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Úvod
Rok 2014 dostal prívlastok ´´volebný rok´´. Konali sa voľby prezidentské, voľby do
Európskeho parlamentu a koncom roka aj komunálne voľby. Novým prezidentom SR
sa stal Ing. Andrej Kiska. V komunálnych voľbách boli zvolení poslanci nového
mestského zastupiteľstva a bol zvolený staronový primátor mesta Ing. Tibor Tóth,
ktorý kandidoval v koalícii SDKÚ- DS a SMER- sociálna demokracia.
Prvé zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 28. 11. 2014. Do funkcie zástupcu primátora
nastúpil poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Zoltán Ács.
Pri príležitosti krstu novej knihy ´´Róm Tardek a jeho osud´´ udelilo mesto jej
autorovi Ing. Mgr. Ľudovítovi Didimu Cenu mesta Vráble in memoriam. Za
prítomnosti splnomocnenca vlády pre rómsku menšinu Mgr. Petra Polláka, PhD.,
prevzala cenu manželka autora.
V lokalite Fidvár pokračoval archeologický výskum za účasti mnohých
zahraničných archeológov.
Koncom augusta odovzdalo mesto do užívania nový bytový dom na Žitavskej ulici.
Bol to už v poradí štvrtý nájomný dom, ktorý sa postavil (zakúpil) z prostriedkov úveru
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy
výstavby a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Ukončila sa rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola a farského úradu. Nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák celebroval v auguste svätú omšu spojenú s požehnaním
oboch objektov.
V priemyselnom parku rozbehla svoju výrobu nová spoločnosť Pall Slovakia s.r.o.,
kde našli prácu obyvatelia mesta a okolia.
Združenie Rádu rytierov destilátov založilo v mestskej nehnuteľnosti Achív vín
´´Národný salón destilátov Slovenskej republiky´´. V salóne budú umiestňované
najlepšie destiláty vyrobené na Slovensku.
Uskutočnilo sa veľa podujatí v oblasti kultúry a športu organizované mestom alebo
spoločenskými organizáciami, združeniami a spolkami pôsobiacimi na území mesta.
Slávnostiam vinobrania tento rok prialo počasie. Neprialo však vinohradníkom
v priebehu roka. Pre nepriazeň počasia bola úroda hrozna nižšia ako sa očakávalo
a teda aj vína sa vyrobilo menej.
Počasie nás prekvapovalo po celý rok. Bol to rok teplejší a suchší ako v minulosti.
Rozloženie zrážok bolo nepravidelné. Mesiace október, november aj december boli
teplé. Zima neprichádzala a až v povianočné dni sa ochladilo a konečne sme videli aj
sneh.
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I.

Samospráva mesta

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 12. februára 2014.
Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta Vráble za rok 2014 Ľudovítovi Didimu in
memoriam za literárnu tvorbu, celoživotný občiansky postoj a dôstojnú reprezentáciu
mesta Vráble.
Poslanci sa zaoberali problémami vylepovania volebných plagátov, podobne ako pred
každými voľbami. Prijali uznesenie pre všetky druhy volieb.
V súlade s VZN na februárovom zasadnutí schvaľovali poslanci dotácie pre
spoločenské, športové a kultúrne organizácie pôsobiace na území mesta.
Mestské zastupiteľstvo po dlhšej diskusii schválilo vstup mesta Vráble do Občianskeho
združenia pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina.
Jozef Ữrge, prezident futbalového klubu Spartak Vráble predložil poslancom správu
o činnosti klubu a jeho vedenia. Vo vedení klubu okrem prezidenta pracoval
viceprezident klubu Róbert Marek, manažér klubu Tibor Hudeček a členovia Dagmar
Tóthová Skačanová, Pavol Bako, Vladimír Šlachta, Miroslav Tužinský, Peter Lüley,
Július Sabo a Vladimír Nehéz. Dozorná rada pracovala v zložení : Zoltán Ács, Soňa
Červená a Ladislav Pecek.
Poslanci schválili Novelu č.1 Rozpočtu mesta Vráble pre rok 2014 a schválili aj
poradovník žiadateľov o nájomné byty.
Odznelo veľa interpelácií poslancov, na ktoré odpovedali kompetentní funkcionári
a pracovníci MsÚ.

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 16. apríla 2014.
Poslanci zmenili znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vráble z roku 2012
o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované služby.
Prijatím nového VZN reagovalo mesto na novely zákonov dotýkajúce sa tejto
problematiky. Schválili v ňom podmienky o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky pre občanov mesta.
Poslanci tiež prerokovali návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov
obstarávaných z verejných prostriedkov.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo problematikou nedostatku hrobových miest, aj
problematikou uchovania tých pomníkov, ktoré majú historickú a kultúrnu hodnotu
a ich hrobové miesta by sa mali rušiť. Najviac sa diskutovalo o tom, kde by sa takéto
pomníky mohli uložiť, aby to miesto bolo dôstojné a aby si ich návštevníci cintorína
mohli pozrieť. Nakoniec rozhodli o uložení pomníkov pri urnovom hájiku.
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Poslanci schválili požiadavku Územného spolku SČK v Nitre na bezplatný prenájom
priestoru v budove Polikliniky Vráble pre asistenčnú službu. Asistenčná služba mala
byť poskytovaná občanom s obmedzeným pohybom a chorým pri návšteve lekára.
Mestské zastupiteľstvo schválilo účtovnú závierku a prerozdelenie zisku spoločnosti
Vepos s.r.o. za rok 2013. Zisk spoločnosti, v ktorej bolo mesto 100 %-ným
akcionárom, bol 6.537 eur.
Poslanci schválili Záverečný účet mesta Vráble za rok 2013 a Výročnú správu mesta za
rok 2013. Schválili tiež zámer zriadenia denného stacionára v objekte Society n. o.
Zobrali na vedomie správu o činnosti FK Spartak, ktorú predniesol člen jeho dozornej
rady Mgr. Zoltán Ács a tiež správu Mestskej polície vo Vrábľoch za 2. polrok 2013.

21.

zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch

Uskutočnilo sa 30. apríla 2014.
Primátor mesta Tibor Tóth zvolal zasadnutie MsZ s jedným bodom programu. Pán
Silvester Jókay, dlhoročný člen podnikateľskej komisie MsZ sa vzdal nároku na
odmenu za prácu v komisii v súvislosti s jeho odchodom do predčasného dôchodku
a problémami so Sociálnou poisťovňou. Poslanci schválili požiadavku Silvestra
Jókayho na vzdanie sa odmeny za prácu v podnikateľskej komisii.
Vzhľadom na krátkosť trvania zasadnutia sa vzdali všetci prítomní poslanci nároku na
odmenu, ktorú dostávajú za účasť na každom zasadnutí.

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 18. júna 2014.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo umiestnením fotovoltaického zariadenia na
budovu Farského úradu vo Vrábľoch, ktorá bola mestskou kultúrnou pamiatkou.
Z uvedeného dôvodu nesúhlasili s jej umiestnením na streche fary.
Odsúhlasili zámeny pozemku v katastrálnom území mestskej časti Horný Ohaj.
Občianskemu združeniu Družstevník 01 dalo mesto pozemok o výmere 6198 m².
Naopak občianske združenie dalo mestu pozemky vo výmere vyše 10000 m². Išlo
o pozemky pod miestnymi komunikáciami a vodnú plochu. Na prvý pohľad pre mesto
výhodná zámena vyvolala rozsiahlu diskusiu medzi poslancami, hlavne opozičnými
a vedením mesta.
V ďalšom bode programu poslanci schválili výšku nájomného pre 4-podlažný bytový
dom na sídlisku Žitava vo výške 3 eurá za m² a výšku tvorby fondu opráv
z nájomného vo výške 6682 eur ročne. Poslanci schválili aj sumu tvorby Mestského
fondu rozvoja bývania z nájomného vo výške 9145,76 eur ročne.
Mestské zastupiteľstvo delegovalo svojich zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Lúky.
Boli to : Ing. Július Ploth,, MUDr. Ľubica Patakyová, Ing. Mgr. Dagmar Tóthová –
Skačanová a PhDr. Monika Bogyová.
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Poslanci schválili zmenu Štatútu periodika ´´Naše Vráble´´, ktorá spočívala v tom, že
na zasadnutiach redakčnej rady sa musí povinne zúčastňovať šéfredaktorka novín a pri
tvorbe novín musí prihliadať na podnety a pripomienky rady.

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 28. júla 2014.
Prázdninové zasadnutie poslancov malo na programe päť bodov. Poslanci schválili pre
blížiace sa komunálne voľby 2 volebné obvody.
Do prvého obvodu boli zaradení voliči zo sídliska Lúky a Žitava, Staničnej ulici
a Vinohradov. Voliči v tomto obvode volili 7 poslancov.
Do druhého obvodu boli zaradení obyvatelia ostatných ulíc v meste a mestské časti
Horný Ohaj a Dyčka. Vo voľbách volili 6 poslancov mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili novelu Rozpočtu mesta Vráble na rok 2014, ktorá spočívala len
v presunoch rozpočtových položiek a neovplyvnila celkovú výšku rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov priľahlých k budove požiarnej
zbrojnice v mestskej časti Dyčka. Dôvodom bola potreba rekonštruovať uvedenú
budovu, vytvoriť priestory pre skladovanie a garážovanie a vybudovať aj sociálne
priestory.
Poslanci prerokovali a schválili kúpu novopostaveného nájomného bytového domu
a záložné právo na tento bytový dom na sídlisku Žitava. Nájomný bytový dom bol
postavený z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR a z dotácie
Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR. Kúpna cena bola 1.336.290,3 eur.

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 17. septembra 2014.
Poslanci prijali VZN o národných a kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta.
Nariadenie obsahovalo ich zoznam a postup ako pamiatky chrániť.
Na konci augusta 2014 bolo odovzdaných do užívania 32 nájomných bytových
jednotiek. Poslanci aktualizovali poradovník žiadateľov na nájomné byty.
Rokovali o žiadosti SOŠ vo Vrábľoch o odpustenie nedoplatku za prenájom telocvične
v športovej hale T18. K 1.8.2014 bol nedoplatok vo výške 23.235 eur. Vznikol
priebežne v rokoch 2006 až 2011. Zriaďovateľom školy bol Nitriansky samosprávny
kraj. Preto názory poslancov v diskusii boli rôzne, od odpustenia dlhu, po odloženie
splácania dlhu. Hlasovaním rozhodli, že škole neodpustia dlh za využívanie telocvične.
Poslanci uznesením určili rozsah výkonu funkcie budúceho primátora mesta na
funkčné obdobie 2014 – 2018 a to na plný úväzok.
Upravili časové rozvrhnutie zasadnutí MsZ, ktoré sa ešte mali konať do konca roka.
Komunálne voľby boli stanovené na 15.11.2014. Po nich už malo zasadať
novozvolené zastupiteľstvo.
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Poslanci schválili termín slávnostného zasadnutia MsZ
a termíny verejných
zhromaždení občanov k rozpočtu mesta pre rok 2015. Tieto presunuli na október 2014.
Pre nové funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 schválili poslanci prísediacich
Okresného súdu v Nitre v zložení : Dana Solárová, Ing. Jozef Solár, Mgr. Beata
Galová, Peter Káčer a Ing. Pavol Kováč.
Ing. Juraj Čokyna informoval poslancov o novele Organizačného poriadku MsÚ.
Uviedol, že v podateľni pracujú už tri pracovníčky, ktoré zabezpečujú prvý kontakt
s občanmi. Bol to dôsledok nárastu agendy a elektronizácie v podateľni. Pre
porovnanie uviedol, že v roku 1995 bolo na úrade prijatých okolo 3000 záznamov
a v roku 2013 už 24000 záznamov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácie mesta Vráble v roku 2014 v oblasti
kultúry vo výške 5625 eur na zhotovenie vitráže vo farskom kostole. Pôvodne bola
dotácia na zhotovenie vitráže už schválená, ale jej výška však zďaleka nepostačovala.
Poslanci schválili novelu rozpočtu. Celková výška rozpočtu bola 8.132.330 eur.
V závere zasadnutia odzneli dve správy a to správa Mestskej polície za 1. polrok 2014
a správa hlavnej kontrolórky. V jej správe si prítomní vypočuli výsledky vykonaných
kontrol na MsÚ za prvých 6 mesiacov roka. K tejto správe sa rozvinula diskusia a to
hlavne k problému poskytnutia finančných prostriedkov pre Školskú jedáleň Viliama
Záborského.
V bode interpelácií poslanci predkladali žiadosti občanov mesta, ktoré sa dotýkali
prevažne bezpečnosti na sídliskách a zlého stavu niektorých úsekov komunikácií.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 7. novembra 2014 pri príležitosti 749. výročia prvej písomnej
zmienky o Vrábľoch. Na slávnostnom zasadnutí boli udelené verejné uznania
osobnostiam a ustanovizniam mesta.
Verejné uznanie dostali:
Základná umelecká škola Imricha Godina za kultúrno-spoločenské aktivity
a reprezentáciu mesta pri príležitosti 25. výročia založenia školy.
Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke za spoločenské aktivity a reprezentáciu pri
príležitosti 100. výročia jeho založenia.
Medzi osobnosťami mesta boli ocenení Vladimír Penzeš za propagáciu mesta
v zahraničí, Vladimír Gašparík za dlhoročnú angažovanosť v oblasti športu a Mária
Mikleová za príkladnú občiansku angažovanosť pri príležitosti 70. výročia SNP.
Pamätnú plaketu za pôsobenie v Mestskom zastupiteľstve vo Vrábľoch vo volebnom
období 2010-2014 si prevzal primátor mesta Tibor Tóth a všetci poslanci
zastupiteľstva.
Po slávnostnom zasadnutí sa uskutočnila v priestoroch obradnej siene recepcia.
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1. ustanovujúce
Vrábľoch

zasadnutie

Mestského

zastupiteľstva

vo

Uskutočnilo sa 28. novembra 2014.
Prvýkrát po komunálnych voľbách, ktoré prebehli 15. novembra 2014, sa zišli
novozvolení poslanci vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vrábľoch. Zasadnutie
otvoril zástupca primátora Ing. Michal Hudec. Vyzval predsedu mestskej volebnej
komisie Miroslava Sojku, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do mestskej
samosprávy.
Vo Vrábľoch boli vytvorené dva volebné obvody a boli rozdelené do 9 okrskov. Na
funkciu primátora mesta kandidovalo pôvodne 5 občanov. Dňa 29. októbra sa svojej
kandidatúry vzdal Ing. Ján Jamrich.
Najviac hlasov vo voľbách za primátora získal úradujúci primátor mesta Ing. Tibor
Tóth - 53,99 % všetkých platných hlasov.
Do Mestského parlamentu vo Vrábľoch bolo zvolených 13 nových poslancov:
Zoltán Ács,
Branislav Bányi,
Jozef Demeš,
Soňa Gajdošová,
Erika Golhová,
Ján Jamrich,
Helena Kováčová,
Milan Mandák,
Mário Oslanec,
Ladislav Pecek,
Peter Puškár,
Simona Sucháňová a
Dagmar Tóthová-Skačanová.
Ďalšie podrobnosti k voľbám sú uvedené v kapitole Mimoriadne udalosti.
Na zasadnutí zložil nový primátor mesta a poslanci sľub.
Po zložení sľubu primátora a nových poslancov sa ujal vedenia rokovania primátor
Tibor Tóth. Do funkcie zástupcu primátora menoval poslanca Zoltána Ácsa
s nástupom do funkcie od 1. decembra 2014.
Poslanci schválili za vykonávateľov občianskych obradov poslancov:
Zoltána Ácsa, Eriku Golhovú, Soňu Gajdošovú, Dagmar Skačanovú - Tóthovú a Jána
Jamricha. Sobášne dni stanovili na piatok a sobotu.
Poslanci schválili plat primátora mesta v sume 3.128 eur mesačne.
Primátor mesta predložil poslancom návrh na funkcie predsedov komisií pri MsZ.
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Komisia podnikateľská
Komisia finančná
Komisia športu
Komisia sociálna, bytová, zdravotnícka
Komisia verejného poriadku
Komisia život. prostr., výstavby a vinohrad.
Komisia kultúry
Komisia školská

Mgr. Branislav Bányi
Mgr. Mário Oslanec
Ladislav Pecek
MUDr. Helena Kováčová
MUDr. Peter Puškár
Jozef Demeš
Ing. Mgr. Dagmar Tóthová-Skačanová
Mgr. Soňa Gajdošová.

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15.decembra 2014.
V úvode zasadnutia zložila poslankyňa MUDr. Simona Sucháňová poslanecký sľub,
nakoľko sa nezúčastnila ustanovujúceho MsZ.
Poslanci schválili VZN dotýkajúce sa daní z nehnuteľnosti, miestnych daní
a poplatkov za komunálny odpad.
Odvolali členov predchádzajúceho zastupiteľstva v dozorných radách spoločností
Vepos s.r.o. a Societa n.o. a z revíznej komisie občianskeho združenia Požitavská
futbalová akadémia FC VIOn Zlaté Moravce. Následne zvolili nových zástupcov mesta
do týchto organizácií. Do spoločnosti Vepos s.r.o. zvolili Mgr. Soňu Gajdošovú
a Jozefa Demeša. Do Society n.o. bol zvolený Mgr. Branislav Bányi. V Dalkii Vráble
a.s. bude mesto zastupovať zástupca primátora Mgr. Zoltán Ács a v Požitavskej
futbalovej akadémii FC VIOn tiež Mgr. Zoltán Ács.
Poslanci delegovali zástupcov do rád škôl na území mesta.
ZŠ Levická
ZŠ V. Záborského
ZŠ s MŠ Lúky
MŠ Lúky
MŠ Horný Ohaj
MŠ Hlavná ul.

Soňa Gajdošová, Iveta Mellenová
Stanislava Fábryová, Marcela Gašparíková
Ján Kyseľ
Ladislava Husárová, Pavol Brieška
Iveta Melišeková
Magdaléna Nilašová, Karol Puškár.

Mestské zastupiteľstvo schválilo členov odborných komisií MsZ na roky 2014-2018.

Komisia finančná
1. Zuzana Golhová
2. Ing. Michal Hudec
3. Ing. Pavol Kováč
4. Ľudmila Maďarová
5. RsDr. Magdaléna Nilašová
6. Ing. Július Ploth
7. Ing. Mgr. Dagmar Tóthová-Skačanová
8. Juraj Vojtek
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Komisia podnikateľská
1. Mgr. Rastislav Demeš
2. Ing. Michal Hudec
3. Silvester Jókay
4. Mgr. Miroslav Meluš
5. Ing. Ján Sádovský
6. MUDr. Vincent Sádovský
7. Ing. Juraj Sojka
8. JUDr. Erik Solár

Komisia životného prostredia, výstavby a vinohradníctva
1. Mgr. Zoltán Ács
2. Milan Füle
3. MVDr. Vladimír Hrušovský
4. Anton Jung
5. Mgr. Branislav Kováč
6. Vincent Mészáros
7. Ing. Július Ploth
8. Miroslav Sojka

Komisia sociálna, bytová a zdravotnícka
1. Martina Bystrická
2. Magdaléna Gajdošová
3. Ing. Pavol Kováč
4. Agneša Húdiková
5. Katarína Klasová
6. Soňa Madurkayová
7. MUDr. Simona Sucháňová
8. PhDr. Alžbeta Zradulová

Komisia školská
1. Mgr. Branislav Bányi
2. Mgr. Jana Briešková
3. Mgr. Anton Friedl
4. Erika Golhová
5. Gabriela Chovanová
6. Mgr. Alena Kočkovská
7. PaedDr. Ján Kyseľ
8. PhDr. Ivana Semjanová
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Komisia verejného poriadku
1. Miroslav Bystrický
2. Magdaléna Friedlová
3. Vladimír Ivanička
4. Jozef Joniak
5. Mgr. Arthur Kele
6. Marian Kéry
7. Michal Polák
8. Bc. Peter Vojtek

Komisia kultúry
1. Eva Füleová
2. Mgr. Soňa Gajdošová
3. Peter Kunkela
4. Bianka Marcinová
5. Iveta Melišeková
6. Hildegarda Rošková
7. Michal Špendel
8. Jozef Vrábel

Komisia športu
1. PaedDr. Patrik Haller
2. Viktor Havlík
3. Juraj Húdik
4. Mgr. Miroslav Meluš
5. Viktor Németh
6. Jozef Űrge
7. Miroslav Vajzer
8. Milan Varga

Komisia pre vybavovanie sťažností
1. Mgr. Soňa Gajdošová
2. Mgr. Mário Oslanec
3. MUDr. Simona Sucháňová
Náhradníci:
MUDr. Helena Kováčová
Ladislav Pecek
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Komisia ochrany verejného záujmu
1. Mgr. Zoltán Ács
2. Jozef Demeš
3. Milan Mandák
4. MUDr. Peter Puškár
Za predsedu komisie bol zvolený Jozef Demeš.
V ďalšom bode programu schôdze poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2015.
Vzali na vedomie návrhy rozpočtov mesta na roky 2016 a 2017.
Schválili tiež prolongáciu kontokorentného úveru vo výške 165 000 eur na obdobie od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 22. decembra 2014.
Bolo to neplánované zasadnutie, ktoré sa zaoberalo podmienkami voľby hlavného
kontrolóra mesta.

Štatistika obyvateľov mesta za rok 2014
K 31.12. 2014 malo mesto Vráble 8.979 obyvateľov. Celkove sa v priebehu roka
v meste narodilo 87 detí a zomrelo 67 občanov.

Mestská polícia
MsP sídlila na Nám. kpt. Nálepku v budove kina Tatra. V roku 2014 mala mestská
polícia 8 členov, vrátane náčelníka polície.
Polícia zabezpečovala verejný poriadok v meste, dbala o ochranu životného prostredia,
kontrolovala dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta.
V roku 2014 vykonali príslušníci MsP spolu 317 zákrokov. Počet prerokovaných
priestupkov v blokovom konaní bol 131. Za nerešpektovanie dopravných značiek
upozorňovali 98 občanov. Policajti odchytili 23 psov. Najviac priestupkov bolo vo
vekovej kategórii 25 – 35 rokov a viac mužov ako žien. Príslušníci mestskej polície
vykonávali priebežne kontroly areálov materských a základných škôl. Počas školského
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roka sledovali v čase od 7.30 do 8.00 prechody na cestách pred školami na Levickej
ulici.
Príslušníkov mestskej polície sme mohli vidieť pri kontrolách aj mimo mesta na
vrábeľských viniciach.
Na Moravskej ulici sídlilo Oddelenie policajného zboru SR, s ktorým mestskí policajti
spolupracovali pri ochrane občanov mesta a majetku.

Verejná správa
V budove MsÚ sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracovisko
Vráble. Jeho pracovníci poskytovali služby občanom mesta a okolitých obcí.
Na oddelení práce a zamestnanosti evidovali nezamestnaných a pomáhali občanom pri
hľadaní vhodnej práce.
Na oddelení sociálnych vecí a rodiny riešili poskytovanie štátnych dávok pri rôznych
príležitostiach v zmysle platných zákonov. Štát poskytoval príspevok pri narodení
dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na
dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do
náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, príspevok na
starostlivosť o dieťa, príspevok na pohreb, príspevok na opatrovanie, kompenzačné
príspevky.
V budove MsÚ sídlil tiež Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch.
Zabezpečoval hlavne služby v oblasti stavebného konania - pre mesto Vráble a ďalších
23 obcí. Činnosť úradu bola zabezpečovaná s príspevkov členských obcí a z dotácií zo
ŠR SR. Členské obce SOÚ v r. 2014 :
Babindol, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Klasov, Lúčnica nad Žitavou,
Malé Chyndice, Malé Vozokany, Melek, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad
Žitavou, Paňa, Slepčany, Tajná, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Chyndice, Veľké
Vozokany, Vieska nad Žitavou, Vinodol, Volkovce, Vráble, Žitavce.

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

trh

p r á c e,

V priemyselnom parku rozbehla v máji svoju výrobu nová spoločnosť Pall
Slovakia s.r.o. Jej náplňou bola výroba filtrov pre medicínu a pre biotechnológie.
Výrobu plánovali rozšíriť o výrobu filtrov, ktoré sa využívajú v chemickom priemysle,
pri výrobe elektrickej energie v elektrárňach a v ťažobnom priemysle. V novej továrni
malo nájsť zamestnanie 80 pracovníkov. Materskou krajinou firmy bolo Anglicko.
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Aj v tomto roku trápila občanov Slovenskej republiky vysoká nezamestnanosť.
Koncom júna dosahovala miera nezamestnanosti na Slovensku 14,25 %.
V Nitrianskom samosprávnom kraji bola nižšia a dosahovala 12,94 %. Podobne to
bolo aj v okrese Nitra.
Občania, ktorí boli príjemcami pomoci v hmotnej núdzi, mali podľa zákona povinnosť
odpracovať 32 hodín mesačne. Prácu týmto ľuďom zabezpečovalo mesto v rámci
verejnoprospešnej činnosti. Ich mesačná odmena bola 62 eur. V letných mesiacoch
evidovali v meste 46 poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Z toho štrnásti neprejavili
záujem o prácu a teda aj o vyplatenie dávky.
V priemyselnom parku na Hlavnej ulici sa v roku 2014 nachádzalo 9 podnikov, z nich
väčšina mala strojárske zameranie.
Konsberg Automotive s.r.o. – výroba radiacich systémov
Cesam s.r.o. – protipožiarne výrobky
Hoeckle s.r.o. – výroba elektrických strojov a prístrojov
Heller Service s.r.o.
Miba Steeltec s.r.o. – výroba oceľových diskov do bŕzd a oceľových lamiel do spojok
pre nákladné automobily, stavebnú techniku a poľnohospodárske
mechanizmy
ICU Medical Slovakia s.r.o. – výroba zdravotníckych pomôcok
Semecs s.r.o.- výroba elektr. strojov a prístrojov
Masam s.r.o. – výroba rezných materiálov, nástrojáreň
Pall Slovakia s.r.o.- výroba filtrov

V priestoroch bývalej Tesly Vráble sídlili firmy:
Švec a spol. s.r.o. – strojárstvo - výroba nástrojov a foriem
Kovmech s.r.o. – lisovanie, ohýbanie, nitovanie
Maratom s.r.o. - údržba zariadení
Hefra Vráble - káblové zväzky
Notus- Powersonic s.r.o. - ultrazvuk, čistenie a odmasťovanie
Na Staničnej ulici:
PP Invest s.r.o.- stavebná činnosť, zemné práce,autodoprava
Na Hliníkovej ulici:
Perfekt-SH, výroba a predaj čistiacich prostriedkov
Na Ulici 1. Mája:
De LUX-SM s.r.o., výroba a predaj čistiacich hygienických prostriedkov, ochranné
pracovné pomôcky
Na Štúrovej ulici:
EUROBET s.r.o.
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Na Cintorínskej ulici:
QTS Slovakia, . s.r.o. odmasťovacie zariadenia

III .Výstavba a zmeny charakteru mesta
V prvých jarných mesiacoch pokračovala v mestskej časti Horný Ohaj 4. etapa
výstavby kanalizácie. Projekt bol financovaný z operačného programu EÚ ´´Životné
prostredie´´. Mesto sa podieľalo kofinancovaním vo výške 5 %.
V mesiaci január začal Slovenský vodohospodársky podnik s realizáciou budovania
ochranného valu proti povodniam výrubom drevín okolo rieky Žitava v katastri
Horného Ohaja.
V mesiaci júl rekonštruovalo mesto mostík cez rieku Žitavu, ktorý využívali hlavne
obyvatelia mestskej časti Dyčka. V dĺžke 36 metrov sa vymenili dosky dreveného
mosta, ktorý bol už v nevyhovujúcom stave a natrelo sa kovové zábradlie. Prácu
vykonali pracovníci aktivačných prác. Náklady na opravu mosta boli 2.850 eur.
V tomto roku sa vybudovali parkoviská pre autá na sídliskách Lúky a Kaška. Celkove
pribudlo asi 60 parkovacích miest.
Rekonštruovali sa chodníky na Kollárovej, Družstevnej a Cintorínskej ulici v dĺžke
1.120 metrov.
1. marca prebehol v Archíve vín slávnostný akt založenia ´´Národného salónu
destilátov SR´´.
Združenie Rádu rytierov destilátov tu bude umiestňovať
najkvalitnejšie destiláty vyrobené na Slovensku.
Naše mesto bolo zapojené do projektu ´´Otvorená samospráva´´. V hodnotení
Transparency International Slovensko sa spomedzi stovky zúčastnených miest
umiestnilo na 36. mieste.
Vo Vrábľoch sa dlhšiu dobu ozývala myšlienka potreby denného stacionára pre
seniorov a zdravotne odkázaných občanov. 15. októbra 2014 sa zámery stali
skutočnosťou. V rekonštruovanej budove neziskovej organizácie Societa bol otvorený
stacionár pre 8 osôb. Nachádzali sa v ňom dve relaxačné miestnosti s kuchynkou
a sociálnym zariadením.
22. októbra 2014 odhalili v mestskej časti Horný Ohaj za prítomnosti občanov,
poslancov a funkcionárov mesta pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.
V novembri sa začalo s rozširovaním vjazdu do priemyselného parku. Pribudol tretí
pás, čím sa zjednodušil vjazd i výjazd osobných a nákladných áut z priemyselného
parku na cestu z Vrábeľ smerom na Nitru.

Prevádzky v roku 2014
V roku 2014 zaniklo v meste 22 prevádzok predovšetkým s obchodným zameraním
a vzniklo 23 nových firiem a prevádzok.
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Levická ulica :
AJRA pedikúra
Tattoo – piersingové tetovanie, piersing
Hlavná ulica
M+M Tabak v OD Tesco
Očná optika
ZP Orange - mobilný operátor
WOOD Pub - herňa
MM weld, s.r.o. - chovateľské potreby
Terasa Route bar - predaj alkoholických a nealkoholických nápojov
NALOV s.r.o. - predaj kožených výrobkov a galantérie
Salón Olívia - kozmetické služby
Kaderníctvo Katka
Kaderníctvo - kadernícke služby
Marek Varga - predaj občerstvenia
Optika Mistrall
Galantéria MIJA
MS a TP s.r.o. - realitná a stavebná spoločnosť
Mini – mix - predaj mliečnych výrobkov
Sídlisko Lúky
Pôžičkáreň s.r.o. - poskytovanie pôžičiek a úverov
OM Style - predaj použitého textilu
TOPDOR - predaj nábytku
Podmájska ulica
PNEUPROFI - pneuservis
Ulica 1. mája
MCC-MISTER CHARLIE CAFFE - kaviareň
Staničná ulica
Autopia -autoservis
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IV. Š k o l s t v o
Zápis prvákov do základných škôl sa uskutočnil začiatkom roka 2014. Na ZŠ s MŠ
Lúky bolo zapísaných 48 žiakov, na ZŠ Levická 34 žiakov, na ZŠ Záborského 17
žiakov a na ZŠ sv. Vojtecha 11 žiakov.
2. septembra nastúpilo do školských lavíc 106 prváčikov. Celkove nastúpilo do
základných škôl vo Vrábľoch spolu 1080 žiakov. Zriaďovateľom základných
a materských škôl bolo mesto.
Ku Dňu učiteľov na návrh vedení škôl ocenil primátor mesta učiteľov všetkých
vrábeľských škôl.
Mária Maďarová
Danica Cabalová
Božena Krnčanová
Eva Švecová
Marta Tóthová
Helena Šranková
Imrich Pecek
Ľudovít Kmeťo

ZŠ s MŠ Lúky
ZŠ V. Záborského
ZŠ Levická
ZŠ sv. Vojtecha
MŠ Lúky
ZUŠ I. Godina
SOŠ
Gymnázia Vráble

Riaditelia škôl boli volení na 4 roky. Primátor mesta vymenoval do funkcií nových
riaditeľov zvolených radami škôl. Do funkcie riaditeľky ZŠ V. Záborského opäť
vymenoval Mgr. Alžbetu Vnukovú. Za riaditeľa ZUŠ I. Godina vymenoval opäť Jozefa
Vrábeľa. Do funkcie riaditeľky materských škôl boli vymenované : Eva Kráľová MŠ Horný Ohaj a Andrea Mladá - MŠ Lúky.

Základná škola V. Záborského na Levickej ulici
Riaditeľka školy: Mgr. Alžbeta Vnuková
Zástupca riaditeľky: PaedDr. Miroslav Meluš.
K 15. septembru 2014 mala škola 286 žiakov, ktorým odovzdávalo svoje vedomosti 28
pedagógov.
Škola úspešne pokračovala v medzinárodnom projekte Comenius. Koncom marca
a začiatkom apríla sa skupina žiakov spolu so svojimi pedagógmi zúčastnila na
výmennom pobyte v Istanbule v Turecku.
V máji privítali na škole hostí z družobných škôl z európskych krajín. Deti ukázali
svojim hosťom život na svojej škole, ľudové tradície a zvyklosti v našom regióne.
V septembri 2014 bol škole schválený tretí medzinárodný projekt s výmennými
pobytmi s názvom ´´Komunikuj, pozoruj a uč sa´´. Žiaci budú spoznávať kultúru
a život v Nemecku, Turecku, Litve, Grécku a Taliansku.
Aj v tomto roku sa zapojili žiaci 4. ročníka do vzdelávacej súťaže zameranej na
ochranu životného prostredia na tému ´´Lesy okolo nás´´. Vytvorili plagát ´´Zelená
pastelka´´ a k tomu rozprávku o Patianskej cerine. V obvodnom kole, ktoré sa konalo
v Senci obsadili prvé miesto. Žiaci 6. ročníka si 13. septembra 2014 prevzali v Žiline
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1. cenu za najlepší projekt eTwinning v celoslovenskej súťaži. Na medzinárodnom
projekte ´´Umenie nás spája´´ pracovali spolu so školami z Poľska, Turecka,
Francúzska, Španielska a Islandu Primátor mesta Ing. Tibor Tóth ocenil úspech školy
a odovzdal Ďakovné listy mesta riaditeľke školy Alžbete Vnukovej a učiteľke
anglického jazyka Helene Repaskej.
Úspešný bol aj krúžok aranžovania pod dlhoročným vedením učiteľky Anny
Koprdovej. V septembri reprezentovali školu a mesto v národnej súťaži vo viazaní
a aranžovaní kvetov ´´Victoria Regia´´ v Piešťanoch. V medzinárodnej konkurencii
obsadila žiačka Natália Gunišová 4. miesto.
Koncom októbra organizovali na škole už 21. ročník recitačnej súťaže Viliama
Záborského. Do súťaže sa zapojilo 88 žiakov z 10 škôl. Tradične na súťaže do Vrábeľ
prichádzali deti zo škôl z Vinodolu a Tesárskych Mlyňan. Tieto deti sa stali aj víťazmi
v najmladšej kategórii súťaže.

Základná škola Levická ulica
Riaditeľka školy: Mgr. Andrea Legátová
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Brunclíková
K 15. septembru 2014 navštevovalo školu 317 žiakov 1. až 9. ročníka. Pracovalo tu 31
pedagogických pracovníkov.
Tradične dosahovala škola pekné výsledky v dopravnej výchove. Družstvo cyklistov
zvíťazilo v súťaží ´´Na bicykli bezpečne´´ v Oponiciach. V júni zorganizovala škola
s podporou mesta súťaž pod názvom ´´Ja na dvoch kolesách´´ v svojom areáli na
malom dopravnom ihrisku. Súťaž bola organizovaná pre žiakov vrábeľských škôl.
Členovia astronomického krúžku sa zúčastnili 24. ročníka súťaže ´´Čo vieš
o hviezdach´´. V krajskom kole získali prvé a tretie miesto a postúpili do národného
kola.
V júni vyhodnotili najlepšie práce súťaže ´´Ekoplagát´´, v ktorej tento rok súťažili deti
vrábeľských základných a materských škôl. Vyhodnotenie bolo spojené vernisážou
prác detí.
9 žiačok školy sa zapojilo do súťaže Song v Nitre. V konkurencii škôl nitrianskeho
okresu získali tri prvé miesta v sólovom speve v anglickom a ruskom jazyku.

Cirkevná škola sv . Vojtecha, Školská ulica
Riaditeľka školy: Ing. Andrea Pavlechová
Duchovný správca školy: Mgr. Pavol Kopecký, páter Róbert
K 15.septembru 2014 navštevovalo školu 103 žiakov 1. až 9. ročníka. Vyučovalo tu
pedagógov.
Napriek tomu, že je to najmenšia škola v meste, jej žiaci sa nedali zahanbiť v rôznych
súťažiach. Žiačka Lea Galová reprezentovala školu i okres v krajskom kole súťaže
v prednese slovenských povestí a umiestnila sa na peknom treťom mieste.
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Na škole zorganizovali 5. ročník obľúbenej speváckej súťaže v anglickom jazyku.
Prihlásilo sa až 15 základných a stredných škôl. Deti súťažili v troch vekových
kategóriách.
Skutočnosť, že spev má v škole pevné miesto, potvrdzuje aj spevácka súťaž ´´Hore nad
Vrábľami´´. Tento rok usporiadali 5. ročník tejto regionálnej súťaže v speve ľudových
piesní. Prihlásilo sa do nej 27 malých spevákov z vrábeľského regiónu a z Nitry.
Najlepší boli speváci zo ZŠ Vinodol.
Školu a mesto reprezentuje súbor Piesok. Začiatkom mája sa deti zo súboru zúčastnili
na hudobnom sústredení v pútnickom mieste v Starých horách pri Banskej Bystrici.
Sústredenie podporil farský úrad vo Vrábľoch a naše mesto.
23. októbra bol na škole Deň starých rodičov. Staré mamy priniesli pečené, kysnuté
dobroty, ktoré potom pri posedení ochutnávali deti, učitelia a staré mamy. Popoludní
sa zúčastnili na slávnostnej omši, ktorú celebroval páter Karol.

Základná škola s Materskou školou sídl. Lúky
Riaditeľ školy: PaedDr. Karol Drienovský, od 7. júla 2011
Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Mária Lukáčová
Zástupkyňa pre MŠ : Gabriela Chovanová
K 15. septembru 2014 navštevovalo školu 360 žiakov, ktorým odovzdávalo svoje
vedomosti 35 pedagogických pracovníkov.
V mesiaci máj privítali na škole v rámci medzinárodného projektu Comenius hostí –
učiteľov a žiakov zo škôl z Portugalska, Španielska, Česka, Poľska, Grécka a Turecka.
Škola im pripravila zaujímavý program a umožnila spoznať niektoré pekné oblasti
našej krajiny.
Detský divadelný súbor Modré traky dosiahol tento rok významné úspechy na
súťažiach. Na celoslovenskej súťaži pantomímy a pohybových divadiel PAN 2014
v Liptovskom Mikuláši obsadili v kategórii trojíc 2. miesto. Na prehliadke Detský
javiskový sen v Šali dosiahli prvenstvo. Darilo sa im aj v umeleckom prednese. Na
krajskej súťaži recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 2014 v Topoľčanoch
získali prvé miesto.
Škola venovala pozornosť výchove žiakov k ochrane životného prostredia. Už tradične
usporadúvali každý rok vedomostné kvízy k Svetovému dňu vody a Dňu Zeme. V
súťažiach si merali sily so žiakmi vrábeľských škôl. V oboch súťažiach získali tento
rok prvé miesta.
Na škole bol aktívny gymnastický krúžok pod vedením Jany Sádovskej. Na
majstrovstvách Nitrianskeho okresu
v športovej gymnastike sa darilo hlavne
dievčatám, ktoré sa umiestnili na prvých a druhých miestach vo svojich kategóriách.
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Reedukačný detský domov a Špeciálna základná škola
Sídlo : Nám kpt. Nálepku
Riaditeľ školy : Mgr. Soňa Šestáková
Toto špeciálne výchovné zariadenie poskytovalo starostlivosť sociálne, mravne
a emocionálne narušeným deťom. Výchova týchto detí v bežnej rodine a bežnom
sociálnom zariadení nebola zvládnuteľná.
Kapacita centra bola 24 detí.
K 30. 6. 2014 mala špeciálna škola 66 žiakov v 6 triedach. Pedagógovia školy sa
snažili vytvoriť deťom prostredie, v ktorom by mohli rozvíjať záujmovú činnosť
a zručnosti potrebné pre život. Na to im slúžilo 8 záujmových krúžkov. Športová
činnosť bola žiakom najbližšia. Na konci septembra 2014 sa žiaci zariadenia zúčastnili
Majstrovstiev SR žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise. Viedlo sa im
dobre, pretože vybojovali 1zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu.

Stredná odborná škola, Ul. 1. mája
Riaditeľ školy: Ing. Ján Jamrich
Zástupca riaditeľa: Mgr. Erika Czaková
V školskom roku 2014 – 2015 sa zmenilo vedenie školy. Od 1.augusta 2014 do funkcie
riaditeľa nastúpil Ing. Ján Jamrich, ktorý tu v tejto funkcii pôsobil sedem rokov po roku
1990. Do funkcie zástupkyne riaditeľa školy nastúpila dlhoročná učiteľka školy Mgr.
Erika Czaková.
V rámci odborných škôl na Slovensku sa veľa hovorilo o duálnom vyučovaní, ktoré
spočívalo vo väčšom zapájaní zamestnávateľov do výchovy a vzdelávania žiakov
odborných škôl a ich príprave pre zamestnanie. Hlavne strojársky priemysel pociťoval
nedostatok mladých odborníkov vo svojich odvetviach.
Nové vedenie školy nastúpilo cestu spolupráce s vrábeľskými firmami s cieľom
zabezpečiť duálne vzdelávanie svojich žiakov.
Škola mala konkurenta v Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach, ktorú si
niektoré fabriky vo vrábeľskom priemyselnom parku vybrali pre duálne vzdelávanie.
K 15. septembru 2014 navštevovalo školu 161 žiakov v 4 študijných odboroch
a štyroch učebných odboroch.
V školskom roku otvorili študijné odbory: mechanik – elektronik, mechanik –
nastavovač, mechanik číslicovo riadených strojov a odbor škola podnikania. Z
učebných odborov to bol autoopravár-mechanik a nástrojár. V odbore strojárstva
otvorili nadstavbové štúdium.
Vo februári sa žiaci školy zúčastnili na celoštátnej súťaží Zenit v odbore strojárstvo.
Žiak školy Ľubomír Erdziak sa v krajskom kole tejto súťaže umiestnil na prvom
mieste. V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici obsadil tretie
miesto a tak úspešne reprezentoval nielen školu a mesto, ale aj Nitriansky samosprávny
kraj.
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Základná umelecká škola I. Godina
Riaditeľom zariadenia bol p. Jozef Vrábeľ.
V školskom roku 2014 – 2015 študovali žiaci v tradičných odboroch.
2. apríla organizovali v sále Mestského úradu vo Vrábľoch koncert žiakov základných
umeleckých škôl Požitavia. Každý rok prebiehali koncerty v sídle ZUŠ iného mesta.
Žiaci štyroch škôl, vrátane domácej sa predstavili v hre na hudobný nástroj a v speve
a mali možnosť porovnávať svoje výkony s rovesníkmi. Súčasťou stretnutia bola aj
výstava výtvarných prác vo vestibule úradu.
Od 12. do 16. mája boli priestory mestského úradu plné spevu. Tento raz sa tu
uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej speváckej súťaže mladých spevákov. 130
účastníkov so svojimi pedagógmi si pripomenuli 35. výročie úmrtia operného speváka
Imricha Godina, po ktorom súťaž niesla meno.
Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti 2014 :
Kategória IV – ženy do 24 rokov - Hlavné ceny
1. miesto : Antonia Dunjko
2. miesto : Klaudia Moździerz
3. miesto : Natalia Skrycka

Chorvátsko
Poľsko
Poľsko

Kategória V – muži do 24 rokov - Hlavné ceny
1. miesto : Adam Kutny
2. miesto : Piotr Maciejowski
3. miesto : Wojciech Rasiak

Poľsko
Poľsko
Poľsko

Čestné uznania v kategóriách IV a V
Erika Szybóová
Tina Drole
Jolana Slavíková

Slovensko
Rakúsko
Česko

Daniel Gutman

Rakúsko

Osobitné ceny v kategóriách IV a V
Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silessia Katowice :
Adam Kutny
Poľsko
Interpretačná cena Mezinárodní interpretační kurzy Zahřeb,
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Česká republika za najlepšiu interpretáciu barokovej skladby :
Patrycja Tańczyk

Poľsko

Interpretačná cena Opernej školy prof. Lídije Horvat-Dunjko,
Účasť na speváckom kurze k opere W. A. Mozarta-Schauspieldirektor:
Lucia Komorovská

Slovensko

Kategória VI – ženy do 35 rokov – Hlavné ceny
1. miesto : Eva Bodorová
2. miesto : Katrin Targo
3. miesto : Zofia Garganisz

Slovensko
Estónsko
Poľsko

Kategória VII – muži do 35 rokov – Hlavné ceny
1. miesto : Damian Wilma
2. miesto : Marek Pobuda
3. miesto : Jevgenij Golubčikov

Poľsko
Slovensko
Rusko

Čestné uznania v kategóriách VI a VII
Katarína Bandryová
Eva Dworschak
Jan Ericsson

Slovensko
Rakúsko
Česko

Osobitné ceny v kategóriách VI a VII
Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Alicija Tarczykowska
Poľsko
Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského
autora
Katarína Bandryová
Slovensko
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Cena EMCY Slovakia za najlepšiu dramaturgiu / CD/
Jevgenij Golubčikov
Rusko
Interpretačná cena za podporu a šírenie hudby Silessia Katowice
Damian Wilma
Poľsko

Interpretačná cena Múzea Spiša
Veronika Šottníková

Slovensko

Inerpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku
Lucyna Jarzabek
Poľsko
Interpretačná cena Medzinárodného festivalu MUSICA SACRA Nitra 2014 za
najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby
Jan Ericsson
Česko
Katrin Targo
Estónsko

Interpretačná cena Štátnej opery Banská Bystrica
Damian Wilma
Poľsko

Interpretačná cena ISCM Slovakia- Slovenskej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre
súčasnú hudbu /CD/
Marek Pobuda
Slovensko
Vecná cena Hudobného centra
Eva Dworschak
Pawel Kotarba

Rakúsko
Poľsko

V tomto školskom roku oslavovala škola 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti usporiadali 30. mája koncert, na ktorom sa zúčastnili aj partneri zo ZUŠ
Lanškroun, ZUŠ Brno – Veveří a ZUŠ z Banskej Štiavnice.
Tanečníkov súboru Klik-Klak poznali v celej Európe, kde šírili dobré meno školy,
mesta i republiky.
Tento rok v apríli navštívili francúzske mesto Lavale, kde sa konal Európsky festival.
V júni sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v Chomutove v Českej republike. Úspešný
bol najmä Adam Ďuriš, ktorý sa stal Majstrom Slovenska v disco tancoch na rok 2014.
Už v spomenutých zahraničných súťažiach sa umiestnil na 8. mieste.
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Na jeseň organizovala škola spolu s Mládežníckym parlamentom vo Vrábľoch nultý
ročník Šarkaniády. Čerešňové námestie sa zaplnilo deťmi s rozličnými, vlastnou rukou
vyrobenými šarkanmi. Počasie šarkanom neprialo, síce nepršalo, ale bolo bezvetrie.
O zábavu bolo postarané, lebo deti zo ZUŠ I. Godina pripravili kultúrny program.
Tanečníci zo skupiny Klik-Klak predviedli svoje tanečné umenie. Program obohatili aj
spevácke skupiny detí Piesok a Kaška ale aj ďalšie skupiny Apetít a Vrábľanka.
V polovici novembra sa v Bratislave uskutočnila súťaž ´´Mladí klavíristi´´. Školu
reprezentovala 10 ročná žiačka školy Katarína Repková, ktorá vo svojej kategórii
zvíťazila.
Počas roka organizovala škola pre verejnosť niekoľko koncertov. Jedným z úspešných
bol Vianočný koncert. Predstavili sa na ňom žiaci z hudobného, literárneho,
dramatického a tanečného odboru.

Gymnázium Vráble, Školská ul.
Riaditeľ školy : PaedDr. Beáta Havettová
Zást. riad. pre výchovu a vzdelávanie : PaedDr. Eliška Matušková
V školskom roku 2014 – 2015, k 15. septembru navštevovalo školu 225 študentov v 8
triedach štvorročného štúdia. Počet učiteľov, vrátane vedenia školy bol 16. Vyučovali
sa cudzie jazyky anglický a nemecký.
V októbri organizovali na škole školenie stredoškolských učiteľov k XVII. ročníku
Olympiády ľudských práv. Gymnázium už tradične usporadúvalo krajské kolá tejto
súťaže. V októbri sa tiež uskutočnil telemost s partnerskou školou v Keni. Podujatie
organizovali prostredníctvom organizácie ´´Človek v ohrození´´.
V mesiaci november prebiehal na škole týždeň vedy a techniky. Tohoročnou témou
bola ochrana životného prostredia. Študenti vypracúvali na túto tému projekty
a prezentácie.
V mesiaci november si na školu pozvali spisovateľa Silvestra Lavríka.
V novej súťaži ´´Mladý prekladateľ´´, vyhlásenej Filozofickou fakultou Univerzity
Konštantína filozofa pre študentov gymnázií v našom kraji sa veľmi pekne umiestnili
dvaja študenti školy Matej Martinkovič na 1. mieste a Terézia Čokynová na 2. mieste.
Škola organizovala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre všetky stredné
školy v okrese Nitra. Dvaja študenti školy úspešne zabodovali a skončili na druhom
mieste. V prvej polovici novembra 2014 prebiehala na škole celoslovenská súťaž
z oboru informatika s názvom iBobor 2014. Na škole sa do súťaže prihlásilo 34
študentov.
Darilo sa im veľmi dobre. Študent IV. ročníka školy Filip Varga absolvoval súťaž
s percentilom 99,89 %. To značí, že predbehol takéto percento študentov zapojených
do súťaže v Slovenskej republike. Celkove získal 6. miesto. Aj ďalším študentom sa
darilo, dosiahli percentil 96, 91, 84 , 80.
Exkurzie žiakov v tomto školskom roku smerovali do Viedne, do Prahy a do Londýna.
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Materské školy
V školskom roku 2014 – 2015 poskytovali v meste svoje služby 4 materské školy. Ich
počet sa od predchádzajúceho roku nezmenil, ale stúpli počty prijatých detí.
Materská škola Lúky 1121
Materská škola pri ZŠ Lúky
Materská škola Hlavná 153
Materská škola Horný Ohaj

102 detí
82 detí
56 detí
17 detí

V materských školách pracovalo 26 pedagogických pracovníčok.
Medzi sociálne zariadenia v meste patrili aj výchovné zariadenia rodinného typu
patriace Detskému domovu v Žitavciach. V dvoch rodinných domoch, na Hliníkovej
ulici a v mestskej časti Dyčka žilo po desať detí rôzneho veku so svojimi
vychovávateľkami. Deti sa zúčastňovali pri príprave olovrantu a večere, upratovali si
svoje izby a samozrejme pripravovali sa na vyučovanie.

V.

Kultúra

Tak ako predošlé roky, aj tento rok bol v meste bohatý na kultúrne udalosti.
Tradičný mestská ples dostal prívlastok benefičný. Vyzbierané finančné prostriedky vo
výške 1411 eur darovali nevyliečiteľne chorým a ťažko chorým deťom a ich rodinám
cez neziskovú organizáciu Plamienok. Ples sa uskutočnil v januári v hale T-18 za
účasti 120 hostí.
Mesto zachováva tradície a zvyky charakteristické pre tento región. Jednou z nich bola
vrábeľská zabíjačka. V sobotu, 1. februára bolo na Čerešňovom námestí rušno.
Námestím zaznievala hudba, piesne speváckych skupín miestnej Jednoty dôchodcov.
V radoch stáli obyvatelia mesta a čakali na obľúbenú zabíjačkovú kašu. Tej sa tento
rok navarilo za 12 kotlov. Nechýbali ani hostia z družobného mesta Csurgó
z Maďarska so svojou kapustnicou. Pri ďalších stoloch sa predávalo varené víno,
terkelica, klobásy, jaternice a mäso.
Začiatkom februára sa konala v priestoroch Stoličného domu výstava Gabriely
Marcinkovej, členky miestnej Emerky. Návštevníci si mohli pozrieť výber z jej
maliarskej a textilnej tvorby. Po ukončení výstavy mali občania mesta
možnosť
v týchto priestoroch vidieť výstavu fotografií Mikuláša Marka, rodáka z mesta, ktorý
by sa bol dožil 50 rokov. Jeho manželka pripravila výber fotografií z jeho bohatej
celoživotnej tvorby.
Od 31. marca do 4. apríla prebiehal Týždeň slovenských knižníc. Mestská knižnica vo
Vrábľoch pripravila pre svojich čitateľov niekoľko besied a rozprávkových dopoludní
pre deti vrábeľských škôl. Zaujímavá bola beseda v botanickej záhrade v Tesárskych
Mlyňanoch s jej pracovníkom Petrom Markom.
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28. marca 1945 boli Vráble oslobodené Červenou armádou. Pri tejto príležitosti sa pred
Pamätníkom padlých uskutočnila pietna spomienka na obete vojakov a civilného
obyvateľstva spojená s kladením vencov. Organizátorom slávnosti bolo mesto Vráble
spolu so ZO SZPB.
Podľa vyjadrenia vedúcej knižnice Evy Frankovej bolo k 1. januáru 2014 v knižnom
fonde knižnice 26611 kníh. V priebehu roka pribudli ďalšie tituly. V prvom polroku
pribudlo 371 kníh pre dospelých a 109 pre deti. Finančné prostriedky poskytlo mesto
a Ministerstvo kultúry SR z dotačného programu.
26. marca 2014 sa uskutočnil krst knižky ´´Róm Tardek a jeho osud´´. Pri tejto
príležitosti udelilo mesto jej autorovi Ľudovítovi Didimu Cenu mesta Vráble in
memoriam, ktorú prevzala jeho manželka. Na krste poslednej knižky autora bol
prítomný aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómsku komunitu Peter
Pollák. Celá tvorba Ľudovíta Didiho vychádzala z prostredia a života Rómov v našej
republike.
Začiatkom apríla sa v miestnom kine Tatra uskutočnil jazzový koncert, na ktorom
vystúpil známy slovenský džezový spevák Peter Lipa. Koncert mal u prítomných
divákov veľký úspech. Predskokanom vystúpenia bola vrábeľská džezová skupina
Free Falling.
Od 12. do 16. mája 2014 sa v priestoroch MsÚ vo Vrábľoch uskutočnil ďalší ročník
Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina, na ktorej sa zúčastnilo vyše 130
mladých spevákov z rôznych krajín. Samotná súťaž prebiehala vo veľkej zasadačke,
mestského úradu ale hudba znela z jeho rôznych kútov, kde sa súťažiaci pripravovali
na svoje vystúpenia.
Výsledky súťaže sú uvedené v kapitole ZUŠ I. Godina.
21. mája zorganizovalo mesto v spolupráci s vinohradníkmi 1. ročník otvorených
pivníc. Návštevníci z nášho mesta a ďalších miest mali možnosť v peknom prostredí
viníc ochutnať rôzne odrody vín vrábeľských vinohradníkov.
Oslavy Medzinárodného dňa detí sa konali 7. júna 2014 tradične na futbalovom
ihrisku v mestskej časti Dyčka. Hlavným organizátorom bol aj tento rok Mládežnícky
parlament. Lákadlom bol pokus o prekonanie rekordu v jedení doliek s lekvárom
a grankom. Nechýbali atrakcie pre deti, ukážky z práce kynológov, policajtov
a hasičov. A nechýbala ani dobrá atmosféra.
Už 9. ročník festivalu Jazz Fest sa uskutočnil v mesiaci jún v priestoroch kina Tatra.
Priaznivci džezovej hudby mali možnosť vypočuť si domácu kapelu Free Fallin,
kapelu Pavel Wlosok Qvartet zloženú z hudobníkov z USA, Slov. republiky
a Maďarska. Pekný zážitok priniesla High Fly NBS Trio a speváci Gábor Winand a
Elsa Valle.
V mesiaci jún prebiehala výstava fotografií známeho vrábeľského fotografa Ľubomíra
Karšaia. Tento rok vystavoval spolu so svojím synom Petrom. Fotografie urobené za
posledné tri roky zachytávali krajinu okolo Vrábeľ v rôznych ročných obdobiach.
V umeleckých záberoch bola krásna a zaujímavá.
Týždeň pred Petrom a Pavlom, za pekného slnečného počasia sa uskutočnil Vrábeľský
jarmok. Organizátori jeho termín prekladali z dôvodu, aby nebol v to istom čase ako
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v okolitých mestách. Napriek tomu účasť predajcov bola nižšia ako po iné roky.
Z finančných dôvodov bol aj sprievodný kultúrny program chudobnejší.
V letných mesiacoch nechýbali koncerty Rock show na starom ihrisku na Ulici 1.
mája. Po prvý raz organizátori pripravili veľkoplošnú obrazovku. Príležitosť dostali 4
mladé vrábeľské kapely, ktoré vystúpili v popoludňajších hodinách. Vo večerných
hodinách vystúpili známe slovenské kapely Polemic a Kabát Revival. Podľa
organizátorov sa podujatia zúčastnilo 1850 prevažne mladých ľudí.
V kultúrnom lete, organizovanom mestom, počas letných nedieľ vystúpilo na
Čerešňovom námestí viacero súborov a kapiel rôznych žánrov.
V letných mesiacoch vyšla nová knižka vrábeľského spisovateľa Jozefa Trubíniho.
Tento raz vydal zbierku básní kňaza Imricha Poláka, ktorú aj ilustroval. Imrich Polák
pôsobil vo Vrábľoch 13 rokov. Napísal veľké množstvo veršov, ktoré venoval rodičom,
súrodencom, biskupom a kňazom. Niekoľko básní venoval Panne Márii.
4. a 5. júla k nám opäť zavítalo Letné kino. Počas dvoch večerov si mohli diváci
pozrieť filmové snímky pre dospelých, ale aj rozprávky pre mladších.
Od 18. augusta do 26. septembra prebiehala ďalšia etapa archeologického výskumu
v lokalite Fidvár. Pri prácach sa tu stretlo 30 archeológov nielen zo Slovenska, ale aj
z ďalších európskych krajín ako je Česko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko,
Poľsko a Španielsko. Výskum viedol profesor Jozef Bátora z Archeologického ústavu
SAV v Nitre. Výskum komplikovalo tento rok daždivé počasie. Archeológom sa
podarilo odkryť dielňu zo záveru staršej doby železnej, záver 6. storočia až začiatok 5.
storočia pred Kristom. V objekte našli niekoľko taviacich pecí, väčšie množstvo
železnej trosky a železné výrobky. Podobná dielňa ešte nebola na Slovensku objavená.
Okrem železa našli aj výrobky z keramiky vyrábanej na hrnčiarskeho kruhu.
Archeológovia predpokladali, že súvisia s príchodom Skýtov z východoeurópskych
stepí do strednej Európy. Vedci odkryli v pohrebisku 15 kostrových hrobov.
Naše mesto si pripomenulo 70. výročie SNP pietnou spomienkou spojenou kladením
vencov pred Pamätníkom padlých. Spomienky sa zúčastnilo vedenie mesta, poslanci
mestského zastupiteľstva, členovia ZO SZPB a ďalších organizácií.. Slávnostný prejav
predniesol primátor mesta Ing. Tibor Tóth. V kultúrnom programe vystúpila
spevácka skupina Briezka.
Mestská knižnica organizovala v priestoroch malej zasadačky MsÚ besedu so
slovenskou spisovateľkou Slávkou Koleničovou. Hlavnými hrdinkami jej románov boli
prevažne ženy. Dokazovala to aj prítomnosť väčšiny žien v rôznom veku na besede.
Slávnostiam vinobrania prialo tento rok počasie. 28. september, kedy sa slávnosti
konali, bol teplý a slnečný. Alegorický sprievod smeroval aj tento rok na staré ihrisko
na Ulici 1. mája. Na ihrisku vládla dobrá atmosféra, o ktorú sa pričinili vystupujúci na
javisku a hudobníci. Na pozvanie miestnej Jednoty dôchodcov prišli dôchodcovia
z Vysokých Tatier. Vinobranie a všetko, čo k tomu patrí ich očarilo. Prispeli aj do
kultúrneho programu pekným slovom a pesničkami.
Slovenský spevácky súbor Adoremus vystúpil už tradične počas hodovej nedele vo
farskom kostole s koncertom klasickej hudby. Pre mladých, ale aj starších občanov
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pripravil Mládežnícky parlament vo Vrábľoch koncert známeho slovenského speváka
a skladateľa Petra Nagya.
12. októbra sa na Čerešňovom námestí konalo po prvý raz podujatie organizované
Občianskym združením pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina. Podujatie malo
názov ´´Dedina v meste´´. Predstavili sa tu folklórne skupiny z okolia, remeselníci so
svojimi výrobkami, ktorí aj ukázali svoje zručnosti pri ich zhotovovaní. Pri
organizovaní spolupracovalo mesto, ktoré toto podujatie podporilo aj finančne.
V mestských novinách Naše Vráble upútal článok o umeleckom remeselníkovi,
žijúcom v mestskej časti Horný Ohaj. Jozef Kovács Méhecske sa venoval tepaniu
kovov. V jeho zbierke bolo možné vidieť tepané taniere, obrazy, krčahy a iné
predmety.
5. decembra pripravilo mesto pre deti stretnutie s Mikulášom. Neprišiel na saniach, ale
na koči a vystúpil pred budovou MsÚ. Odtiaľ sa pešo aj so svojou družinou presunul
na Čerešňové námestie. Detičky mali radosť a tešili sa zo sladkostí, ktoré im Mikuláš
rozdal.
12. decembra boli otvorené Vianočné benefičné trhy v priestoroch Čerešňového
námestia. Vo vyzdobených stánkoch predávali svoje výrobky venované Vianočným
sviatkom deti z vrábeľských škôl a škôl z blízkeho okolia. Ďalšie dni pokračovali
Vianočné trhy až do 23. decembra. Vianočnú atmosféru dotvárali vrábeľské hudobné
skupiny, ktoré v popoludňajších hodinách vystupovali na malom pódiu námestia.

VI. Politické strany a hnutia, spolky
a spoločenské organizácie
Vzhľadom na to, že na jeseň roka 2014 mali prebehnúť komunálne voľby,
zaktivizovala sa činnosť existujúcich politických strán v našom meste. Prebiehali
rozhovory o prípadných koalíciách medzi stranami. Na kandidátke budúceho primátora
mesta sa objavilo 5 mien. Najväčšími kandidátmi sa stal doterajší primátor Ing. Tibor
Tóth a Mgr. Ladislav Prešinský, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, ktorý
kandidoval ako nezávislý.
Prekvapujúce bolo vytvorenie koalícia strán Smer-SD a SDKU-DS. Vo vysokej
politike bola koalícia týchto strán nemožná.
Kandidátom koalície na primátora mesta sa stal Ing. Tibor Tóth, ktorý vo voľbách aj
zvíťazil. Strana KDH postavila svojho kandidáta Dušana Kúdelu. Ing. Marian Libiak
a Ing. Ján Jamrich kandidovali ako nezávislí. Ing. Jamrich neskôr zo svojej kandidatúry
odstúpil a verejne podporil nezávislého kandidáta Mgr. Ladislava Prešinského.
Politické strany a nezávislí kandidáti organizovali predvolebné zhromaždenia, na
ktorých predkladali svoje predstavy o práci primátora a poslanca. Podrobnejšie
výsledky volieb sú v kapitole Mimoriadne udalosti.
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Spoločenské organizácie, spolky a združenia pokračovali aj tento rok vo svojej práci.
Na území mesta ich bolo evidovaných do 40. Patrili do nich športové organizácie
združujúce rôzne športy, rôzne záujmové združenia a spolky. Niektoré boli vo
verejnosti známe, niektoré menej známe.
Jednota dôchodcov
Tradične po mestskom plese sa v priestoroch haly T-18 uskutočnila členská schôdza
základnej organizácie Jednoty dôchodcov vo Vrábľoch.
Športová hala T-18 bola jediným miestom v meste, kde sa mohla veľká členská
základňa zísť. K termínu schôdze mala okolo 517 členov.
Na schôdzi bilancovali svoju činnosť za rok 2013. Hosťami dôchodcov boli predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Vráble Tibor Tóth.
V apríli organizovala organizácia okresné kolo stolnotenisového turnaja v hale T-18.
Súťažilo 63 dôchodcov zo 14 obcí okresu. Súťažiaci boli vo veku 58 až 81 rokov.
Medzi členmi Jednoty dôchodcov vo Vrábľoch boli aj v tomto roku populárne
týždenné pobyty v kúpeľoch v Nimnici na Považí. V priebehu júna až júla sa tu
vystriedalo 6 turnusov po 45 až 50 ľudí. Boli známe v celom okrese a zúčastňovali sa
ich aj dôchodcovia z iných obcí.
Členovia miestnej Jednoty sa zúčastňovali na práci krúžkov stolného tenisu, šikovných
rúk a literárneho krúžku. Popri organizácii existovali dva spevácke súbory, staršia
Briezka a mladšia Vrábľanka. Obe vystupovali na rôznych podujatiach v meste,
oslavách a vystupovali na pozvanie aj v iných obciach. V skupine Briezka sa vytvorila
skupina mužov, ktorí svojim spevom oživili jej vystúpenia.

Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov
V tomto roku tiež záhradkári miestnej organizácie spolupracovali s inými spolkami
a združeniami pri organizovaní podujatí. Spolu s pracovníkmi Mašekovho mlyna
s finančnou podporou mesta Vráble usporiadali v marci 10. ročník kurzu pletenia
výrobkov z vŕbového prútia. Prútie na pletenie získali z domáceho vŕbnika v blízkosti
mlyna, ktorý bol v poslednom období rozšírený o 2,5 ára. Odborným vedúcim školenia
bol záhradkár Dušan Bafrnec.
Záhradkári sa podieľali spolu s vinohradníkmi na organizácii výstavy vín.
Úspešná bola výstava ovocia a zeleniny, ktorú tradične organizujú cez hodový víkend
v mesiaci október.
Predseda organizácie Juraj Martiška hodnotil z pozície poľnohospodára tento rok
napriek nepriazni počasia ako veľmi dobrý. Bol priaznivý pre obilniny, slnečnicu,
kukuricu a hrach. Zrážok bolo dostatočné množstvo až na nerovnomerné rozdelenie.
Na výstave vystavovali 145 exponátov od 45 záhradkárov. Víťazom v kategórii ovocia
sa stal Imrich Baláž, druhé miesto pridelili Tiborovi Zuzulovi a tretie Ladislavovi
Kováčovi. V kategórii zelenina zvíťazil Ján Fábry za vystavený kel, druhé miesto
získala Emília Vojteková za papriku a tretie miesto získal Július Németh za cesnak.
Najkrajšie kolekcie vystavovali záhradkári Štefan Eškudt, pani Ježkovská a pani
Raková.
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Žitavská komunita a Fontis
Komunita sa dostala do povedomia hneď v januári, kedy na sviatok Troch kráľov
podávali pred kostolom ranné občerstvenie v podobe Trojkráľového punču spolu
s mastným chlebom s cibuľou. Minulo sa vyše 50 litrov punču vareného z červeného
vína, čaju, domácej pálenky ochuteného voňavým korením. K dobrej nálade prispeli
speváci súboru Kamene. Mastný chlebík s cibuľou zapíjaný punčom všetkým chutil.
Obe združenia Žitavská komunita a Fontis smerovali svoju činnosť do oblasti ochrany
životného prostredia, výsadby stromov alebo čistenia brehov Žitavy.
Fontis v marci organizoval čistenie brehov Žitavy a v rámci brigád tu vysadili ďalších
30 stromov, prevažne jaseňov a javorov.

Mládežnícky parlament
Toto občianske združenie organizovalo podujatia hlavne pre mládež a deti, ale bolo
známe v širokej verejnosti.
Boli iniciátorom projektu ´´Pre mesto, v ktorom žijem´´. Pre myšlienku starostlivosti
o životné prostredie, v ktorom žijeme, získalo aj iné vrábeľské organizácie. Spolu
s členmi miestnej organizácie Jednoty dôchodcov počas víkendových dní organizovali
brigády na skrášľovanie prostredia pri školách, kostole, na futbalovom štadióne a na
Ulici 1. mája. Vysádzali zeleň, natierali oplotenia pri kostole a školských zariadeniach.
Združenie bolo jedným z hlavných organizátorov každoročných osláv Medzinárodného
dňa detí na futbalovom štadióne TJ Dyčka. Medzi hlavné atrakcie podujatia tento rok
bolo prekonanie slovenského rekordu v jedení doliek. V priebehu troch hodín sa
vydalo 2200 doliek, ktoré priamo na mieste piekli ochotné členky z radov dôchodcov
ale aj mládežníkov. A rekord bol za veľkej radosti detí prekonaný.
Počas hodov na začiatku októbra potešilo priateľov hudby Petra Nagya jeho
vystúpenie na Čerešňovom námestí. Námestie bolo zaplnené staršími i mladšími
poslucháčmi. Odhadovala sa účasť 1500 až 1700 ľudí. Ako predskokan koncertu
vystúpila skupina Metropolis.
7. novembra organizovali mládežníci rockový koncert troch kapiel pod názvom ´´Rock
Guitar Show 2014´´. Podujatie sa konalo v kine Tatra.
Spolu so ZUŠ Imricha Godina pripravili pre deti nultý ročník ´´Šarkaniády´´.

Vinohradnícke združenie Vráble
Na území mesta existovali dva vinohradnícke spolky a to vo Vrábľoch a v mestskej
časti Horný Ohaj. Oba spolupracovali s vedením mesta pri riešení problémov,
s ktorými sa stretávali. Ťažiskovými podujatiami boli výstavy vín. Už v marci 2014 sa
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v Kultúrnom dome v Hornom Ohaji uskutočnila degustácia ohajských vín. Tri komisie
degustovali 78 vzoriek vín. Šampiónom výstavy sa stal František Meszároš s odrodou
Alibernet. Prvé miesto za biele vína pridelila porota Imrichovi Némethovi. Najlepšiu
kolekciu vín mal František Fủle. Po výstave sa stretli vinohradníci na členskej schôdzi,
na ktorej zhodnotili uplynulý vinohradnícky rok.
Neskôr v apríli sa uskutočnila výstava Víno Vráble 2014. Degustačné poroty
vyhodnocovali 332 vzoriek od 149 vystavovateľov. Najväčší podiel mali biele vína,
ktorých bolo 230, vzoriek červených vín bolo 76 a ružových vín26. Ceny sa za
prítomnosti hostí odovzdávali v Archíve vín.
Väčšinu zlatých medailí si odniesli väčšie spoločnosti vyrábajúce vína. Cenu Šampión
výstavy dostala spoločnosť SVV a.s. Vinanza Vráble.
Priatelia dobrého vína udeľujú každý rok cenu za najlepšie víno. Tento rok ju udelili
vrábeľskému vinárovi Imrichovi Svatíkovi za odrodu Rulandské biele. Ceny za
najlepšie červené vína si prevzali Peter Malík zo Šurian a Peter Štefunko z Vrábeľ.
Kvalitu vín ovplyvňuje kvalita dorobeného hrozna. Rok 2013, ktorého vína sa
hodnotili, nebol pre vinohradníkov priaznivý a to hlavne v období dozrievania hrozna.
Napriek tomu dorobili v našom regióne kvalitné vína.
V roku 2013 oslavovalo Združenie vrábeľských vinohradníkov 20 rokov svojej
existencie. Zakladajúcimi členmi boli Zoltán Ács, Jozef Dolník, Teodor Nagy,
František Šulík, Jozef Krčmár, František Fekeč a prvým predsedom združenia bol
Pavol Drgoňa. Súčasným predsedom bol Vladimír Hrušovský.
Združenie vrábeľských vinohradníkov organizovalo po prvý raz podujatie, ktorým
chceli reprezentovať vrábeľské vinohrady medzi širšou verejnosťou. Otvorili
v spolupráci s mestom 1. ročník ´´Otvorených vrábeľských pivníc´´. Do akcie sa
zapojilo 22 vinohradníkov. 31. mája 2014 mali otvorené svoje pivnice od 10. do 22.
hodiny. Mnohí z nich privítali svojich hostí privezených organizovanou dopravou
peknou výzdobou, občerstvením a samozrejme dobrým vínom.

Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka
Po storočnici, ktorú oslavovali hasiči v predošlom roku, pokračovali vo svojej
tradičnej práci záchrany majetku a životov. 4. januára 2014 sa stretli na výročnej
členskej schôdzi, na ktorej hodnotili svoje pôsobenie vo Vrábľoch, hodnotili výsledky
hasičských družstiev na rôznych súťažiach.
8. marca 2014 organizovali v Kultúrnom dome Dyčka 16. ročník hasičskej zručnosti.
Prišlo 18 štvorčlenných družstiev mužov, 6 družstiev žien a tri družstvá mladých
hasičov. Súťaž otvoril predseda DHZ v Dyčke Peter Kunkela. Privítal generálneho
sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelína Horvátha,
predsedu krajskej organizácie Pavla Hermana a predsedov okresných organizácií.
Výsledky súťaže - muži : 1. DHZ Dyčka,
2. DHZ Solčany, 3. DHZ Tesárske
Mlyňany.
Výsledky súťaže - ženy : 1. DHZ Dyčka, 2. DHZ Dudince, 3. DHZ Čechy.
Výsledky súťaže mladých hasičov : 1. DHZ Lužianky, 2. DHZ Dyčka, 3. DHZ Príbeta.
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V polovici júna organizovali 10. ročník nočnej súťaže o putovný pohár primátora
mesta Vráble. Súťaž prebiehala za chladného počasia od 21. hodiny. Súťažilo 20
dobrovoľných hasičských zborov zo západoslovenského a stredoslovenského regiónu.
Výsledky vyhlasovali ráno o tretej hodine.
Výsledky v športovej kategórii muži : 1. Sládkovičovo, 2. Poľný Kesov, 3. Lackov.
Výsledky v športovej kategórii ženy : 1. Poľný Kesov, 2. Šoporňa, 3. Malý Lapáš.
Výsledky v kategórii klasika muži : 1. Tesárske Mlyňany, 2. Veľké Chlievany, 3.
Čierne Kľačany.
Výsledky v kategórii klasika ženy : 1. Dyčka, 2. Mojmírovce.
Výsledky v kategórii Magirus, muži : 1. Imeľ Old wariors, 2. Imeľ, 3. Golianovo.
Putovné poháre putovali do Sládkovičova a Poľného Kesova.
17. a 18. októbra sa stretli hasiči z Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska, Nemecka
a Slovenska na podujatí, ktoré sa konalo v našom meste. Jeho hlavným organizátorom
bol Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka.
V zasadačke MsÚ sa hostia oboznámili s históriou mesta a so vzdelávaním
dobrovoľných hasičov na Slovensku. Druhý deň podujatia bola v Kultúrnom dome v
mestskej časti Dyčka otvorená výstava pod názvom Hasičské hobby a burza hasičských
kuriozít.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Práca spolku sa organizovala dvomi hlavnými smermi. Bola to charitatívna činnosť
a poskytovanie prvej pomoci na rozličných podujatiach mesta.
Koncom februára členky spolku pod vedením Anežky Húdikovej zbierali obnosené
šatstvo, obuv a hračky, posteľnú bielizeň a záclony. Organizátorom zberu bol spolok
spolu s Farským úradom vo Vrábľoch. Vyzbieralo sa veľké množstvo materiálu, ktorý
bol určený na pomoc pre sociálne zariadenia na Slovensku, ale aj individuálnym
sociálne slabším jednotlivcom.
Členky spolku boli prítomné na primátorskej kvapke krvi, ktorá sa organizovala tri
razy do roka, a to vo februári, v júni a v novembri v priestoroch obradnej siene MsÚ.
Dobrovoľných odberov krvi sa tak v tomto roku zúčastnilo okolo 300 darcov.
Na konci roka, 1. decembra organizoval spolok sviečkový pochod venovaný
Svetovému dňu boja proti AIDS. Za nepriaznivého počasia sa ho zúčastnili žiaci zo ZŠ
Levická a zo Strednej odbornej školy Vráble.
Na členskej schôdzi spolku v marci si členovia zvolili novú predsedníčku, ktorou sa
stala Ing. Silvia Poláková.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Členovia zväzu nezabúdali na obete v 1. a 2. svetovej vojne. Jeho hlavným cieľom
bolo poukazovať na nezmyselnosť vojen, na nenávisť jedincov a národov voči sebe,
šírenie myšlienok spolupráce a žitia v slobode.
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Pri príležitosti 69. výročia skončenia 2. svetovej vojny usporiadali v priestoroch
Stoličného domu výstavu fotografií a predmetov z čias vojny pod názvom
´´Spomienka na vojnové roky´´. Hlavnou organizátorkou bola členka výboru základnej
organizácie Mária Mikleová, ktorej otec bojoval na fronte 2. svetovej vojny pod
vedením generála Viesta. Na výstavu pozvali občanov mesta a deti zo škôl.
70. výročie SNP si uctili položením vencov k pamätníku na mestských oslavách
a slávnostnou členskou schôdzou, na ktorej boli pamätnými listami ocenení členovia
organizácie. Ústredná rada SZPB udelila medailu M.R. Štefánika členke výboru
organizácie Márii Mikleovej.
Pri príležitosti 70. výročia SNP sa zúčastnili hlavných osláv v Banskej Bystrici. Spolu
s členmi miestnej Jednoty dôchodcov a Miestneho spolku SČK sa opäť zúčastnili osláv
SNP v partizánskych obciach Zlatno a Skýcov. Delegácia organizácie položila vence
k pamätníkov v oboch obciach.

Základná organizácia zväzu chovateľov
Organizácia zväzu chovateľov slávila 55. výročie svojho vzniku. V čase 13. - 14.
septembra 2014 organizovali vrábeľskí chovatelia celoštátnu výstavu králikov a hydiny
v priestoroch starého ihriska na Ulici 1. mája. Celý týždeň pred začatím výstavy museli
organizátori vynaložiť veľa úsilia na prípravu podujatia. Dlhé rady stolov od ulice po
tribúnu boli pripravené pre králiky a hydinu z celého Slovenska. Podujatiu však
neprialo počasie. Po dlhotrvajúcom daždi boli uličky medzi radmi stolov rozbahnené
a znemožňovalo to prehliadku vystavenej hydiny a králikov.
Počet vystavených kusov bol vysoký, 1500 králikov a 600 exponátov hydiny.

Občianske združenie Vráble v Európe
Združenie bolo aktívne v organizovaní podujatí pre svojich členov, ale aj pre
ostatných občanov mesta. Už vo februári to bolo vystúpenie bratislavskej skupiny
Korben Dallas v miestnom kine Tatra. V marci si sem pozvali organizátorov festivalu
Pohoda. Prítomní návštevníci neoľutovali účasť na tomto podujatí. Živo besedovali
s organizátormi festivalu a pozreli si filmový dokument Pohoda 2012.
Milovníci džezu a speváka Petra Lipu strávili pekné chvíle pri pesničkách, ktorým
neublížil čas a mnohí si spolu so spevákom zaspievali. Koncom apríla organizovalo
združenie zájazd do Francúzska, do pekného kraja Normandie. Uskutočnil sa tu
Európsky festival pre mladých ľudí z krajín EÚ. Mladí ľudia tu športovali, zabávali sa
a spoznávali krajinu a život ľudí v nej.
V polovici októbra si združenie pozvalo na besedu slovenského spisovateľa Jozefa
Banáša. Na besede divákov oboznámil so svojou literárnou tvorbou. Na záver
nechýbala autogramiáda.

33

V meste v roku 2014 pôsobilo 38 občianskych združení a spolkov, vrátane športových
klubov. Pracovali tu spolky včelárov, poľovníkov, v mestskej časti Horný Ohaj
základná organizácia Csemadoku, občianske združenia ´´Vráble v Európe´´,
´´Požitavská vínna cesta´´ a ďalšie, ktoré obohacovali život ľudí v meste.

VII. C i r k e v n ý ž i v o t
V tomto roku sa dokončovali práce na rekonštrukcii rímskokatolíckeho kostola
a fary. 14. augusta 2014 celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák svätú omšu.
Omša bola spojená s požehnaním kostola a fary po skončení rekonštrukčných prác.
Vo vrábeľských novinách Naše Vráble zo 4. 9. 2014 zverejnil páter Karol údaje o tom,
čo všetko sa opravovalo a aké finančné prostriedky sa použili.
18. mája sa uskutočnilo už vo vynovenom kostole prvé sväté prijímanie.

VIII. T e l o v ý ch o v a a š p o r t
Futbalový klub
18. februára 2014 sa konalo valné zhromaždenie FK Spartak Vráble. S prípravou
na jarné kolo súťažného ročníka začali futbalisti Spartaka pod vedením trénera Jozefa
Kollárika začiatkom januára. V zápasoch súťaže sa im veľmi nedarilo. V konečnej
tabuľke skončili v jej druhej polovici.
Tabuľka jarného kola III. ligy-západ roč. 2013-2014
1. Sereď
2. Skalica
3. Nové Mesto n.V.
4. Slovan, juniori
5. Topoľčany
6. Dunajská Lužná
7. Šúrovce
8. Nemšová

9. Vráble
10. Nové Zámky
11. Vrbové
12. Rača
13. Púchov
14. Petržalka
15. Levice
16. Piešťany

Vrábeľským futbalistom sa nedarilo ani v jesennej časti futbalového ročníka 2014 –
2015, keď skončili v tabuľke na 11. mieste.
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Posledný zápas pred zimnou prestávkou vyhrali doma s mužstvom Vrbové.
Tabuľka jesennej časti futbalového ročníka 2014 – 2015
III. liga - západ
1. Veľký Meder
2. Borčice
3. Gabčíkovo
4. Neded
5. Topoľčany
6. Komárno
7. Vrakuňa B
8. Palárikovo
9. Veľké Ludince

10. Trnava C
11. Vráble
12. Nemšová
13. Lednické Rovne
14. Vrbové
15. Levice
16. Nové Zámky
17. Púchov
18. Piešťany

V Slovnaft Cupe bol Spartak vyradený zápasom vo Veľkých Ludinciach s prehrou 0:3.
Futbalisti FK Dyčka pod vedením trénera Mariana Bafrnca sa umiestnili v jesennom
kole súťaže na peknom druhom mieste. Súťaž absolvovali s 8 výhrami, 1 remízou a 3
prehrami.
Nedarilo sa futbalistom Horného Ohaja pod vedením trénera Beňadika Dvorského.
V tabuľke sa umiestnili na 7. mieste. Tréner sa vyjadril, že by v družstve rád videl viac
hráčov z Horného Ohaja.
Futbalisti staršieho dorastu pod hlavičkou PFA /Požitavská futbalová akadémia so
sídlom v Zlatých Moravciach/ Vráble sa v jesennom kole umiestnili v III. lige na 1.
mieste. Trénerom družstva bol Vincent Debnár. Problémom bolo, že títo hráči nemohli
nastúpiť aj do zápasov mužov Spartaka Vráble, aj keď na to mali schopnosti.
Na sviatok Troch kráľov sa konal v hale T-18 Novoročný turnaj, ktorého sa zúčastnilo
16 družstiev. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Pizza Pub.
Víťazom 1. Vrábeľskej ligy sa stalo družstvo Taxi Vlado. Do súťaže bolo zapojených
7 družstiev. V 2. Vrábeľskej lige zvíťazilo družstvo Rebels. Zápasy ligy prebiehali od
decembra do marca.
Mladí futbalisti PFA Union U17 sa v júni zúčastnili na 23. ročníku Švehlíkovho pohára
v Lovči. Turnaj mal medzinárodnú účasť, z Českej republiky a Maďarska. Preto
fanúšikov našich mladých futbalistov potešila výhra nášho družstva.
Tradičný Vianočný turnaj 2014, hráči nad 35 rokov sa uskutočnil na Štefana v hale T18.Turnaj vyhralo družstvo vrábeľských Internacionálov, ktorí sa stretli vo finále
s družstvom Benfiko.

Klub turistov Vráble
Klub úspešne pracoval aj v roku 2014. Od apríla do októbra usporiadali 10
turistických podujatí po rôznych lokalitách Slovenska, ale aj v zahraničí. Na tri
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podujatia prejavilo záujem o pohyb v prírode za dva autobusy turistov. Vrábeľskí
turisti získali pre svoje podujatia aj turistov zo Zlatých Moraviec a Nitry.
Atraktívne boli zájazdy do Českej republiky, kde navštívili Adršpašské skaly
a Broumovsko.. Zaujímavý názov dali turistike v Národnom parku Poloniny na
východnom okraji Slovenskej republiky. Dostala názov ´´Koniec sveta´´. Nedotknutá
príroda lesov v Poloninách, jej údolia a horské chrbáty, nebezpečenstvo stretnutia
s vlkom alebo medveďom, zanechali v turistoch nezabudnuteľný dojem.
Okrem uvedených turistických podujatí navštívili vrábeľskí turisti
lokality
v Krupinskej planine, Malých Karpatoch, Malej Fatre, v Nízkych Tatrách, Považskom
Inovci a Kysuckých Beskydách.
Koncom novembra sa stretli členovia klubu vo veľkej zasadačke MsÚ na
videoprojekcii turistických akcií, na ktorej spomínali na zážitky z ciest.

Hokejbalový klub
Vrábeľská hokejbalová liga mala tento rok už 6 - ročnú tradíciu. 13 družstiev sa
zapojilo do súťaže. Ich domovským ihriskom bolo ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Lúky.
Prvú júlovú sobotu organizovali 8. ročník turnaja Vráble Cup. Zúčastnili sa ho
družstvá z blízkych miest, ale aj zo Stupavy, Serede a Hurbanova. Liga i turnaj mali
podporu mesta.

Stolnotenisový klub pri I. ZŠ
V mesiaci apríl ukončili v klube súťažnú sezónu, ktorá bola pre nich úspešná. Adružstvo dosiahlo najlepšie umiestnenie počas pôsobenia v 2. lige NitrianskoTrenčianskej oblasti. Spomedzi 14 súťažných družstiev skončili na 3. mieste.
Najlepšími vrábeľskými hráčmi boli Tomáš Špleha a Mário Candrák. Tomáš Špleha sa
v súťaži jednotlivcov umiestnil na 7. mieste s 80,28 % úspešnosťou.
Menej sa darilo B-družstvu, ktoré obsadilo v súťaži 12. miesto spomedzi 14
účastníkov.
Odchovankyňa stolnotenisového klubu Karolína Furková robila radosť aj v novom
klube v Topoľčanoch. Na Majstrovstvách Slovenska získala 1. miesto v súťaži
jednotlivkýň, 1. miesto v štvorhre a 3. miesto v zmiešanej štvorhre.
Na konci decembra oslavovali členovia klubu 15. výročie založenia Stolnotenisového
klubu vo Vrábľoch. Spolu so svojim rodinami a hosťami sa stretli v Kultúrnom dome
v mestskej časti Horný Ohaj. Prezident klubu Zdeno Gašparík v príhovore poďakoval
hráčom, mestu Vráble a sponzorom, ktorí sa zaslúžili o úspechy vrábeľského stolného
tenisu.

Volejbalový klub
Volejbalový klub nenadviazal na svoje tradície v meste. Existovali len krúžky na
školách. Na jeseň 2014 sa rozhodlo niekoľko mladých žien, že si založí oddiel a za
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trénera získali Mgr. Viktora Kuťku, niekdajšieho reprezentanta a hráča volejbalového
družstva vo Vrábľoch. Väčšina týchto mladých žien hrala súťažne dávnejšie, ešte ako
žiačky, pred 8 rokmi.
Koncom roka zomrel dlhoročný tréner volejbalu vo Vrábľoch Jarolím Šutka.

IX . Počasie a jeho osobitosti
Január
V januári sme videli málo slnka, väčšinou bolo hmlisto so zamračenou oblohou. V
prvej dekáde mesiaca vystupovali ranné teploty na +2° až +4° C, denné na 6° až 8° C.
V druhej dekáde mesiaca sa prechodne asi na tri dni vyjasnilo, ranné teploty klesli pod
bod mrazu a denné vystúpili len na 5° až 6° C. Potom sa opäť zamračilo s dažďom. V
druhej časti druhej dekády mesiaca sa cez deň vyjasňovalo, ranné teploty sa pohybovali
okolo nuly. V tretej dekáde prevažovalo hmlisté počasie s občasným mrholením. Od
23. januára sa postupne ochladzovalo. Ranné teploty klesali na -3° C a v dňoch 26.
a 27. januára klesli na -10° C. Ale aj denné teploty boli nízke, klesali na +2° až -3° C.
Na konci mesiaca snežilo, neskôr sneh prešiel do dažďa.
Február
Prvých 7 dní mesiaca klesala ranná teplota pod bod mrazu, na -1° až -5° C. Prvého
februára bola aj denná teplota -2° až -3° C, bolo chladno. Večer prišiel dážď a na
druhý deň sme mali problémy s poľadovicou. Postupne sa oteplilo a denná teplota
koncom prvej dekády mesiaca vystúpila na +6° až +8° C.
V druhej dekáde často pršalo. Ranné teploty sa pohybovali okolo nuly, denné
vystupovali na +5° až +10° C. V tretej dekáde mesiaca už aj ranné teploty vystupovali
nad nulu, na 4° až 5° C. Bolo už viac dní s vyjasnenou alebo polojasnou oblohou.
Zrážok bolo minimálne.

Marec
Celkove mal tohoročný marec veľa slnečných dní. Preto to bol jeden z teplejších
marcov, ale s malým množstvom zrážok. V prvej dekáde mesiaca vystupovali ranné
teploty nad nulu, okolo 4° C, denné na 13° až 14° C, keď bolo zamračené, tak na 12°
C. Druhá dekáda mala prevažne slnečné počasie, niektoré dni vystúpila denná teplota
na 18° až 19° C.
15. a 16. marca sa prechodne zamračilo, prišli dažďové prehánky a denná teplota
poklesla na 14° - 15° C. 20. marca, v deň rovnodennosti bolo pekné slnečné počasie
príjemnou teplotou 18°- 19 ° C. V tretej dekáde pokračovalo teplé počasie s jasnou
a polojasnou oblohou. Ku koncu mesiaca vystupovali denné teploty na 20° až 21° C,
ranné poklesli na +°2 až 3° C.
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Apríl
V prvej dekáde mesiaca bolo premenlivé počasie. Striedali sa dni s jasnou oblohou
a teplotami cez deň okolo 21° až 23° C s dňami, keď sa zamračilo a slabo pršalo. Počas
zrážok poklesla denná teplota na 12° až 16° C. V druhej dekáde prevažoval znova
polojasná obloha s rannými teplotami okolo +3° C, dennými od 12° do 18° C.
Veľkonočným sviatkom počasie veľmi neprialo. Na Veľký piatok bolo ešte teplo
s teplotou 20°-21° C. V sobotu sa zamračilo, prišli prehánky a búrka. Aj ďalšie dni
hlavne v popoludňajších hodinách pršalo. V priebehu týždňa po Veľkej noci boli časté
prehánky, ale teploty ráno sa pohybovali od +8° do 10° C, cez deň od 18° do 20° C.
Posledné tri dni mesiaca bolo premenlivo, s teplotami cez deň 23° až 24° C. Zrážkovo
bol mesiac slabý, čo netešilo hlavne poľnohospodárov a záhradkárov.
Máj
1. máj 2014 bol krásny bezoblačný deň aj s príjemnými teplotami. Ráno klesla
teplota na 9° až 10° C, cez deň vystúpila na 23° až 24° C. Podobne to vyzeralo v celej
prvej dekáde mesiaca. Druhá dekáda mesiaca bola charakteristická zamračenou
oblohou a zrážkami. V týždni od 12. do 18. mája pršalo výdatnejšie takmer každý deň.
Daždivé počasie privítali hlavne poľnohospodári a záhradkári, pretože deficit vlahy v
pôde bol vysoký. Počas prehánok mierne klesli aj denné teploty, na 18° až 19° C.
Od 19. mája do 24. mája sa opäť vyjasnilo a denné teploty sa zvýšili až na 28° a 29° C.
Od 25. mája sa zamračilo, klesli ranné aj denné teploty. Niektoré dni prišli dažďové
prehánky. Tento rok ´´zamrznutí svätí´´ neohrozili úrodu.

Jún
Prvých 6 dní mesiaca pokračovalo počasie podobné počasiu konca mája. Bolo
väčšinou polooblačno, počas dvoch dní prišli aj dažďové prehánky. Ranné teploty sa
pohybovali od 9° do 12° C, denné 20° C a postupne až 25° C. 7. Júna prišla výrazná
zmena, vyjasnilo sa a oteplilo. Ranné teploty vystupovali od 16° do 20° C, denné
vystupovali nad 30° C. Od 14. júna sa ochladilo, bolo väčšinou polooblačno. Ranné
teploty klesli na 11° až 13° C, denné vystúpili na 23° až 25° C. Ďalšie dva týždne bolo
pomerne stabilné počasie s polooblačnou až polojasnou oblohou Ranné teploty
vystupovali na 12° až 14° C, denné na 24° až 27° C. Aj zrážkovo to bolo chudobné
obdobie. Na Petra Pavla, 29. 6., prišiel v popoludňajších hodinách lejak a pršalo aj
v nočných hodinách. Denná teplota vystúpila na 28° C.

Júl
Júl mal premenlivé počasie, striedala sa jasná obloha so zamračenou Prvý týždeň
mesiaca sa ranné teploty pohybovali od 14° do 16° C, denné od 26° do 29° C. Šiesteho
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júla vystúpila ranná teplota na 18° C a denná na 31° C. Vysoké teploty boli aj ďalšie
dni. 8. júla prišiel intenzívny dážď. Po daždi sa mierne ochladilo, cez deň na 24° až 26°
C. Tretí týždeň mesiaca bolo väčšinou jasno až polojasno a horúco. V dvoch dňoch
prišli búrky s dažďom. Ranné teploty klesali na 15° až 20° C, denné vystupovali na 30°
až 33° C. Posledný týždeň mesiaca bolo premenlivé počasie so zrážkami Teploty
dosahovali hodnotu 30° C, preto bolo na pocit teplo a dusno. Zrážkovo bo júl bohatší
ako predchádzajúci mesiac.
August
Ďalší letný mesiac pokračoval s premenlivým a daždivým počasím. V prvej dekáde
mesiaca bolo väčšinou zamračené a oblačno. Ranné teploty klesali na 17° až 18° C,
denné vystupovali na teploty okolo 29° C. Raz sme tu mali búrku s dažďom. V druhej
dekáde mesiaca sa postupne ochladzovalo, denné teploty klesali na 22° až 23° C, ranné
na 10° až 11° C. Bolo väčšinou zamračené až oblačno. V troch dňoch pršalo a to
prevažne vo večerných hodinách. Takéto počasie pokračovalo aj v tretej dekáde
augusta. Bolo to netypické počasie pre august a neprialo dovolenkárom ani
vinohradníkom. Jediný pekný slnečný deň bol 29. august, kedy sme si na Slovensku
pripomínali Slovenské národné povstanie.

September
Prvé dva dni pokračovalo počasie z konca augusta. Potom sa otepľovalo, ranné
teploty sa zdvihli na 15° až 16° C, denné na 25° až 27° C. Ale druhá dekáda mesiaca sa
opäť začala s dažďom a poklesom teplôt na 18° až 22° C. Neskôr sa mierne zdvihli na
24° až 25° C. Pribudli však hmlisté rána. V tretej dekáde mesiaca bolo premenlivé
počasie. Ranné teploty klesali na 9° až 11° C, neskôr na 5° až 6° C. Posledné tri dni
mesiaca bolo pekné slnečné počasie, ráno 6° až 7° C, cez deň 20° až 22° C. Krásne
počasie, ako na objednávku bolo na vrábeľské vinobranie, 28. septembra.
Október
Mesiac začal ako predchádzajúce dva zamračenou oblohou a dažďom. Prvá dekáda
bola charakteristická prevažne zamračenou až oblačnou oblohou s rannými teplotami
okolo 11° C. Častejšie sa vyskytovali ranné hmly. Denné teploty sa striedali, z 19° na
15° C, a nakoniec na 20° až 22° C. Takéto, pomerne teplé a slnečné dni boli posledné
tri dni prvej dekády mesiaca. V druhej dekáde, od 10. do 20. októbra prevažovali
hmlisté rána. Hmla sa cez deň rozplývala obloha sa vyjasňovala. Ranné teploty sa
pohybovali od 10° do 12° C, denné od 20° do 22° C. Zrážok bolo len minimálne.
V tretej dekáde mesiaca postupne klesali ranné teploty na 5° C a posledné štyri rána
mesiaca klesli na -1° až -2° C. Aj denné teploty klesali na 12° až 9° C. V prvej časti
dekády bolo prevažne zamračené s dažďom hlavne v nočných hodinách. V druhej časti
dekády sa vyjasňovalo, denné teploty sa pohybovali okolo 12° C. Posledný deň
mesiaca bola celý deň hustá hmla, kedy ranná teplota klesla pod bod mrazu a denná
vystúpila len 8° až 9° C.
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November
Aj prvý november, sviatočný deň bola hustá hmla, len okolo obeda sa slabo
ukázalo slnko, teplota cez deň vystúpila len na 6° až 7° C. Ďalšie dni však boli
teplejšie. Ranné teploty sa zdvihli na 8° až 10° C, denné na 15° až 19° C. Aj obloha
bola väčšinou jasná až polojasná. Niektoré dni len slabo spŕchlo. Do polovice mesiaca
boli denné teploty okolo 16° až 17° C. Potom sa mierne ochladilo, ráno klesli teploty
na +7° až 8° C, cez deň na 11° až 12° C. V tretej dekáde mesiaca bolo zamračené,
hmlisto, s nízkou oblačnosťou. Ranné teploty klesali k +1° C, len v dvoch dňoch klesli
tesne pod bod mrazu. Cez deň vystúpili teploty na 5° C. Teplotne bol november
nadpriemerný. V dennej tlači sa uvádzalo, že bol o 4° až 5° C teplejší ako dlhodobý
priemer. Na zrážky bol mesiac chudobný.

December
Aj prvá polovica decembra bola pomerne teplá, zima ani sneh neprichádzali. Snehu
nebolo ani vo vyšších polohách. Bolo väčšinou zamračené, s častými dažďovými
prehánkami a mrholením. Ranné teploty boli slabo nad nulou, denné sa pohybovali
okolo 5° C. V strede mesiaca sa na 5 dní vyjasnilo, ranná teplota klesla pod bod mrazu
na -3° až -4° C, cez deň vystúpila na +2° až 5° C. Potom však teploty vystúpili opäť
nad nulu, na 2° až 3° C ráno, cez deň na 6° až 8° C. 19. decembra vystúpila teplota na
11° až 12° C. Stalo sa, že v noci pršalo a cez deň sa oblačnosť rozplynula. Vianočný
týždeň nepripomínal zimnú idylku, bolo pomerne teplo. Až po sviatkoch, 27. decembra
sa ochladilo. Ráno klesla teplota na -8° až -9° C. Aj cez deň bolo slabo pod nulou a v
noci snežilo.
Najchladnejšie boli tri posledné dni roka. Vyjasnilo sa a bolo chladno. Ranné teploty
klesali postupne na -9° až -16° C. Silvestrovská noc bola mrazivá, ale mráz bol už
o trochu slabší.

X. Mimoriadne udalosti a návštevy
Rok 2014 bol volebným rokom. Najprv to boli voľby prezidenta republiky. Prvé
kolo sa uskutočnilo 15. marca. Spomedzi 14 kandidátov dostali najviac hlasov Róbert
Fico, Andrej Kiska a Radoslav Procházka. Prví dvaja postúpili do druhého kola, ktoré
sa konalo 29. marca. Vo Vrábľoch v prvom kole prišlo k volebným urnám 3071
občanov, čo bolo 41,1 4% oprávnených voličov. Najviac hlasov u nás získal Róbert
Fico – 1050, druhým bol Radoslav Procházka s 695 hlasmi a tretí Andrej Kiska so 675
hlasmi. V druhom kole zvíťazil Andrej Kiska, vo Vrábľoch s 52,66 % hlasmi nad
Róbertom Ficom so 47,33 % hlasmi. Andrej Kiska zvíťazil celkove s 59,38 % hlasmi
a stal sa tak novým prezidentom Slovenskej republiky. Jeho inaugurácia bola 15. júna
2014.
Ďalšie voľby boli voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 24. mája 2014.
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V Slovenskej republike z kandidátky politických strán vyberali občania 13 budúcich
poslancov Európskeho parlamentu.
Koncom roka, 15. novembra 2014, sa konali komunálne voľby. Volili sa poslanci
mestských a obecných zastupiteľstiev, primátori a starostovia. Voľbám predchádzali
predvolebné zhromaždenia občanov s kandidátmi na primátora a poslancov. O funkciu
primátora mesta Vráble prejavili záujem piati kandidáti, a to Ing. Tibor Tóth v koalícii
SDKÚ- Smer SD, Ing. Dušan Kúdela za KDH, a traja nezávislí kandidáti. Ing. Marian
Libiak, Ing. Ján Jamrich a Mgr. Ladislav Prešinský. Ing. Ján Jamrich neskôr
z kandidatúry odstúpil. Zvíťazil doterajší primátor Ing. Tibor Tóth s počtom hlasov
2129 pred Mgr. Ladislavom Prešinským s počtom hlasov 1388. Nezávislý kandidát
Marian Libiak získal 297 hlasov a Dušan Kúdela z KDH 72 hlasov.
Do Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch bolo zvolených 13 poslancov, väčšina
z koalície SDKÚ- Smer SD. Šesť poslancov zostalo z predchádzajúceho volebného
obdobia. Zaujímavosťou bolo, že väčšina poslancov pochádzala z radov učiteľov
vrábeľských škôl. Najviac hlasov z radov poslancov získala MUDr. Helena Kováčová.
V danom obvode ju volilo 1093 občanov. Na druhom mieste s počtom hlasov 866
skončil Ladislav Pecek. K volebným
urnám
pristúpilo 3943 občanov, čo
predstavovalo 51,54%.
Občianka nášho mesta pani Helena Prieložná sa začiatkom roka dožila krásnych sto
rokov. Oslávenkyni bol zablahoželať primátor mesta Tibor Tóth. Bohužiaľ si pani
Helena sto rokov neužila, koncom roka zomrela.
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XI. Z á v e r
V kronike som sa snažila zachytiť najdôležitejšie udalosti roka 2014. Údaje som
čerpala zo zápisníc Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch, z výročných správ
organizácií, spolkov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta Vráble,
z dvojtýždenníka Naše Vráble, z dennej tlače a z internetových stránok. Súčasťou
Kroniky mesta Vráble je prílohová časť, v ktorej sú fotografie, pozvánky na jednotlivé
podujatia a reklamné materiály či už volebné alebo reklamy organizácií poskytujúcich
rôzne služby.
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