh na predloženie žiadosti na nenávratný finančný
príspevok pre projekt „Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia prírodovednej
učebne v ZŠ s MŠ V. Záborského“. Náklady na realizáciu projektu mali byť 143 924
eur. V žiadosti mesto žiadalo sumu 136 798 eur, zvyšnou sumou eur chcelo projekt
spolufinancovať. Všetci prítomní poslanci hlasovali za podanie tejto žiadosti.
V ďalšom bode programu schôdze sa predkladal Záverečný účet mesta za rok 2016.
Stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentu bol kladný. Záverečný účet predložila
vedúca Oddelenia ekonomiky a rozpočtu MsÚ Ing. Elena Svatíková. Uviedla, že veľkú
časť príjmov tvorili dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotýkali sa prenesených kompetencií
v oblasti školstva, stavebného úradu, matriky, pozemných komunikácií a iných oblastí.
Dôležitou časťou Záverečného účtu je návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
a tvorba Rezervného fondu. Po diskusii prijali poslanci uznesenie, v ktorom schválili
celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu bez výhrad. Schválili tiež prevod
finančných prostriedkov vo výške 477 007,33 eur do Rezervného fondu.
MsZ prerokovalo Novelu rozpočtu č.2 , v ktorej sa navrhovalo zakúpiť z Envirofondu
vozidlo na zvoz odpadu. Ďalej sa z Rezervného fondu navrhovalo uskutočniť
niekoľko rôznych rekonštrukcií v meste a v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj:
-vybudovanie elektroinštalácie na ihrisku na Ul. 1. mája
-rekonštrukcia vstupných priestorov a západnej steny budovy T-18
-vybudovanie šatní na futbalovom ihrisku Dyčka
-rekonštrukcia chodníka na Štúrovej ulici
-stavebné úpravy na zvýšenie kapacity materskej školy na Levickej ulici
-prestrešenie priestoru medzi domom smútku a kaplnkou v Dyčke
-rekonštrukcia priestorov okolo Domu ľudových tradícií v Hornom Ohaji
-obstaranie projektovej dokumentácie územného plánu
Poslanci MsZ predloženú Novelu č.2 schválili.
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie o určení pracovného úväzku hlavného
kontrolóra mesta na 37,5 hod. za týždeň a to od 1. júla 2017.
Vypočuli si tiež správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z 21. zasadnutia MsZ.
V interpeláciách poslancov sa hovorilo najmä o sťažnostiach na neporiadok na
Čerešňovom námestí počas víkendov. Mladí ľudia využívajú námestie na korčuľovanie
a bicyklovanie, aj keď mesto vynaložilo nemalé prostriedky na vybudovanie bikrosovej
dráhy pri rieke Žitava. Podobné problémy dotýkajúce sa čistoty priestorov majú
v areáli základnej školy na Lúkach.
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24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 14. júna 2017.
Poslanci prerokovali dve žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Vráble.
Zaujímavý bol druhý návrh, v ktorom navrhovateľ V 5 s.r.o. žiadal vrátiť späť
vinohrady na územie vedľa Archívu vín. Tento pozemok s rozlohou asi 20 000 m² bol
v platnom územnom pláne určený na výstavbu rodinných domov. V žiadosti sa
uvádzalo, že jeho majiteľ chce pozemok využívať na výsadbu viniča a na
spracovávanie hrozna vo vybudovanom objekte. V oboch prípadoch poslanci schválili
vypracovanie zmeny územného plánu.
Poslanci ďalej schválili VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrad za
poskytované sociálne služby. V zákone, prijatom NR SR bol registrovaný nový druh
sociálnej služby a to prevádzka detských jaslí. V návrhu VZN mesta sa pre jasle
uvádzal príspevok vo výške 30 eur na mesiac na jedno dieťa.
Ďalej poslanci schválili návrh o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt Regenerácia vnútroblokového priestoru sídliska Žitava /medzi bytovkami
1400 a 1401/.
Vzali na vedomie správu o hodnotení plnenia úloh, ktoré boli v roku 2016 prijaté
v dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vráble na roky 2015
až 2024. Prerokovali a schválili návrh na predaj 4 stavebných pozemkov v katastri
Horný Ohaj, ulice Športová a Rozmarínová oproti futbalovému ihrisku formou
obchodnej verejnej súťaže. Pozemky boli určené na radovú alebo individuálnu bytovú
výstavbu. Spolu išlo o rozlohu 2 949 m² za cenu 40 eur za m². Mesto si vyhradilo právo
spätnej kúpy v prípade, že do troch rokov nebude vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie.
Prerokovali schválenie návrhu na prenájom pozemku firme Magnum na Kukučínovej
ulici v meste na účely rozšírenia parkoviska.
Poslanci schválili výšku nájomného v novom bytovom dome
na Žitavskej ulici
a vytvorenie a výšku príspevku do Fondu prevádzky, údržby a opráv.
Veľa sa diskutovalo o Novele č.3 rozpočtu, v ktorej sa navrhovalo využitie navýšenia
podielových daní a rezervného fondu. Primátor mesta ozrejmil poslancom, na aké
investičné akcie a projekty sa uvedené finančné prostriedky použijú. Diskusia
poslancov sa viedla okolo otázky provízií externého manažmentu. Ich výška sa im
zdala neúmerná nákladom.
Poslanci prijali uznesenie, v ktorom schválili výšku financií použitých z rezervného
fondu. Z 10 poslancov sa traja zdržali hlasovania.
Vypočuli si správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2016. Diskutovalo sa
o problémoch na Kostolnej ulici a na športoviskách v areáloch škôl.
Vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení a návrh plánu
kontroly na 2. polrok 2017.
Poslanci sa vyjadrovali k predloženej správe hlavného kontrolóra o kontrole
a dodržiavaní predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok mesta k 31. 12. 2016. Všetky
pohľadávky spolu dosiahli výšku 396 604 eur. Z tejto sumy tvorila pohľadávka voči
firme Teson v konkurze vyše 78 000 eur, a bola v podstate nevymožiteľná. Ostatné
nedoplatky boli spôsobené niekoľkými firmami, ďalšie platbami za TKO alebo
nájomné v bytovkách B6 a B7.
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25 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 26. júla 2017 a bolo neplánovaným zasadnutím. Prítomných bolo 9
poslancov z 13.
Poslanci rokovali o dvoch bodoch programu. Prijali uznesenie o VZN, ktoré určovalo
výšku poplatkov a cenu stravnej jednotky. Malo platiť v školských jedálňach od 1.
septembra 2017. V druhom bode programu rokovali poslanci o Novele č.4 rozpočtu
mesta na rok 2017.

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 13. septembra 2017.
Poslanci MsZ prerokovali petíciu 88 občanov mesta proti ubytovaniu zahraničných
pracovníkov v priestoroch bývalej Opravovne poľnohospodárskych strojov a tiež proti
nadmernému hluku z firmy Novoklim Vráble na Štúrovej ulici. Diskusia k tomuto
bodu bola rozsiahla. Prítomní boli aj dotknutí občania z Tehlianskej, Družstevnej
a Okružnej ulice.
Poslanci odporučili rokovať s firmou Novoklim s cieľom vyriešiť zníženie hluku
v jeho prevádzkach a doriešenie problému ubytovania zahraničných pracovníkov
v areáli bývalej OPS. Ubytovanie v uvedených priestoroch nebolo v súlade s Územným
plánom mesta Vráble.
Poslanci prijali uznesenie o návrhu vyňatia zo zoznamu pamätihodností mesta
meštiansky dom na Moravskej ulici. Dom bol v schátralom stave a podľa nového
majiteľa už nevhodný na rekonštrukciu. Všetci prítomní poslanci boli za predložený
návrh.
Ďalej bol schválený predaj pozemkov pod bytovkami, garážami a spoločným vstupom
na parcely bytoviek na Námestí kpt. Nálepku vlastníkom bytoviek a garáží.
Poslanci schválili ďalšie predaje a výmeny pozemkov v katastroch Vrábeľ a Horného
Ohaja.
Rozsiahlu diskusiu sa rozvinula k problematike domu č. 137 na Kostolnej ulici,
ktorého vlastníkom bolo mesto. Dom bol v havarijnom stave a mesto ho plánovalo
zbúrať. Väčšina ľudí, ktorí v dome bývali, sa v auguste odsťahovali. Problém bol
s nájomníkmi, ktorí tu zostali. Mesto im navrhlo iné bývanie, v inej lokalite mesta
a trom zostávajúcim ponúkli nájom v dome č. 113 na Kostolnej ulici. Poslanci prijali
uznesenie, v ktorom schválili uzatváranie nájomnej zmluvy s nájomcami domu č. 113
na Kostolnej ulici na jeden rok a s podmienkou že nájomca nesmie mať žiadne
nedoplatky na nájomnom.
Mestské zastupiteľstvo ešte v júni schválilo predaj novovytvorených pozemkov na
Hornom Ohaji. formou verejnej obchodnej súťaže. Verejné súťaže sa uskutočnili 19.
júla a 11. septembra, obe neúspešne. Cenu pozemkov pre ďalšiu verejnú obchodnú
súťaž znížili zo 40 € za m² na 29 € za m².
Riaditeľstvo ZUŠ I. Godina požiadalo mesto o vytvorenie novej učebne tanečného
odboru ako elokované pracovisko školy v priestoroch miestneho gymnázia. Doterajšie
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priestory v ZŠ s MŠ Lúky už nevyhovovali nárokom, ktoré pre vyučovanie požadovalo
Ministerstvo školstva SR. Zmena umiestnenia triedy nemala mať zvýšené finančné
nároky na prevádzku. Poslanci súhlasili s uvedenou zmenou.
Poslanci prerokovali Novelu č. 5 rozpočtu mesta, v ktorej sumu 30 294 € získanú
z daní z príjmov fyzických osôb prerozdelili na udržiavane detských ihrísk, informačné
tabule na mestskom cintoríne, na rekonštrukciu vstupu do areálu T-18, úpravy
nájomných bytov na majeri Dyčka. Po prijatí novely zostal rozpočet mesta vyrovnaný.
Poslanci zvolili Silviu Polákovú za novú členku sociálnej, bytovej a zdravotníckej
komisie. Doterajšia členka komisie Martina Bystrická požiadala o ukončenie svojho
členstva.
Poslanci prijali zápis do Kroniky mesta Vráble za rok 2016.
Stanovili tiež termíny verejných zhromaždení občanov k rozpočtu mesta na rok 2018.

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 8. novembra 2017 a bolo neplánovaným zasadnutím. Z 13 poslancov
boli prítomní deviati. Na zasadnutí prerokovali delegovanie členov do Rady školy MŠ
sídlisko Lúky. V uznesení delegovali do funkcií Evu Fülleovú, Ladislava Peceka
a Pavla Briešku.
Poslanci zrušili uznesenie z predošlého zasadnutia, ktoré sa dotýkalo zámeny vo
vlastníctve pozemkov medzi firmou ViOn a.s. a mestom Vráble.
O zámenu pozemkov požiadali zástupcovia spoločností ViOn a.s. a ViOn –Invest s.r.o.
Zámena sa mala realizovať v rámci usporiadania pozemkov pod bytovým domom
podľa reálne zastavanej plochy. Prítomní poslanci posudzovali výmenu ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Zamenené pozemky nemali v súhrne rovnakú plochu. Za
rozdiel v rozlohe 227m² v prospech ViOnu mala spoločnosť zaplatiť mestu 534,36
Eur.
Spoločnosť ViOn Invest požiadala ďalej mesto o predĺženie lehoty výstavby bytov na
dobu 15 rokov od schválenia tohto uznesenia.
Poslanec Peter Puškár nesúhlasil s týmto návrhom, konštatoval, že jeho prijatím sa
zviažu poslancom ruky aj v ďalšom volebnom období. Primátor Tibor Tóth
pripomenul, že firma ViOn zvíťazila v roku 2008 spomedzi piatich firiem a mesto
nemôže súťaž negovať a vyhlásiť novú súťaž. Nakoniec poslanci prijali uznesenie
v súlade s predloženým návrhom.. Hlasovanie nebolo jednotné, za jeho prijatie
hlasovalo 6 poslancov, proti 1 a zdržali sa 2 poslanci.

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15.novembra 2017 a bolo tiež neplánovaným zasadnutím.
Obsahovalo tri body programu. Prvý sa dotýkal zmeny Územného plánu mesta Vráble.
Obyvateľ mesta požiadal o jeho zmenu ešte v mesiaci apríl. Išlo o využitie územia,
ktorého jeho vlastník chcel zmeniť a to z plochy poľnohospodárskej výroby
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využívanej na pestovanie poľnohospodárskych plodín na výstavbu priemyselnej haly.
Uvedený pozemok sa nachádzal v katastri mestskej časti Dyčka. Proti zmenám
a doplnkom územného plánu neboli vznesené žiadne námietky dotknutých orgánov
a ani poslancami MsZ. Poslanci prijali uznesenie so súhlasným stanoviskom.
V druhom bode programu schôdze bol predložený návrh Novely č.7 rozpočtu mesta na
rok 2017 vedúcou oddelenia ekonomiky a rozpočtu Ing. Elenou Svatíkovou. Novelou
sa príjmy a výdavky rozpočtu mesta zvýšili na sumu 8 784 996 eur. Primátor mesta
Tibor Tóth vysvetlil použitie týchto finančných prostriedkov. Išlo o havarijnú situáciu
strechy na telocvičniach ZŠ s MŠ Lúky, ktorá sa riešila od roku 2015 a v súčasnosti
bolo možné dokončenie uvedeného projektu. Medzi poslancami sa rozprúdila diskusia,
niektorí žiadali, aby sa bod preložil na ďalšie zasadnutie MsZ, nakoľko novela nebola
zverejnená na internete v dostatočnom časovom predstihu. Nakoniec väčšina poslancov
hlasovala za uvedenú novelu.
Poslanci prerokovali odsúhlasenie kúpy nehnuteľnosti, trojpodlažného nájomného
bytového domu č. 1632 na sídlisku Žitava od spoločnosti ViOn a.s. Primátor mesta bol
poverený na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna cena predstavovala sumu 992 970 eur,
z ktorej 595 780 eur malo byť hradených z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, 397 180 eur z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja a symbolických 10 eur z rozpočtu mesta.
Poslanci ďalej poverili primátora mesta uzatvorením zmluvy o zriadení záložného
práva k uvedenej nehnuteľnosti. Malo slúžiť na zabezpečenie povinnosti mesta Vráble
zachovať nájomný charakter bytov v bytovom dome minimálne na dobu 30 rokov.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15. novembra 2017 vo veľkej zasadačke MsU, pri príležitosti 752.
výročia najstaršej písomnej zmienky o Vrábľoch.
Na slávnostnom zasadnutí MsZ primátor mesta Ing. Tibor Tóth ocenil občanov mesta,
ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj.
V tomto roku prijali verejné uznanie:
Alžbeta Vnuková, riaditeľka ZŠ s MŠ V. Záborského za celoživotnú činnosť v oblasti
vzdelávania v meste Vráble,
Ján Golha za dlhoročnú angažovanosť v oblasti športu a reprezentácie mesta
a Slovenska v kompozičnom šachu,
Klub Valibuk za reprezentáciu mesta Vráble v oblasti športu a za úspechy na
medzinárodnej úrovni.
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29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch.
Uskutočnilo sa 13. decembra 2017 a bolo plánovaným zasadnutím. Prítomných bolo
všetkých 13 poslancov.
Najprv sa rokovalo o novele rozpočtu. Prednostka MsÚ Ing. Soňa Červená predložila
poslancom Novelu č. 8 rozpočtu mesta na rok 2017. Uviedla, že v nej došlo k úpravám
rozpočtových položiek, presnejšie k presunom v rámci rozpočtových organizácií.
Všetci poslanci boli za prijatie uvedenej novely.
Ďalej bol predložený návrh na prefinancovanie 2 úverov, ktoré malo mesto v Prima
banke. Úvery, ktoré banka poskytla s úrokom 2,09 % v predchádzajúcich rokoch, boli
zo súčasného pohľadu nevýhodné. Úroková sadzba na trhoch sa v súčasnosti
pohybovala okolo 0,75%. Poslanci súhlasili s predloženým návrhom jednohlasne.
S predchádzajúcim bodom programu súviselo prerokovanie aktualizácie úverového
portfólia mesta. Prednostka MsÚ Soňa Červená predložila návrh na prijatie nového
investičného úveru, ktorý mal dosiahnuť výšku 550 000 €. V dôvodovej správe sa
uvádzalo, že pôjde o výdavky na rekonštrukciu majetku mesta, obstaranie hnuteľného
a nehnuteľného majetku mesta a rozpočtových organizácií. K prijatiu úveru sa vyjadril
primátor mesta Tibor Tóth. Konštatoval, že mesto má zdravé financie a spĺňa
parametre sledované Ministerstvom financií SR. Išlo o úverové zaťaženie a dlhovú
službu. Oba parametre pre prijatie úveru mesto spĺňalo. Svoje tvrdenie podporil
grafickým znázornením vývoja úverovej zaťaženosti a dlhovej služby. Poslanci prijali
uznesenie, v ktorom schválili prijatie investičného úveru vo výške 550 000 € a tiež
jeho zábezpeku formou vlastnej zmenky.
Najdôležitejším bodom programu schôdze bolo schvaľovanie Rozpočtu mesta Vráble
na roky 2018 až 2020. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 bol vyrovnaný a záväzný.
Predstavoval sumu 9 878 626 €, s ktorou bude mesto hospodáriť. Návrhy na roky 2019
a 2020 boli nezáväzné, poslanci MsZ ich zobrali iba na vedomie.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Róbert Chudý odporučil rozpočet schváliť, konštatoval, že
je zostavený v súlade so záväznými predpismi. Poslanci po diskusii predložený
rozpočet mesta na rok 2018 schválili.
Poslanci zrušili uznesenia o použití Rezervného fondu na spolufinancovanie rozšírenia
kapacity materskej školy v ZŠ s MŠ V. Záborského v sume 7 000 eur a vybudovanie
prírodovednej učebne v tej istej škole vo výške 7 200 eur. Tiež zrušili uznesenie
o výdavkoch na vybudovanie chodníka na Štúrovej ulici.
Naopak odsúhlasili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
spolufinancovanie rekonštrukcie budovy mestského úradu vo výške 47 151 eur
a spolufinancovanie na vybudovaní prírodovednej učene v ZŠ s MŠ V. Záborského vo
výške 6 929 eur. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní rozšírenia kapacity
materskej školy v uvedenej škole vo výške 6 792 eur. Ďalej prijali uznesenie
o kofinancovaní nového parkoviska na sídlisku Žitava vo výške 26 750 eur.
Poslanci prijali VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Vráble. Akceptovali zmenu normatívu na žiaka
v školskom klube v ZŠ sv. Vojtecha, keď navýšili normatív z 88% na 100%.
Prerokovali návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť.
Poslanci neschválili žiadosť spoločnosti SI Invest o odkúpenie pozemku priľahlého
k budove, na Čerešňovom námestí, ktorú spoločnosť využívala. Súhlasnými
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rozhodnutiami v podobných žiadostiach v minulých rokoch spôsobili zmenšovanie už
aj tak malého námestia.
Prijali uznesenia, v ktorých schválili zámery spoločnosti Miba Steeltec s.r.o.
a spoločnosti Kongsberg Automotive s.r.o. na rozšírenie parkovísk pre svojich
zamestnancov na Hlavnej ulici. Firma Švec a spol. plánovala odstrániť nevyužívaný
tzv. nadjazd na Staničnej ulici, ktorý spájal firmu Švec a spol. s firmou Hessel.
Problémom bolo, že v nadjazde boli zabudované elektrické káble, ktoré bolo treba
zakopať do zeme, tá ale bola majetkom mesta. Poslanci MsZ schválili súhlasné
stanovisko a vypracovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenskej distribučnej a. s. so sídlom v Bratislave.
Poslancom bola predložená správa mestskej polície za prvý polrok 2017, ktorú vzali na
vedomie.
V roku 2017 sa uskutočnilo 9 pracovných zasadnutí MsZ, z toho 4 boli neplánované.
Dokončila sa digitalizácia všetkých uznesení MsZ a všetkých
materiálov
predkladaných na zasadnutiach.

Verejné zhromaždenia
Od 24. do 26. októbra sa uskutočnili vo Vrábľoch a mestských častiach Dyčka
a Horný Ohaj verejné zhromaždenia občanov. Cieľom zhromaždení bolo informovať o
plnení rozpočtu mesta v roku 2017 a jeho príprave na rok 2018. Ako po iné roky, tak aj
tento rok sa zhromaždení zúčastnilo málo obyvateľov, najmenej v samotnom meste.
V úvode vystúpil so svojim príhovorom k občanom primátor Tibor Tóth. Uviedol, že
rástol príjem z podielových daní ročne o 7 % až 8%, čo predstavovalo sumu asi
240 000 eur. O toľko viac finančných prostriedkov sa mohlo rozdeliť. Na bežné
výdavky sa vydalo 60% príjmov, na kapitálové výdavky 34%, na dlhovú službu 6%, na
transfery 3,5%.
V mestskej časti Dyčka bolo dôležitou prioritou ukončovanie kanalizácie.
Mesto prispelo sumou 10 000 € na oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Pri tejto príležitosti bol vybudovaný pamätník obetiam vojen.
Väčšina otázok zo strany občanov sa dotýkala kanalizácie a osláv 650. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Zazneli pochvalné slová smerom k organizátorom osláv.
Jeden občan navrhoval, aby sa popri chodníku z Vrábeľ na Dyčku osadili odpadkové
koše. Konateľ Veposu, Ing. Juraj Sojka odpovedal, že koše veľmi nepomôžu, vandali
ich zničia tak, ako ničili káble verejného osvetlenia. Ďalšie pripomienky smerovali
k rozbitým cestám a chodníkom v časti Majer.
Na zhromaždení v Hornom Ohaji informoval primátor mesta o investičných akciách,
ktoré sa tu realizovali. Bola to napríklad úprava okolia Domu ľudových tradícií,
výmena brán na cintoríne, závlaha futbalového ihriska, chodník k pamätníku
vojnových obetí, renovácia časti cesty na Konopnej ulici. Občania požadovali opravu
ciest vo viniciach, kosenie trávy na verejných priestranstvách, prehĺbenie jarkov popri
cestách, rekonštrukciu chodníkov, opravu niektorých úsekov ciest po kanalizácii.
V samotnom meste prišlo na zhromaždenie veľmi málo obyvateľov. Tí, ktorí prišli
požadovali vytvorenie cyklotrás
vo vnútri mesta, prepojenie starého ihriska
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s poliklinikou chodníkom, doplnenie osvetlenia na sídlisku Kaška. Upozornili na
dezolátny stav bikrosovej dráhy a hlavne U-rampy, na rozbitý chodník popri
Telinskom potoku smerom ku gymnáziu. K plánom vybudovania parkoviska na
sídlisku Žitava zaznela otázka, či sa vyrúbu všetky stromy, obávali sa betónovej
plochy.

Štatistika obyvateľov mesta za rok 2017
Ani v tomto roku sa nepodarilo zastaviť pokles počtu obyvateľov v meste. Ku
koncu roka 2017 mali Vráble podľa Štatistického úradu 8793 obyvateľov, z toho
4261 mužov a 4532 žien. V porovnaní s rokom 2016 bol úbytok 79 osôb. V roku 2017
sa narodilo 83 detí a zomrelo 90 osôb. Viacej osôb zomrelo ako sa narodilo. Ďalšie
osoby sa z mesta odsťahovali.

Mestská polícia
Podľa náčelníka Mestskej polície vo Vrábľoch v roku 2017 riešili mestskí policajti
202 priestupkov, z toho v blokovom konaní 156 priestupkov. Na pokutách vybrali
2 560 eur. Najviac priestupkov sa dopúšťali občania pri parkovaní, pri nedodržiavaní
dopravných značiek a v porušovaní VZN prijatých poslancami MsZ. Priestupkov sa
dopúšťali viac muži ako ženy a vzhľadom na ročné obdobie viac v zimných mesiacoch.
Vzhľadom na vek najviac priestupkov bolo vo vekovej skupine 45 až 55 rokov.
Od októbra 2017 bol počet členov mestskej polície 10, kedy bol prijatý nový
pracovník. Pri výkone svojich funkcií využívali kamerový systém. Na začiatku roka
disponovali 15 statickými a 4 otočnými kamerami. Vymenili dve otočné kamery a to
na Ulici 1. mája a na sídlisku Lúky. Využívali tiež 2 osobné vozidlá.
V čase príchodu detí do škôl od 7.30 do 8.00 mestskí policajti hliadkovali pri cestných
prechodoch pred budovami základných škôl na Levickej ulici a sídlisku Lúky.

Verejná a štátna správa
V budove MsÚ sídlil Spoločný obecný úrad pod ktorý spadalo 24 obcí.
Vykonával prenesený výkon štátnej správy. Úrad vydával územné rozhodnutia,
stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a vykonával kontrolné činnosti.
Členskými obcami, ktoré spadali pod spoločný úrad boli:
Babindol, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Klasov, Lúčnica nad Žitavou,
Malé Vozokany, Malé Chyndice, Melek, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad
Žitavou, Paňa, Slepčany, Tajná, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Chyndice, Veľké
Vozokany, Vieska nad Žitavou, Vinodol, Volkovce, Vráble a Žitavce. Uvedené obce
patrili do dvoch okresov, Nitra a Zlaté Moravce. Na činnosť úradu prispievali obce
finančnými prostriedkami a ďalším príjmom boli dotácie zo ŠR SR.
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Ďalší úrad, ktorý vykonával prenesený výkon štátnej správy bola Matrika a Evidencia
obyvateľstva. Boli zaradené do Oddelenia organizačného a správneho Mestského
úradu vo Vrábľoch. Na Moravskej ulici sídlilo Obvodné oddelenie policajného zboru
Vráble. Svoju činnosť vykonávali v meste a v širšom obvode Vrábeľ.
Na Ulici 1. mája sa nachádzala Exekútorská kancelária súdnej exekútorky JUDr.
Anetty Demešovej, ktorá poskytovala svoje služby širokej klientele.
V budove MsÚ sídlilo pracovisko Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

II . Činnosť p o d n i k o v, t r h
ne z a m e s t n a n o s ť

p r á c e,

V roku 2017 bolo v meste zaregistrovaných 442 prevádzok výroby, obchodu
a služieb.
V priebehu roka sa zaregistrovalo 24 nových subjektov a odhlásilo 14 subjektov.
Výrobné podniky boli väčšinou rozmiestnené na okraji mesta, pri vjazdoch z Nitry,
Zlatých Moraviec a Levíc. Najväčšia zamestnanosť ľudí bola v priemyselnom parku,
kde sídlili väčšinou elektrotechnické a strojárske firmy so zahraničnými majiteľmi.
Zloženie firiem v priemyselnom parku sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenilo.
Boli to firmy Konsberg automotive s.r.o., Cesam s.r.o., Pall Slovakia s.r.o., Miba
Steeltec s.r.o., Semecs s.r.o. a Masam s.r.o. Na južnom okraji mesta, na Tehlianskej
ulici mala svoje prevádzky firma Novoklim. Jej výrobnou náplňou boli dodávky,
montáže, záručné a pozáručné servisy chladiarenskej, mraziarenskej klimatizačnej
techniky. V tejto časti mesta na Štúrovej ulici sa nachádzala firma s dlhoročnými
tradíciami vo Vrábľoch Eurobet s.r.o. Vyrábali betón, betónové a železobetónové
dielce, rúry, skruže, žumpy a šachty na rôzne účely.
V roku 2017 pribudla pri vstupe do priemyselného parku pre vodičov ručná
autoumyváreň. V blízkosti, na Hlavnej ulici, poskytovali svoje služby čerpacie stanice
OMV a Slovnaft. Na Staničnej ulici sa nachádzala čerpacia stanica EKO-SUN pre
automobily s LPG plynovým pohonom.
Tiež na južnom okraji mesta sa nachádzali dve stavby zamerané na odpadové
hospodárstvo. Asi 150 metrov od vyústenia Tehlianskeho potoka do rieky Žitava
pracovala čistička odpadových vôd zaberajúca plochu asi 1,32 ha. Niekoľko desiatok
metrov od nej sa nachádzali priestory zberne separovaných odpadových surovín.
V oblasti poľnohospodárskej výroby sa na území mesta nachádzalo Poľnohospodárske
družstvo Vráble, zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu. V mestskej časti Horný
Ohaj , na farme AHA chovali hovädzí dobytok. Farma produkovala mlieko a mliečne
výrobky. Využívali elektrickú energiu vyrobenú z fotovoltaických článkov
premieňajúcich slnečné žiarenie na ekologickú elektrickú energiu. V rastlinnej výrobe
sa venovali pestovaniu obilnín, najmä pšenice letnej i zimnej, pšenice špaldovej,
kukurici a repke olejnatej. Podľa údajov zverejnených na webovej stránke družstvo
v roku 2017 znížilo svoje straty o 83% a tržby narástli o 10% na 1,922 mil. eur.

15

Popri poľnohospodárskom družstve pracovala vo Vrábľoch ďalšia firma zameraná na
poľnohospodársku výrobu. Bola to firma Triticum s.r.o., sídliaca na Hliníkovej ulici.
Zameriavala sa na rastlinnú výrobu, predaj pšenice, jačmeňa, slnečnice a hrachu.
V roku 2013 bolo rodinou Štefunkovcov založené Vinárstvo Triticum. Nachádzalo sa
priamo vo vinohradoch na hore stredný Dušnok, nad vrábeľským jazerom.
V novovysadenom vinohrade pestovali odrodu Hibernal, kríženec Ryzlingu rýnskeho
a odrody Chancellor, vyšlachtenej v Nemecku. Na Slovensku sa pestovala len v tomto
vinárstve. Odroda mala veľmi dobrú schopnosť odolávať hubovým chorobám viniča.
V priestoroch sídla na vinohradoch ponúkala firma možnosti firemných akcií
spojených s ochutnávkou vín, organizácie degustácií v novovybudovaných príjemných
priestoroch..
V priebehu roka sa znižovala nezamestnanosť obyvateľstva v celej Slovenskej
republike. Ekonomike sa darilo, prichádzali noví investori. S väčšou
nezamestnanosťou sa trápili v Prešovskom, Košickom kraji
a na juhu
Banskobystrického kraja. Vo februári sa miera nezamestnanosti v Nitrianskom
samosprávnom kraji podľa údajov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR dostala
na hodnotu 6,69 %, v okrese Nitra dokonca na 4,92 %. Podobne to bolo aj v našom
meste. Zamestnávali sa aj dlhodobo nezamestnaní občania, bohužiaľ často zostávali
v zamestnaní len krátku dobu. V našich priemyselných podnikoch chýbala
kvalifikovaná pracovná sila. V decembri 2017dosiahla miera nezamestnanosti
v Slovenskej republike hodnotu 5,94 %. Prognózy boli na ďalšie i keď pomalšie
znižovanie miery nezamestnanosti. Uvažovalo sa aj o zamestnávaní zahraničných
pracovníkov z Ukrajiny, Srbska a ďalších európskych krajín.
V meste sa nachádzalo množstvo drobných prevádzok zameraných na službu
obyvateľstvu. Najväčší počet sa nachádzal na uliciach Hlavnej, Levickej a Moravskej.

Zrušené prevádzky v roku 2017
Hlavná ulica
Tatra banka, a.s. bankové služby
B. Blahová, A & B
Detský textil Maco
Reštaurácia SIU
Kvetinárstvo Ľudmila
Azia Expres, rozvoz pizze
Šperky Ivett
Mäso – údeniny
Staničná ulica
PAC Práčovňa Vráble - zmena majiteľa
Ul. 1. mája
Pizza Pable, výroba a rozvoz pizze
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Krátka ulica
Royal Admiral, bar, herňa - zmena z fyzickej osoby na právnickú
Sídlisko Lúky
Pôžičkáreň, poskytovanie úverov a pôžičiek

Prevádzky vzniknuté v roku 2017
Hlavná ulica
Krajčírstvo, Henczeová
Kamenárstvo, P. Ladányi
Ľudovka, rozličný tovar
MARLI, predaj textilu
Kadernícky salón
Ideal sedačky
Talianska zmrzlina - zmena majiteľa
Staničná ulica
Práčovňa, čistiareň
Fluid-Flex s.r.o. predaj hydraulických hadíc
Moravská ulica
Kamenárstvo, predaj kamenárskych výrobkov
Štúrova ulica
Kľúčová služba, Nehézová
Sídlisko Lúky
Cukráreň Cherry
Malá vrábeľská firma Notus Powersonic s. r. o. získala na Medzinárodnom strojárskom
veľtrhu strojov, nástrojov a technológií v Nitre najvyššiu cenu. Výrobnou náplňou
Notusu bolo priemyselné čistenie a odmasťovanie na princípe ultrazvuku. Vyrábali
čistiace vane rôznych veľkostí od objemu 1 liter po niekoľko tisíc litrov. Pri výrobe
spolupracovali s firmou Švec a spol. s.r.o. a spoločnosťou Kovmech. Všetky firmy boli
nasledovníčkami bývalej firmy Tesla Vráble, v ktorej sa rozvíjal výskum a výroba
ultrazvukových vaní pred rokom 1989.
Firma Notus zamestnávala podľa údajov len 15 zamestnancov, ale ich výrobky poznali
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okrem domácich spotrebiteľov aj v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku,
Švajčiarsku, ale aj v americkej Kolumbii a ázijskom Thajsku. Ich úspech na trhu bol aj
výsledkom práce dizajnérov.
V dvojtýždenníku Naše Vráble sa pozitívne zviditeľnila firma Švec a spol. údajmi o jej
spolupráci v súvislosti s rozširovaním duálneho vzdelávania žiakov stredných
odborných škôl. Na pracovnom trhu bol nedostatok kvalifikovaných pracovných síl pre
strojársku a elektrotechnickú výrobu. Preto mnohé podniky a firmy pomáhali stredným
školám pri výchove žiakov. Uvedená firma v školskom roku 2017 – 2018 vzdelávala
30 žiakov z dvoch stredných škôl z Vrábeľ a Zlatých Moraviec. O žiakov sa starali
všestranne, od zveľaďovania priestorov cez dodržiavanie čistoty na pracovisku,
triedenie odpadu, po poskytnutie dvoch majstrov, ktorí dohliadali na odborný výcvik.

III .Výstavba a zmeny charakteru mesta
Výstavba na území mesta sa realizovala podľa platného Územného plánu mesta
v jeho rôznych lokalitách.
Mesto rekonštruovalo svoje objekty, niektoré budovy získali nové fasády. V tomto
roku sa začalo s rekonštrukciou budovy Mestského úradu vo Vrábľoch.
V jarných mesiacoch sa zatepľovala južná fasáda na športovej hale T-18 a výmena
okien. Neskôr, v druhej polovici júla sa pokračovalo zateplením fasády na južnej
strane haly a tiež sa vymenili staré okná za plastové. Postavila sa nová ohrada a
rozšíril priestor pred vchodom, kde si občania odkladali bicykle. V blízkosti haly bola
autobusová stanica a obyvatelia z okrajových častí mesta sem prichádzali na bicykloch.
Priestor pred vchodom do budovy vydláždili, vybudovali bezbariérový vchod a
zábradlie pre vozíčkarov. Fasáda na západnej strane bola natretá na sivo-žlto a bol
osadený nápis Športová hala T-18 a Gold Gym. Posilňovňa Gold Gym sa nachádzala
v časti haly od juhu. Práce boli zakončené v októbri. Do interiéru T-18 bol z rozpočtu
mesta zakúpený umývací automat, ktorý uľahčil prácu upratovačiek.
V tomto roku sa podarilo vybudovať v areáli škôl na Levickej ulici tartanovú dráhu,
ktorú v septembri slávnostne otvorili. Tartanová dráha mala slúžiť rozvoju atletiky vo
vrábeľských školách a súčasne aj obyvateľom mesta. Vybudovanie dráhy v hodnote
100 000 financovalo mesto.
Začiatkom septembra sa začal budovať posledný úsek kanalizácie v mestskej časti
Dyčka. Úsek zabezpečovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť prostredníctvom
firmy Ocrom. V roku 2017 realizovala telekomunikačná spoločnosť nové pokrytie
územia mesta optickou sieťou .
V stredu 6. decembra odovzdali do užívania nový 24 bytový dom na sídlisku Žitava.
Slávnostného odovzdávania bytov novým nájomníkom sa zúčastnili predstavitelia
mesta na čele s primátorom Tiborom Tóthom, zástupcovia firmy ViOn, ktorí bytovku
postavili. Pásku prestrihol konateľ uvedenej firmy Viliam Ondrejka, primátor mesta
Tibor Tóth a zástupca primátora Zoltán Ács. Bytový dom bol postavený s podporou

18

štátu, z dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a zo Štátneho
fondu rozvoja bývania.
V bytovom dome sa nachádza 9 jednoizbových bytov, 12 dvojizbových a tri trojizbové
byty. Cena nájomnej bytovky dosiahla sumu 992 970 eur.
Z prostriedkov Envirofondu bolo zakúpené vozidlo na zber a odvoz odpadu v hodnote
239 760 eur.
Vyše 13 000eur stála výmena okien v obradnej sieni v Dome smútku vo Vrábľoch.
Mesto získalo finančné krytie z prostriedkov Ministerstva financií SR. Na mestskom
cintoríne vo Vrábľoch osadili v októbri informačné tabule hrobových miest pre lepšiu
orientáciu návštevníkov. Na tabuliach sa nachádzala mapa cintorína, na ktorej boli
hrobové miesta očíslované a rozdelené do sektorov.
Mesto venovalo pozornosť obnove detských ihrísk v parku Žitava, v Dyčke a postupne
všetkých sídliskách mesta.
V tomto roku sa časť finančných prostriedkov použila na rekonštrukciu a opravy
ciest. V mestskej časti Horný Ohaj opravili cestu na Konopnej ulici v hodnote do
11 000 eur.
Pre majiteľov psov vybudovali cvičisko pre tieto domáce zvieratá. Vybudovaný areál
mal rozlohu 2180 m² a nachádzal sa vedľa bikrosovej dráhy v blízkosti rieky Žitavy.
Mesto prispelo na terénne úpravy a oplotenie sumou 9 500 eur. Podľa evidencie
v referáte oddelenia ekonomiky a rozpočtu bolo v meste prihlásených 770 majiteľov
psov, z toho 123 v bytových domoch.
V poslednom štvrťroku 2017 bola vypracovaná technická dokumentácia
k vybudovaniu cyklotrasy, ktorá mala spojiť mestá Nitra a Vráble.

Sociálna starostlivosť
V sociálnej oblasti zabezpečovalo mesto služby pre obyvateľov mesta. V roku 2017
vydali v zariadení Societa 39 250 obedov pre seniorov, z toho 18 144 bolo doručených
do domácností seniorov.
V oblasti opatrovateľských služieb
odpracovali
opatrovateľky 14 644 hodín. Vykonalo sa 68 návštev u seniorov.
V dennom stacionári pripravili v mesiaci november pre seniorov bezplatné meranie
hladiny cukru v krvi.
Mestský úrad zabezpečil v Strednej odbornej škole technickej vzdelávanie seniorov
v oblasti počítačových zručností.
Mesto prenajímalo 122 bytov v bytových domoch na sídlisku Žitava. Ďalšie 2 byty boli
prenajímané v budove zubnej polikliniky na Námestí kapitána Nálepku a 1 byt v ZŠ
s MŠ Lúky.
Na problematickej Kostolnej ulici bolo prenajímaných 8 bytov, v mestskej časti Dyčka
4 byty a na Levickej ulici 2 byty.
Oddelenie školstva, kultúry a športu Mestského úradu pripravilo uvítanie nových
občiankov mesta, narodených v roku 2016. Z 91 pozvaných detí s rodičmi prišlo na
slávnosť uvítania 56. Primátor mesta zablahoželal rodičom k narodeniu detí. Odmenili
ich kvetom a finančnou sumou 20 eur. Sviatočný rámec podujatia dotvoril krátky
kultúrny program.
Koncom roka uvedené oddelenie pripravilo program pre seniorov mesta, ktorí v roku
2017 oslavovali životné jubileum. Jubilujúcich občanov bolo veľa, preto podujatie
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pripravili na dva razy v premietacej sále kina Tatra. Prítomným jubilantom
zablahoželal zástupca primátora Mgr. Zoltán Ács. Kultúrny program pripravila
spevácka skupina Briezka.

Zdravotnícke služby
Rozmiestnenie ambulancií lekárov sa oproti predošlému roku nezmenilo. Pacientom
chýbala kožná ambulancia a pľúcna ambulancia. Ambulantné hodiny ortopéda
nepostačovali potrebám pacientov. Čakáreň bývala preplnená, dva dni nepostačovali na
množstvo pacientov z Vrábeľ a širokého okolia.

IV. Š k o l s t v o
V roku 2017 pôsobili na území mesta
4 základné školy, 2 stredné školy a 6
materských škôl. Jedna základná a jedna materská škola boli súkromnými
zariadeniami.
Mestské oslavy Dňa učiteľov sa uskutočnili 29. marca. Na návrhy, ktoré prišli zo škôl
pôsobiacich na území mesta, ocenil primátor mesta učiteľov dosahujúcich dobré
výsledky so žiakmi. Súčasťou programu bolo kultúrne vystúpenie žiakov zo ZUŠ I.
Godina a materskej školy sídliacej na Hlavnej ulici.
Ocenenie prevzali:
Miroslav Meluš, zástupca na ZŠ V. Záborského
Anna Kováčová, I. ZŠ , Levická
Gabriela Chovanová, MŠ pri ZŠ Lúky
Zdenka Hrašková, katechétka ZŠ s MŠ Lúky
Ľudmila Špacírová, MŠ Lúky
Ivana Hudaszek Semjanová, Gymnázium Vráble
Anton Čulík, majster SOŠT
Jozef Pohančeník, ZUŠ I. Godina
Peter Matuška, Reedukačné centrum.
V mesiaci jún odmenilo mesto finančnou sumou 30 eur lídrov škôl.
ZŠ Levická - Maroš Marko, ZŠ s MŠ V. Záborského -Veronika Baňasová, ZŠ sv.
Vojtecha - Michal Repka, ZŠ s MŠ Lúky - Michaela Čajkovičová, SOŠT - Šimon
Gajdoš, Gymnázium - Lukáš Minár, ZUŠ I. Godina - Katarína Repková.
Od 1. do 30. apríla prebiehal zápis prvákov na všetky štyri základné školy. Pri
slávnostnom otvorení školského roka 2017-2018 vo Vrábľoch nastúpilo do prvých
ročníkov základných škôl 145 prvákov.
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Základná škola s materskou školou V. Záborského na Levickej ulici
Riaditeľka školy : Mgr. Alžbeta Vnuková
Zástupca riaditeľky : PaedDr. Miroslav Meluš
Zástupkyňa pre materskú školu: Andrea Chudá
Na konci školského roka 2016/2017 v mesiaci jún, navštevovalo školu 244 žiakov v 13
triedach, z toho 16 žiakov integrovaných. Veľa žiakov bolo zo sociálne
znevýhodneného prostredia a z vidieka. Odzrkadľovalo sa to vo veľkom počte
vymeškaných hodín za školský rok. K 15. septembru 2017 mala škola 238 žiakov.
Zamestnávali 20 pedagogických pracovníkov. V materskej škole pracovali 2
vychovávateľky. Ku škole patril školský klub a školská jedáleň. Spolu pracovalo
v škole a jej zariadeniach 36 pracovníkov.
Vedenie a pedagogický kolektív kládli už niekoľko rokov dôraz na spoluprácu so
školami v zahraničí v rámci projektov e Twining a Erasmus. V marci usporiadala škola
v zasadačke MsÚ slávnostný program pod názvom „Na potulkách Európou
s projektami e Twining“.
Deti zapojené do programu ukázali svoje vedomosti z angličtiny, ktorú pri návštevách
družobných škôl potrebovali. Prezentovali prítomným v sále svoje zážitky
z družobných škôl v Litve, Taliansku, Írsku, Bulharsku a Grécku.
V mesiaci marec, v rámci projektu Erasmus+ sa zúčastnilo 9 žiakov výmenného pobytu
na Sicílii. Pri každej návšteve prezentovali deti kultúru nášho regiónu. Od septembra sa
zapojili do ďalšieho projektu Erasmus+, ktorý bol určený pre deti od 4 do 12 rokov.
Popri týchto medzinárodných projektoch organizujú na škole rôzne súťaže. 27. októbra
to bolo obvodné kolo recitátorskej súťaže V. Záborského pre základné školy. Na súťaži
sa predstavili aj deti zo základných škôl v Novej Vsi nad Žitavou a Vinodolu.

Základná škola Levická ulica
Riaditeľka školy : Mgr. Andrea Legátová.
Zástupkyňa riaditeľky : Mgr. Danica Brunclíková
K 15. septembru 2017 navštevovalo školu 320 žiakov, ktorých vyučovalo a
vychovávalo 28 pedagogických pracovníkov.
Škole sa darilo vo vyučovaní cudzích jazykov, hlavne anglického a ruského. Dôkazom
toho bola účasť žiakov na súťažiach v komunikácii v cudzích jazykoch v rámci
Nitrianskeho kraja. Na krajskom kole olympiády ruského jazyka získali dve žiačky
školy pekné 2. a 4. miesto. V krajskom kole súťaže Jazykový kvet v Kultúrnom centre
Zobor v Nitre zabojovali tri žiačky školy a vo svojich kategóriách zvíťazili. Postúpili
do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo v Trnave sa
predstavili vynikajúco a získali jedno prvé miesto a dve druhé, všetko v ruskom jazyku.
Členovia astronomického krúžku každoročne prinášajú víťazstvá zo súťaží. Aj v tomto
roku do súťaže Čo vieš o hviezdach v krajskom kole mali až 6 postupujúcich žiakov
z rôznych ročníkov. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Celoslovenské kolo sa tento
rok uskutočnilo v Nitre. Škola vyslala až 5 žiakov. Aj tu sa všetci stali úspešnými
riešiteľmi a mali medzi sebou víťaza a žiaka, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Žiakov
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vynikajúco pripravoval učiteľ školy Miroslav Mesaroš. Zúčastnili sa aj celoslovenskej
astronomickej súťaže, na ktorej získali 1. cenu astronomický teleskop a podpis prvého
slovenského kozmonauta Ivana Bellu. So svojimi prístrojmi pozorovali 7. augusta
zatmenie Mesiaca a o týždeň neskôr meteorologický roj Perzeíd. Pozorovania zaujali aj
rodičov detí.
Tento školský rok dosiahla vynikajúci výsledok na celoslovenskom kole 22. ročníka
v súťaži Liečivé rastliny žiačka 9. ročníka , keď sa umiestnila v silnej konkurencii na
2. mieste. Súťaž sa konala v Hrabušiciach v Národnom parku Slovenský raj.

Cirkevná škola sv . Vojtecha, Školská ulica
Riaditeľka školy : Mgr. Vlasta Havranová
Duchovný správca školy : PaedDr. Miloš Krasňanský
K 15. septembru 2017 navštevovalo školu 99 žiakov v 9 triedach. Zamestnávali 19
pedagogických pracovníkov.
V máji 2017 škola oslávila 25. výročie svojho vzniku. Svoju históriu začala písať 19.
mája 1992. Jej prvým riaditeľom sa stal Mgr. Viktor Kuťka. Pri zrode školy stál Vdp.
Mons. Imrich Polák. Pri tejto slávnostnej príležitosti dostali ocenenia od nitrianskeho
biskupa Viliama Judáka bývalí pedagogickí pracovníci školy Viktor Kuťka a pani
Gabriela Tóthová, ktorá na škole pôsobila 17 rokov až do odchodu do dôchodku.
Počtom žiakov neveľká škola sa vo výchovnom procese opierala o rodičov žiakov.
V priebehu školského roka organizovali rôzne podujatia, do ktorých rodičov zapájali.
Kultúrny a športový život školy bol bohatý.

Základná škola s materskou školou sídl. Lúky
Riaditeľ školy : PaedDr. Karol Drienovský
Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Mária Lukáčová
Zástupkyňa pre MŠ : Gabriela Chovanová
K 15. septembru 2017 navštevovalo školu 410 žiakov a pedagogický kolektív tvorilo
32 učiteľov. Podľa počtu žiakov bola najväčšou základnou školou v meste.
V školskom roku 2016-2017 dosiahla úspechy v rámci okresu i kraja. Umiestnila sa na
25. mieste z viac ako 300 základných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Hodnotenie škôl bolo vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 9
ročníkoch a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Najlepšie
umiestnenie vo Vrábľoch získala aj v hodnotení, ktoré zverejnil Okresný úrad v Nitre
v septembri 2017. Úspešní boli deviataci v celonárodných testoch, ktoré sa konali
v apríli 2017 a tiež piataci v novembri 2017. Deviataci boli oproti celoslovenskému
priemeru lepší o 1,7% a piataci o o 2,64%.
V mimoškolskej činnosti boli zaujímavé výsledky divadelného súboru a recitačného
kolektívu Modré traky. V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína priniesli tretie
miesto. Zúčastnili sa krajskej prehliadky Detský javiskový sen a postúpili do
celoslovenskej súťaže Zlatá priadka. Umiestnili sa na prvom mieste a stali sa najlepším
detským divadelným súborom na Slovensku. So svojim predstavením vystúpili na
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Scénickej žatve v Martine, na prehliadke víťazných inscenácií Nitrianskeho kraja
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Súbor viedol úspešne viac rokov učiteľ školy
Štefan Foltán.
V marci škola organizovala vedomostný kvíz pre žiakov základných škôl venovaný
Dňu vody 2017.
Dobré výsledky dosahovali žiaci školy v športovej oblasti. Žiačky gymnastického
krúžku obhájili na Majstrovstvách okresu titul majsteriek.
V škole má tradíciu súťaž mladých záchranárov. Tento rok postavili dve súťažné
družstvá deviatakov a podarilo sa im obhájiť prvenstvo z minulého roka. Zvíťazili
a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.
26. júna prebiehal na škole protidrogový deň. Využili ho najmä na športové aktivity.
Naplnili tak heslo „Radšej športovať ako drogovať.“

Reedukačné centrum a Špeciálna základná škola
Sídlo : Nám kpt. Nálepku
Riaditeľ školy : Mgr. Soňa Šestáková
V Reedukačnom centre boli umiestnení chlapci s poruchou správania
a diagnostikovaným mentálnym postihnutím. Špeciálnu základnú školu navštevovali
deti ubytované v zariadení a deti, ktoré denne dochádzali do školy z rodín.
Zariadenie zamestnávalo 21 pedagogických pracovníkov, učiteľov a vychovávateľov.
Vyučovacie výsledky žiakov boli ovplyvnené poruchami správania, ale
u dochádzajúcich aj nezáujmom rodičov o zlepšovanie prospechu svojich detí. Tieto
deti mali aj vysoký počet vymeškaných hodín na vyučovaní. K 30. 6. 2017 malo
zariadenie v 8 ročníkoch dochádzajúcich žiakov 36 detí, v triedach RC 23 detí. O
psychický stav žiakov sa starali dve psychologičky. Jedným z problémov podobných
zariadení bol útek chovancov. V tomto smere bol v reedukačnom centre klesajúci
trend. V školskom roku 2016/2017 zaznamenali 6 útekov. Vzhľadom na schopnosti
detí bolo nosným predmetom výučby pracovné vyučovanie. Škola zapájala svojich
zverencov do záujmovej činnosti. Navštevovali krúžky domácich prác, počítačov,
stolnotenisový krúžok, hudobný a pohybový krúžok.
Zúčastňovali sa pravidelne Celoštátnych športových hier RC, na ktorých dosahovali
veľmi dobré výsledky. V roku 2018 mali byť takéto hry zorganizované vo Vrábľoch.
V septembri sa niektorí chlapci zúčastnili podujatia Beh okolo Sološnice, kde
v kategórii starších žiakov získali 2. miesto. V mesiaci november 2017 sa stolní tenisti
zúčastnili Majstrovstiev Slovenska, kde dosiahli veľmi dobré výsledky a umiestnili sa
na prvom, druhom a štvrtom mieste v jednotlivých kategóriách.
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Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája
Riaditeľ školy : Ing. Ján Jamrich
Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Erika Czaková
Hlavný majster : Bc. Vincent Debnár
Rok 2017 bol pre školu úspešný hlavne v rozširovaní duálneho vzdelávania.
V septembri 2017 vstúpilo do duálneho vzdelávania ďalších 36 žiakov prvých
ročníkov. Spolu bolo zapojených 95 žiakov, čo v percentách znamenalo 45%.
Škola sa v tomto smere stala lídrom medzi školami Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Mali podpísaných 11 zmlúv s firmami vo Vrábľoch, Nitre a Zlatých Moravciach. Žiaci
dostávali od firiem štipendiá podľa prospechu od 40 do 100 eur a všetky náležitosti,
ktoré dostávali kmeňoví zamestnanci, od stravovania, ochranné pracovné pomôcky
a cestovné. Od septembra 2017 rozšírili maturitné odbory o odbor mechanikelektronik.
V škole sa zlepšovali aj materiálne podmienky. V apríli rekonštruovali fasádu hlavnej
budovy – bývalý kaštieľ, vymenili okná, zateplili školskú jedáleň a vynovili sociálne
zariadenia. Finančnú pomoc poskytol zriaďovateľ školy Nitriansky samosprávny kraj,
a Ministerstvo financií SR. Počas hlavných prázdnin prebiehala rekonštrukcia
tepelného hospodárstva, výmenou rozvodov, kotlov a radiátorov a interiéru v hodnote
200 000 eur.
Škola bola úspešná v projekte Erasmus+, v rámci ktorého získali 26 000 eur a možnosť
dvojtýždennej stáže 18 žiakov v zahraničných firmách.
V marci 2017 navštívil školu minister financií Kažimír v súvislosti so zapojením školy
do duálneho vzdelávania. Pri tejto príležitosti daroval škole 13 500 eur.
Žiaci školy sa každoročne zapájali do súťaže Zenit v odboroch strojárstvo
a elektrotechnika. Aj v tomto roku súťažili žiaci v krajskom kole tejto súťaže
a v odbore strojárstvo priniesli jedno štvrté miesto, v odbore elektrotechnika dve tretie
miesta.
Na škole sa už dlhoročne venujú dobrovoľnému darcovstvu krvi. Vo februári to bol už
22. ročník. Tentoraz sa však odber uskutočnil v priestoroch gymnázia, pretože na
škole prebiehala rekonštrukcia priestorov. Spolu darovalo krv 28 študentov oboch škôl,
medzi nimi 12 prvodarcov.
Žiaci sa so svojimi učiteľmi zapájali sa aj do verejnoprospešných prác. V jarných
mesiacoch žiaci 1. ročníka pod vedením majstra odborného výcviku Ladislava Peceka
odpracovali 48 hodín pri čistení židovského cintorína.

Základná umelecká škola I. Godina
Riaditeľom zariadenia bol p. Jozef Vrábeľ.
K 15. septembru 2017 navštevovalo školu 284 žiakov. Zamestnávali 19 pedagogických
pracovníkov. Škola sídlila v budove MsÚ na 1. poschodí.
Učebne tanečného odboru sa od septembra premiestnili do budovy miestneho
gymnázia. V spolupráci s mestom a s podporou samosprávneho kraja boli priestory
učebne materiálne vybavené pre vyučovanie tanca v súlade so smernicami
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Ministerstva školstva SR. Doteraz vyučovanie v tanečnom odbore prebiehalo v ZŠ
s MŠ Lúky.
Okrem tanečného odboru navštevovali žiaci na škole výučbu hry na hudobných
nástrojoch v hudobnom odbore a zdokonaľovali sa vo výtvarných technikách vo
výtvarnom odbore..
Od 24. do 28. apríla organizovala škola XIX. ročník medzinárodnej speváckej súťaže
Imricha Godina Iuventus Canti, ktorej sa zúčastnilo 130 mladých spevákov z 12 krajín
O výsledkoch rozhodovala súťažná komisia pod vedením Jána Ballarina z Katowíc
z Poľska. Jej členovia boli tiež zo zahraničia a to z Maďarska, Slovinska, Ukrajiny,
Rakúska a domáceho Slovenska. Najviac cien v súťaži si vyspievali slovenskí a poľskí
speváci. Cena pre víťazov najvyšších kategórií VI a VII bola finančná a to v sume
1000 eur. Mesto Vráble podporilo súťaž sumou 5500 eur, Ministerstvo kultúry SR
sumou 2184 eur.

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina
Iuventus Canti 2017
I. kategória, deti do 12 rokov
1. cena
2. cena
3. cena

Filip Tonka, SR
Jakub Zboray, SR
Hana Nejedlíková, SR

II.kategória, deti do 15 rokov
1. cena
2. cena
3. cena

Vira Skylytska, Ukrajina
Vanda Vinecká, ČR
Zuzana Klaptocz, Poľsko

III. kategória,mládež do 18 rokov
1. cena
2. cena
3. cena

Adam Cinac, Slovinsko
Glória Nováková, SR
Ana Plahutnik, Slovinsko

IV. kategória, ženy do 24 rokov
1. cena
2. cena
3. cena

Sylwia Ziólkowska, Poľsko
Tatiana Hajzušová, SR
Nikole Segiňová, SR
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Čestné uznania:
Katarina Brenčič, Slovinsko, Šárka Naprašová, ČR, Brina Šket, Slovinsko
Cena EMCY:
Nikole Segiňová, SR
Kategória V, muži do 24 rokov
1. cena
2. cena
3. cena

Jan Bukowski, Poľsko
Jan Kukal, ČR
Grzegorz Zajaczkowski, Poľsko

Cena za najlepšiu klavírnu spoluprácu od organizátora súťaže:
Dominika Anna Peszko, Poľsko
Kategória VI – ženy do 35 rokov – Hlavné ceny
1. cena Michaela Kraus, SR
2. cena Katarszyna Ćwiek, Poľsko
3. cena Jiheon Lee, Nemecko
Čestné uznania
Monika Jägerová, ČR
Tereza Hořejšová, ČR
Osobitné ceny
Cena Opery SND
Katarzyna Ćwiek, Poľsko
Cena Hudobného centra
Michaela Kraus, SR, Belinda Sandiová, SR
Interpretačná cena súboru starej hudby Musica aeterna
Renata Bicánková, ČR
Interpretačná cena predsedu Rady pre vzdelávanie a kultúru Konferencie biskupov
Slovenska
Tereza Hořejšová, ČR
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Interpretačná cena Art Air Centra
Michaela Kraus, SR
Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slov. autora
Belinda Sandiová, SR
Kategória VII – muži do 35 rokov – Hlavné ceny
1. cena
2. cena
3. cena

Michal Prószyński, Poľsko
Maciej Falkiewicz, Poľsko
Choi Wonhyeok, Kórea

Čestné uznania
Dávid Tarnai, Maďarsko
Lukasz Skrobek, Poľsko
Dawid Biwo, Poľsko

Osobitné ceny
Interpretačná cena Medzinárodnej letnej hudobnej školy Pucisca prof. Lidie
Dunajko
Dawid Biwo, Poľsko
Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silesia Katowice
Michal Prószyński, Poľsko
Cena za najlepšiu klavírnu spoluprácu od organizátora súťaže
Dominika Anna Peszko, Poľsko
Sprievodným podujatím súťaže Iuventus Canti bola výstava výtvarných prác žiakov
základnej umeleckej školy.
Koncom mája sa v zasadačke MsÚ uskutočnil koncert partnerských umeleckých škôl.
Vystúpili hostia zo ZUŠ Jindřicha Pravečka z Lanškrouna v ČR, zo ZUŠ z Banskej
Štiavnice a domáci.
Súbor Klik-klak pokračoval v dobrých výsledkoch aj tento rok. V Pohárovej súťaži
Dancemania v Považskej Bystrici zabodovali v troch vekových kategóriách. V hlavnej
vekovej kategórii disco dance skupina súboru Game Ower! získala 1. miesto, podobne
aj v juniorskej vekovej kategórii obsadili 1. miesto. V detskej vekovej kategórii si deti
vytancovali 3. miesto.
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V pohárovej súťaži Neluxcup v Bratislave si Adam Ďuriš v juniorskej kategórii
vybojoval 1. miesto a juniorská kategória disco dance skupina Game On! tiež 1.
miesto.
Od 31. októbra do 5. novembra 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá Európy v disco dance
v bieloruskom hlavnom meste v Minsku. Zo súboru Klik-Klak sa súťaže zúčastnili
Adam Ďuriš a Martina Slamková. Adam v tvrdej konkurencii obsadil 11. miesto.
Základná umelecká škola obohacovala kultúrny život v meste koncertnou činnosťou.
Usporadúvala koncerty svojich žiakov a učiteľov pri rôznych príležitostiach. Rodičia
a starí rodičia detí sa mohli potešiť z ich výkonov. V čase Medzinárodnej súťaže
mladých spevákov sa na chodbách mestského úradu neozýval len spev, ale návštevníci
úradu si mohli na chodbách pozrieť aj výstavky výtvarných diel žiakov školy.

Gymnázium Vráble, Školská ul.
Riaditeľ školy : PaedDr. Beáta Havettová
Podľa vyhodnocovacej správy za školský rok 2016/2017 mala škola k 31. 8. 2017
v štvorročnom štúdiu 150 žiakov, v bilingválnom päťročnom slovensko – ruskom
štúdiu 32 žiakov.
Maturitných skúšok 2017 sa písomnej formy zúčastnilo 30 žiakov posledného ročníka.
Ústnu internú časť absolvovalo úspešne 29 žiakov. Jeden žiak 4. ročníka neukončil
štúdium v riadnom termíne. Priemerný prospech maturity bol 1,52.
K 30. 6. 2017 pracovalo v škole 15 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníkov.
Odbornosť vyučovania bola 98,65 %.
Škola zapájala svojich žiakov do viacerých mimovyučovacích aktivít. V olympiádach
a súťažiach dosiahli žiaci významné úspechy na celoslovenskej úrovni.
31. marca 2017 otvorili v priestoroch školy putovnú výstavu pod názvom
„Heydrichiáda a návraty lidických detí“. Zachytávala obdobie pôsobenia ríšskeho
protektora pre Čechy a Moravu Richarda Heydricha počas II. svetovej vojny, atentát na
jeho osobu a vyvraždenie obce Lidice v Čechách.
Sprievodcom po výstave boli žiaci 3. ročníka školy, ktorí sa podľa vyjadrení
návštevníkov zhostili tejto úlohy veľmi dobre. Bola určená verejnosti, ale hlavne
žiakom a študentom vrábeľských škôl. V priebehu mesiaca navštívili výstavu triedy zo
základných škôl.
V júni zaujala študentov škola výstava obrazov Ester Shilo z Izraela. Zaujímavosťou
bolo, že autorka tvorila obrazy starou židovskou technikou z vystrihovaného papiera.
Učitelia školy zapájali svojich žiakov do rôznych predmetových súťaží a olympiád.
Ich zverenci dosahovali významné úspechy v rámci Nitrianskeho samosprávneho
kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni.
11. októbra 2017 sa v priestoroch školy zišlo asi 20 stredoškolských učiteľov
a koordinátorov poverených organizovaním Olympiády ľudských práv. Pripravovali
jubilejný XX. ročník tejto olympiády.
Študenti 2. a 3. ročníka Michal Lüley a Lukáš Minár sa v silnej konkurencii presadili
v Olympiáde z informatiky Nitrianskeho kraja a umiestnili na 4. a 5. mieste.
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V celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka získala žiačka školy 4.
miesto. V súťaži Esej Jána Johanidesa získali prémiu. V celoslovenskom kole Štúrovho
pera opäť uspel školský časopis Ťahák, keď získal cenu televízie Markíza 1. stupňa.
Úspešní boli v celoslovenských kolách Astronomickej olympiády a súťaže Čo vieš
o hviezdach. V oboch súťažiach získal 5. miesto žiak školy Samuel Buranský.
V Olympiáde ľudských práv získali v krajskom kole 4., 5. a 6. miesto.
V lete 2017 absolvovali 11 žiaci bilingválneho štúdia trojtýždňový pobyt vo Voroneži,
ktorí zorganizovali v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku.

Materské školy
V roku 2017 bolo na území mesta 6 materských škôl. So vzrastajúcou zamestnanosťou
rodičov rástol aj záujem o predškolské zariadenia.
Od januára 2017 sa stala súčasťou ZŠ V. Záborského na Levickej ulici aj materská
škola. Ešte v roku 2016 bola otvorená súkromná materská škola Yes.
Spolu vo všetkých šiestich zariadeniach bolo zapísaných 322 detí.
MŠ Hlavná ulica
61 detí
MŠ Horný Ohaj
23
MŠ Lúky
110
MŠ pri ZŠ Lúky
80
MŠ pri ZŠ Záborského 24
MŠ YES
24
V materských školách pracovalo 29 učiteliek.
Materská škola v ZŠ s MŠ Lúky zorganizovala pre všetky materské školy v meste Deň
materských škôl. Z Čerešňového námestia sa dňa 6. novembra ozýval detský smiech
a spev. Organizátori pripravili rozprávkový program, pri ktorom sa deti zabávali,
spievali aj tancovali. Deťom a pani učiteľkám sa prihovoril primátor mesta Tibor Tóth.
Ozvučenie podujatia zabezpečila SOŠT vo Vrábľoch.

V.

Kultúra

Kultúrny život v meste sa najčastejšie začínal Mestským reprezentačným plesom,
ktorý sa tento rok uskutočnil 14. januára v Kultúrnom dome v Hornom Ohaji. Hlavný
organizátor plesu bolo mesto Vráble a na financovaní sa spolupodieľala Rada
riaditeľov regiónu Vráble. Hostia plesu, medzi ktorými bolo veľa mladých ľudí, sa
zabávali pri vystúpení skupín Spodorecha a E:G:O. Group. Tombola bola tento rok
chudobnejšia, účastníci mohli vyhrať jednu z troch cien.
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V januári slávnostne otvorili Dom ľudových tradícií tiež v Hornom Ohaji. Vznikol
rekonštrukciou bývalého obecného úradu, ktorý dávno neslúžil ako úrad a bol
v dezolátnom stave. Do zrekonštruovaného objektu umiestnili domáci rôzne artefakty
zo života obyvateľov z 19. a 20. storočia. Hlavnou organizátorkou vzniku múzea bola
obyvateľka Horného Ohaja Mária Jókaiová. Slávnosti otvorenia sa okrem funkcionárov
mesta, poslancov a obyvateľov zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre národnostné
menšiny László Bukovszky.
V čase fašiangov sa v slovenských obciach konali zabíjačkové slávnosti. Vo Vrábľoch
mala Primátorská zabíjačka dlhú tradíciu.
Vrábeľskú zabíjačku tento rok predbehli v Hornom Ohaji. Členovia Telovýchovnej
jednoty Horný Ohaj zaviedli tradíciu aj v tejto mestskej časti. V mrazivom počasí
ponúkali zabíjačkové špeciality, od tradičnej a žiadanej kaše po klobásy, tlačenky,
pečienky a dobré víno. A bolo ho treba veľa na zohriatie. Zaviedli tradíciu Klobáskový
fest, na ktorom súťažili družstvá o najlepšiu klobásu. Prišli aj priatelia z družobného
mesta Csurgó z Maďarska so svojou kapustnicou.
O týždeň neskôr sa konala zabíjačka na Čerešňovom námestí vo Vrábľoch. Na
pripravených pultoch lákali hostí rôzne zabíjačkové špeciality. Nechýbala tradičná
kaša, ktorej sa minulo 20 kotlov. Ľudia si ju odnášali v rôznych nádobách domov. Bolo
chladno, preto mali vrábeľskí a ohajskí vinári pripravené víno na zahriatie. O dobrú
náladu sa postarali súbory Jelenčan, Furmani z Nitry a domáca Vrábľanka.
V mesiaci január pripravilo mesto v Stoličnom dome výstavu obrazov a sôch, ktorých
autorom bol Norbert Neuschel a jeho súrodenci Yvet a David. Návštevníkov, najmä
deti, zaujali portréty známych hudobných osobností, ale aj obrazy rôznych morských
živočíchov.
Výstavy organizované v Stoličnom dome pokračovali v marci výstavou vrábeľskej
maliarky Márie Nagyovej. Uspokojujúco a nežne pôsobili na návštevníkov krajinky,
ktoré autorka zachytila v rôznych ročných obdobiach. Lúčne kvety, rôznych
nenápadných farieb, ktoré ešte možno vidieť na lúkach aj keď je naša krajina značne
urbanizovaná, zimné krajinky, zasnežené stromy, vyšliapané cestičky ako z rozprávky.
Mestská knižnica
Už 18. raz sa uskutočnil v mesiaci marec Týždeň slovenských knižníc. Naša Mestská
knižnica pripravila pre svojich čitateľov a záujemcov viacero podujatí. V priestoroch
Jednoty dôchodcov vo Vrábľoch privítali spisovateľku, autorku historických románov
Evu Šrankovú .
Počas týždňa poskytla knižnica obyvateľom možnosť stať sa bezplatne ich čitateľom.
Získali až 482 nových čitateľov z Vrábeľ a okolia. Podujatia, ktoré zorganizovali, boli
určené pre detí z materských škôlok až po dospelých. Divadlo Modré traky, ktoré
pôsobí pri ZŠ s MŠ Lúky, pripravilo dramatizáciu úryvkov z kníh, ktorá mladých
čitateľov zaujala. Knižnica priebežne počas roka získavala nové tituly kníh s podporou
mesta, ale aj z Fondu na podporu umenia. Z uvedeného fondu dostala dotáciu pre rok
2017 vo výške 3600 eur. Za tieto prostriedky zakúpili 343 kníh. Ku koncu roka mala
vo svojom fonde 27561 kníh. Zaznamenali 28909 ich výpožičiek. Knižnica
spolupracovala s materskými, základnými a strednými školami v meste. Ich kultúrnovzdelávacích programov sa zúčastnilo 1329 návštevníkov. Pre stredoškolákov
pripravili prechádzku po pamätihodnostiach mesta. Sprievodcom bol vrábeľský
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historik PaedDr. Jozef Trubíni. Údaje poskytla dvojtýždenníku Naše Vráble vedúca
knižnice Eva Franková.
Odbor kultúry MsÚ pripravil 18.apríla vernisáž výstavy „Zbierka rodiny Nécsey“
z Tekovského múzea v Leviciach. Jozef Néscey, uhorský kráľovský poštmajster
daroval mestu Levice svoju rozsiahlu zbierku a tým položil základy múzejníctva
v tomto meste. Tak sa po 90 rokoch vrátili rôzne umelecké predmety na miesta, kde
vznikali. Medzi nimi boli ilustrácie rôznych motýľov a vtákov.
ZUŠ I. Godina spolu s mestom pripravili v apríli koncert venovaný pamiatke Andreja
Kucharského. Vo Farskom kostole zazneli hudobné diela v podaní súboru Adoremus
a sólistky SND v Bratislave Michaely Šebestovej.
1. máj je štátnym sviatkom v našej republike. V jeho predvečer sa v mnohých obciach
organizujú slávnosti Stavania mája spojené s kultúrnym programom. Vrábeľské
slávnosti sa už viac rokov organizujú v mestskej časti Dyčka, kde vlastné stavanie
ozdobeného smreka mali na starosti dyčianski hasiči. Takto to prebiehalo aj v tomto
roku, hrala pritom hudba a bol pripravený bohatý kultúrny program. Nechýbalo ani
občerstvenie.
Fontány na Čerešňovom námestí bývajú počas zimy „zamknuté“. Opäť sa odomykajú
v mesiaci máj, aby sa pri nich osviežili v letných mesiacoch obyvatelia, ale hlavne deti.
Slávnosť odomykania fontán pripravilo mesto na 14. mája. Tento rok fontány za
pomoci víly, odomkla prednostka MsÚ Ing. Soňa Červená. Pre deti pripravili atrakcie,
napríklad vystúpenie dvojice Pali a Pali.
V kine Tatra sa 24. mája uskutočnilo divadelné predstavenie Mafiánske historky
v podaní hercov bratislavských divadiel. Predstavenie zabezpečil odbor kultúry MsÚ.
Tohoročný Jazz fest Vráble sa uskutočnil 16. júna v kine Tatra. Oproti predošlým
rokom trval len jeden deň. Účinkovali tri kapely. Asi najmladšia z nich bola kapela
s menom Ľudove mladistvá. V jej vystúpení zazneli prvky džezu, folklóru, ale aj
vážnej hudby. Ďalšia kapela vystúpila s piesňami muzikálu Peter a Lucia so speváčkou
Dorotou Nvotovou a s Jakubom Ursinyim. Predstavil sa aj herec, známy z televíznych
obrazoviek, Dano Heriban s kapelou. Tento rok nebolo žiadne z vystúpení džezovo
vyhranené.
Mesto spolu s vrábeľskými vinohradníkmi pripravilo ďalší ročník podujatia „Otvorené
vrábeľské pivnice“. Zúčastnilo sa ho viac návštevníkov ako po iné roky. Vyššia účasť
hostí bola výsledkom lepšej propagácie podujatia. Napriek tomu vinári neboli s počtom
účastníkov spokojní. Svoje pivnice otvorilo 24 vinárov. Hostia prichádzali
pripraveným mikrobusom alebo autami. Pre lepšiu orientáciu vo viniciach organizátori
osadili nové smerové tabule s názvami viničných ciest. V Archíve vín na dobrú náladu
vyhrávala ľudová hudba Furmani.
Výtvarný ateliér In Art Ingrid Klimantovej pripravil pre verejnosť výstavu prác
svojich žiakov. Na vernisáži, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna vystúpili so svojim
programom deti zo ZUŠ I. Godina. Na úspechoch detí z výtvarného ateliéru sa
podieľala učiteľka Mária Mareková, ktorú odmenili prítomné deti a ich rodičia
potleskom a kyticou kvetov.
Od 23. do 24. júna sa uskutočnil Vrábeľský jarmok. Stánky s rozličným tovarom boli
rozmiestnené pozdĺž Hlavnej ulice. Pracovníci MsÚ vykonávali organizátorskú prácu,
reagovali na vznikajúce problémy. Pred budovou úradu , na parkovisku, bolo
postavené kryté pódium pre vystupujúcich. V programe vystúpila domáca skupina Old
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School Brothers, spevácke skupiny Briezka a Vrábľanka a hlavná hviezda programu
spevák populárnej piesne Peter Cmorík.
Organizátori letného Rock show pripravili hlavne pre mladých poslucháčov škálu
vystúpení rôznych žánrov. Aj tento rok sa uskutočnilo v priestoroch starého ihriska na
Ulici 1. mája. Lákadlom pre divákov bolo vystúpenie popového speváka Richarda
Müllera. Síce nepatril už k najmladším spevákom, ale jeho piesne boli obľúbené a tak
publikum spievalo spolu s ním. Po jeho vystúpení zahrala ešte kapela Medial Banana
v štýle reggae.
V minulom roku oslávili mesto Vráble a mestská časť Horný Ohaj 650. výročie prvej
písomnej zmienky. Tento rok oslávila prvú písomnú zmienku aj mestská časť Dyčka.
Prvý raz sa o Dyčke, vtedy Dychk, písalo v listine predialistov v roku 1367, keď bola
majetkom ostrihomského arcibiskupa. Slávnosti prebiehali v dňoch 7. až 9. júla.
Na slávnostnom stretnutí ocenil primátor mesta Ing. Tibor Tóth celý rad osobností a
organizácie ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce. Ocenenie prijali Dobrovoľný hasičský
zbor, Telovýchovná jednota, Poľovnícke združenie, Ružencové bratstvo.
Z jednotlivcov to boli Imrich Vall in memoriam, dlhoročný učiteľ a správca školy,
organizátor kultúrneho života, Imrich Roško, prvý veliteľ hasičského zboru v Dyčke,
Mária Dolníková, prvá a dlhoročná pôrodná asistentka, Emília Zajíčková, dlhoročná
organizátorka spoločenského života v obci, Július Beták, zakladateľ združenia
vinohradníkov v obci. Ocenení boli aj súčasní aktívni obyvatelia obce a to Peter
Kunkela, predseda DHZ Dyčka, Jozef Bušovský, predseda TJ Dyčka, Štefan
Harangozó, predseda Poľovníckeho združenia, Mária Mikleová, členka výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, StanislavHusár, organizátor
spoločenského života, Štefan Bušovský, hospodár TJ Dyčka.
Súčasťou osláv bola výstava starých fotografií, ktoré dokumentovali život v obci.
V nedeľu po svätej omši bol odhalený Pamätník padlých vo vojnách. Ako hostia boli
na oslavách prítomní predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
a poslanec Národnej rady SR Marian Kéry.
Na futbalovom ihrisku nechýbali športové a kultúrne podujatia pre mladých a starších.
Tým starším vyhrávala cimbalová hudba a dychová hudba a pre mladých bola určená
diskotéková hudba. Dobrú atmosféru vytvárali domáce a regionálne folklórne skupiny.
V letných prázdninových mesiacoch prebiehalo Kultúrne leto 2017, ktoré pripravilo
Oddelenie kultúry, školstva a športu MsÚ: Každé nedeľné popoludnie ožilo Čerešňové
námestie koncertami hudobných telies alebo divadelnými predstaveniami pre deti.
Mesto prispelo na organizáciu podujatia 6000 €. V tomto roku sa v jeho rámci
usporiadalo aj Letné kino 2017 a vyhlásenie Športovca roka.
V rámci Kultúrneho leta bol v areáli rodinnej farmy Mašekov mlyn usporiadaný ďalší
ročník Familiaru. Organizátori pripravili programy pre celé rodiny. V peknom
prostredí prírody a za prajného slnečného počasia vystúpili rôzne hudobné skupiny
ako Ada Fajn, Genius Locci, Dirty disco Rockers, Latino Cubano. Hrali na počúvanie
i do tanca. A pretože tu boli aj deti, nechýbali rôzne hry a veľa pohybu. Pre ženy
vytvorili organizátori relaxačný kútik s masážami.
Podľa hlavného organizátora podujatia Petra Prešinského to mal byť posledný ročník
Familiaru. Určite by to bola škoda, ak by sa tak stalo.
Úspešnou bola aj premiéra podujatia vrábeľských silákov z Valibuku na Čerešňovom
námestí. Prítomných divákov zaujali svojimi silovými výkonmi.
V TJ Horný Ohaj boli nielen futbalisti, ale aj organizátori kultúrneho a spoločenského
života v obci. 12. augusta usporiadali 3. ročník Ohajského gastrofestu ako súčasť
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Ohajských dní 2017. Do súťaže sa zapojilo až 14 družstiev, ktoré pre prítomných
návštevníkov navarili rôzne špeciality, od guláša po pečenú kačicu s lokšami a sladké
palacinky. Moderátorom súťaže bol Ladislav Pecek, náladu vyčarila cimbalová muzika
z Komárna a skupina Trend.
Na futbalovom ihrisku sa odohrali dva futbalové zápasy, najprv mladí futbalisti súperili
s družstvom z Michala nad Žitavou a neskôr dospelí, ktorí súperili s futbalistami z
Chrenovej. Tento zápas sa skončil remízou. Počas zápasov nechýbala ani kultúra.
Zaspievala domáca spevácka skupina Gyöngyvirág a zatancovali tanečníci Old School
Brothers.
Pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravila spevácka skupina Briezka pre
verejnosť vystúpenie s názvom „Boli časy boli“. Úvodné slovo k vystúpeniu predniesla
umelecká vedúca súboru Margita Barteková. Uviedla, že skupina sa počas svojej
existencie zameriavala na vrábeľské piesne a zvyky. Za 20 rokov pripravili 380
vystúpení nielen vo Vrábľoch, ale aj v širšom okolí. V roku 2012 úspešne vystúpili
v televíznej súťaži Kapura.
Súčasné vystúpenie rozdelili do troch blokov, v ktorých zazneli ľúbostné, regrútske
a svadobné piesne. Diváci poďakovali spevákom dlhotrvajúcim potleskom a nejedno
oko nezostalo suché. Hlavne starší diváci si pospomínali na zašlé mladé časy. Skupine
poďakoval primátor mesta Tibor Tóth a predsedníčka miestnej Jednoty dôchodcov
Katarína Klasová.
Mesto Vráble, Združenie vrábeľských vinohradníkov a Spolok ohajských
vinohradníkov pripravili na deň 30. septembra 2017 slávnosti vinobrania. Ako každý
rok, začali alegorickým sprievodom, ktorého cieľom bolo staré ihrisko, kde už boli
pripravené mikrofóny, stánky s občerstvením a návštevníci. Pre nich bol pripravený
bohatý kultúrny program od domácich skupín až po úspešnú skupinu Kollárovci, ktorá
vystúpila s ľudovými piesňami. Vo večerných hodinách zabávali hostí Furmani
z Nitry a domáca hudobná skupina Backspace.
Od augusta do polovice septembra pokračoval v lokalite Fidvár archeologický
výskum. V tohoročnej sezóne pracovali archeológovia na výskume opevneného
sídliska zo staršej doby bronzovej. Odkryli drevené podlahy dvoch domov v súvislej
ploche 20 m². Drevené podlahy z jelšového dreva sa zachovali v podmienkach spraše,
čo sa považovalo za unikátne. Na pohrebisku odkryli hrob dievčatka vo veku 6-8
rokov. Podľa vybavenia hrobu patrilo dieťa rodine najvyššej spoločenskej elity. Našli
sa rôzne ozdobné predmety ako náušnice, bronzová ihlica, náhrdelník. Tento bol
tvorený z korálikov z jantáru, fajansy a vápencových schránok morských živočíchov
druhu Dentalium. Niektoré pochádzali z oblasti Stredozemného mora, niektoré
z oblasti Baltského mora.
Mládežnícky parlament a mesto Vráble pripravilo počas Vrábeľských hodov
vystúpenie legendárnej československej hudobnej skupiny Olympik s Petrom Jandom.
V nedeľu 8. októbra sa vo farskom kostole uskutočnil tiež hodový koncert slovenského
speváckeho zboru Adoremus.
Návštevníci hodov si mohli už tradične pozrieť výstavu ovocia a zeleniny pripravenej
záhradkármi a výstavu drobných domácich zvierat a vtáctva
organizovanú
vrábeľskými chovateľmi.
Pre milovníkov dramatického umenia pripravilo mesto divadelné predstavenie
s názvom Otvorené manželstvo. Komédiu si prišli diváci pozrieť do priestorov kina
Tatra.
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Organizátori z občianskeho združenia Vráble v Európe pripravili v kine spomienkový
večer k 17. novembru s piesňami českého pesničkára Karla Kryla.
Tiež v kine Tatra pripravilo mesto 10.decembra koncert slovenskej šansonierky Andrey
Zimányiovej so skupinou Band. Speváčka sa predstavila predovšetkým prednesom
šansónov a piesní zo svojho albumu „Okno do duše“. Publikum poďakovalo speváčke
za precítený skvelý výkon dlhotrvajúcim potleskom.
Adventné obdobie otvorili v meste zapálením sviečky na adventnom venci ktorý bol
umiestnený v priestoroch Čerešňového námestia.
Predvianočné obdobie pripomínala vianočná výzdoba na budove mestského úradu,
Hlavnej ulice a predovšetkým Čerešňového námestia. Na námestí boli osadené veľké
balíky akoby vianočných darčekov. Neboli to darčekové balíky, ale betónové stĺpiky
zabalené do vianočných farieb. Takto mesto reagovalo na usmernenie Ministerstva
vnútra SR. Stĺpiky mali zabrániť prípadnému vniknutiu automobilov do priestoru
Čerešňového námestia a ohrozeniu jeho návštevníkov počas vianočných trhov. Bola to
reakcia na nešťastia, ktoré sa stali v niektorých mestách západnej Európy, kde teroristi
použili autá na zabíjanie ľudí. Našťastie nič také sa u nás nestalo a vianočné trhy sa
niesli v pokojnej atmosfére. 15.decembra tu žiaci našich škôl predávali vianočné
ozdoby, perníčky, koláčiky, trubičky a rôzne darčeky. Výťažok z predaja zostal
školám. Ďalšie dni už boli komerčné a pre návštevníkov boli pripravené stánky
s občerstvením a kultúrny program v popoludňajších a večerných hodinách.

VI. Spoločenské organizácie, spolky, združenia
Jednota dôchodcov
Činnosť organizácie v roku 2017 bola bohatá. Po celý rok sa stretávali členovia vo
svojom klube na Levickej ulici. Pracovali tu v krúžkoch literárnom, stolnotenisovom,
krúžku ručných prác, v speváckych skupinách Briezka, Vrábľanka a v mestskej časti
Horný Ohaj spevácka skupina Gyöngyvirág.
Vo februári organizovali svoju fašiangovú zábavu v Kultúrnom dome v Hornom
Ohaji.
Najväčší počet dôchodcov využil obľúbené relaxačné pobyty v kúpeľoch Nimnica
a kúpeľoch Sliač. Výbor organizácie zabezpečil pre svojich členov aj týždňové pobyty
v Tatranskej Lomnici a v septembri pobyt pri mori v talianskom Bibione.
V marci sa uskutočnila v priestoroch T-18 členská schôdza. Predsedníčka organizácie
Katarína Klasová zhodnotila prácu členov za rok 2016.
Novým a vydareným podujatím, ktoré zorganizovali v roku 2017, bol deň folklóru
s názvom „Čo sa stalo v tom vrábeľskom meste“. Zúčastnilo sa ho 18 súborov z okresu
Nitra . Na tribúne starého ihriska sa striedali folklórne skupiny v krásnych krojoch
z jednotlivých obcí. Bolo pekné slnečné a horúce počasie. Možno aj preto nebolo na
ihrisku toľko divákov, ako by si organizátori priali. Pri príprave podujatia pomohlo
Krajské osvetové stredisko v Nitre spracovaním scenára a ozvučením. Prvé vystúpenia
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v dopoludňajších hodinách moderoval domáci moderátor Ladislav Pecek, druhú časť
poobede moderovali redaktori z rádia Regina Nora Turancová a Martin Jančo.
Ani tento rok nechýbala opekačka pri ohníku na ktorej si mohli seniori zaspievať
a zabaviť sa.
Mesiac úcty k starším obohatili kultúrnym podujatím v priestoroch veľkej zasadačky
mestského úradu. Prítomných seniorov potešil program, ktorý pripravili žiaci ZUŠ I.
Godina.

Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Aktívne sa zúčastnili pri organizovaní výstavy vín v máji 2017.
Ich samostatným vystúpením pred verejnosťou bola organizácia Výstavy ovocia a
zeleniny počas vrábeľských hodov. Predseda organizácie Juraj Martiška hodnotil
záhradkársky rok ako rok sucha, ale bez silnejšieho tlaku chorôb. Počasie prialo
viniču, ale neprialo obilninám a kukurici.
Vystavené exponáty ovocia a zeleniny vyhodnotila odborná porota.
Výsledky súťaže v kategórii ovocie:
1. miesto Ján Fábry za hrušku Boscova Fľaša
2. miesto Tibor Zuzula za jablko Šampión
3. miesto Klára Mrváňová za jablko Golden delicius4. Miesto Alfonz Duchoň za za
jablko Melrose
5. miesto Vladimír Medňanský za jablko Fuji
Výsledky súťaže v kategórii zelenina:
1. miesto František Chrenko za papriku Dragoroda
2. miesto Emília Vojteková za odrodu Gigant
3. miesto Emil Zima za vystavený baklažán
Ceny za kolekciu si odniesli: Daniela Nagyová za kolekciu Bio záhrada a Štefan
Ešküdt za kolekciu tekvíc.
Cenu za najkrajšie vystavené jablko získal Michal Polák.

Združenie vrábeľských vinohradníkov
Najdôležitejšími podujatiami organizovanými združením v spolupráci s mestom bola
výstava Víno Vráble 2017, Otvorené vrábeľské pivnice a Vrábeľské vinobranie.
Výstava vína sa uskutočnila 6.mája 2017 v priestoroch Archívu vín. Vinári
vystavovali 153 vzoriek vína a v porovnaním z predošlých ročníkov to bolo o polovicu
menej. Súťažili vína dorobené v roku 2016, ktorý bol rokom so slabou úrodou
ovplyvnenou jarnými mrazmi. Na výstave bolo udelených 17 zlatých medailí, z toho
11 dostali malopestovatelia. Cenu šampióna výstavy si odnieslo vinárstvo z Vinodolu.
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Medaily za najlepšie vína si prevzali:
Vladimír Šlachta, Vráble za Chardonnay a Rizling vlašský
Marian Krásny, Nová Ves nad Žitavou Za Proceso
Martin a Pavol Hindickí, Šurany za Rizling. vlašský
Peter Červený, Vráble za Rizling vlašský
Milan Füle, Vráble za Rizling vlašský
Peter Malík, Šurany za Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Albín Páleník, Nemčiňany za Veltlín zelený
Jozef Záhorský, Vráble za Dunaj.
Prvý raz bola udelená cena „Degustačný macher 2017“. Dostali ju manželia
Brunclíkoví z Vrábeľ, ktorí sa dobre zapísali vo vinárskych súťažiach v okolitých
obciach.
Podujatie „Otvorené vrábeľské pivnice, ktoré organizovali v spolupráci s mestom
a Slovenským zväzom záhradkárov sa uskutočnilo v mesiaci jún. Otvorené pivnice
ponúklo 24 vinárov v 15 pivniciach. Udávalo sa , že počet návštevníkov bol 289. Aj
keď ich počet bol vyšší ako predošlé roky, organizátori neboli spokojní. Ich cieľom bol
počet 1500. Vrábeľské vinice mali väčší potenciál otvorených pivníc.
Rok 2017 bol pre vinohradníkov priaznivejší ako predošlý rok, odrazilo sa to na
množstve a kvalite hrozna. Preto slávnosti vinobrania boli optimistickejšie v súvislosti
s výrobou a kvalitou vín, ktoré sa budú vystavovať v roku 2018.
Problémom na viničných horách vo Vrábľoch bol nedostatok vody. Len niektorí
vinohradníci mali svoje studne. Suché letá spôsobovali nízky stav vody v studniach. Na
konci roka sa opäť začalo hovoriť o potrebe výstavby vodovodu. Združenie
vrábeľských vinohradníkov zisťovalo medzi vinohradníkmi záujem o vodovod vo
vrábeľských a dyčianskych viniciach. Diskutovalo sa o tom, že problémom asi budú
finančné prostriedky.

Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka
Dobrovoľný hasičský zbor na Dyčke sa venoval okrem práci, ktorá súvisela s ich
poslaním aj organizovaniu kultúrneho a spoločenského života v obci. Dôkazom toho
bolo aj usporiadanie hasičského plesu vo fašiangovom období. Ten tohoročný sa
uskutočnil v Kultúrnom dome Dyčka 18. februára 2017.
Prvá marcová sobota už bola pracovno - súťažná. Konal sa 19. ročník Halovej súťaže
zručnosti. Jeho súčasťou bola v tomto roku novinka, a to súťaž najmenších detí
v predškolskom veku. Do výchovy najmladších hasičov bolo zapojených 10 žiakov ZŠ
a 10 detí z materských škôl. V hlavnej súťaži boli účastníci rozdelení do 4 kategórií.
V kategórii muži súťažilo 11 družstiev, víťazom sa stalo domáce družstvo. V kategórii
ženy súťažilo 9 družstiev, domáce obsadili druhé miesto.
Výsledky muži : 1. Dyčka, 2. Ivanka pri Nitre, 3. Svätoplukovo, 4. Solčany 5. Slažany
Výsledky ženy : 1. Slažany, 2. Dyčka B, 3. Tesárske Mlyňany, 4. Čechy, 5. Dudince
Výsledky dievčatá : 1. Dyčka, 2. Branč, 3. Jasová, 4. Tesár. Mlyňany, 5. Svätoplukovo
Výsledky chlapci : 1. Dyčka, 2. Tesár. Mlyňany, 3. Jasová B, 4. Branč, 5. Jasová A
Súťažili dievčatá a chlapci vo veku do 16 rokov.
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V máji pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, pripravili v nedeľu 7. mája
Deň otvorených dverí. Pre svojich návštevníkov pripravili hasičskú techniku
historickú, ale aj súčasnú, ktorú používajú pri zásahoch. Stretnutie narušila silná búrka,
ktorá sa prehnala mestom a jeho okolím.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Činnosť Tradične v marcovom termíne sa uskutočnila výročná členská schôdza spolku.
Za predsedníčku si opäť zvolili Silviu Polákovú. Evidovali 78 členov, na schôdzach sa
ich zúčastňovalo pomerne málo.
Vo svojej správe predsedníčka zhodnotila činnosť spolku. Konštatovala, že je malý
záujem o prácu v Červenom kríži medzi mladými ľuďmi. Činnosť spolku sa
sústreďovala na pomoc pri dobrovoľnom darcovstve krvi, tiež v charitatívnej pomoci
sociálne slabým občanom. Členovia spolku sa ako dobrovoľníci zúčastňovali na
kultúrnych a športových podujatiach organizovaných v meste, kde v prípade nutnosti
poskytovali prvú pomoc.
Za obetavú prácu ocenili členov spolku Anežku Húdikovú, Máriu Mikleovú, Maroša
Marka, Ivana Rusňáka a Vieru Kazimírovú. Poďakovanie patrilo primátorovi mesta
Tiborovi Tóthovi.
Na konci júna organizovali v spolupráci s Územným spolkom v Nitre osemhodinový
kurz prvej pomoci, určený hlavne mladým zdravotníkom.
5 členov spolku pravidelne pomáhalo pri organizovaní a priebehu Primátorskej kvapky
krvi. Podujatie organizovalo mesto v spolupráci Transfúznou stanicou v Nitre.
V priebehu roka sa uskutočnili tri odbery. Okrem mestského odberu sa uskutočnili
odbery na stredných školách v meste. Bola to Študentská kvapka a Valentínska kvapka
krvi.
14. decembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch stretli
funkcionári mesta, Červeného kríža a zástupca Transfúznej stanice s darcami krvi.
Riaditeľka Územného spolku v Nitre Beáta Miškovičová spolu s predsedníčkou
Miestneho spolku SČK Silviou Polákovou odovzdali darcom 9 bronzových, 13
strieborných a 4 zlaté Jánskeho plakety.
Mesto Vráble ocenilo 27 darcov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali Primátorskej kvapky
krvi.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Patrí medzi organizácie s dlhoročnými tradíciami. Ich práca, chov zvierat nie je
viditeľná, prebieha v súkromných podmienkach . S jej výsledkami sa stretávame na
rôznych výstavách. Vrábeľskí chovatelia sa predstavovali so svojimi zvieratami na
výstave v čase vrábeľských hodov. Tak, ako v iných tradičných koníčkoch, aj
v chovateľstve chýbali mladí ľudia, posťažovali sa funkcionári organizácie. Okrem
nezáujmu mládeže robili problémy chovateľom rôzne vírusové choroby, často
prinesené zo sveta, ktoré ničili chovy.
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Na výstave, ktorá sa uskutočnila v areáli Jednoty dôchodcov na Levickej ulici
vystavovali vyše 300 zvierat. Najpočetnejšia skupina boli králiky a potom hydina. Na
exponáty zvierat sa prišlo pozrieť asi 500 návštevníkov, z toho asi 140 detí. Novinkou
medzi hydinou bola vystavovaná lindovská hus a čertova sliepka. Majiteľov
najkrajších vystavených zvierat ocenili.
V kategórii králiky, za činčilu malú, si prvú cenu prevzal chovateľ Jozef Kováčik
z Kmeťova. V kategórii holuby si prvú cenu za kinga bieleho prevzal Jozef Hric
z Vrábeľ. Soňa Hudecová z Vrábeľ si prevzala prvú cenu v kategórii hydina za
wyandotku modrolemovanú.

OZ Vráble v Európe
V apríli 2017 usporiadali v kine Tatra rapový koncert skupiny Enkláva z Nitry pod
názvom Hip-hop battle.
Združenie udržiavalo každoročne kontakty v podobe výmenných pobytov s družobným
mestom Andouillé z Francúzska. Tento rok v auguste privítali svojich hostí u nás
doma. Zaviedli ich do severozápadného kúta Slovenska, na Oravu. Navštívili Oravský
hrad, plavili sa loďou na Slanický ostrov, kde si pozreli vystavené umelecké diela.
V Zuberci zavítali do Múzea oravskej dediny a zoznámili sa s ukážkami remeselnej
výroby textílií a ľudového odevu. Očarila ich Vrátna dolina, aj cesta kabínkovou
lanovkou na Chleb. Tí zdatnejší vystúpili pešo až na Fatranský Kriváň.

Materské centrum Chrobáčik
Toto občianske združenie vykonávalo pravidelnú činnosť s mamičkami na materskej
dovolenke. Priestory centra sa nachádzali na v budove zubného oddelenia Polikliniky
Vráble, v blízkosti Parku kapitána Nálepku. Stretávali sa tu mamičky s deťmi, ktoré tu
súčasne absolvovali rôzne kurzy. Mesto podporovalo činnosť centra poskytovaním
priestorov pre ich činnosť zdarma a tým, že platilo aj za odber spotrebovanej
elektrickej energie.
Centrum sa zapojilo do petičnej akcie „Mama je lepšia ako jasle“, ktorá vyzývala vládu
na zvýšenie rodičovského príspevku na úroveň príspevku na jasle a tiež za zníženie
daňového zaťaženia rodín s deťmi.
V sobotu 13. mája organizovali v Parku kap. Nálepku podujatie Míľa pre mamu. Tieto
sa pri príležitosti Dňa matiek konali po celom Slovensku. Na rôznych stanovištiach sa
deti s rodičmi zabávali, ale aj poučili. Bohužiaľ podujatiu neprialo počasie, spustil sa
dážď, pre ktorý sa míľa neuskutočnila.
Mamičky si navzájom pomáhali aj zberom detského oblečenia. V jednej rodine už
nevyužité, lebo deti odrástli, ale v ďalších potrebné. Zber detského oblečenia
organizovali viackrát do roka v priestoroch kina Tatra
Aktívne boli aj ďalšie občianske združenia, organizácie a spolky. Ich prácu verejnosť
spoznávala na vystúpeniach, ktoré organizovali v priebehu roka. Niektoré združovali
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občanov, ktorí mali špecifický objekt záujmu, a na verejnosti sa neprezentovali. Boli
to napríklad poľovníci, včelári, ochrancovia prírody, špeciálne ochrancovia prírody
Požitavia, občania, ktorí sa starali o zachovanie histórie, či folklóru, zvykov a tradícií
tejto oblasti. Hlavne na mládež sa vo svojej činnosti zameralo občianske združenie
Mládežnícky parlament. Pre mladých pripravovalo zaujímavé koncerty, na ktorých sa
vystriedalo počas posledných rokov veľa známych spevákov populárnej piesne zo
Slovenska a Českej republiky. Podporovali športové aktivity mládeže
a spolupracovali s inými združeniami v meste.

VII. C i r k e v n ý ž i v o t
Po Vianočných sviatkoch zorganizovali vrábeľskí farníci druhý ročník Farského plesu.
Uskutočnil sa v Kultúrnom dome v Hornom Ohaji 3. februára 2017 za účasti 111 hostí.
Vo farskom kostole sa pri rôznych príležitostiach uskutočňovali koncerty speváckeho
zboru Adoremus. Na počesť nedožitých 85. narodenín Prof. Andreja Kucharského
usporiadala ZUŠ I. Godina v apríli koncert zboru so sólistkou SND Michaelou
Šebestovou.
Vo vrábeľskej farnosti pôsobili od roku 2015 dekan PaedDr. Miloš Krasňanský, kaplán
Mgr. Miroslav Hosťovecký a výpomocný duchovný Jozef Haluza. Od 1. 7. 2016 bol
vdp. Jozef Haluza ustanovený do farnosti obce Veľký Cetín. Vo Vrábľoch sa stal
výpomocným duchovným vdp. dekan Andrej Valach. 22. septembra 2017 bol kňaz
Andrej Valach poctený titulom Honorárny kanonik Nitrianskej kapituly. Toto vzácne
menovanie prevzal z rúk nitrianskeho biskupa J.E.Mons. Viliama Judáka v bazilike sv.
Emerama na nitrianskom hrade.
Od 1. júla 2017 odišiel z vrábeľskej farnosti na štúdiá do Ríma vdp. Mgr. Miroslav
Hosťovecký. Za kaplána vo farnosti Vráble bol ustanovený novokňaz vdp. Mgr.
Dalibor Vavro.
Rok 2017 bol jubilejným rokom zjavenia Panny Márie v portugalskej Fatime.
Udalosť si vo farnosti pripomínali od 28. mája do 1. júna. Spolu s dekanom Milošom
Krasňanským sa 14 farníkov zúčastnilo leteckej púte Fatima - Santiago de
Compostella.
Pri príležitosti sviatku Božieho srdca Ježišovho sa konala 25. 6. 2017 vo Vrábľoch púť.
Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol Mons. Jozef Haľko, bratislavský
pomocný biskup. Sprievod kráčal od kostola po Moravskej, Krátkej a Hlavnej ulici
späť ku kostolu. Tradične boli mladí pútnici z Vrábeľ, Klasova a Horného Ohaja
oblečení v krojoch.
Slávnosť 1. svätého prijímania sa uskutočnila 21. mája . Sviatosť prijalo 44 detí, z toho
18 chlapcov a 26 dievčat.
29. augusta sa konal Farský deň spojený s miništrantským turnajom v areáli ihriska
v mestskej časti Dyčka. Zúčastnili sa ho žiaci základných a stredných škôl z Vrábeľ
a okolia, Nová Ves n. Žitavou, Michal a Vinodol. Organizátori pripravili pre
návštevníkov občerstvenie a kultúrny program.
Farský letný tábor zorganizovali tento rok v druhej polovici augusta v peknom
prostredí dedinky Čičmany. Deťom, v počte 39, sa v tábore páčilo. Štyria šikovní
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animátori pripravili pre deti rôzne športové, pohybové a zábavné aktivity. Nechýbali
každodenné modlitby, ktoré viedol vrábeľský kaplan Mgr. Dalibor Vavro.
Birmovka, sviatosť kresťanskej dospelosti sa uskutočnila 23. 9. 2017. Nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam Judák udelil sviatosť birmovania 91 mladým kresťanom
z vrábeľskej farnosti.
Po 13 rokoch, od 8. do 15. októbra 2017 sa vo farnosti Vráble konali ľudové misie.
Misionári z nitrianskej Kalvárie slúžili sväté omše, prednášali svoje kázne dospelým
a mladým farníkom. Do kostolov pritiahli veľa veriacich. Na zakončenie misie bol
znovu posvätený obnovený misijný kríž, umiestnený pri vchode do vrábeľského
kostola.

VIII. T e l o v ý ch o v a a š p o r t
Športový život sa v zimných mesiacoch sústreďoval do priestorov telocviční. Hlavne
v mestskej športovej hale T- 18 sa organizovali futbalové turnaje pre žiakov,
a dospelých, pre aktívnych futbalistov, ale i rekreačných športovcov.
Ulica 1. mája bola počas sobôt zastavaná autami, väčšinou a s nitrianskymi
poznávacími značkami, ale i značkami iných okresov.
Prvý turnaj niesol názov Novoročný a uskutočnil sa 6. januára. Organizátori mali plné
ruky práce, záujem bol veľký. Účastníkov rozdelili do štyroch skupín po štyri družstvá.
Turnaj bol kvalitne obsadený, mal už tradične dobrú povesť. Víťazom sa stalo družstvo
s názvom New Slovan.
Pokračovali aj zápasy 19. ročníka vrábeľskej miniligy v 1. a 2. lige. Súťažný ročník
2016-2017 sa skončil výsledkami. 1. Liga: 1. Amsterdam, 2. Slovan, 3. Oáza United
Do 2. ligy zostúpil Pizza Pub. V 2. lige prvé dve miesta obsadili družstvá The Rodos
a Seleccao.
Vďaka organizátorom a podpore mesta boli turnaje športovými príležitosťami pre
mladých ľudí. V posledných rokoch však boli problémy s vulgárnosťou a agresivitou
niektorých hráčov, ktorá sa často obracala na rozhodcov. Preto niektorí rozhodcovia už
nechceli tieto zápasy pískať. Organizátori zaviedli cenu Fair play a získalo ju to
družstvo, ktoré dostalo najmenej žltých a červených kariet.
V hale T- 18 sa v januári a februári odohrali turnaje U10 a U11. Prvého sa zúčastnilo 8
družstiev žiakov vo veku 10 rokov. Víťazom sa stalo družstvo Michal nad Žitavou,
druhý skončil Hlohovec. Druhého turnaja sa zúčastnili 4 družstvá s výsledkom :
1. Nevidzany, 2. Vráble, 3. Golianovo, 4. Čeladice.
Futbalisti klubu FC ViOn Vráble B sa pripravovali na jarné kolo v súťaži III. liga. Po
úspešnom jesennom kole pod vedením dvojice trénerov Romana Zimu a Mira
Reischla, pokračovali zimnou prípravou. Trénovali 4 krát týždenne, na konci januára
absolvovali 5-dňové sústredenie. Ku zmenám v kádri nedošlo, príležitosť dostali
dorastenci a z A družstva FC ViOn Zlaté Moravce hráči, ktorí sedeli na lavičke.
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Tabuľka jarného kola FC ViOn Vráble B, roč. 2016 - 2017
1. Komárno
2. Lednické Rovne
3. Púchov
4. DAC Vrakuň
5. ViOn Vráble B
6. Dubnica n. V.
7. Beluša
8. Galanta
9. Nemšová

10. V. Ludince
11. FS Horses
12. Gabčíkovo
13. Topoľčany
14. Nové Zámky
15. Horná Nitra
16. Šaľa
17. Šurany
18. Veľký Meder
19. Neded

Horný Ohaj v VI. lige skončil na 3. mieste.
Starší dorast PFA ViOn
13. miesto
Mladší dorast PFA ViOn
8. miesto
Starší žiaci PFA ViOn
12. miesto
Mladší žiaci PFA ViOn
12. miesto
Jesenné kolo futbalového klubu FC ViOn Vráble B začalo bez trénerov, ktorí
odstúpili. Prvé zápasy nového súťažného ročníka 2017- 2018 boli hráči bez trénerov.
V družstve bola zlá atmosféra, ktorú pociťovali aj diváci. Boli problémy
v prerozdeľovaní hráčov medzi A-družstvom a B-družstvom. 16. augusta nastúpil do
funkcie nového trénera Igor Kasan.
Tabuľka jesenného kola FC ViOn Vráble B, ročník 20117- 2018
1. Borčice
2. Dubnica
3. Lednické Rovne
4. Nové Zámky
5. DAC Vrakuňa
6. Trnava B
7. ViOn Vráble B
8. Púchov
9. Gabčíkovo
Horný Ohaj VI. liga
Starší dorast PFA VIOn
Mladší dorast PFA ViOn

10. Nitra jun.
11. Galanta
12. Šaľa
13. Nemšová
14. Beluša
15. V. Ludince
16. Prievidza
17. Bánovce
18. Topoĺčany
9. miesto
3. miesto
7. miesto

V mesiacoch jún až júl sa uskutočňovali futbalové turnaje na ihriskách TJ Dyčka a TJ
Horný Ohaj. Predposlednú júnovú nedeľu bojovali tri družstvá Lúčnica, Žitavce
a Dyčka o Putovný pohár spoločnosti Lúčnica. Víťazom sa stalo domáce družstvo TJ
Dyčka. Predposlednú júlovú nedeľu sa na ihrisku TJ Dyčka odohral 14. ročník
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futbalového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Vráble. Turnaj sa roky tešil
pozornosti futbalových fanúšikov z Dyčky a z blízkeho okolia. Bol vždy aj
spoločenskou udalosťou. Krásne slnečné počasie prilákalo do 1300 divákov.
Výsledok turnaja: 1. Dolný Ohaj, 2. Nevidzany, 3. Chrenová, 4. Dyčka. O víťazovi
rozhodli pokutové kopy vo finále Nevidzany – Dolný Ohaj.
Pri príležitosti 90. výročia založenia futbalového klubu v Hornom Ohaji usporiadali
v obci futbalový turnaj za účasti 4 družstiev, FC Mosap Klasov, TJ Trávnica, FK
Veľký Cetín a domáceho družstva. Vo finále sa stretli Klasov a Horný Ohaj. Víťazom
sa stali domáci futbalisti.
Súčasťou Kultúrneho leta 2017 sa stalo oceňovanie najlepších športovcov mesta.
Podujatie sa uskutočnilo na Čerešňovom námestí poslednú júlovú sobotu. Tu na pódiu
vyhlásili najlepších športovcov za roky 2015 a 2016.
Stali sa nimi: Mária Bieliková, cvičiteľka v klube Mladosť, Viktor Havlík, inštruktor
jumpingu, Michal Buranský, za tím Valibuk, Ľudovít Mórocz, z Klubu vrábeľských
turistov, Milan Titka, za reprezentáciu mesta vo futbale, Nohejbalové družstvo,
Vladimír Gašparík, za stolnotenisový oddiel, a Martin Ürge, mladý karatista.

Klub turistov Vráble
Miestny klub turistov bol aktívny po celý rok. Organizovali sa turistické pochody do
rôznych pohorí Slovenska a to každý mesiac. Na jednotlivé podujatia odchádzali
z Vrábeľ niekedy aj dva autobusy plné turistov. Predseda klubu Ľudovít Mórocz bol
oceneným športovcom v rámci akcie Športovec roka za roky 2015 až 2016. Pre turistov
pripravoval mapky s trasami pochodov a sám sa ich zúčastňoval.
V roku 2017 sa uskutočnili túry do lokalít: Szaboóva skala, Pezinská Baba, Považský
hrad v Javorníkoch, Zbojská, Borišov, Velestúr, Slovenský Kras, Tisovec
v Slovenskom Rudohorí, Šipruň, Veľký Lopeník a Španí Laz. Turistika v Slovenskom
Krase bola trojdňová v čase letných prázdnin.
Na turistických podujatiach sa venovali aj poznávaniu prírodných a historických
pamiatok Slovenska.

Stolnotenisový klub pri I. ZŠ
Na Majstrovstvách kraja základných škôl v stolnom tenise vo februári 2017 mladí
stolní tenisti z Vrábeľ zvíťazili. V tomto roku boli žiaci najúspešnejší v porovnaní
s ostatnými družstvami.
V súťažiach. A- družstvo vypadlo v súťažnom ročníku 2016-2017 z II. ligy a v ročníku
2017-2018 hrali III. ligu. Príčinou tohto stavu bol odchod výkonných hráčov
z mužstva. Mladší žiaci sa pravidelne zúčastňovali bodovacích súťaží
a tiež
Slovenského pohára, kde získali dobré umiestnenia. Družstvo v zložení Alex Mudrák,
Lukáš Sklenár, Slavomír Zeman, Tobias a Adam Kružic si v prvej lige vybojovali
postup na majstrovstvá Slovenska. Obsadili 4. miesto spomedzi 8 súťažiacich
družstiev.
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Družstvo reprezentovalo mesto Vráble aj na súťažiach základných škôl. Vyhrali
Majstrovstvá kraja a na Majstrovstvách Slovenska obsadili 5. miesto.
V auguste sa zúčastnili Medzinárodného stolnotenisového turnaja žiakov a dorastencov
v Topoľčanoch. Pri účasti 91 hráčov v kategórii mladší žiaci sa umiestnili na 9. – 16.
mieste. Dorastenci tak ako počas roka nedosiahli dobré umiestnenie ani tento raz.

Klub Valibuk
V poslednom čase sa stali členovia klubu známymi v našom meste. Boli aj medzi
ocenenými športovcami za rok 2016.
7. až 9. apríla 2017 sa zúčastnili Majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky
v silovom trojboji v drepe, ktoré sa uskutočnili v českom meste Příbram. Traja členovia
klubu Michal Buranský, Miloš Krupa a Jozef Šimún bodovali a obsadili vo svojej
kategórii do 75 kg 2., 4., a 6. miesto.
Od 13. do 17. júna 2017 sa dvaja členovia klubu zúčastnili Majstrovstiev Európy
v silovom trojboji v rakúskom meste Teifs. Miloš Krupa obsadil vo svojej kategórii 2.
miesto a Michal Buranský 1. miesto v kategórii Submaster.
Na pôde mesta usporiadal klub Valibuk súťaž o pohár vrábeľského Valibuka. Na
pódium Čerešňového námestia vystúpili siláci v netradičných disciplínach ako
prehadzovanie betónovej gule s hmotnosťou 73 kg, prehadzovanie 250 kg pneumatiky
a nosenie ťažkého nákupu. Na námestie prišlo veľa divákov, ktorých výkony
športovcov zaujali. Možno boli medzi nimi aj ich nasledovníci. Podujatie finančne
podporilo aj mesto.
V októbri sa v Prahe uskutočnili Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, kde Michal
Buranský obsadil v kategórii do 82,5 kg krásne prvé miesto.

Cyklistika
Aj keď v meste nemáme cyklistický oddiel, o cyklistiku je hlavne medzi mládežou
záujem. V mesiaci jún sa uskutočňujú Medzinárodné etapové preteky v cyklistike
mládeže v regióne Nitrianskeho kraja, Vráble bývajú etapovým mestom.18. júna sa
uskutočnil už 11. ročník týchto pretekov. Tento raz bol štart na Hlavnej ulici v našom
meste. Pretekov sa zúčastnilo 33 družstiev zo Slovenskej republiky, 7 z Českej
republiky a 1 z Maďarska. Najprv prebehla súťaž detí zo základných škôl a potom sa
uskutočnila vlastná súťaž v kategóriách mladší žiaci a žiačky, kadeti, kadetky, juniori
a juniorky. Trať tvoril okruh po uliciach Hlavnej, Levickej a Námestí 1. mája.
Vo Vrábľoch sme mali športovcov, ktorí cyklistiku pestovali ako súčasť duatlonu alebo
triatlonu. Boli organizovaní v Klube biatlon v Leviciach. Jednou z nich bola aj Hanka
Mudráková, ktorá na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska v máji 2017 vyhrala 1.
miesto. Duatlon tvorili dve disciplíny beh na 5 km a 20km jazda na bicykli.
V septembri sa v nemeckom Arbene konali 2. Medzinárodné preteky v letnom
biatlone. Zúčastnil sa ich aj náš Karol Hudeček, rodák z Dyčky, ktorý bol tiež
registrovaný v Klube biatlon v Leviciach. Na súťaži vo svojej kategórii obsadil 4.
miesto.
Letná sezóna týchto športovcov sa začala v Národnom biatlonovom centre v Osrblí na
Horehroní začiatkom júla. V súťaži mužov nad 50 rokov zvíťazil Karol Hudeček.
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Vo vrábeľskom športe boli aj ďalšie možno menšie kluby a oddiely. Boli tu
volejbalisti, ktorí sa schádzali a trénovali , aj keď neboli zapojení do súťaží. Takto bolo
podchytené len žiacke družstvo. Možnosť zahrať si dostávali bývalí volejbalisti
a volejbalistky. V marci vedenie klubu usporiadalo volejbalový turnaj zmiešaných
družstiev. Zúčastňovali sa takýchto turnajov v rôznych mestách v našom kraji. Tento
rok usporiadali nultý ročník volejbalového turnaja za účasti 5 družstiev.
Volejbalový turnaj o Pohár riaditeľa SOŠT v zmiešaných družstvách, na ktorom sa
zúčastňujú pracovníci z vrábeľských škôl a mesta zvíťazilo tento rok družstvo MsÚ
Vráble. Turnaj usporadúvali už niekoľko rokov v decembrovom predvianočnom čase.
Medzi mužmi bol populárny nohejbal. V máji zorganizovali 5. ročník o Putovný pohár
primátora mesta Vráble. Tento raz sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku v Hornom
Ohaj. Zasúťažiť si prišlo 6 päťčlenných družstiev. Zvíťazili nohejbalisti z Vinodolu.
V športovej hale T-18 sa pravidelne schádzajú členovia klubu Karate Bushido. Aj keď
sa ich základňa za posledné roky zmenšila, trénovali dva razy týždenne.
V športovej hale T-18 ponúkala svoje služby posilňovňa, ktorá bola pre záujemcov
otvorená každý pracovný deň a navštevovali ju mladí muži i ženy. Ďalšia posilňovňa sa
nachádza na Hlavnej ulici v budove, kde sídlila Slovenská sporiteľňa .
Medzi mnohými obyvateľmi bol obľúbený tenis. K dispozícii boli tenisové kurty na
Ulici 1. mája, v areáli hotela Prédium, v areáli podniku Matador Automotive.

IX . Počasie a jeho osobitosti
Január
Január 2017 bol skutočne zimným mesiacom so všetkým, čo k zime patrí. Nízke nočné
aj denné teploty, nádielky snehu, to všetko tu bolo prítomné.
Prvé štyri dni mesiaca začali rannými teplotami -5 až -7°C, denné tiež klesali pod nulu.
Rána boli hmlisté, cez deň sa vyjasnievalo. V priebehu týchto dní nasnežilo asi 5-7cm .
Ďalšie dni k nám prenikol skutočne arktický vzduch a ranné teploty klesali na -10 až
-15°C, niektoré dni až na -23°C. Cez deň klesali teploty na -7 až -10°C.
Arktická trojkráľová zima vládla v strednej a východnej Európe. Na Slovensku bol
najviac postihnutý nízkou teplotou sever územia. Na Orave namerali tepotu -30°C.
V druhom týždni mesiaca sa mierne oteplilo, ale ranné teploty klesali na -10°C, ku
koncu týždňa na -5°C.Cez deň sa držali okolo nuly. Väčšinou bola jasná obloha, keď sa
zamračilo, padal sneh. Cez víkend, 13. a 14. januára napadlo veľa snehu, ktorý
priniesol problémy cestárom a technickým službám. Tretí týždeň opäť teploty poklesli,
ráno na -8 až -18°C, cez deň na -1 až -3°C. Obloha bola väčšinou jasná. V prvej
polovici štvrtého týždňa klesali ranné teploty na -8 až -9°C, v druhej polovici na -10 až
-15°C. Rána i dni boli často hmlisté, na stromoch srieň. Posledný deň mesiaca klesla
ranná teplota na -7°C, denná vystúpila len na -4°C. Večer nasnežilo asi 5 cm.
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Február
Február bol oproti predošlému mesiacu teplejší. Zvýšili sa ranné aj denné teploty.
V prvom týždni klesali ranné teploty na -1 až -2°C, cez deň už vystupovali nad nulu.
Ku koncu týždňa až na +7 až +8°C. Obloha bola väčšinou zamračená, z ktorej snežilo
a neskôr pršalo. To spôsobilo odmäk a topenie snehovej prikrývky. V druhom týždni
prišlo slabé ranné ochladenie na -2 až -3°C, cez deň bolo v priemere 4 až 5°C. Bolo
oblačno až zamračené a v ranných hodinách boli časté hmly. Ďalší týždeň bolo počasie
podobné. Teploty ráno dosahovali -3 až -5°C, cez deň +3 až +4°C. Husté hmly
pretrvávali často celý deň. V štvrtom týždni sa postupne zvyšovali denné teploty a to z
+6 až na +10°C. Ranné zostávali na -2 až -3°C. Obloha bola väčšinou oblačná až
zamračená. Počas dvoch dní týždňa pršalo. Predposledný deň mesiaca, 27. februára
vystúpila denná teplota na 14°C. V noci pršalo a posledný deň dosiahli denné teploty
12 až 13°C. Bolo veterné nepríjemné počasie.

Marec
Prvý týždeň sa podobne ako na konci februára teploty zvyšovali. Ranné postupne z +3
až na +7°C, denné na 12 až 14°C. V prvej polovici týždňa bolo zamračené, veterno a
slabé prehánky. V druhej polovici týždňa sa vyjasnilo.
Zamračené bolo aj v druhom týždni mesiaca. Počas dvoch dní pršalo. Ranné teploty
boli nad nulou, denné od 10 do 12°C. V treťom týždni sa mierne ochladilo, hlavne
ráno. Tieto teploty sa pohybovali okolo nuly. Denné klesali z 12 až 14C°na 10 až 11°C.
Štvrtý týždeň , od 20. do 26. marca bývalo v noci a ráno hmlisto a zamračené, cez deň
sa vyjasňovalo. Ranné teploty dosahovali hodnoty +8 až +10°C, neskôr, ku koncu
týždňa pri vyjasnení +3 až +4°C. Posledné dni do konca mesiaca bola vyjasnená
obloha a denné teploty dosahovali postupne 17- 18 -20°C.
Apríl
V apríli už bolo cítiť, že prichádza jar. Prvé štyri dni bola jasná obloha, teploty ráno
dosahovali hodnoty +4 až +5°C, denné 21 až 23°C. Kvitli čerešne, marhule, broskyne
a slivky.
Od 5. do 8. apríla sa zamračilo prichádzali dažďové prehánky. Denné teploty poklesli
teploty na 15 až 16°C, ranné na +2 až +4°C. V nedeľu 9.apríla prechodne vystúpila
denná teplota na 19 až 20°C.
V týždni od 10. Do 16. apríla bolo väčšinou zamračené až oblačno s dažďovými
prehánkami. Ráno klesala teplota na +7 až 8°C, cez deň na 14 až 16°C. Veľkonočná
nedeľa, 16. apríla bolo chladno, fúkal studený severozápadný vietor. Denná teplota
vystúpila len na 12°C. Aj sviatočný pondelok bol chladný, obloha bola väčšinou
polojasná až oblačná. V polohách nad 500 m.n.m. padal sneh. Celý týždeň bol
chladný, ráno klesali teploty aj pod nulu, cez deň vystupovali len na 5 až 10°C. Bolo
nestále počasie s dažďovými prehánkami a nepríjemným vetrom.
Posledný aprílový týždeň bolo tiež premenlivé počasie, striedali sa dni s vyjasnenou
oblohou s dňami so zamračenou oblohou. Aj denné teploty kolísali medzi 12 až 15°C
a 14 až 19°C.
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Máj
Prvý máj bol krásny slnečný deň, ráno +5 až 7°C, cez deň do 20°C. V prvom májovom
týždni sa postupne otepľovalo, ráno na +10 až 12°C, cez deň na 17 až 21°C. Bolo však
premenlivo, v štyroch dňoch týždňa pršalo. V prvej polovici druhého týždňa bola jasná
obloha a ranné teploty klesali až k nule. Cez deň dosiahli hodnotu okolo 20°C.
V druhej polovici týždňa vystúpili ranné teploty až na +14°C , denné na 20 až 23°C.
Na Pankráca, 12.mája, večer slabo pršalo. Obávaní „zamrznutí svätí“ nepriniesli žiadne
nízke teploty. Tretí májový týždeň bol pekný slnečný týždeň už aj s letnými teplotami.
Ranné teploty klesali na 13°C, denné vystupovali na 24 až 27°C.
20. mája večer prišla búrka s dažďom. V štvrtom týždni mája bolo ustálené počasie,
väčšinou jasno až polojasno s dennými teplotami 24 až 27°C. aj posledné tri dni mája
bolo teplo a slnečno, s rannými teplotami od 16 do 19°C, dennými od 27 do 29°C.
Jún
Jún bol príjemným letným mesiacom. Denné teploty sa pohybovali od 28°C do 30°C.
Obloha bola väčšinou jasná až polojasná. V prvej polovici mesiaca prišli aj búrky
s dažďom, po nich krátke slabé ochladenie. Ranné teploty spočiatku dosahovali 11 až
12°C, neskôr, v druhej polovici mesiaca 17 až 18°C.
Koniec mesiaca bola jasná až polojasná obloha, v niektorých dňoch sa od juhozápadu
zamračilo, bolo dusno, ale bez dažďa.
Júl
V prvej prvom týždni mesiaca bolo väčšinou jasno, prerušované dvakrát búrkou
s dažďom. Tie prichádzali v noci. Denné teploty dosahovali hodnoty okolo 28°C, ranné
od 12 až 14°C.
Druhý týždeň, od 10.do 16. júla začala premenlivou oblohou, prehánkami. Neskôr sa aj
ochladilo. Ranné teploty klesli na 11°C, denné vystupovali na 25 až 26°C. V nedeľu,
na konci týždňa sa vyjasnilo.
Od 17. do 23. júla sa postupne otepľovalo cez deň aj v noci. Ráno dosahovali teploty
18 až 19°C, cez deň 29 až 31°C. Bolo dusné počasie bez zrážok, len raz slabo zapršalo.
24. júla sa zamračilo a prišla búrka s výdatným dažďom. Po búrke sa slabo ochladilo,
ráno na 15°C, cez deň na 22°C. Od 25. júla sa opäť postupne otepľovalo a vyjasňovalo.
Teploty cez deň vystupovali na 24 až 29°C. Posledný deň júla bolo slnečno a horúco,
ranná teplota 17°C, denná 31°C.

August
Prvý týždeň mesiaca od 1. do 6. augusta boli horúčavy, ranné teploty vystupovali na 18
až 21°C, denné na 32 až 33°C, koncom týždňa až na 36°C.
6. augusta sa zamračilo, prišili dažďové prehánky. Dážď priniesol pomerne silné
ochladenie oproti predošlým dňom. Cez deň vystúpili teploty len na 22 až 23°C.
Od 7. do 13.augusta, pokračovalo slabé ochladenie. Bolo väčšinou jasno až polojasno
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V popoludňajších hodinách sa zamračilo. 11. augusta prišla búrka so silným vetrom,
ktorá priniesla zmenu počasia v ďalších dňoch. Týždeň od 14. do 20. augusta bolo
jasno až polojasno, s teplotami cez deň 29°C postupne až 33°C. 19. augusta sa opäť
zamračilo, večer prišiel dážď s ochladením. Ranná teplota dosiahla 14°C, denná len 17
až 18°C.
Od 21. do 24. augusta bolo väčšinou jasno alebo polojasno, ale chladnejšie. ranné
teploty klesali na 9 až 12°C, denné vystupovali na 22 až 25°C.
Po 24. auguste sa opäť otepľovalo, ráno na 15 až 17°C, cez deň na 29 až 31°C.
V nedeľu, 27. 8. vystúpila teplota až na 33°C. Horúčavu prerušila búrka s dažďom.
Posledné štyri dni mesiaca bolo jasno, s rannými teplotami 13 až 16°C, dennými 26 až
28°C.

September
1. septembra sa ukončilo obdobie vysokých teplôt 28 až 29°C. Sviatočný deň bol
príjemný letný deň. Od 2. septembra sa ochladilo, obloha bola polooblačná, neskôr
zamračená. Večer a v noci pršalo. Teplota cez deň vystúpila len na 23°C. Nasledujúci
deň priniesol ďalšie ochladenie, s dennou teplotou len 15°C. Ranné teploty klesli na
9°C, neskôr opäť vystúpili na 12 až 14°C. V týždni od 4. do 10. septembra bolo
väčšinou polooblačno a niektoré rána boli hmlisté. Ku koncu týždňa vystúpila denná
teplota na 26 až 27°C. Nasledujúci týždeň od 11. do 17. septembra bol prevažne
oblačný, s častými zrážkami. V prvej polovici dosiahli ranné teploty 13 až 14°C, denné
okolo 24°C. V druhej polovici týždňa klesali ranné i denné teploty. Najnižšie ranné
teploty dosiahli hodnoty od 9 do 12°C, denné od 23 do 15°C. Podobne to bolo v treťom
týždni mesiaca. Časté boli zrážky a aj teploty opustili letné hodnoty. Ráno poklesli na 9
až 12°C, denné na 15 až 17°C. Posledný týždeň od 25. do 30. septembra sa striedali dni
s jasnou a zamračenou oblohou. Teploty ráno klesali od 13 do 8°C, cez deň vystupovali
na 19 až 21°C.

Október
Tento mesiac začal v nedeľu s pekným slnečným počasím. Ranná teplota klesla na
7°C, denná vystúpila na 18 až 19°C.V týždni od 2. do 8.októbra bolo ustálené počasie
len s nízkym úhrnom zrážok. Ranné teploty dosahovali hodnoty 6 až 7°C, denné okolo
16°C. Obloha bola väčšinou oblačná až polooblačná. V týždni od 9. do 15. októbra sa
častejšie objavovali ranné hmly. Cez deň sa rozplynuli a bolo prevažne slnečno. Ranné
teploty klesali na 6 až 7°C, denné na 18 až 20°C. Podobné počasie bolo aj ďalší týždeň
od 16. do 22. októbra. Ranné teploty dosiahli hodnoty od 7 do 8°C, denné 21 až 22°C.
Prvé štyri dni bolo jasno, slnečno, ďalšie tri dni sa zamračilo, mrholilo alebo pršalo.
Denná teplota klesla na 13 až 14°C. Ďalší týždeň mesiaca od 23. do 29. októbra bolo
už jesenné sychravé počasie. Ranné teploty sa ešte udržali na 8°C, denné dosiahli
hodnoty okolo 14°C. Boli časté hmly, vietor, mrholenie a v nedeľu 29. októbra prišiel
od západu silný lejak s nárazovým vetrom až 100 km za hodinu. Celý týždeň bola
obloha oblačná až zamračená. Po daždi prišlo ochladenie, cez deň na 9°C, rána boli tiež
chladné. Posledný deň mesiaca dosiahla ranná teplota len +1°C. Pokračovalo veterné
počasie.
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November
1. november, sviatočný deň bol oblačný, s teplotou ráno +1°C, cez deň 8°C. Ďalšie
štyri dni do konca týždňa boli už teplejšie, ráno 2 až 3°C, cez deň od 12 do 15°C.
Obloha bola väčšinou polojasná až v nedeľu sa zamračilo, bolo hmlisto a teploty klesli
na +2°C ráno a 11°C cez deň. Prvé dva dni ďalšieho týždňa boli pekné slnečné, ďalšie
už so zamračenou oblohou. Zo zamračenej oblohy mrholilo, ku koncu týždňa to bol
dážď. Ranné teploty dosiahli hodnotu +5°C, denné okolo 14°C. V nedeľu, 12.11.
klesla denná teplota na +8°C. Daždivý bol aj ďalší deň. 14. novembra prišiel aj ranný
mrázik, keď teplota klesla na -1°C pri jasnej oblohe. Ranná teplota klesla pod bod
mrazu po tri dni. Cez deň vystúpila na 8°C. Ďalšie tri dni do konca týždňa vystúpili
ranné teploty na +3 až +4°C, denné klesli na 5 až 6°C. Posledný deň týždňa bolo
zamračené s dažďom.
Od 20. do 26. novembra bolo počasie charakteristické rannými hmlami, ktoré niekedy
pretrvali do poludňajších hodín. Prvé dva dni pršalo, sem tam padli aj snehové vločky,
ktoré sa hneď roztopili. Slnko sa ukázalo len zriedka. Ranné teploty sa pohybovali od
+1°C po +3 až +4°C.Cez deň vystupovali na 6 až 7°C.
Posledné štyri dni mesiaca bolo striedavo jasno a oblačno. Pondelok a stredu 27. a 29.
novembra klesla ranná teplota na -3°C. Medzi týmito dvomi dňami bolo zamračené
s mrholením. Dážď sa miešal so snežením. Snežilo večer a v noci, napadlo asi 5 cm
snehu, ktorý sa cez deň topil. Taký bol aj posledný deň mesiaca. Padali zmiešané
zrážky, sneh sa topil, na uliciach bola „čľapkanica“.

December
Prvé 2 dni mesiaca klesala ranná teplota pod bod mrazu na -6 až -7°C. V sobotu 2.
decembra mrzlo aj cez deň, bolo -1 až -2°C. Bolo hmlisto, na stromoch srieň, a všetko
v bielom šate. Ďalšie 4 dni postupne ranná teplota rástla na -4 až -1°C, denná sa
pohybovala slabo nad nulou. Bolo zamračené so snežením a neskôr s dažďovými
prehánkami. Do konca týždňa bolo zamračené, už bez zrážok s rannými teplotami
slabo nad nulou a dennými len +4 až +5°C. Druhý týždeň decembra bolo väčšinou
zamračené, v dvoch dňoch s dažďom.12. decembra sa prechodne oteplilo, ráno na
+7°C, cez deň na 13°C. Potom už ranné teploty klesli na +2°C, denné väčšinou na +3
až 4°C. V nedeľu opäť klesla ranná teplota na -5°C. Prvé 4 dni ďalšieho týždňa boli
teploty ráno pod nulou od -6 až -7°C a -5°C až -3°C. Predvianočné aj vianočné dni
bolo väčšinou zamračené s dennými teplotami +4°C. Posledný decembrový týždeň sme
slnko videli len zriedka. Bolo zamračené, s dažďovými prehánkami. Ranné teploty
klesali na +2°C, denné na +4 až +5°C. Posledné dva dni v roku opäť klesli ranné
teploty pod nulu na -3 až -4°C, na Silvestra na -1 až 0°C. Denné teploty vystúpili na
+4 až +5°C, posledný deň na +2°C. Na Silvestra cez deň sa vyjasnilo, ale na večer
padla hustá hmla, ktorá pokazila radosť z ohňostrojov.
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X. M i m o r i a d n e udalosti a návštevy
Medzi mimoriadne udalosti roka 2017 patrili voľby predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva.
Uskutočnili sa 4.
novembra 2017.
Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja sa opäť stal Milan Belica, ktorý bol
kandidátom koalície Smer-SD, SNS, MOST- Híd. Spomedzi 8 kandidátov dostal
najväčší počet hlasov, 34,11%. Vo Vrábľoch získal Milan Belica 40,56%, druhý
v poradí Ján Greššo 22,37% a tretí Peter Oremus 17,72%.
Do zastupiteľstva kraja bolo celkove zvolených 54 poslancov. Najviac hlasov 17,
získala koalícia Smer-SD, SNS a MOST HÍD. Koalícia strán SaS, OĽANO, KDH,
Šanca, OKS, NOVA získala 10 poslancov. Uspelo 15 nezávislých kandidátov, 11
kandidátov za stranu SMK-MKP a 1 poslanec za stranu ĽS Naše Slovensko. Vo
Vrábľoch sme volili 13 poslancov a predsedu samosprávneho kraja. Najviac
zakrúžkovaných, čiže prednostných hlasov vo Vrábľoch získala MUDr. Helena
Kováčová, doterajšia poslankyňa NSK, bohužiaľ to nestačilo na získanie poslaneckého
mandátu. Najviac hlasov v obvode, do ktorého patrili Vráble, získali Peter Oremus 543
hlasov, Ivan Michna 492 hlasov.
Účasť voličov vo Vrábľoch bola 28,99 %, v Nitrianskom samosprávnom kraji 26,83 %.
Celoslovenský priemer účasti voličov bol 29,95 %.
Mimoriadnou udalosťou bola návšteva ministra financií Petra Kažimíra v Strednej
odbornej škole technickej vo Vrábľoch. Minister Kažimír sa zaujímal o duálne
vzdelávanie na škole, učebne a dielne, v ktorých prebiehal učebný proces. V čase
návštevy prebiehala rekonštrukcia priestorov školy, na ktorú prispel finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
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XI. Z á v e r
V roku 2017 pokračovala tendencia znižovania nezamestnanosti z roka 2016. Miera
nezamestnanosti dosahovala historicky nízke čísla. Bolo to tak aj v Nitrianskom okrese
a v samotných Vrábľoch. Vyššie podielové dane umožňovali mestu realizovať viaceré
investície. Rozdelili sa do viacerých oblastí života mesta. Táto skutočnosť prispievala
k lepšiemu ekonomickému zabezpečeniu rodín. Mesto podporilo činnosť mnohých
občianskych združení a organizácií, ktoré pôsobili v oblastiach športu, kultúry a práce
s mladými. Na investičných akciách mala tiež veľký finančný podiel podpora štátu
a zdroje z eurofondy, ktoré sa mestu podarilo získať. Rekonštruovali sa športové
objekty, opravili sa chodníky v niektorých častiach mesta. Viac finančných
prostriedkov sa ušlo mestským častiam a to v kultúrnej a športovej oblasti.
V marci poslanci MsZ schválili nový Územný plán mesta Vráble, ktorý bude
základom pre jeho rozvoj v budúcnosti.
V súvislosti s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl dostalo zelenú stredné
odborné školstvo. Nastal rozvoj našej strednej odbornej školy, ktorá získala finančné
prostriedky na rekonštrukciu svojich priestorov a stala sa lídrom v rozširovaní
duálneho vzdelávania. Naopak - gymnáziu nepriali ekonomické potreby v štáte
a napriek dobrým výsledkom vo vzdelávaní a výchove riešila problémy v naplnenosti
počtu žiakov v triedach.
Vyššia zamestnanosť žien vyvolávala potreby v rozširovaní priestorov materských
škôl. Nová materská škola vznikla v priestoroch ZŠ V. Záborského na Levickej ulici.
Napriek pozitívnym veciam, zostali nedoriešené problémy, ktoré sa prenášali
z predchádzajúcich rokov a nepodarí sa ich vyriešiť ani v poslednom roku súčasného
volebného obdobia. Ich riešenie bude čakať na nové zastupiteľstvo a na nových
poslancov.
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