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Úvod

Zaznamenali sme prvý rok práce poslancov nového Mestského zastupiteľstva vo
Vrábľoch, zvoleného občanmi na konci roka 2014. Sformovali sa komisie pri MsZ
a noví poslanci absolvovali školenie zamerané na legislatívu platnú pre územnú
samosprávu. Poslanci zvolili nových členov do školských rád, zástupcov mesta do
organizácií Dalkia Vráble a.s. a Vepos spol. s r.o. Vo februári schválili výšku dotácií
pre činnosť organizácií v oblasti kultúry, športu a aktivity spoločenských organizácií.
Riešili mnohé ďalšie úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce ale i tie, ktoré bolo treba
riešiť neodkladne, operatívne.
Tento rok bol pre Vráble výnimočný, pretože sme oslavovali 750. výročie 1. písomnej
zmienky o Vrábľoch. Pri tejto príležitosti pripravilo mesto množstvo kultúrnych
podujatí. Okrúhle výročie sme si pripomínali po celý rok. Oslavy vyvrcholili 14.
novembra na Čerešňovom námestí, kde bol pripravený bohatý kultúrny program pre
všetky vekové skupiny obyvateľov.
Spevácka skupina Briezka sa v lete predstavila pásmom ľudových piesní a zvykov
z vrábeľského regiónu. Program v podaní troch generácií účinkujúcich, venovali
k oslavám výročia svojho mesta.
Občianske združenie Mládežnícky parlament v spolupráci s mestom organizoval
vystúpenie známej a obľúbenej českej speváčky Lucie Bílej. Vrábeľskému publiku sa
predstavila v dvoch koncertoch v priestoroch rímskokatolíckeho kostola. Koncom roka
v priestoroch kina Tatra vystúpil orchester Big band Gustava Broma z Brna so
slovenskými spevákmi.
Aktívni obyvatelia mestskej časti Horný Ohaj zorganizovali vlastné oslavy 1. písomnej
zmienky o svojej obci, ktorá bola zaznamenaná pod názvom Aha.
Tento rok sa niesol v znamení mnohých ďalších okrúhlych výročí, ktoré si mesto
pripomínalo. Od konca 2. svetovej vojny uplynulo 70 rokov. Koncom marca sme si
v tejto súvislosti pripomenuli oslobodenia mesta sovietskou armádou kladením vencov
k pamätníku padlých. Zišli sa tu predstavitelia mesta, politických strán, členovia
miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mládež
z miestnych škôl a občania mesta, aby si uctili pamiatku padlých vojakov a obyvateľov
mesta. Po ukončení pietnej spomienky sa vo veľkej zasadačke MsÚ uskutočnila
slávnostná akadémia.
Mesto pri rôznych príležitostiach navštívili najvyšší predstavitelia nášho štátu.
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska s prezidentom Rakúskej republiky
Heinsom Fischerom navštívili spoločnosť Miba v priemyselnom parku v súvislosti so
zapojením tejto spoločnosti do duálneho vyučovania na stredných odborných školách.
Predseda vlády Róbert Fico sa zúčastnil na slávnostnom otváraní multifunkčného
ihriska v mestskej časti Horný Ohaj, ktoré sa stavalo z finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu. Minister vnútra Róbert Kaliňák odovzdával hasičom v mestskej
časti Dyčka nové hasičské auto.
Rok 2015 bol rokom, v ktorom sa Európa borila s utečeneckou problematikou.
Státisíce migrantov z Afriky a Blízkeho východu smerovali cez Stredozemné more do
vnútrozemia a hlavne do západnej Európy. Utečenecké tábory v Grécku, Taliansku
a v Rakúsku boli preplnené. Utečenci pochádzali najmä z vojnou zmietaných oblastí
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ako bol Irak alebo Sýria na blízkom východe, Lýbia, Južný Sudan v severnej Afrike.
Smerovali predovšetkým do Nemecka, Anglicka a severských krajín. Európa stála pred
problémom ako vyriešiť húfnu, nekontrolovateľnú migráciu, na ktorej rozkvital biznis
prevádzačstva.
Rok 2015 bol aj z hľadiska globálnych zmien počasia mimoriadny. Letné horúčavy
prichádzali vo vlnách striedané menej teplým počasím a deficitom zrážok. Podľa
štatistík napríklad júl bol najteplejší za posledných 140 rokov. Vyskytovalo sa oveľa
viac dní s teplotou nad 35°C. Horúčavy zasiahli celé Slovensko. Nad Európou sa
vytvorila stabilná tlaková situácia, ktorá umožňovala prienik horúceho afrického
vzduchu do jej vnútrozemia.

I.

Samospráva mesta

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 18. februára 2015.
Na zasadnutí poslanci schválili nového hlavného kontrolóra mesta Vráble. Spomedzi 8
kandidátov vybrali do tejto funkcie Ing. Róberta Chudého.
Kultúrno-spoločenský kalendár podujatí v roku 2015 rozšírili o ďalšie podujatia
vzhľadom k tomu, že rok 2015 bol rokom 750. výročia prvej písomnej spomienky
o Vrábľoch. Väčšina z nich bola pravidelne sa opakujúcim podujatím.
Poslanci schválili výšku finančných prostriedkov na činnosť organizácií, spolkov,
občianskych združení pôsobiacich v meste. Najväčší balík peňazí vo výške 55 000 eur
pridelili športovcom, 15 000 eur pre oblasť kultúrno-spoločenských aktivít a 15 000
eur pre záujmovo-spoločenské organizácie. S objemom 10% z týchto financií mal
možnosť v priebehu roka disponovať primátor mesta.
Na žiadosť spoločnosti Vepos spol. s r.o., v ktorej malo mesto 100% účasť, súhlasili
s prevádzkovaním športových zariadení a s novou formuláciou ustanovenia
dotýkajúceho sa prenájmami hnuteľných vecí.
Poslanci schválili novelu č.1 rozpočtu mesta. Súhlasili s použitím rezervného fondu vo
výške 8 543 eur na úhradu nákladov na rekonštrukciu Archívu vín. Rozpočet zostal po
novele č.1 vyrovnaný.
Podľa štatútu novín Naše Vráble na začiatku volebného obdobia mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zloženie Redakčnej rady novín. Za jej členov boli schválení poslanci MsZ
Jozef Demeš, Dagmar Tóthová - Skačanová a ďalšími členmi sa stali Iveta Melišeková
a Diana Tóthová. Od poslanca Jozefa Demeša odznel aj návrh na realizovanie
náučného chodníka, ktorý by priblížil históriu nášho mesta pre občanov i jeho
návštevníkov. Kontrolórka mesta v uplynulom funkčnom období Eva Repková, podala
poslancom správu o svojej činnosti za rok 2014 a zároveň sa poďakovala vedeniu
mesta za spoluprácu v jej funkčnom období.
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5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 17. marca 2015 a bolo neplánovaným zasadnutím. Jediným bodom
programu bolo schválenie predaja akcií mesta Vráble v Prima banka Slovensko, a.s.
S návrhom predaja akcií predstúpil pred poslancov primátor mesta Ing. Tibor Tóth. Vo
svojom vystúpení uviedol, že mesto získalo predmetné akcie v rokoch 1993 až 1995.
Ich nominálna hodnota v čase kúpy bola 10 000 Sk, v súčasnosti je to 399 eur.
Začiatkom mesiaca február 2015 sa obrátila Prima banka Slovensko, a.s. listom na
mesto s ponukou odkúpiť 240 akcií mesta za cenu 600 eur za jednu akciu. Od r. 2009
mesto nemalo žiadny príjem z dividend, tak pri rozhodovaní o predaji bola
zohľadňovaná aj táto skutočnosť.
Po diskusii prijalo Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesenie so súhlasným
stanoviskom predať 240 akcií za kúpnu cenu 144 000 eur. Kupujúcim je Prima banka
Slovensko, a.s.

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15. apríla 2015.
Poslanci prijali VZN o kronike mesta podľa predloženého návrhu Ing. Juraja Čokynu,
vedúceho Oddelenia organizačného a správneho MsÚ. Medzi iným sa v návrhu
stanovil obsah kroniky, povinnosti kronikára a lehoty odovzdania spracovanej kroniky
v písomnej a elektronickej podobe. Zápisy v kronike mali byť objektívne, vecne
správne a jej konečné znenie malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo.
V ďalších dvoch VZN navrhnutých z toho istého oddelenia sa preštylizovaním
niektorých odsekov upravovali nariadenia prijaté v predchádzajúcich rokoch. Išlo
o novelu Štatútu mesta a o pravidlá o parkovaní a státí vozidiel na pozemných
komunikáciách.
Pracovníčka Školského úradu na MsÚ Dana Miklová predložila poslancom návrh VZN
- novelizáciu VZN prijatého v roku 2008. Dotýkalo sa určenia výšky príspevkov pre
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Návrh bol poslancami
prijatý.
Poslanci zrušili VZN mesta Vráble o vykonaní ochrannej dezinfekcii a deratizácie na
území mesta Vráble.
Imrich Vojtek, vedúci Oddelenia podnikateľských činností MsÚ oboznámil poslancov
s výsledkami obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku o výmere 706 m² na
Kostolnej ulici. Súťaž vyhral občan Českej republiky za predajnú cenu 40 eur za m².
Najviac diskutovaným bodom programu bolo schvaľovanie predaja a prenájmu
pozemkov na výstavbu Domova sociálnych služieb a Domova ošetrovateľskej
starostlivosti v areáli polikliniky. V rozprave vystúpili zástupcovia spoločnosti, ktorá
požiadala o odpredaj - MUDr. Zdenko Zamboj a právnik spoločnosti JUDr. Kellner.
Reakcie poslancov boli k zámeru spoločnosti priaznivé. Takýto objekt pre seniorov
bol vo Vrábľoch dlhodobo žiadaný.
Poslanci schválili predaj pozemku s výmerou 883 m² spoločnosti ProSocio s.r.o. za
cenu 30 eur za m² plus účtovnú hodnotu časti predávaného pozemku o výmere 342,5
m² za cenu 3,65 eur za m². V uznesení sa udávalo 10 podmienok, ktorými sa kupujúci
musí riadiť.
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Poslanci MsZ schválili predaj pozemku o výmere 829 m² na vybudovanie umývacej
linky medzi cestou do priemyselného parku a riekou Žitava formou obchodno-verejnej
súťaže.
Prerokovali Záverečný účet mesta za rok 2014. Hlavný kontrolór mesta odporučil i na
základe auditu účtovnej závierky, ktorý bol vykonaný, uzatvoriť prerokovanie
záverečného účtu bez výhrad.
Na základe predloženého návrhu o plate primátora, poslanci schválili jeho výšku.

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 17. júna 2015.
Poslanci predĺžili pôsobenie Ing. Slavka Bafrnca vo funkcii člena dozornej rady
v Dalkia Vráble a.s., kde pôsobil ako zástupca mesta uplynulých 5 rokov. Ďalším
zástupcom mesta v tom istom orgáne bol Mgr. Zoltán Ács, terajší zástupca primátora
mesta.
Imrich Vojtek, vedúci oddelenia podnikateľských činností a správy majetku mesta
oboznámil poslancov s výsledkom obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku
o výmere 829 m² v priemyselnom parku na účely vybudovania autoumyvárne.
Víťazom súťaže sa stala spoločnosť MedAgro s.r.o. z Plavých Vozokán.
Poslanci schválili zriadenie vecných bremien na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré
mali byť uložené v zemi na Kostolnej a Žitavskej ulici.
Prijali novelu č. 3 rozpočtu mesta. Podľa vyjadrenia vedúcej Oddelenia ekonomiky
a rozpočtu MsÚ Ing. Eleny Svatíkovej dostalo mesto zo štátneho rozpočtu dotáciu vo
výške 100 000 eur na opravu strechy ZŠ s MŠ Lúky a dotáciu na zakúpenie učebníc
cudzieho jazyka pre žiakov 3. - 5. ročníkov základných škôl vo výške 11 eur na žiaka.
Medzi iným sa navýšil rozpočet ZUŠ I. Godina o sumu 10 500 eur.

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 16. septembra 2015.
Poslanci prerokovali obsiahly program. Schválili návrh na udelenie Čestného
občianstva mesta Vráble pre RNDr. Pavla Demeša Csc., ktorý bol bývalým občanom
nášho mesta. Dlhoročne bol aktívny v politickom a kultúrno-spoločenskom živote
našej republiky. Ocenenie mal dostať pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Vrábľoch. Mestské zastupiteľstvo návrh jednohlasne schválilo. Pavol
Demeš ml. sa stal tretím čestným občanom mesta Vráble. Pred ním získali ocenenie
Andrej Kucharský a Tibor Lenský.
Súhlasne sa poslanci vyjadrili aj k návrhu na udelenie Ceny mesta Vráble za rok 2015
PaedDr. Jozefovi Trubínimu, pedagógovi, spisovateľovi, regionálnemu historikovi
a ilustrátorovi. Zároveň odsúhlasili peňažnú odmenu 350 eur.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo petíciou občanov mesta za úpravu kotolne na
biomasu na sídlisku Lúky, ktorú spravovala spoločnosť Veolia Energia Vráble, a.s.
(zmena názvu od 1.9.2016 – predtým Dalkia Vráble a.s.) Kotolňa neustále zadymovala
okolie a život obyvateľov žijúcich v okolitých obytných domoch znepríjemňovala.
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Situáciu okolo problému vysvetľoval poslancom zástupca spoločnosti Veolia Energia
Vráble a.s. Ing. Mgr. Miloš Valovič. Kotolňa na biomasu bola postavená
(zrekonštruovaná pôvodná kotolňa) z prostriedkov Nórskych fondov a z príspevku
štátu. Bola vo vlastníctve mesta a na základe zmluvy muselo mesto splniť niektoré
podmienky. Päť rokov od uvedenia do prevádzky sa nesmelo zasahovať do
technológie a bola tu aj povinnosť vyrobiť ročne 32 000 GJ tepla. Preto možnosť
odstaviť kotolňu na biomasu na určité obdobie a to hlavne v lete, prichádzalo do úvahy
až v roku 2016, kedy malo uplynúť 5 rokov od uvedenia kotolne do prevádzky.
Po diskusii a vyjadrení názorov poslancov a funkcionárov mesta odporučilo mestské
zastupiteľstvo Dozornej rade Veolia Energia Vráble, a.s. predložiť návrhy riešenia
predmetu občianskej petície nazvanej ´´Za úpravu kotolne Lúky´´.
V ďalších troch bodoch programu zasadnutia poslanci zrušili VZN č.11 z roku 2011 o
používaní a nadobúdaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Vráble, novelizovali
VZN č.9 z roku 2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Reagovali tak na novoprijaté zákony.
Novelizovali VZN z roku 1998 o trhovom poriadku na trhovisku a príležitostných
trhoch.
Poslanci schválili bezodplatné nadobudnutie pozemkov parc.č. 206/1, 206/2, 206/3.
Išlo o pozemky tvoriace areál Materskej školy v Hornom Ohaji. Na základe chyby
ROEPu sa dostal tento majetok do rúk súkromných osôb. Mestu sa podarilo dosiahnuť
darovacou zmluvou prevod do majetku mesta. Spolu išlo o výmeru 1626 m².
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku o výmere 20 m² spoločnosti
AQAGAL s.r.o. na účel výstavby čerpacej stanice prevádzkovej vody. Plocha bola
určená na umiestnenie technológií. Schválili tiež zriadenie vecného bremena
v súvislosti s dobudovaním uvedenej kanalizácie.
Oddelenie sociálnych vecí a rodiny, školstva, kultúry a športu vypracovalo materiál,
v ktorom zhodnotili stav a postup mesta pri práci s neprispôsobivými obyvateľmi.
V materiáli sa uvádzalo, že v meste žije asi 150 osôb, ktoré sa považujú za
neprispôsobivé a sociálne odkázané. Z veľkej časti to sú Rómovia a polovica z nich sú
deti. Navrhli opatrenia na zlepšovanie stavu v tejto oblasti.
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom schválilo postup mesta pri práci
s neprispôsobivými ľuďmi.
Poslanci schválili dodatočné dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015 na základe prijatých
žiadostí. Žiadosti boli posúdené komisiou zriadenou primátorom mesta. Pre miestnu
Jednotu dôchodcov 400 eur, pre Strednú odbornú školu technickú 420 eur a pre
Futbalový klub Spartak 12000 eur.
Za člena Školskej komisie MsZ zvolili RSDr. Magdalénu Nilašovú, ktorá nahradila
zosnulého PaedDr. Jána Kyseľa. Tak isto za neho delegovali nového člena Rady školy
ZŠ s MŠ Lúky - Ing. Vladimíra Gajdoša.
Poslanci si vypočuli dve správy - Správu Mestskej polície za 1. polrok 2015 a Správu
hlavného kontrolóra Ing. Róberta Chudého o výsledkoch kontrol.
Posledným bodom programu zasadnutia boli interpelácie poslancov.
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9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 4. novembra 2015 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Imrich Vojtek, vedúci oddelenia podnikateľských činností a majetku mesta predložil
poslancom správu o pripravovanej výstavbe ďalšej nájomnej bytovky vo Vrábľoch.
Bytovka mala stáť na Žitavskej ulici a malo sa v nej nachádzať 24 nájomných bytov.
Investorom výstavby mala byť firma VIOn a.s. Zlaté Moravce.
Mesto malo postavený bytový dom odkúpiť od investora po získaní dotácie
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Poslancom bol predložený návrh na bezodplatný prenájom pozemku
spoločnosti VIOn a.s. na účely výstavby nájomnej bytovky po dobu jej výstavby.
Poslanci návrh odsúhlasili.
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom parkoviska s počtom 88 parkovacích miest
spoločnosti Miba Steeltec s.r.o. vo Vrábľoch na dobu 30 rokov za cenu symbolickú, 1
euro na rok. Nájomca mal vykonávať správu a údržbu parkoviska na vlastné náklady.
Na záver zasadnutia rozhodli poslanci o termínoch verejných zhromaždení občanov
mesta, na ktorých mal byť prerokovaný návrh rozpočtu na rok 2016.

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 30. novembra 2015.
Bolo to neplánované zasadnutie s dvomi bodmi programu. V prvom bode programu sa
poslanci zaoberali otázkou vymenovania novej riaditeľky Society Vráble n.o.
Doterajšia riaditeľka Mária Kéryová odišla do dôchodku. Na výberovom konaní
komisia vybrala do tejto funkcie Ing. Miroslavu Uhrínovú. Mestské zastupiteľstvo
prijalo uznesenie, v ktorom odporučilo správnej rade Society Vráble n.o. menovať do
funkcie riaditeľky Ing. Uhrínovú.
Ďalším uznesením zvolili poslanci nových členov správnej rady a to: Ing. Tibora
Tótha, Mgr. Branislava Bányiho, Mgr. Ľubicu Černákovú, MUDr. Helenu Kováčovú
a Eriku Golhovú.
Mestské zastupiteľstvo schválilo zrušenie realizácie projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia v meste Vráble“ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast. Projekt mal priniesť úsporu elektrickej energie. Z rozpočtovej
sumy 607 000 eur malo 577 000 eur financovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky a 30 000 eur malo kofinancovať mesto. Realizácia projektu mala prebehnúť
do konca roka. Ministerstvo hospodárstva SR znížilo svoj príspevok. Suma, ktorú by
malo hradiť mesto, tak vzrástla. Nebolo ani reálne z časových dôvodov projekt
realizovať. Po dlhšej diskusii sa poslanci rozhodli zrušiť jeho realizáciu.

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 16. decembra 2015.
Na podnet riaditeľa ZUŠ Imricha Godina Jozefa Vrábela prerokovalo zastupiteľstvo
jeho návrh na zvýšenie poplatkov za štúdium. Poslanci prijali VZN č.8/2015, ktorým
doplnili VZN č.4/2015 o výške poplatkov v školách a školských zariadeniach
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riadených mestom. V tomto nariadení zvýšili poplatok v prípravnom štúdiu zo 6 eur na
7 eur, v základnom štúdiu 1. a 2. Stupeň - individuálne vyučovanie z 9 eur na 10 eur,
v skupinovom vyučovaní zo7 eur na 8 eur, pre dospelých do 25 rokov z 12 na 13 eur
a dospelí nad 25 rokov z 18 na 30 eur mesačne.
Poslanci odsúhlasili navýšenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení pre Školský klub ZŠ Levická na 175,02 eur na žiaka.
Od 1. januára 2016 mal platiť nový zákon 79/2015 prijatý Národnou radou SR
dotýkajúci sa odpadového hospodárstva. V zmysle tohto zákona bolo prijaté VZN
mesta Vráble, ktoré reagovalo na prijatý zákon. Nariadenie rozpracúvalo úlohy pri
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
V súvislosti s prijatým nariadením prijali poslanci ďalšie nariadenie, ktoré stanovovalo
výšku miestneho poplatku pre fyzické i právne osoby. Pre fyzické osoby stanovili
výšku poplatku na 23 eur na osobu a rok. Pre občanov nad 65 rokov poplatok nezvýšili,
zostal na úrovni predchádzajúceho roka 20 eur na osobu a rok.
Poslanci schválili možnosť splácania dlhu Strednej odbornej školy technickej
v splátkach. Dlh bol za nájomné v športovej hale T-18.
V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali odsúhlasením investičného zámeru a
podaním žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR za účelom obstarania 24
nájomných bytov. Stavba dostala názov Obytný súbor Žitava 2, stavebný objekt 108,
trojpodlažný bytový dom - 24 bytov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo podrobné uznesenie, ktoré obsahovalo miesto stavby,
realizátora stavby, spôsob financovania kúpy bytového domu prostredníctvom úveru,
schválenie splátok dlhu na nájme.
Poslancom bol predložený návrh programového rozpočtu mesta Vráble na roky 2016 2018. Rozpočet pre rok 2016 bol v príjmovej i výdavkovej časti navrhnutý vo výške
6 140 060 eur. Rozpočet bol predrokovaný vo finančnej komisii MsZ. Po diskusii
poslanci schválili jeho prijatie.
Prerokovali tiež návrh strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na obdobie 2015 – 2024, ktorý predložil vedúci Oddelenia výstavby
a životného prostredia MsÚ Ing. Vladimír Pavlovič.
Za revízora Society, neziskovej organizácie, schválili Evu Füleovú. Zvolili tiež novú
členku redakčnej rady dvojtýždenníka Naše Vráble p. Ladislavu Husárovú.
Po odstúpení Ivety Melišekovej z funkcie členky kultúrnej komisie MsZ, zvolili Mgr.
Jarmilu Reichelovú za jej novú členku.
Poslanci schválili časový plán zasadnutí MsZ na rok 2016. Schválili tiež zápis do
Kroniky mesta Vráble za rok 2014.
Vypočuli si správy hlavného kontrolóra mesta Ing. Róberta Chudého o plnení uznesení
MsZ za 1. polrok 2015, o vykonaných kontrolách, návrh plánu práce kontrolóra na rok
2016 a správu o plnení úloh z interpelácií z 8. zasadnutia MsZ.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 13. novembra 2015.
Na tomto slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch konanom
z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch boli ocenené osobnosti
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mesta verejnými uznaniami. V úvodnom príhovore poďakoval primátor mesta svojim
predchodcom, minulým i súčasným členom mestského zastupiteľstva za ich prácu
v prospech občanov mesta.
O dobré meno mesta sa zaslúžili aj noví ocenení občania. Verejné uznanie za
celoživotnú prácu pri udržiavaní folklórnych tradícií dostala pani Margita Barteková.
Za celoživotnú angažovanosť pri rozvoji kultúry a folklóru v Hornom Ohaji dostala
verejné uznanie pani Mária Jókaiová, obyvateľka Horného Ohaja.
Verejné uznanie za rozvoj duchovného života občanov mesta a zveľaďovanie
kultúrnych pamiatok dostal páter Karol František Pati Opraem.
Telovýchovná jednota Družstevník Dyčka dostala verejné uznanie za dlhoročnú
angažovanosť a rozvoj športu v mestskej časti Dyčka.
Stredná odborná škola technická Vráble dostala verejné uznanie za zásluhy na rozvoji
vzdelávania a výchovy stredoškolskej mládeže vo Vrábľoch pri príležitosti 40.výročia
založenia školy.
Mládežnícky parlament Vráble dostal verejné uznanie za aktívnu účasť pri rozvoji
kultúrno - spoločenského života vo Vrábľoch.
Milan Valach dostal verejné uznanie za príkladnú občiansku angažovanosť a rozvoj
záhradkárstva vo Vrábľoch, in memoriam.
Imrich Pintér dostal verejné uznanie za prínos k spracovaniu histórie mesta Vráble
a reprezentáciu mesta v zahraničí.
O sviatočný charakter podujatia sa postaral slovenský spevácky zbor Adoremus.

Verejné zhromaždenia občanov mesta Vráble a častí Dyčka a Horný Ohaj
V mesiaci november sa uskutočnili tri verejné zhromaždenia občanov mesta a častí
Dyčka a Horný Ohaj k rozpočtu mesta Vráble pre rok 2016. V úvode na všetkých troch
zhromaždeniach vystúpil primátor mesta Ing. Tibor Tóth a zhodnotil, čo sa podarilo
realizovať v roku 2015 a prezentoval predstavy, čo by sa mohlo realizovať v roku
2016.
Pripomienky občanov v mestských častiach sa dotýkali hlavne protipovodňových
opatrení, budovania kanalizácie, prívodom pitnej vody a rozšírením detského ihriska
o ďalšie prvky.
Občania Horného Ohaja ďakovali mestu za finančnú pomoc pri organizovaní osláv
750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Obyvatelia Vrábľov žiadali opravy ciest a chodníkov. Otázky sa dotýkali kanalizácie
na ulici 1. mája, ktorá tam nie je vybudovaná. Pripomienky sa týkali aj zlepšenia
kultúrneho a športového života v meste. Občania poukazovali na to, že je pri finančnej
pomoci zo strany mesta preferovaný hlavne futbal, ale že v minulosti sa dosahovali
pekné výsledky aj v iných športoch.
V organizácii Mestského úradu nenastali väčšie zmeny. O riadny chod úradu sa starali
pracovníci piatich oddelení, a to:
Oddelenie organizačné a správne
Oddelenie finančné
Oddelenie soc. vecí, kultúry,
školstva a športu

vedúci Ing. Juraj Čokyna
vedúca Ing. Elena Svatíková
vedúca Mgr. Ľubica Černáková
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Oddelenie výstavby a životného prostredia
Oddelenie podnikateľských činností
a správy majetku mesta

vedúci Ing. Vladimír Pavlovič
vedúci Imrich Vojtek

Štatistika obyvateľov mesta za rok 2015
Ku koncu roka 2014 mali Vráble 8979 obyvateľov. Celkove sa v meste narodilo 87
detí a zomrelo 67 občanov. K 31. 12 2015 mali Vráble 8915 obyvateľov, z toho 4304
mužov, čo bolo 48% a 4611 žien, čo bolo 52 %. Celkový prírastok občanov k 31.12.
2015 bol 192, celkový úbytok občanov bol 252. V roku 2015 klesol počet obyvateľov
oproti roku 2014 o 64 obyvateľov a tak pokračoval trend znižovania počtu obyvateľov
aj v našom meste.
V roku 2015 sa narodilo 73 detí, zomrelo 83 občanov.
Štruktúra obyvateľov podľa veku bola priaznivá z hľadiska aktuálnej ekonomiky.
V produktívnom veku tu žilo 75% obyvateľov.
Nepriaznivý stav bol v počte obyvateľov v predproduktívnom veku, to znamená detí
do 14 rokov. Z celkového počtu tvoril iba 13%. Vo veku nad 65 rokov žilo v meste
12% obyvateľov.
Podľa údajov z matriky MsÚ bolo v roku 2015 vo Vrábľoch uzavretých 57
manželstiev. Z toho cirkevných obradov bolo 29 a občianskych 28.

Mestská polícia
Podľa správ Mestskej polície vo Vrábľoch vykonali mestskí policajti v prvom
polroku roku 2015 152 zákrokov. Z toho pri 27 boli použité donucovacie prostriedky.
Išlo hlavne o technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Zbor
v počte 8 príslušníkov sídlil na Ulici kpt. Nálepku v budove kina Tatra. Všetci boli
držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti. Ich náčelníkom bol Marian Trubíni. Pri
výkone služby mali k dispozícii 2 osobné autá.
Na útvary policajného zboru predviedli 6 osôb, ktoré boli prichytené pri krádežiach
v obchodných domoch. Našli jednu osobu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie.
Mestskí policajti riešili 49 priestupkov v blokovom konaní. Každodennou úlohou
počas školského roka bolo kontrolovať prechody pre chodcov na Levickej ulici pred
školami. Službu tam vykonávali od 7.30 do 8.00, kedy žiaci škôl prichádzali na
vyučovanie. V oblasti výchovy vykonávali prednášky v základných školách, na
Strednej odbornej technickej škole Vráble a v dennom stacionári. V stacionári
vysvetľovali seniorom ako sa správať v cestnej premávke a ako byť menej dôverčiví
k cudzím osobám.
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Verejná správa
V budove MsÚ sídlil Spoločný obecný úrad, pod ktorý spadalo 23 obcí. Zmluvu
o zriadení Spoločného obecného úradu medzi mestom Vráble a 13 obcami podpísali
účastníci v roku 2003. V ďalších rokoch pristúpilo k zmluve ďalších 10 obcí.
Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.
Úrad zabezpečoval pre obce služby v oblasti stavebníctva. V roku 2015 bolo v tejto
oblasti vykonaných 743 úkonov. Išlo najmä o stavebné a kolaudačné konania, riešili
sa oznámenia k drobným a ostatným stavbám vydávali stanoviská k ďalším úkonom.
Príjmy rozpočtu úradu tvorilo členské od obcí a mesta Vráble a dotácie na stavebné
konania a na pozemné komunikácie.
Ďalší úrad verejnej správy, ktorý sídlil v budove MsÚ bolo pracovisko Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

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,

Nezamestnanosť v Nitrianskom kraji k 1. 1. 2015 bola podľa údajov Úradu práce
a sociálnych vecí 12,56%. Bola nižšia ako celoslovenský priemer. Ku koncu mesiaca
január bolo vo Vrábľoch 514 nezamestnaných. K 31. júlu 2015 bola v Nitrianskom
kraji evidovaná nezamestnanosť 11,74%. Miera nezamestnanosti Nitrianskeho kraja
k 31. 12. 2015 bola 9,71% a okresu Nitra 7,32%.
V priemyselnom parku dokončila belgická spoločnosť CEHIP s.r.o. výstavbu tretej
výrobnej haly s rozlohou 400m². Budovu odovzdala spoločnosti Pall Slovakia s.r.o.,
ktorá ju bude využívať. Spoločnosť CEHIP s.r.o. vlastnila v našom priemyselnom
parku 5,5 ha priemyselnej plochy.
V priemyselnom parku sídlilo v súčasnosti 9 firiem.
Mimo priemyselného parku sa nachádzali ďalšie významné firmy, ktoré ovplyvňovali
zamestnanosť v meste a jeho okolí. Boli to firmy: Matador a.s. Vráble, HTP Slovakia
s.r.o., Corex a.s., DeLux-SM, s.r.o., Huhn Press Tech, s.r.o., Maratom, s.r.o., SESO,
s.r.o., Švec a spol. s.r.o., Tesgal - Holzapfel, s.r.o. Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Na Levickej ulici sídlila firma SVV, s.r.o., ktorá sa venovala výkupu a spracovaniu
hrozna a výrobe a predaju vína.

III .Výstavba a zmeny c h a r a k t e r u m e s t a
V rámci protipovodňových opatrení realizoval podnik Povodie Váhu začiatkom
februára výrub drevín pri Hosťoveckom potoku pri areáli firmy Matador Inalfa.
Vyrúbali okolo 19 kusov prestarnutých drevín, hlavne topoľov a vŕb. Brehy koryta
potoka zostali stabilizované koreňovým systémom vyrúbaných drevín.
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Aj v tomto roku boli na území mesta otvorené nové prevádzky. Niektoré
z predchádzajúcich rokov zanikli alebo zmenili majiteľa. Väčšina majiteľov nových
prevádzok pochádzala z iných miest alebo obcí Slovenska. Najviac prevádzok vzniklo
na Hlavnej ulici, teda v centre mesta.
Celkove pracovalo v meste do konca tohto roka 431 prevádzok v oblasti výrobných
služieb, predaja a samostatne hospodáriacich roľníkov V evidencii samostatne
hospodáriacich roľníkov bolo vedených 9 subjektov.
V roku 2015 prihlásilo svoju prevádzku 26 podnikateľských subjektov a 19 ohlásilo
ukončenie činnosti. Boli to prevádzky väčšinou zamerané na obchodnú činnosť
a služby.
Novovzniknuté prevádzky v roku 2015:
Hlavná ulica:
Slovaktual - predaj okien a dverí
Logitech s.r.o. - reštauračné služby
Senisa s.r.o. - zahradkárske potreby
Cassia Home decor - bytové doplnky
Fabuš- Stores s.r.o. - Mäso- údeniny
Trpaslík - detský second hand
Salón Zuzi - kadernícke služby
Predaj detského oblečenia
Koliba Zázrivá - predaj ovčích výrobkov
Sídlisko Lúky:
Oriflame Seb – predaj kozmetiky
Bio for live Vráble s.r.o. – predaj biopotravín

Ulica 1. Mája:
Miňo bar - herňa s pohostinstvom
Beauty and Style Zuzka - kozmetické služby
Pedi relax - pedikúra
Roche Bar
Staničná ulica:
Herňa Life - herňa
SPvZ s.r.o. - autoservis
Id – games - Disco life
Moravská ulica:
X-Tour - cestovná kancelária

13

Levická ulica:
Vinanza
Knihkupectvo malý princ
Nám. Kpt. Nálepku:
Remi - rybárske potreby
Mestská časť Dyčka:
Salón Ivon
Mestská časť Horný Ohaj:
Pohostinstvo
V auguste sa začala rekonštrukcia palubovky v športovej hale T-18, ktorú realizovala
firma Koratex. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených 70 000 eur. Okrem palubovky sa
rekonštruoval teplovodný kanál, schodisko do telocvične, volejbalové stĺpy
a odvodňovací kanál. Na novej palubovke sa začalo cvičiť 10. októbra 2015 a prvé ju
vyskúšali volejbalistky. Odohrali tu súťažný zápas s UK Slávia Bratislava B.
V auguste sa upravovalo okolie Kultúrneho domu v Hornom Ohaji. Pracovníci robili
terénne úpravy, osadili obrubníky, uložili trávnatý koberec a vysadili dreviny a trvalky.
V predchádzajúcom mesiaci tu bolo tiež vybudované menšie parkovisko.
3. augusta bolo v mestskej časti Horný Ohaj slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko
s umelým trávnikom. Športovisko bolo financované vládou Slovenskej republiky vo
výške 40 000 eur a z mestského rozpočtu predstavovali náklady 29 444 eur. Vo
Vrábľoch to bolo už tretie multifunkčné ihrisko, na ktoré prispeli vlády SR.
Na slávnosti otvorenia prestrihol pásku predseda vlády Slovenskej republiky Róbert
Fico a Dušan Gallis, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, ktorého občania
poznali ako bývalého futbalového trénera a hráča pôsobiaceho vo vrcholovom futbale.
Pre obyvateľov Horného Ohaja to bola veľká udalosť práve v roku, keď si pripomínali
750. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci.
Kino Tatra na Ulici kpt. Nálepku ako jedno z mála kín v Slovenskej republike naďalej
fungovalo, aj keď účasť divákov pri premietaní filmov bola slabá. Okrem premietania
sa sála využívala na koncerty, divadelné predstavenia, besedy, na rôzne slávnosti
organizované školami pri rôznych príležitostiach. Ak nepočítame veľkú zasadačku
mestského úradu, bola to jediná väčšia sála v samotnom meste. Miestny spolok SČK
využíval vedľajšie priestory na charitatívne podujatie, zbery a výdaj obnoseného
šatstva tri až štyrikrát do roka.
V pivničných častiach kina mali skúšobné priestory mladé hudobné skupiny.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch bola na webovej
stránke mesta sprístupnená Digitálna mapa Vrábeľ, na ktorej si každý občan mohol
získať informácie , napr. o katastri nehnuteľností, vyhľadávanie adries v meste,
cintoríny v meste a ďalšie skutočnosti. Mesto previedlo všetky písomné materiály do
digitálnej formy. Projekt bol financovaný z rozpočtu mesta, tvorcom informačného
systému ako aj dodávateľom bola spoločnosť Cora Geo.
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Začiatkom septembra boli v meste osadené štyri informačné tabule s historickými
údajmi.
Boli umiestnené na uliciach Hlavnej, Moravskej, Žitavskej a pri budove
rímskokatolíckej fary. Mesto plánovalo do budúcnosti osadiť ďalšie tabule, ktoré by
občanom a návštevníkom mesta priblížili jeho históriu.
Oddelenie podnikateľských činností a správy majetku mesta vykonávalo v roku 2015
správu 98 nájomných bytov v bytových domoch na sídlisku Žitava a ďalších17 bytov
vo vlastníctve mesta prenajímali. Mesto získalo do svojho vlastníctva pozemok areálu
Materskej školy v Hornom Ohaji. Budova školy prešla renováciou v hodnote 63000
Eur. Táto investícia zahŕňala výmenu strechy a obnovu vnútorných priestorov.
V tomto roku bol vyhotovený chodník na novej Kostolnej ulici, chodníky na sídlisku
Lúky pri bytovom dome 1113, prístupový chodník do materského centra Chrobáčik na
Ulici kpt. Nálepku. Rekonštruovala sa časť chodníka na Ulici 1. mája od Poštovej ulice
po Reedukačné centrum. Mesto zabezpečilo aj bezbariérové priechody na Levickej
ulici.

Sociálna starostlivosť
V sociálnej oblasti zabezpečovalo mesto široký rozsah činností a riadilo sa svojim
sociálnym programom v súlade s rozpočtom mesta. Poskytovalo sociálne služby na
podporu rodiny s deťmi, pomáhalo riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu jednotlivcov,
v ktorej sa ocitli vplyvom zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku. Poskytovalo služby osamelým osobám, ktoré boli odkázané na
pomoc inej osoby v zariadeniach pre fyzické osoby v domovoch opatrovateľskej
služby.
Najčastejšie išlo o osoby v dôchodkovom veku. Pretože vo Vrábľoch neexistovalo
takéto zariadenie, umiestňovali sa v domovoch sociálnej služby hlavne v rámci nášho
kraja. Pracovníci oddelenia spolupracovali so zariadeniami a vykonávalo návštevy
seniorov hlavne v predvianočnom období.
Niektorým odkázaným osobám sa poskytovali od roku 2014 služby v dennom
stacionári Societa n.o. Rodinní príslušníci tu mohli svojich blízkych umiestniť na
určitý čas počas dňa ,pokiaľ boli v práci.
Mesto poskytovalo opatrovateľskú službu pomocou vyškolených opatrovateliek
v domácnostiach občanov. V roku 2015 odpracovali opatrovateľky u seniorov 8537
hodín opatrovateľskej služby.
Pre obyvateľov dôchodkového veku zabezpečovalo mesto výdaj obedov v zariadení
Societa n.o., pre niektorých rozvoz obedov do ich domácností.
V roku 2015
zabezpečilo 14573 donášok obedov do domácností odkázaných občanov.
Všetky sociálne služby bolo pre občanov dotované. Ako doplnkové služby sa pre
seniorov ponúkali masáže a pedikúra, pre fanúšikov športu permanentky na futbal.
Druhou skupinou sociálne sledovaných osôb boli maloleté deti. Oddelenie sociálnych
vecí vykonávalo opatrenia na odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozovali
psychický a sociálny vývin detí. Spolupôsobili pri pomoci deťom, pre ktoré sa
vykonávala sociálna kuratela. Pracovníčky oddelenia navštevovali rodiny a zisťovali
rodinné, bytové a sociálne pomery detí a to hlavne tých, ktorí žili na hranici chudoby.
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Viacerým rodinám aj v spolupráci s Červeným krížom poskytli pomoc s ošatením,
potravinami aj finančnou podporou.
V meste sa poskytovala za poplatok sociálna služba – monitorovanie a signalizácia
potreby prostredníctvom jednotky domáceho tiesňového volania. Pri využívaní tejto
služby mohol byť klient čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí a mal zaistenú
pomoc v čase krízovej potreby.
Zamestnanci oddelenia vykonávali návštevy u starších seniorov a kládli dôraz na
aktívnu spoluprácu s rodinami V tomto roku to bolo 61 návštev.
Prostredníctvom Societa n.o. sa poskytovala služba požičiavania zdravotných
pomôcok, napríklad invalidného vozíka.
V rámci rozpočtu mesta boli pripravené položky pri jednorazovej dávke sociálnej
pomoci pri náhlej udalosti, ktorá sa v rodinách mohla vyskytnúť.
Pre aktívnych seniorov pripravilo mesto v spolupráci so SOŠT Vráble vzdelávanie
v oblasti počítačových zručností. Škola poskytla priestory, učiteľov i šikovných žiakov,
ktorí ochotne pomáhali seniorom zvládať počítač.
Zdravotnícke služby
Spokojnosť občanov mesta závisí tiež od dobrej zdravotníckej starostlivosti, od jej
dostupnosti. Mesto bolo vlastníkom dvoch zdravotníckych budov, v ktorých sa
nachádzali ambulancie lekárov. Bola to budova na Moravskej ulici a budova na Nám.
kpt. Nálepku. Okrem týchto priestorov sa poskytovali zdravotnícke služby
v priestoroch súkromných podnikateľov na Moravskej, Hlavnej a Krátkej ulici.
Úradné rozhodnutia o povolení prevádzkovania ambulancie vydával Nitriansky
samosprávny kraj. Ambulancie vo Vrábľoch slúžili občanom mesta a 11 spádových
obcí. Ambulancie všeobecných praktických a detských lekárov sa nachádzali v Centre
zdravia na Moravskej ulici. Okrem zubného oddelenia boli všetky ambulancie, ale aj
lekárne sústredené v centre mesta. V oblasti odbornej zdravotníckej starostlivosti
pôsobili v meste ambulancie gynekologické, interná, očná, rehabilitačná, kožná,
urologická, ortopedická, diabetologická, cievneho chirurga, plastického chirurga,
chirurgická, neurologická, otolaryngologická, ambulancia imunológie a alergológie,
klinického psychológa a psychiatra. V budove polikliniky sa nachádzalo biochemické
laboratórium a röntgenologické pracovisko. V budove
na Nám. kpt. Nálepku
ošetrovali svojich pacientov zubní lekári a pracovali tu dve zubné techničky.
Na Žitavskej ulici sídlila od roku 2006 stanica Rýchlej lekárskej pomoci. Slúžila na
výjazdy k stavom ohrozenia života ako sú srdcové infarkty, mozgové príhody, havárie
a ťažké úrazy. Pohotovostná služba vo Vrábľoch neexistovala, v prípade nutnosti
museli občania navštíviť pohotovosť vo Fakultnej nemocnici v Nitre.
Pacienti mali v meste k dispozícii štyri lekárne a to na Hlavnej ulici dve, po jednej na
Krátkej a Moravskej ulici.
V oblasti veterinárnej starostlivosti mali občania pre svoje domáce zvieratá k dispozícii
tri veterinárne ambulancie.
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IV. Š k o l s t v o
28. marca, pri príležitosti Dňa učiteľov oceňovalo mesto na návrh vedení vrábeľských
škôl osobnosti z radov učiteľov. Z rúk primátora mesta Tibora Tótha si prevzali
ocenenie:
Jana Meňhartová
/ZŠ V. Záborského/
Magdalena Kytová
/ZŠ s MŠ Lúky – 1.stupeň/
Miroslav Mesároš
/ZŠ Levická/
Ľuboslava Banská
/ZŠ sv. Vojtecha - 1.stupeň/
Eva Haluzová
/ZUŠ Imricha Godina /
Martina Páleníková
/Gymnázium Vráble/
Marián Drozdák
/SOŠ Vráble/
Eva Slováková
/RC a Špeciálna ZŠ/
15. apríla 2015 prebehlo na všetkých základných školách celoslovenské testovanie
žiakov 9. ročníkov zo slovenského jazyka a matematiky. Cieľom testovania bolo
porovnať výkony žiakov a získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej
školy. Vo Vrábľoch sa testovania zúčastnili žiaci zo všetkých štyroch základných škôl.
V porovnaní s celoslovenským priemerom boli školy úspešné. Najlepší priemer mali
deviataci zo ZŠ sv. Vojtecha, a to zo slov. jazyka 1,7 a z matematiky 2,3.
Základná škola V. Záborského na Levickej ulici
Riaditeľka školy : Mgr. Alžbeta Vnuková
Zástupca riaditeľky : PaedDr. Miroslav Meluš
K 15. septembru 2015 sa vyučovalo v 15 triedach. V 5. až 9. ročníku boli po 2 triedy,
v 3.ročníku tiež dve triedy, v 1., 2. a 4. ročníku po jednej triede. Spolu sa na škole učilo
256 žiakov.
. Pracovalo tu 18 učiteľov, vrátane vedenia školy, z toho 1 asistentka učiteľa.
V školskom klube sa venovali žiakom dve vychovávateľky.
Pre vysoký výskyt chrípkového ochorenia, viac ako 20% všetkých žiakov bola škola vo
februári jeden týždeň zatvorená.
V máji navštívili žiaci zapojení do projektu Komunikuj- pozoruj a uč sa pobaltský štát
Litva
5. októbra 2015 bol na škole slávnostný deň. V európskej súťaži e Twinning za projekt
„ Umenie nás spája“ získali 2. miesto a v Bruseli vyhlásili projekt za najlepší v roku
2015.
Škola sa úspešne zapájala aj do ďalších európskych projektov. V októbri 2015 v rámci
projektu Erazmusflus „ Komunikuj, pozoruj a uč sa „ strávila skupina žiakov školy
s učiteľmi týždeň v tureckom Istanbule.
V máji besedovali žiaci s televíznou redaktorkou Dianou Paulisovou, bývalou žiačkou
školy. Deti kládli zvedavé otázky o práci redaktorov a so záujmom počúvali odpovede
hostky.
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Žiaci 1. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole. Súťaž bola
medzinárodným projektom, v ktorom bola jedna žiačka úspešná a postúpila do
celoslovenského kola.
Koncom októbra 2015 prebehol na škole 22. ročník recitačnej súťaže Viliama
Záborského. Zúčastnilo sa ho 83 žiakov z Vrábeľ a okolia. Súťaž každoročne
podporovalo mesto. Aj v tomto roku poskytlo víťazom vecné ceny. Tieto si väčšinou
v tomto ročníku odniesli domáci recitátori, deti zo ZŠ sv. Vojtecha a zo ZŠ Vinodol.
V kategórii stredoškolákov si všetky tri ceny odniesli študenti miestneho gymnázia.
Ani tento rok nevynechali žiaci krúžku aranžovania pod vedením učiteľky Anny
Koprdovej účasť na súťaži Victoria Regia v Piešťanoch. Tento rok sa konal už 22.
ročník Národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s tematikou vianočného
aranžovania. Tri žiačky školy úspešne reprezentovali svoju školu a obsadili 8., 9. a 13.
miesto.

Základná škola Levická ulica
Riaditeľka školy : Mgr. Andrea Legátová.
Zástupkyňa riad. : Mgr. Danica Brunclíková
K 15. septembru 2015 mala škola 18 tried a 312 žiakov. O žiakov sa staralo 19
učiteľov, vrátene vedenia školy a v školskom klube 3 vychovávateľky.
Na škole fungoval už niekoľko rokov astronomický krúžok pod vedením učiteľa školy
Miroslava Mesároša. Pravidelne sa jeho členovia pripravovali na astronomickú súťaž
“ Čo vieš o hviezdach“. Tento rok sa v okresnom kole stali víťazmi vo všetkých troch
kategóriách a postúpili do krajského kola. Aj v krajskom kole boli úspešní a dvojica
žiakov postúpila do celoslovenského kola. V rámci grantového programu nadácie
Alianze získala škola 3000 eur, ktoré investovali v spolupráci s mestom do zakúpenia
solárneho ďalekohľadu.
Nový ďalekohľad využili v auguste na pozorovanie meteoridov vznikajúcich rozpadom
komét. Pozorovania na Podmáji sa zúčastnil primátor mesta Tibor Tóth a ďalší občania
mesta. Všetci si vypočuli odborný výklad učiteľa a členov krúžku. V apríli sa
uskutočnila exkurzia žiakov 8. a 9. ročníkov v Oswienčime v Poľsku.
Žiaci tak mohli vidieť na vlastné oči hrôzy fašizmu, baraky, v ktorých bývali väzni,
ostnaté drôty a plynové komory.
Aj v tomto školskom roku organizovala škola výtvarnú súťaž Ekoplagát pre žiakov
základných škôl vo Vrábľoch. V druhej polovici septembra pokračovali 3. ročníkom
podujatia „ Športuj s nami“. Na zaujímavom a prospešnom podujatí si merali sily žiaci,
rodičia a učitelia v rôznych kolektívnych športoch ako je futbal, volejbal, ale úspech
zaznamenalo aj cvičenie jogy.
S finančnou podporou mesta prebehla rekonštrukcia chodby na prvom poschodí.

18

Cirkevná škola sv . Vojtecha, Školská ulica
Riaditeľka školy : Ing. Andrea Pavlechová
Duchovný správca školy : PaedDr. Miloš Krasňanský
K 15. septembru 2015 mala škola 9 tried, v každom ročníku po jednej triede, s 97
žiakmi. Pracovalo tu 10 učiteľov a v školskom klube 1 vychovávateľka.
Každú stredu v ranných hodinách bola v kaplnke školy pre žiakov a učiteľov odslúžená
svätá omša.
Pod vedením učiteľa školy Pavla Hegeduša sa pripravovali štyria žiaci na robotickú
súťaž V dňoch 31. 3. až 1. 4. sa konal 10. ročník medzinárodnej súťaže prehliadky
robotov pod názvom Trenčiansky robotický deň. Súťaže sa zúčastnilo 35 základných
škôl zo Slovenska a Českej republiky. V kategórii stavebnica sa chlapci zo školy
umiestnili na 2. a 3. mieste. S využitím programátorských zručností používali
stavebnicu Lega. Žiačka 8.ročníka sa stala víťazkou krajského kola súťaže v prednese
katolíckej poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“ a postúpila do celoslovenského kola,
ktoré sa konalo v Bratislave.
V apríli organizovala škola už 5. ročník v speve populárnych piesní v anglickom
jazyku „Let´s SING“. Táto súťaž bola medzi žiakmi základných škôl veľmi obľúbená.
V týždni od 25. do 29. mája pripravili v škole pre žiakov rôzne popoludňajšie aktivity,
ako tvorivé dielne, tanečný maratón, deň varenia, športový deň. Ich cieľom bolo
obmedziť sedenie detí pred televíznou obrazovkou. Podujatiu dali priliehavý názov
„Týždeň bez telky“

Základná škola s materskou školou sídl. Lúky
Riaditeľ školy : PaedDr. Karol Drienovský
Zást. riaditeľa : Mgr. Mária Lukáčová
Zástupkyňa pre MŠ : Gabriela Chovanová
K 15.9. 2015 vyučovali na škole v 19 triedach 366 žiakov. Na škole pracovalo 27
pedagogických pracovníkov.
.Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO uverejnil v novembri 2015 na
svojich stránkach hodnotenie základných škôl. V tomto hodnotení sa škola spomedzi
246 škôl Nitrianskeho kraja umiestnila na 16. mieste.
Na majstrovstvách Nitrianskeho okresu v športovej gymnastike sa darilo hlavne
dievčatám, ktoré sa umiestnili na prvých a druhých miestach vo svojich kategóriách.
V tomto školskom roku sa škola zapojila do národného projektu „Podpora
polytechnickej výchovy na základných školách“ s pracovným názvom Dielne 2.
Projekt bol financovaný z eurofondov. Škola takto ískala učebné pomôcky na predmety
chémia, fyzika, biológia a techniku na obrábanie kovov, dreva a elektroinštalačný
materiál
Divadelný súbor Modré traky bol úspešný aj v tomto roku. V krajskej súťaži
prehliadky recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín získal 1. miesto a postúpil do
celoslovenského kola v Dolnom Kubíne. Tu získal Hlavnú cenu a odporúčanie na
postup na Scénickú žatvu 2015. Bol to 93. ročník súťaží slovenských divadelných
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súborov a uskutočnil sa v Martine. Pre mladé divadelné talenty z Vrábeľ to bol veľký
úspech.
Súbor vystupoval so svojimi predstaveniami v Nitre, Šali a niektorých
stredoslovenských mestách napríklad v Brezne a Hriňovej.

Reedukačný detský domov a Špeciálna základná škola
Sídlo : Nám kpt. Nálepku
Riaditeľ školy : Mgr. Soňa Šestáková
Zariadenie sídlilo na Nám. Kpt. Nálepku. K 15. septembru 2015 sa nachádzalo
v Reedukačnom centre 21 zverencov vo veku do 18 rokov. Zariadenie im poskytovalo
výchovu a vzdelávanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho
prostredia. Špeciálna základná škola mala k 15. septembru 2015 67 žiakov. Jej úlohou
bolo poskytovať deťom s mentálnym postihnutím primerané základné vzdelanie .
V čase mimo vyučovania organizovali pedagogickí pracovníci pre svojich zverencov
rôzne podujatia venované aktívnemu využitiu voľného času. V tomto školskom roku sa
venovali pestovaniu ľudových tradícií a zvykov medzi svojimi žiakmi. Nacvičili
pásmo ľudových piesní a tancov, navštívili Poľnohospodárske múzeum v Nitre
a Múzeum v Zlatých Moravciach. Vo fašiangovom čase pripravili karneval, ktorý bol
pre žiakov poučením a zábavou.
V apríli navštívili školu mladí zdravotníci z miestneho spolku Slovenského červeného
kríža. Mladí ľudia pripravili pre žiakov ukážky poskytovania prvej pomoci pri úrazoch
a zlomeninách. Chovanci z centra si zasúťažili o najúspešnejšiu triedu v hre Dáma a
trávili veľa času pri športových aktivitách v kolektívnych aj individuálnych športoch.

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája
Riaditeľ školy : Ing. Ján Jamrich
Zástupca riaditeľa : Mgr. Erika Czaková
V roku 2015 oslávila škola 40 rokov svojej existencie. Za toto obdobie prešla
mnohými zmenami. Menil sa zriaďovateľ školy, jej názov, riaditelia i obsahová náplň
vyučovania. Na slávnostnej akadémii 24. septembra 2015 sa vo veľkej zasadačke MsÚ
zišli pracovníci školy - súčasní i bývalí, hostia - predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, vedenie mesta Vráble, poslanci krajského a mestského
zastupiteľstva a žiaci školy.
Na slávnosti boli ocenení bývalí riaditelia Tesly Vráble Jozef Lužica a Dionýz
Urbanský, ktorí stáli pri zrode školy. Ocenení boli aj dlhoroční zamestnanci školy.
V septembri 2015 dostala škola vo svojom názve prívlastok technická a zaviedlo sa
duálne vyučovanie.
26. 1. 2015 sa škola stala členom regionálnej Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v Nitre. Certifikát prevzal riaditeľ Ing. Ján Jamrich z rúk predsedu SOPK Petra
Mihóka. Podľa dokumentu budú môcť absolventi školy k maturitnému a k výučnému
vysvedčeniu dostať aj certifikát SOPK.
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V školskom roku 2015-2016 otvorili na škole 3 triedy, z toho 2 maturitné a 1
nematuritnú. Do 1. ročníka nastúpilo 58 žiakov. Okrem týchto študentov prijala škola
13 dospelých, ktorí mali študovať podľa individuálneho plánu.
V maturitnom štvorročnom štúdiu otvorili odbory mechanik-elektrotechnik, so
zameraním na spotrebnú elektrotechniku a výpočtovú techniku, mechanik-nastavovač
a mechanik číslicovo riadených strojov.
V trojročnom
štúdiu končiacom výučným listom otvorili odbory: nástrojár,
autoopravár-mechanik, autoopravár-elektrikár a elektromechanik, zameranie na
úžitkovú techniku.
V máji privítala škola nezvyčajných študentov - seniorov, ktorí prišli získať základné
počítačové zručnosti. Kurz pre seniorov organizovalo Oddelenie sociálnych vecí
Mestského úradu vo Vrábľoch. Priestory i lektora poskytla škola. Učiteľovi pomáhali
zruční žiaci 3. ročníka.
V máji pristúpilo k ústnej časti maturitnej skúšky 36 žiakov. V mesiaci jún prebehli na
škole záverečné skúšky v trojročných učebných odboroch.
Škola sa vo februári zapojila do celoslovenskej kampane Slovenského červeného kríža
Valentínska kvapka. 18. februára sa uskutočnil v priestoroch školy odber krvi, na
ktorom sa zúčastnilo 37 študentov domácej školy a z Gymnázia vo Vrábľoch. Z nich
bolo 9 prvodarcov.
V tom istom mesiaci pripravili pre žiakov prednášku a besedu na tému : Aj alkohol je
droga.

Základná umelecká škola I. Godina
Riaditeľom zariadenia bol p. Jozef Vrábeľ.
Škola okrem vzdelávania obohacovala život občanov v meste o kultúrne umelecké
zážitky. Usporadúvali interné, verejné i mimoriadne koncerty žiakov a učiteľov školy.
V školskom roku 2015-2016 zamestnávala 10 interných učiteľov a 9 externých
učiteľov.
Sprievodným podujatím medzinárodnej súťaže Iuventus Canti bola výstava prác žiakov
na paneloch rozmiestnených v budove Mestského úradu vo Vrábľoch.
Tento rok sa konal už XVII. ročník speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti.
Organizátorom bola škola v spolupráci s mestom, vyhlasovateľom Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina
Iuventus Canti 2015
Kategória IV – ženy do 24 rokov - Hlavné ceny
1. miesto: Slávka Zámečníková
/Slovensko/
2. miesto: Magdalena Marchewka
/Poľsko/
3. miesto: Hanna Okónska
/Poľsko/
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Kategória V – muži do 24 rokov - Hlavné ceny
1. miesto : Albert Memeti /Poľsko/
2. miesto: Bartosz Nowak /Poľsko/
3. miesto: Pavel Brózek
/Poľsko/
Kategória VI – ženy do 35 rokov – Hlavné ceny
1. miesto: Gayane Babadjanyan
/Rusko/
2. miesto: Ivanna Komarevych
/Ukrajina/
3. miesto: Agnieszka Niewiadomska
/Poľsko/
Kategória VII – muži do 35 rokov – Hlavné ceny
1. miesto: Aleksander Kruszek /Poľsko/
2. miesto: Luka Ortar
/Slovinsko/
3. miesto: Martin Kovács
/Slovensko/
Čestné uznania
Marian Hrdina
Dawid Janowiak
Barbora Diňová
Sylwia Salamońska
Bartolomiej Sarna
Radoslaw Góra
Toni Nežić
Sylwia Fraczek
Marianna Gelenekyová
Belinda Sandiová

/Slovensko/
/Poľsko/
/Slovensko/
/Poľsko/
/Poľsko/
/Poľsko/
/Chorvátsko/
/Poľsko/
/Slovensko/
/Slovensko/

Osobitné ceny
Cena za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia
Hana Okońska /Poľsko/
Pavel Brožek /Poľsko/
Cena za najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby
Nicola Segiňová /Slovensko/
Toni Nežić
/Chorvátsko/
Cena Hudobného fondu za najlepšiu iterpretáciu skladby slovenského autora
Belinda Sandiová /Slovensko
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Cena EMCY za objavnú dramaturgiu
Radoslaw Góra /Poľsko/
Interpretačná cena Bachovej spoločnosti na Slovensku
Jarmila Balážová /Slovensko/
Cena predsedu Rady pre vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
Za najlepšiu interpretáciu sakrálnej skladby
Marianna Gelenekyová /Slovensko/
Interpretačná cena Múzea Spiša
Marianna Gelenekyová /Slovensko/
Interpretačná cena Art AIR Centra Dolný Kubín- koncertné vystúpenie na
Medzinárodnom hudobnom festivale Oravská hudobná jeseň 2016
Sylwia Fraczek /Poľsko/
Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silessia Katowice :
Luka Ortar /Slovinsko/
Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Katarzyna Rzeszutek /Poľsko/
Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 spevákov z 13 krajín. Na záver
súťaže bol premietnutý audiovizuálny dokument autora Miroslava Bartoša o Imrichovi
Godinovi, podľa ktorého bola súťaž pomenovaná. Prítomná bola aj pani Helena
Sucháňová, sestra Andreja Kucharského, ktorý bol žiakom Imricha Godina. Slávnostné
odovzdávanie cien a koncert víťazov spestrilo vystúpenie mladej talentovanej
vrábeľskej rodáčky Zuzany Vontorčíkovej.
Pozornosť si zaslúžia aj vystúpenia v nižších kategóriách detí a mládeže, a to dievčatá
a chlapci do 12 rokov, dievčatá a chlapci do 15 rokov a dievčatá a chlapci do 18 rokov.
Víťazmi týchto kategórií boli prevažne mladí speváci zo Slovenska, Poľska a Česka.
Z verejných koncertov, ktoré škola mala, možno spomenúť koncert venovaný úcte
k starším, koncert ku Dňu učiteľov, koncert v predvianočnom čase, koncert komornej
hudby, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ, absolventský recitál Dominiky
Szabovej v speve, večer husľových sonát a ďalšie podujatia. Škola pripravila
programy pre významné verejné podujatia pri rôznych príležitostiach.
Tanečný odbor mal zastúpenie súborom Klik-Klak aj na medzinárodnej úrovni. Na
Majstrovstvách Európy mládeže v disco tancoch náš Adam Ďuriš v juniorskej kategórii
postúpil do semifinále tejto súťaže, nakoniec obsadil 9. miesto
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Klik-Klak absolvoval v roku 2015 množstvo súťaží v tanečných choreografiách v štýle
Disco dance.
V septembri to boli Majstrovstvá sveta Street Show a Svetový pohár Disco Dance,
v máji to boli Majstrovstvá Slovenska.

Gymnázium Vráble, Školská ul.
Riaditeľ školy : PaedDr. Beáta Havettová
Zást. riad. pre výchovu a vzdelávanie : PaedDr. Eliška Matušková
V školskom roku 2015-2016 študovalo na škole 195 žiakov v 7 triedach.
Vedenie školy plánovalo v školskom roku 2015-2016 založiť bilingválne slovenskoruské gymnázium, ktoré by bolo jediné v našom samosprávnom kraji. Zámer sa
nepodarilo uskutočniť pre malý záujem žiakov o toto štúdium. Svoje ciele si plánovala
škola dosiahnuť v nasledujúcom školskom roku. 7. a 8. decembra 2015 zorganizovali
Deň otvorených dverí zameraný na bilingválne slovensko-ruské štúdium.
V školskom roku 2014-2015 maturovalo na škole 78 žiakov. V ústnej časti maturitnej
skúšky, ktorá sa konala v máji 2015 dosiahli študenti priemer známok 1,56. Veľmi
dobré výsledky dosiahli študenti v celoslovenských testoch zo slovenského jazyka
a literatúry. Skončili medzi 20 najlepšími školami na Slovensku s percentilom 97,3.
Každoročne sa žiaci zapájali do matematickej súťaže „Klokan“. V školskom roku
2014-2015 už prebiehal 24. ročník tejto súťaže. V kategórii Junior G 34, kde
súťažilo1402 študentov z 3. a 4. ročníkov gymnázií sa dvaja vrábeľskí gymnazisti
Mário Valkovič a Filip Varga umiestnili v prvej dvadsiatke.

Materské školy
Od 15. 2. do15. 3. 2015 prebiehal zápis detí do materských škôl. Kapacita materských
škôl bola v tomto čase 90 detí, prihlášok prišlo 92.
Podľa údajov Školského úradu pri MsÚ Vráble si deti podelili existujúce škôlky
nasledovne. Materská škola na Hlavnej ulici prijala 25 detí, materská škola na sídlisku
Lúky 26 detí, materská škola pri ZŠ Lúky 28 detí a materská škola v Hornom Ohaji 4
deti.
V priebehu školského roka sa počty detí upravili.
Budovy materských škôl sa v priebehu školského roka rekonštruovali. Na Hlavnej ulici
opravovali strechu, ktorá bola v havarijnom stave a renovovala sa i kotolňa. Počas leta
sa renovovali aj priestory materskej školy na Lúkach. Renovácia sa dotýkala podlahy
a maľovky v jednej triede. V priestoroch ZŠ s MŠ Lúky bolo 1. júna otvorené detské
ihrisko s rôznymi hracími prvkami. Podnet dali rodičia detí materskej školy a pri
realizácii preukázali príkladnú aktivitu. Hodnota diela bola 22 570 eur. Vybudovanie
ihriska hradilo zo svojich prostriedkov mesto ale i sponzori.
V rámci projektu Medová stopa grantového programu „Nápad pre tri generácie“
navštívili jeho organizátorky vo februári škôlku na Hlavnej ulici. Išlo o projekt včelej
farmy Horný Ohaj a Miestnej organizácie včelárov. Cieľom organizátorov bolo
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priblížiť malým deťom život včiel, ich užitočnosť pre prírodu a človeka. Deti dostali
možnosť vidieť priamo pri úľoch prácu včiel prácu včelára ale i ochutnať sladký
výsledok tejto činnosti.

V.

Kultúra

V tejto oblasti života mesta bol výber podujatí bohatý a pestrý, venovaný 750. výročiu
prvej písomnej zmienky o Vrábľoch. Všetky významné udalosti zaznamenával
dvojtýždenník Naše Vráble, ktorého šéfredaktorkou bola Bc. Eva Dóriová.
Mestský benefičný ples zmenil termín a miesto konania. Organizátori pripravili
priestory v Kultúrnom dome v mestskej časti Horný Ohaj, v komornejšom prostredí
ako v hale T-18. Ples mal prívlastok benefičný, vyzbierané finančné prostriedky boli
venované neziskovej organizácii Plamienok v Bratislave. V príjemnom prostredí, pri
hudbe dvoch kapiel Kontrast a Flasback sa bavilo vyše 90 hostí.
Posledný januárový deň sa konala na Čerešňovom námestí tradičná Vrábeľská
zabíjačka. Podávali sa zabíjačkové špeciality, v radoch stáli občania na obľúbenú
žobrácku kašu. V stánkoch bolo i niečo na zahriatie. Dobrú náladu vytvárali súbor
Dolinka z Mane a dychová hudba Vozokanka. Vystúpenia moderoval už skúsený
vrábeľský moderátor Ladislav Pecek.
Začiatkom februára pripravilo občianske združenie Vráble v Európe vystúpenie
ruského súboru donských kozákov Volnij Don. Plná sála divákov v kine Tatra tlieskala
nadšene štyrom mladým hudobníkom, ktorí sa predstavili typickými donskými
piesňami.
V marci, Mesiaci knihy, pripravila Mestská knižnica 16. ročník Týždňa slovenskej
knihy. Podľa údajov vedúce knižnice od začiatku roka nakúpili 221 nových kníh
beletrie a náučnej literatúry. Knižničný fond tak tvorilo 26734 kníh a knižnica
odoberala 34 druhov časopisov. Jej návštevníci mali tak možnosť výberu z rôznych
žánrov literárnej tvorby. Pracovníčky knižnice pripravili podujatia nielen pre svojich
členov, ale aj pre verejnosť.
Vo výstavných priestoroch bývalého Stoličného domu sa pod vedením p. Jána
Valacha pripravovali rôzne výstavy. Vo februári to bola výstava fotografií PhDr.
Romana Zimu, pod názvom „Odlúčení od národa“. Na fotografiách zaznamenával
život Slovákov žijúcich ďaleko od svojho rodiska. Fotografie vznikali v rámci
výskumov Katedry manažmentu, kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
V marci vystavovali obrazy vrábeľského rodáka Jozefa Mráza. Návštevníkov upútali
prírodné zákutia z Vrábeľ a okolia.
V máji bola otvorená výstava venovaná 70. výročiu oslobodenia mesta a konca 2.
svetovej vojny. Exponáty zachytávali obdobie rokov 1938 až 1945. Fotografie, dobové
plagáty, rôzne predmety poskytli občania mesta a časť zapožičalo Tekovské múzeum
v Leviciach. Pomoc pri organizovaní výstavy poskytli členovia Mestskej organizácie
Slov. zväzu protifašistických bojovníkov. V mesiacoch november až december boli
vystavené farebné obrazy insitného maliara Martina Papa z Padiny vo Vojvodine
v Srbsku. Jeho obrazy boli plné slnka, slnečníc a jednoduchých dedinčanov
zachytených pri prácach okolo domu a na poli.
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Autor obrazov mal slovenské korene, jeho predkovia sa do Vojvodiny presťahovali na
začiatku 19. storočia.
18. apríla bola v Archíve vín sviatočná atmosféra. Občianske združenie Národný salón
destilátov v spolupráci s mestom organizovali uloženie 24 vybraných vzoriek
destilátov vyrobených v roku 2014. Záštitu podujatia prijal minister poľnohospodárstva
SR Ľubomír Jahnátek. Prítomní boli Rytieri rádu destilátov zo Slovenska a Srbska,
výrobcovia destilátov, zástupcovia mesta a hostia.
V apríli sa vo Vrábľoch zastavili pedagógovia a študenti STU z Nitry, ktorí absolvovali
agroturistickú exkurziu Magna via. Pri soche sv. Jána Nepomuckého, kde je osadená
tabuľka, ktorá pripomínala, že Vráble boli stanicou cesty Magna via, priblížil primátor
mesta členom exkurzie kúsok z histórie Vrábeľ.
V priestoroch farmy Mašekov mlyn sa na jar stretli už po 12. raz milovníci umenia
pletenia košíkov. Kurz pletenia rôznych úžitkových predmetov viedol každoročne pán
Dušan Bafrnec z miestnej organizácie záhradkárov. Materiál, vŕbové prútie, získavali z
vysadeného už rodiaceho vŕbnika. Tento vznikol v predchádzajúcich rokoch z podnetu
občianskeho združenia Fontis, ktorého členovia sa na vysádzaní aktívne podieľali..
Pred Veľkou nocou zorganizovalo občianske združenie Vráble v Európe spolu
s mestom vystúpenie ruskej umelkyne Evy Albaz, absolventky peterburgskej školy.
Netypickou technikou, maľovaním do piesku vytvárala obrazy zo života Ježiša.
Zvláštnu atmosféru dotváralo osvetlenie a hudba.
Mesto sa ako každý rok podieľalo na organizovaní a finančnom zabezpečení
medzinárodnej speváckej súťaže Iuventu Canti. Podrobnosti nájdete v kapitole
Školstvo.
Pre priaznivcov džezu pripravili v mesiaci jún pracovníci oddelenia kultúry mestského
úradu dvojdňový festival džezovej hudby. Diváci mohli vidieť a počuť osobnosti tohto
hudobného žánru. Vrcholom vystúpení prvý deň bol český spevák Dan Bárta.
Domáci Ľudo Kuruc venoval svoje vystúpenie Frankovi Sinatrovi pri príležitosti 100
rokov od narodenia speváka. Poslucháči s radosťou privítali slovenského majstra
džezu Petra Lipu, Nikolaja Nikitina a mladú vrábeľskú skupinu Free Fallin.
Podujatie bolo finančne podporené mestom a Ministerstvom kultúry SR.
Záujem o vystúpenia bol veľký, škoda, že umelecký zážitok bol negatívne
ovplyvňovaný nefungujúcou zastaralou klimatizáciou v kine Tatra, kde sa vystúpenia
organizovali.
15. mája pripravil výtvarný ateliér InArt pod vedením jeho riaditeľky Ingrid
Klimantovej slávnosť, na ktorej predstavili verejnosti výtvarné práce svojich žiakov.
Tak ako aj po iné roky, zaujali vystavené dielka pozornosť verejnosti. Slávnosť bola
doplnená kultúrnym programom, v ktorom vystúpila skupina Revolt. Mladí výtvarníci
prispeli k skultúrneniu priestorov pred budovou MsÚ vo Vrábľoch vytvorením lavičiek
z vypílených kmeňov starých vŕb, ktoré opracovali, zafarbili a nalakovali.
25. ročník Vrábeľského jarmoku, ktorý sa konal koncom júna, bol priestorom pre
vystavovateľov s rozmanitým tovarom a remeselníkov, ktorí zaujali divákov ukážkami
svojej remeselnej zručnosti. Nechýbalo bohaté občerstvenie v stánkoch rozmiestnených
na parkovisku pred mestský úradom. Mesto pripravilo bohatý kultúrny program , ktorý
sa cez deň niesol v znamení folklóru. Vystúpili známe súbory vrábeľských dôchodcov
a žiakov. Vo večernom čase ich vystriedali rockové kapely.
Začiatkom júla pripravilo mesto pre občanov letné kino, opäť na starom ihrisku na
Ulici 1. mája. Týmto podujatím bolo otvorené Kultúrne leto 2015. Počas dvoch
večerov sa premietli rozprávky a dve komédie.
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3.ročník festivalu Familiar sa uskutočnil v horúcom počasí na rodinnej farme Mašekov
mlyn. Organizátori pripravili pre divákov bohatý kultúrny program pre mladých
i starších , ale i pre deti. Staršie ročníky zaujala pánska skupina E.G.O. z Nitry
skladbami v rytme swingu a dixilendu. V programe vystúpili skupiny Banda
Americano, duo Gonsofus, domáce kapely Kanapa , Januárové prekvapenie a ďalší
hostia. V príjemnom prostredí sa premietli filmy o Afrike.
V sobotu 8. augusta prebehol na starom ihrisku festival Rock show. Organizácie sa
ujala trojica mladých vrábeľských hudobníkov Michal Chrenko, Noro Pavlis a Marek
Muzika. V popoludňajšom programe vystúpili vrábeľské kapely, vo večerných
hodinách to boli známe slovenské kapely Hex a Vidiek. Priestory starého ihriska boli
zaplnené divákmi a Ulica 1. mája zaparkovanými autami.
Leto bolo bohaté na kultúrne udalosti. Mnohé sa niesli v duchu 750. výročia prvej
písomnej zmienky o Vrábľoch.
22. a 23. augusta usporiadali občania mestskej časti Horný Ohaj ´´Ohajské dedinské
dni´´ pri príležitosti 1. písomnej zmienky ich obce, ktorá niesla v tých časoch názov
Aha.
Pri organizovaní i samotnej realizácii osláv sa preukázala spolupatričnosť obyvateľov
Horného Ohaja. Dôležitým bodom programu bolo požehnanie zástavy, pečate , erbu
a pamätnej tabule. Na tento ceremoniál si pozvali pátra Karola, ktorý pôsobil vo
vrábeľskej farnosti dlhšiu dobu a k 1. júlu tohto roku bol preložený do okresu Nové
Zámky. Ceremoniál prebehol na slávnostnej svätej omši, v kostole sv. Imricha.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci pripravila jedna
z organizátoriek podujatia pani Mária Jókaiová knižku o Hornom Ohaji.
Obyvateľom tejto mestskej časti, pri zabezpečovaní podujatia vyšlo v ústrety vedenie
mesta a pracovníci úradu. Bohatý kultúrny program zabezpečili ohajské spevokoly žien
a mužov, Vrábľanka a skupiny z okolitých obcí. V nedeľu pokračovali oslavy
futbalovým zápasom Horného Ohaja s Veľkým Cetínom a zábavou. Sobotňajšie
popoludnie patrilo tiež futbalu starých ohajských
pánov s vrábeľskými
Internacionálmi.
Od 6. do 13. 9. prebiehal v meste festival židovskej kultúry Babele 2015.
Jeho slávnostné otvorenie prebehlo na miestnom židovskom cintoríne za účasti rabína
Miša Kapustina a predstaviteľov mesta. V úvode vystúpil Jozef Trubíni, autor knižky
o vrábeľských židoch.
Týždeň kultúry bol venovaný spomienke na životy a osudy bývalých občanov mesta.
V Stoličnom dome sa uskutočnila výstava fotografií Františka Bányiho, ktoré sa
venovali synagógam na našom území.
Pán Trubíni sa stretol so študentmi stredných škôl vo Vrábľoch, ktorým predstavil
svoje poznatky o osudoch vrábeľských židov a odpovedal na ich otázky. Posolstvom
týchto besied bolo nikdy nedopustiť vyvražďovanie nevinných ľudí ako sa to udialo
počas druhej svetovej vojny.
Tohoročné vinobranie na konci septembra sa nieslo v znamení dobrej úrody. O ňu sa
zaslúžilo aj suché a horúce počasie hlavne v dobe dozrievania hrozna. Vysoko sa
hodnotila kvalita, cukornatosť aj množstvo dozretého hrozna. Ale drobní vinohradníci
mali problémy s vykupovaním hrozna, pretože výkupcovia vykupovali hrozno
v malých množstvách.
Slávnosť vinobrania sa tradične začala sprievodom po meste, ktorý sa ukončil
v priestoroch starého ihriska na Ulici 1. mája. V úvode odovzdali vinohradníci
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primátorovi mesta veniec uvitý z hrozna. Moderátor programu privítal všetkých hostí
a prítomných divákov. Dôležitým bodom programu bolo oceňovanie vinohradníkov,
zakladateľov ich spolku vo Vrábľoch a mestských častiach. Pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Vrábľoch boli ocenení zakladatelia spolku vinohradníkov:
Július Beták in memoriam, František Fekeč, František Šulík, Jozef Krčmár, Zoltán Ács,
Florián Penzeš, Lukáč Németh, Jozef Kovács a Jozef Porubský.
Kultúrny program sa niesol v znamení folklóru a pohody. Pre účastníkov boli
pripravené stánky s dobrým gulášom a nechýbalo ani dobré vrábeľské víno.
Vrábeľské hody 11. októbra priniesli tiež príležitosť na stretnutia obyvateľov mesta.
Už 9. októbra pripravil Mládežnícky parlament v spolupráci a s podporou mesta
nevšedný zážitok. V rímskokatolíckom kostole vystúpila vo dvoch koncertoch česká
speváčka Lucie Bílá s klavírnym sprievodom Petra Maláska. Spevácky výkon
umelkyne si získal všetkých divákov.
Skupina Briezka pripravila koncom októbra, pri príležitosti vrábeľského sviatku
folklórne pásmo, v ktorom vystúpili tri generácie folkloristov. Tí najmladší boli zo
súboru Kolovrátok pri ZŠ s MŠ Lúky. Všetci účinkujúci deti, ženy, muži a muzikanti
pripravili pre svojich divákov nezabudnuteľný zážitok. Briezka už dlhé roky pod
umeleckým vedení Margity Bartekovej prinášala divákom autentický folklór
vrábeľského regiónu a prispievala k jeho zachovaniu.
Mesto venovalo pozornosť seniorom, ktorí dovŕšili okrúhle životné jubileá. Podujatie
sa uskutočnilo v kine Tatra. Dôchodcom zablahoželal viceprimátor Zoltán Ács.
Z pozvaných 420 seniorov prišla na slávnosť asi polovica.
Počas roka sa zbierali historické fotografie mesta Vráble a jeho obyvateľov. Časť
z nich sa použila na vytvorenie štyroch banerov, ktoré boli rozmiestnené v meste.
Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch vyvrcholili 12. až 14.
novembra. Štvrtok 12. novembra v kine Tatra vystúpil orchester Gustava Broma
s hosťami spevákmi
Tiborom Lenským, Robom Opatovským a Andreou
Zimányiovou. Plná sála divákov nadšene tlieskala výkonom na javisku a vynútili si aj
prídavky. Na druhý deň sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo slávnostné mestské
zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré
meno mesta Vráble. Podrobnosti o osobnostiach sa nachádzajú v kapitole Mestská
samospráva.
V sobotu, 14. novembra pokračovali oslavy na Čerešňovom námestí. Slávnostný
príhovor predniesol primátor mesta Tibor Tóth. Ukážky historického šermu predviedli
členovia historicko-umeleckej spoločnosti Bojník z Bojníc. Historickému koloritu
prispelo aj prečítanie listiny kráľa Bélu IV., na základe ktorej sa datuje začiatok mesta
Vráble. Bolo krásne počasie, prítomní obyvatelia Vrábeľ mali pekný umelecký zážitok
z rôznych vystúpení, ale bolo postarané aj o žalúdky. Rozvoniavala tu kapustnica,
zabíjačkové špeciality aj varené víno vrábeľských vinárov. V programe vystúpili aj
zástupcovia mládeže z vrábeľských škôl, miestne súbory a kapely. V nedeľu sa oslavy
skončili svätou omšou, ktorú slúžili za všetkých žijúcich aj zomrelých obyvateľov
mesta.
V predvianočnom čase bol na Čerešňovom námestí inštalovaný adventný veniec, ktorý
financovala poslankyňa NSK MUDr. Helena Kováčová.
18. decembra sa na vyzdobenom Čerešňovom námestí konali benefičné trhy, na
ktorých žiaci miestnych škôl vystavovali svoje vlastnoručne zhotovené výrobky
zamerané na vianočné sviatky. Výťažok z predaja zostal uvedeným školám.
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Vianočná výzdoba na budove mestského úradu a na Čerešňovom námestí pripomínala
blízkosť najkrajších sviatkov v roku.
21. decembra zazneli vianočné piesne v zasadačke úradu v podaní žiakov a učiteľov
Základnej umeleckej školy Imricha Godina.
Trhy pokračovali aj ďalšie dni až do 23. decembra. Počas trhov zabezpečilo mesto
možnosť občerstvenia pre návštevníkov a kultúrny program.
22. decembra priniesli vrábeľskí skauti primátorovi mesta betlehemské svetlo. Milú
slávnosť vo vestibule mestského úradu obohatili deti zo súboru Piesok vianočnými
koledami.
Silvester 2015 sa už tradične uskutočnil na Čerešňovom námestí, kde bol pripravený
novoročný ohňostroj. Rozžiarená obloha a kúdoly dymu sa však vznášali nad všetkými
sídliskami, mestskými časťami, odľahlými ulicami a aj nad vinicami.

VI. Spoločenské organizácie, spolky a
politické strany
Jednota dôchodcov
Tradične svoju činnosť v roku 2015 začali pravidelnou batôžkovou zábavou
v Kultúrnom dome v Hornom Ohaji.
Ďalším veľkým podujatím bola členská schôdza uskutočnená 8. marca v hale T-18
Podľa predloženej správy predsedníčky organizácie Kataríny Klasovej mala
organizácia ku dňu konania členskej schôdze 554 členov. Patrila medzi najväčšie
dôchodcovské organizácie v okrese Nitra, ba i v kraji.
V mesiaci apríl si mohli návštevníci v klubovni dôchodcov pozrieť výstavu ručných
prác senioriek. Krásne, rôznymi technikami vyšívané obrusy a prestierania potešili
návštevníkov výstavy. Podujatie bolo obohatené o rôzne košíky, ktoré uplietol
pán Dušan Bafrnec.
Aktívne dôchodkyne prispeli aj k úspešnému priebehu osláv dňa detí, ktoré
v spolupráci s mestom organizoval Mládežnícky parlament Vráble. Pomohli hlavne pri
zabezpečení prekonania slovenského rekordu v jedení pudingu. Zručné kuchárky sa
museli v jeho príprave dobre obracať.
Výbor jednoty dôchodcov pripravil pre svojich členov populárne pobyty v kúpeľoch
Nimnica. Striedali sa vo viacerých turnusoch od konca júna do konca júla a v mesiaci
október.
V klubovni sa dvakrát do týždňa stretávali milovníci stolného tenisu pri tréningoch.
Dobre reprezentovali organizáciu na turnajoch seniorov okresu.
Na konci augusta asi 200 seniorov naplnilo nádvorie klubovne pri ohníku Primátorskej
opekačky. Ako vždy sa podujatie nieslo v dobrej nálade s pesničkami. Medzi
dôchodcov prišiel na pozvanie aj primátor mesta s rodinou a poslankyňa Nitrianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Helena Kováčová.
V tomto roku oslávila spevácka skupina Vrábľanka 5. výročie svojho vzniku.
V skupine účinkovalo 11 speváčok a dvaja hudobníci. Za 5 rokov existencie
absolvovali okolo 60 vystúpení.
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V mesiaci október pripravil výbor Jednoty dôchodcov vo Vrábľoch kultúrne podujatie
venované úcte k starším. Vystúpili na ňom deti z vrábeľských škôl a spevácke
folklórne skupiny dôchodcov.

Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Záhradkári sa výsledkami svojej práce prezentovali vrábeľskej verejnosti na 38.
výstave ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá bola otvorená 10. októbra 2015 v priestoroch
obradnej siene MsÚ. Jej súčasťou bola aj súťaž O najkrajšie jablko. Slávnostné
zakončenie výstavy spojené s odovzdávaním cien bolo 12.októbra.
Spolu so Združením vrábeľských vinohradníkov pomáhali pri organizovaní výstavy
Víno 2015.

Žitavská komunita
Aj v tomto roku pripravili na sviatok Troch kráľov pre svojich priaznivcov podujatie
pod názvom Trojkráľový punč. Podľa predsedu komunity zachovávajú tento zvyk pre
budúce generácie. V priestoroch pred katolíckou farou vystúpila spevácka skupina
Kamene. Členovia komunity pripravili pre okoloidúcich dobrý mastný chlieb s cibuľou
a na zahriatie z domácich surovín s koreninami uvarený punč.

Mládežnícky parlament
Združenie organizovalo v spolupráci s mestom oslavy Dňa detí, tradične na ihrisku TJ
Dyčka. Pre deti i rodičov pripravili atraktívny program. Tak ako v posledných rokoch
oživovali podujatie pokusy o prekonanie slovenského rekordu, tento raz vo varení
a jedení pudingu. Za pomoci kuchárok z radov dôchodkýň, ktoré puding varili, ale
i samotných detí, ktorým puding chutil, rekord prekonali.
Nevšedné podujatie pripravili za finančnej a organizátorskej pomoci mesta, pri
príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch. V hodovom čase si
vrábeľskí diváci vypočuli koncert českej speváčky Lucie Bílej s hudobným sprievodom
Petra Maláska. Vystúpenie populárnej speváčky našlo hudobný priestor v
miestnom rímskokatolíckom kostole. Pre veľký záujem divákov sa uskutočnili 9.
októbra 2015 dva koncerty.

Združenie vrábeľských vinohradníkov
Aj Vrábeľskí vinohradníci sa v roku 2015 stretli na konci januára na výročnej členskej
schôdzi. Predseda združenia Vladimír Hrušovský hodnotil vo svojej správe rok 2014.
V spolupráci s mestom zabezpečovali opravy viničných ciest, kosenie a
rekonštrukciu verejného osvetlenia na viniciach.
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Do Územného plánu mesta Vráble plánovali v ďalšom období vypracovať podklady
pre reguláciu výstavby viničných domčekov a hospodárskych budov z hľadiska
architektúry. Neregulovane vyrastali na viniciach rodinné domy, ktoré narúšali
rekreačný charakter viníc. Na vrábeľských viniciach sa nachádzali dlhodobo
neobrábané vinice, ich stav chceli vinohradníci fyzicky zmapovať.
Vedenie združenia pripravilo v čase fašiangov vo februári vinohradnícky ples
v priestoroch Archívu vín.
Výbor združenia pripravil pre svojich členov prednášku s tematikou biologickej
ochrany viniča, ktorú predniesol Zoltán Tomašek.
V spolupráci s mestom a miestnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov
organizovali v apríli 2. ročník výstavnej súťaže Víno Vráble 2015. V tomto ročníku
prijal organizačný výbor len 251 vzoriek. Príčinou bol pre vinič nepriaznivý rok 2014.
Viniče boli postihované hubovými chorobami, zlé podmienky boli na jar i pri
dozrievaní hrozna. Podľa odborníkov rok neprial hlavne červeným vínam. Ceny
Šampión výstavy bielych i červených vín dostali veľké vinárstva.
Malí vinohradníci sa ocitli v nevýhode, pretože pri výrobe vín nemali také technické
možnosti ako veľké vinárstva. Ozývali sa hlasy za vytvorenie kategórií malých
vinárov. Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutočnilo 25. apríla v Archíve vín.
Samostatnú výstavu vín pripravili ohajskí vinári 21. marca 2015. 37 vystavovateľov
prinieslo 81 vzoriek vín.
Združenie vrábeľských vinohradníkov v spolupráci so Spolkom ohajských
vinohradníkov a mestom usporiadali začiatkom júna 2. ročník otvorených vrábeľských
pivníc. Výťažok z predaja vínnych pasov bol určený v prospech vinárov, ktorí otvorili
svoje pivnice a privítali v nich hostí.
.
Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka
Kultúrne aktivity začal zbor v polovici februára zorganizovaním Hasičského plesu
v Kultúrnom dome v Dyčke. V predvečer 1. mája stavali už tradične máj, ozdobený
rôznofarebnými stuhami. Hrala hudba, vystúpili vrábeľské súbory, bolo veselo.
7. marca organizovali už 17. ročník halovej súťaže hasičských zručností v priestoroch
kultúrneho domu. Súťažilo do 150 súťažiacich, 14 družstiev mužov, 8 družstiev žien
a 14 družstiev mladých hasičov. Domáce družstvá si odniesli prvé miesta. Poradie
družstiev žien: 1. Dyčka, 2. Solčany, 3. Brehy. Poradie družstiev mužov: 1. Dyčka, 2.
Hodruša-Hámre, 3.Lackov. Poradie družstiev mladých hasičov- chlapci: 1. Dyčka, 2.
Branč, 3. Svätoplukovo. Poradie družstiev mladých hasičov-dievčatá: 1. Tesárske
Mlyňany, 2. Slažany, 3. Jasová.
Dňa 8. mája usporiadali Deň otvorených dverí hasičskej zbrojnice, na ktorom si uctili
svojho patróna svätého Floriána. Tento deň bol pre hasičov mimoriadny, lebo sa ho
zúčastnil minister vnútra Róbert Kaliňák, ktorý im odovzdal nové hasičské auto. Bolo
to šesťmiestne zásahové vozidlo prvého výjazdu s kapacitou 750 litrov vody,
s vlastným čerpadlom a základnou výbavou v hodnote asi 125 000 eur. Takéto vozidlá
mali dostať ďalšie stovky hasičských zborov na Slovensku.
13. júna sa uskutočnil už 11. ročník nočnej hasičskej súťaže o putovný pohár primátora
mesta. Súťažilo 45 družstiev v 5 kategóriách. Domácim sa veľmi nedarilo, najlepšie
boli ženy v športovej kategórii, ktoré obsadili 4. miesto.
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Miestny spolok Slovenského červeného kríža
9. marca 2015 mali členovia spolku hodnotiacu členskú schôdzu. Počet členov
platiacich si členskú známku bol 80. Na schôdzi sa konštatovalo, že aktivity spolku sú
bohaté a sústreďujú sa na charitatívnu činnosť a poskytovanie zdravotníckych dozorov
na podujatiach v meste. Problémom bol nedostatok mladých zdravotníkov, ktorí sa síce
vyškolia, ale po skončení strednej školy odídu.
V januári spolok organizoval pravidelnú dobročinnú akciu zber obnoseného šatstva pre
sociálne odkázaných občanov. Podobnú akciu organizovali v novembri dvakrát a
začiatkom decembra. Nazbieralo sa veľké množstvo šatstva, ktoré bolo sčasti odvezené
pre bezdomovcov v Bratislave a do niektorých domovov sociálnych služieb v kraji.
Časť šatstva sa odložila pre potreby oddelenia sociálnych služieb mestského úradu,
ktorí navštevovali sociálne odkázané rodiny vo Vrábľoch.
Členky spolku pravidelne pomáhali pri realizácii Primátorskej kvapky krvi, ktorá sa
konala trikrát do roka, v marci, júni a októbri. Mladí zdravotníci pomáhali priamo pri
odberoch, staršie členky spolku sa postarali o občerstvenie darcov.
18. decembra 2015 sa stretli darcovia krvi so zástupcami Územného spolku SČK a
predstaviteľmi mesta na slávnosti odovzdávania Jánskeho plakiet.
49 darcov bolo ocenených týmito plaketami. Bronzovú plaketu dostalo 28 darcov,
striebornú 15 darcov, zlatú 4 darcovia a diamantovú tiež 4 darcovia.
Mesto podporovalo dobrovoľné darcovstvo krvi práve organizovaním primátorskej
kvapky krvi. Z rúk primátora mesta dostali ocenenie aj pozvaní jubilejní darcovia, ktorí
darovali svoju krv 5, 10 a viackrát. Podujatie sa tento rok konalo v jedálni ZŠ s MŠ
Lúky. Darcovstvo krvi malo svojich priaznivcov aj na stredných školách vo Vrábľoch.
Každý rok sa na Strednej škole technickej vo Vrábľoch organizovala Študentská
kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi, ktorých sa zúčastňovali študenti a pracovníci
oboch stredných škôl.
Mladí zdravotníci spolku prispeli do programu Míľa pre mamu, organizovanej
materským centrom Chrobáčik ukážkami ošetrenia najbežnejších letných úrazov detí.
V apríli zavítali do Reedukačného centra a Špeciálnej základnej školy. Pre zverencov
centra pripravili ukážky z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a zlomeninách.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Organizácia mala okolo 50, väčšinou starších členov. Schádzali sa 3 krát do roka na
členských schôdzach. Vo svojej práci sa sústreďovali na uchovávanie pamiatky
padlých za oslobodenie od fašizmu.
V roku 2015 sme si pripomínali 70. výročie oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej
vojny. V radoch členov organizácie bol už jediný účastník bojov pri oslobodzovaní na
šej vlasti – pán Hamar, žijúci v obci Nová Ves nad Žitavou. Pri tejto príležitosti dostal
Pamätnú medailu Ruskej federácie za účasť v protifašistickom odboji.
Delegácia organizácie sa zúčastnila osláv ukončenia druhej svetovej vojny v Kalnej
nad Hronom, kde prebiehali ťažké boje pri vytláčaní nemeckých vojsk z územia.
Každoročne sa členovia základnej organizácie zúčastňovali spomienkových osláv na
Slovenské národné povstanie v partizánskych obciach Skýcov, Zlatno a Hostie.
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Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia sa podieľali na uskutočnení výstavy dobových
fotografií, dokumentov a vojnových exponátov, ktorá prebiehala od 10. mája
v Stoličnom dome. Návštevníci mohli na výstave vidieť aj ukážky výzbroje a výstroje
nemeckého vojaka.
Pre učiteľov, pre ich prácu s deťmi, odovzdali na školách v meste publikáciu o histórii
protifašistického odboja v regióne Nitry.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Organizácia priniesla obohatenie kultúrneho života v meste počas vrábeľských hodov
v dňoch 10. – 11. októbra 2015 výstavou zvierat v priestoroch areálu vrábeľských
dôchodcov. Na rozdiel od predchádzajúceho roku organizátorom aj návštevníkom
prialo počasie. V 32 voliérach vystavovali chovatelia 107 holubov, 110 králikov,
hydinu a rôzne exotické vtáctvo od 33 chovateľov.
Na záver výstavy boli ocenení chovatelia vystavovaných zvierat. Predseda základnej
organizácie
RNDr. Július Szabo vyhodnotil prácu členov, ktorých bolo 43
a poďakoval mestu Vráble za finančnú podporu organizácie.
Prvé ceny si za vystavené zvieratá odniesli Jozef Červený, Martin Max, Martin Fojtík,
Pavel Černák, Ján Lobl, Marian Benc a ďalší.
Občianske združenie Vráble v Európe
Združenie aktívne dopĺňalo oblasť kultúry vo Vrábľoch organizovaním rôznych
podujatí pre občanov mesta. Začiatkom februára zneli v kine Tatra ruské piesne
v podaní súboru donských kozákov Volnij Don.
V marci pripravili pre deti bábkové divadelné predstavenie Soľ nad zlato. Jeho
členovia sa v apríli stretli na večeri s cestovateľským programom o Gruzínsku.
Zaujímavý večer v Čajovni u Rebeky na Moravskej ulici bol spojený hovoreným
slovom o krajine s ochutnávkou gruzínskych vín, koňaku a čaju. Ďalší cestovateľský
večer bol venovaný Číne.
V máji to znelo v kine Tatra ruskými romancami a baladami v podaní troch ruských
umelcov.
Činnosť združenia sa v minulosti začala výmennými pobytmi s francúzskymi
priateľmi z mestečka Andouillé. Tento rok privítali v auguste hostí z Francúzska.
Vrábeľskí hostitelia pripravili pre svojich hostí prehliadky pamätihodností a prírody
Slovenska. Tento raz ukázali svojim priateľom východné Slovensko.
V našom meste pôsobili ďalšie občianske združenia , spolky a organizácie, vrátane
športových klubov. U predstaviteľov mesta a poslancov nachádzali podporu , na ich
činnosť prispievalo mesto finančnými prostriedkami. Mnohé z nich by bez tejto
podpory nemohli vyvíjať svoje aktivity. Pracovali tu spolky včelárov, poľovníkov,
vinárov, v mestskej časti Horný Ohaj základná organizácia Csemadoku, občianske
združenia, ktoré podporovali kultúrne a športové aktivity na školách a ďalšie, ktoré
obohacovali život v meste.
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VII. C i r k e v n ý ž i v o t
Pri príležitosti oslobodenia Vrábeľ v marci 1945 sa vo farskom kostole uskutočnila
svätá omša za obete vojen vo Vrábľoch.
30. júna zakončili svoje pôsobenie vo Vrábľoch páter Karol a páter Róbert. V meste
pôsobili 20 rokov a zanechali medzi veriacimi výraznú stopu. Starali sa nielen
o duchovný život veriacich, ale aj o kultúrne pamiatky. Opravoval sa rímskokatolícky
kostol, fasáda a interiér, tiež rímskokatolícka fara. Páter Karol dostal v novembri od
mesta na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch verejné
uznanie za duchovnú prácu medzi občanmi mesta a za starostlivosť o kultúrne
pamiatky.
Id 1. júla 2015 začali svoju činnosť vo vrábeľskej farnosti kňazi dekan Miloš
Krasňanský a kaplán Miroslav Hosťovecký.
Koncom júna sa uskutočnila slávnosť svätej birmovky, ku ktorej pristúpilo 119
mladých ľudí. Birmovky sa zúčastnil generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek.

.

K svätému prijímaniu pristúpilo v polovici mája do 60 detí
Turnaj miništrantov spojený s farským dňom bol otvorený svätou omšou v kostole vo
Vrábľoch. Samotný turnaj prebiehal na ihrisku TJ Dyčka.
Z príležitosti nedožitých 70. narodenín kňaza Imricha Poláka, 17. októbra 2015,
usporiadali veriaci púť do Jasovej v okrese Nové Zámky. V tejto obci sa Imrich Polák
narodil. Neskôr pôsobil 18 rokov ako kňaz vo Vrábľoch. Každoročne sa vo farnosti
organizovali púte do Krakova a Medžugoria.

VIII. T e l o v ý ch o v a a š p o r t
Futbalový klub
Mesiac január bol v oblasti športu vo Vrábľoch bol každý rok charakteristický
futbalovými turnajmi v hale T-18. Súťažili dospelí aj chlapci rôznych vekových
kategórií.
O Novoročný turnaj bol veľký záujem zo strany súťažiacich i divákov. Podľa hlavného
organizátora turnaja Milana Vargu sa prihlásilo 16 družstiev, ktoré rozdelili do 4
skupín. Víťazom turnaja sa stalo družstvo s názvom Best, ktoré sa súťaže zúčastňovalo
každoročne.
V druhej polovici januára prebehol halový turnaj žiakov kategórie U10 za účasti 6
družstiev, z Levíc, Nitry, Nových Zámkov, Šale, Zlatých Moraviec a domáceho
družstva. Naši chlapci predviedli dobré výkony a zvíťazili. Organizátorom turnaja bola
Požitavská futbalová akadémia. Žiaci kategórie U11 sa zúčastnili turnaja v Nových
Zámkoch, odkiaľ si odniesli 2. miesto.
Prvú februárovú sobotu sa v hale T-18 odohral turnaj žiakov prípraviek Požitavskej
futbalovej akadémie za účasti 6 družstiev. Vyhrali chlapci z PFA ViOn Zlaté Moravce.
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Okrem turnajov prebiehali zápasy Vrábeľskej futbalovej ligy, ktoré hrali systémom
jeseň – zima.
Futbalový klub Spartak Vráble pod trénerským vedením Vincenta Debnára zakončil
v jarných mesiacoch súťažný ročník 2014-2015.
Tabuľka jarného kola III. ligy-západ roč. 2014-2015
1. Borčice
2. Veľký Meder
3. Gabčíkovo
4. Neded
5. Veľké Ludince
6. Palárikovo
7. Vráble
8. Trnava

9. Nemšová
10. Topoľčany
11. DAC B Vrakuňa
12. Komárno
13. Nové Zámky
14. Púchov
15. Lednické Rovne
16. Vrbové
17. Levice

Tabuľka jesennej časti futbalového ročníka 2015 – 2016
III. liga - západ
1. Veľký Meder
2. Šamorín
3. Púchov
4. Horná Nitra
5. Nemšová
6. Trnava C
7. DAC B Vrakuňa
8. Galanta

9. Lednické Rovne
10. Nové Zámky
11. Veľké Ludince
12. Neded
13. Dubnica nad Váhom
14. Topoľčany
15. Vráble
16. Komárno
17. Palárikovo

Tri kolá pred koncom jesenného kola súťaže prevzal mužstvo nový tréner Ladislav
Molnár.
Futbalový rok 2015 uzavreli na predvianočnom posedení hráčov, vedenia klubu
a predstaviteľov mesta. Konštatovalo sa, že v jarnej časti súťaže dosiahli dobré
umiestenie na 7. mieste. Prezident futbalového klubu Jozef Ürge konštatoval, že
v jesennej časti súťaže dosahovalo družstvo slabé výsledky, vyhrali iba dva zápasy.
Zimná príprava pod vedením trénera Molnára bude náročná.
Družstvá mestských častí Horný Ohaj a Dyčka, ktoré hrali v II.B triede, skončili
v súťažnom ročníku 2014-2015 na 5. a 4. mieste.
V III. lige starší dorast skončil veľmi dobre na 2. mieste, v III. lige mladší dorast
skončil na 8. mieste a starší žiaci na 2. mieste. Všetci súťažili pod hlavičkou PFA
Vráble.
V súťažnom ročníku 2015-2016 v jesennej časti II.B trieda zmenila názov na VII. liga,
skupina B. Horný Ohaj v nej skončil na 2. mieste, Dyčka na 5. mieste.
Starší dorast PFA Vráble sa umiestnil na 3. mieste.
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Hráči mladšieho dorastu PFA Vráble sa v máji zúčastnili medzinárodného futbalového
turnaja vo francúzskom meste Vigneux. Družstvo pod vedením trénera Viktora Nehéza
patrilo medzi najúspešnejšie zahraničné družstvá súťaže a získalo bronzové
umiestnenie.
19. júla sa uskutočnil už 12. ročník futbalového turnaja O putovný pohár primátora
mesta na futbalovom štadióne TJ Dyčka. Slávnostný rámec turnaja vytváralo 750.
výročie prvej písomnej zmienky o Vrábľoch. Lákadlom pre divákov bolo aj 102
pripravených tombolových cien. Turnaja sa zúčastnili družstvá Horný Ohaj ,
Nevidzany, Kmeťovo a Nové Zámky. Najnapínavejším zápasom bolo derby DyčkaHorný Ohaj. Celkovým víťazom turnaja sa stali Nevidzany, ktoré zopakovali svoje
víťazstvo z predošlého roku.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste sa konal aj turnaj
v Hornom Ohaji. Na štadióne, aj popri ceste povzbudzovali futbalistov stovky divákov.
Turnaja sa okrem domácich zúčastnili družstvá z Dyčky, Michala nad Žitavou
a Klasova. Po dobrom výkone vyhrali domáci hráči. Dobrú náladu v areáli štadióna
pomáhali vytvoriť muzikanti Virág a Draškovič.
Počas vrábeľských hodov v októbri sa stretli futbalisti Dyčky a Horného Ohaja na
štadióne TJ Dyčka. Stretnutie skončilo nezvyklým výsledkom 1:6. Nezvyklým preto
lebo ich doterajšie stretnutia boli charakteristické vyrovnanými výkonmi.
Radosť obom družstvám urobili darčeky v podobe nových dresov, ktoré hráčom oboch
družstiev daroval bývalý vrábeľský hráč Radovan Mikulec. Pomocou sponzorov,
ktorých oslovil, dostali dresy s nápisom Miki 32.

Klub turistov Vráble
Miestny klub turistov zaznamenal v posledných rokoch rast členskej základne.
Turistických podujatí, ktoré tento rok organizoval, sa zúčastňovali aj členovia z iných
okolitých obcí a miest. Na niektoré zaujímavé turistické akcie odchádzali až dva
autobusy turistov. Taký veľký záujem bol o jednodňový zájazd do Mixnitzu
v Štajerských Alpách v Rakúsku.
Dlho dopredu boli obsadené všetky plánované turistické zájazdy.
Dlhodobejšie podujatia, ktoré trvali tri až štyri dni absolvovali do lokalít Krkonoše
a Jeseníky v Českej republike. Na ceste do Krkonôš sa autobus zastavil v Orlických
horách, kde si turisti spravili kratšiu túru, ako rozcvičku pred hlavným programom. Zo
Špindlerovho mlyna, kde boli ubytovaní, každé ráno vychádzali na túry na Snežku,
k prameňu Labe a ďalšie zaujímavé lokality pohoria Krkonôš. Posledný deň na ceste
domov sa zastavili v Prachovských skalách a na hrade Trosky.
Pekné zážitky mali turisti aj z augustového zájazdu do Jeseníkov. Prechádzali
rašeliniskami, na ktoré sú Jeseníky bohaté, vystúpili na najvyšší vrchy a zoznámili sa aj
s históriou, pamätihodnosťami a životom tunajších ľudí.
Turisti absolvovali naplánované jednodňové zájazdy s turistickými výstupmi.
Zakončením sezóny na jeseň už v sychravom počasí bola túra do Súľovských skál.
V zimnom období si klub pripravoval plán turistických podujatí na najbližší rok.
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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
trénera získali Mgr. Viktora Kuťku, niekdajšieho reprezentanta a hráča volejbalového
družstva vo Vrábľoch. Väčšina týchto mladých žien hrala súťaž ešte ako žiačky pred 8
rokmi. Mladé ženy sa prihlásili do súťaže 1. liga západ.
Trénovali dvakrát do týždňa, dlhšia prestávka ovplyvnila ich výkony, ale dievčatá
vydržali. Pokračovali v súťaži aj v ďalšej sezóne 2015 - 2016.
V športe, ktorý bol vo Vrábľoch v minulosti tak populárny, neexistovali v súčasnosti
ani mládežnícke tímy.
V januári 2015 zomrel dlhoročný tréner volejbalu vo Vrábľoch Jarolím Šutka.
Zanechal hlbokú stopu vo vrábeľskom volejbale, venoval sa najmä mládeži.

IX . Počasie a jeho osobitosti
Január
Novoročné ráno nás privítalo nízkou teplotou, ktorá klesla na -8 až -9°C. Cez deň bola
zamračená až polooblačná obloha. Denná teplota vystúpila slabo nad nulu. Večer padal
slabý mrznúci dážď. V prvej dekáde mesiaca bola prevažne zamračená až polooblačná
obloha, niektoré dni slabo pršalo alebo snežilo. Ranné teploty sa pohybovali od -8 až
0°C, cez deň sa často pohybovali pod bodom mrazu. Na sviatok Troch kráľov sa
vyjasnilo, bolo slnečno, ale denná teplota bola celý deň pod bodom mrazu. V druhej
dekáde sa ranné teploty zmiernili, niekedy vystúpili slabo nad nulu, denné na +6°C.
Striedali sa dni so zamračenou oblohou s dažďom a jasnou oblohou. Tretia dekáda
mesiaca prebiehala podobne, ranné teploty klesali na +1 až +3°C. Počasie bolo často
hmlisté, s dažďom alebo slabým snežením. V poslednom týždni januára opäť klesli
ranné teploty na -3 až -4°C. 29. a 30. 1. ovplyvňovala počasie v Európe hlboká tlaková
níž, ktorá priniesla husté sneženie aj na Slovensku. Sneh bol mokrý, spôsoboval
dopravné ťažkosti. Na cestách dochádzalo k haváriám a veľkému meškaniu
dopravných prostriedkov. Posledný deň mesiaca sa počasie upokojilo a u nás bol pekný
slnečný deň.
Február
Prvé dve dekády mesiaca klesali ranné teploty pod bod mrazu s rôznou intenzitou.
Najviac klesla v dňoch 5. až 7. februára, a to na -8 až -9°C. Ďalšie dni to bolo od -1 do
-4°C. Ráno na Valentína klesla ráno teplota na -4 až -5°C, cez deň bola tiež pod nulou.
Bolo prevažne jasno, 9. februára sa zamračilo a snežilo.
Od 22. februára do konca mesiaca vystupovali teploty ráno i cez deň nad nulu.
Zamračilo sa, prichádzal dážď často pršalo. Denné teploty vystupovali na +5 až +9°C.
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Marec
Prvé štyri dni marca boli podobné ako koniec februára. Ranné teploty sa pohybovali
Od nuly po +4 až +5°C., denné +9 ž +10°C. Obdobie od 5. do 11. marca sa vyjasnilo,
ranné teploty opäť klesli na -3 až -5°C, denné vystúpili na +9 až +14°C. Od 12. marca
do 16. marca bolo zamračené a veterno, neskôr padal slabý dážď. Ranné teploty sa
pohybovali od +2 až +3°C, cez deň od 9 do 12°C.
V týždni od 16. do 23.3. sa vyjasnilo a zvýšili sa hlavne denné teploty na 14 až 16°C.
Od 24. marca do konca mesiaca sa obloha postupne zaťahovala, bolo zamračené
s dažďovými prehánkami. Ranné teploty sa pohybovali väčšinou okolo +5 až 6°C, ku
koncu mesiaca len +3°C. Denné teploty sa nachádzali v rozmedzí 14 až 16°C, ku
koncu mesiaca 11 až 13°C. Marec sa rozlúčil s ochladením a dažďom, neskôr aj
snežením.
Apríl
Začal veterným počasím, s polojasnou oblohou. Ranná teplota klesla slabo nad nulu,
denná na 9°C. Do 7. apríla klesali ranné teploty pod nulu, na -2°C, denné na 8 až 9°C.
Bolo väčšinou jasno až polojasno. Od 8. apríla sa začalo otepľovať, rástli ranné i denné
teploty. V slnečnom jarnom počasí vystupovali denné teploty postupne od 11 do
20°C.16. apríla sme zaznamenali letný deň, keď teplota vystúpila až na 25°C.
V Hurbanove dokonca zaznamenali 28,4°C. Od 18. do 21.apríla sa prechodne
ochladilo. Ranné teploty klesli na +3 až 4°C, denné na 12 až 14°C. Od 22. apríla sa
začalo otepľovať, ráno sa nameralo od 6 do 9°C, cez deň 20°C, posledné 4 dni až 24 –
25°C. Tu sa zamračilo a len slabo spŕchlo. Tento jarný mesiac chýbali zrážky, čo
pociťovali najmä poľnohospodári a záhradkári, ktorí potrebovali pre zasiate plodiny
nutne výdatné zrážky.
Máj
Máj priniesol premenlivé počasie, ale zrážok bolo tiež pomenej. Prvé štyri dni bolo
oblačno až zamračené s dažďom. Ranné teploty klesali na +8 až 10°C, denné vystúpili
na 18, neskôr na 23°C. Od 5. do 13. mája sa otepľovalo, prevažovalo južné prúdenie
vzduchu. Obloha bola väčšinou oblačná až polooblačná so slabými zrážkami. Denné
teploty vystupovali nad 24°C, 26. mája až na 26°C. Na „ zamrznutých svätých“
nehrozili mrazy. 12. mája bolo jasno, teplota vystúpila na 24°C. Ďalšie tri dni sa
zamračilo, ráno klesla teplota na 10 až 12°C, cez deň vystúpila na 19 až 20°C. Potom
sa prechodne vyjasnilo a teploty začali rásť na 24 až 26°C. Od 19. mája do konca
mesiaca bolo prevažne zamračené s občasným dažďom. 20. mája prišla búrka
s lejakom, teplota 26°C. Po búrkovom dni sa ochladilo na 16 až 18°C. Posledné tri
májové dni sa vyjasnilo, rána boli charakteristické hmlami, denné teploty dosahovali
23 až 26°C. Neskôr sa opäť zamračilo s dažďom.
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Jún
Po premenlivom počasí v máji bolo v prvej polovici júna pomerne ustálené ale horúce
počasie. Bolo väčšinou jasno s rannými teplotami od 12, neskôr až 19°C. Denné
teploty tiež rástli od 26 do 30°C. Na Medarda v noci prišla búrka, ale so slabým
dažďom. 12. Júna vystupovali ranné teploty na 16 až 17°C, denné na 31 až 32°C.Aj
ďalšie dva dni bolo horúco, s dennými teplotami 32 až 33°C. Z meteorologických
predpovedí zazneli výstrahy na 35°C. Druhá polovica mesiaca bola chladnejšia, aj
obloha bola väčšinou oblačná. 15. júna prešiel nad našim územím studený front, ktorý
priniesol prehánky a ochladenie. Denná teplota vystúpila na 28 až 29°C. Od 16. Júna
klesali ranné teploty na 12 až 13°C, denné na 23 až 24°C. Občasné prehánky
nepriniesli veľa dažďa. Posledné dni mesiaca sa slabo oteplilo aj vyjasnilo. Ranné
teploty vystúpili na 13 až 14°C, denné na 27 až 28°C.

Júl
Prvých 8 dní júla prišiel ďalší nápor horúčav. Bolo vyjasnené, ranné teploty okolo
14°C, cez deň 31 až 34°C. Bolo horúco a sucho. 8. júla prešiel nad našim územím
studený front, ktorý priniesol silný vietor a dážď. Do 16. júla sa prechodne ochladilo
s teplotami 25 až 26°C.Od polovice júla prišla ďalšia vlna horúčav. Denné aj ranné
teploty postupne rástli až na 30 – 35°C, ranné na 18 až 22°C. Posledné štyri dni prišla
zmena, ktorá priniesla úľavu od horúčav. Bolo oblačno s prehánkami a teplotami
príjemnými od 24 do 27°C.

August
Prvé dva dni mesiaca pokračovalo počasie so zamračenou oblohou a s teplotami do
26°C. Potom prišli ďalšie horúčavy, ktoré trvali do 16. augusta. Ranné teploty klesali
na 20až 21°C, denné vystupovali na 35 až 36°C. V druhej polovici mesiaca, od 17.
augusta prišlo mierne ochladenie, obloha sa zamračila. Ráno klesali teploty zo 16 až
18°C na 13 až 14°C. Denné teploty vystupovali na 24 až 27°C. Zrážky v podobe
prehánok prišli 17. až 19. augusta. Posledný týždeň mesiaca sa vyjasnilo, ale teploty
cez deň vystúpili len na 25 až 27°C, ranné na 14 až 16°C.

September
V septembri bolo premenlivé počasie, striedali sa oblačné dni s dňami s vyjasnenou
oblohou a aj s nadpriemernými teplotami na túto ročnú dobu. Prvý týždeň mesiaca bolo
prevažne oblačno až polooblačno s rannou teplotou 9 až 10°C a dennou okolo 20°C. Po
dva dni sa vyjasnilo, teploty sa podstatne nezmenili. Ďalšie dva dni sa opäť zamračilo
a slabo pršalo. Denné teploty vystúpili na 18 až 19°C. Znova prišlo vyjasnenie a teplota
cez deň vystúpila na 24°C. Od 14. do20. 9. bolo väčšinou jasno a polojasno. Ranné
teploty sa zvýšili na 15 až 16°C, denné na 26 až 31°C. Na september to boli
nadpriemerné hodnoty. Ku koncu týždňa prišla búrka s dažďom. Po nej sa ochladilo,
ráno na 12°C, cez deň na 18 – 20 °C. V týždni od 21. do 27. septembra sa prechodne
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na tri dni vyjasnilo, ranné teploty stúpali z 8 -9 °C na 12°C. Denné vystupovali z 20°C
na 26°C.V druhej časti týždňa sa zamračilo s dažďom a ďalším ochladením. Posledné
tri dni mesiaca sa opäť vyjasnilo, ale teploty už klesli cez deň na 16 až 17°C, ranné
z 9°C na 6°C. 27. septembra v skorých ranných hodinách sme pozorovali úplné
zatmenie Mesiaca. Najprv bol na oblohe ako červená guľa a potom postupne zmizol.
Október
Prvé októbrové dni bolo jasno až polojasno s rannou teplotou okolo +5°C a dennou
17°C. Od 5. do 11.októbra sa zamračilo nízkou oblačnosťou, častými hmlami
a mrholením. Ranné teploty boli ešte príjemné, okolo 9 – 10°C, denné 15 až 16°C.
Od 12. do 18. októbra bolo sychravé nepríjemné počasie so slabými dažďovými
prehánkami. Ranné teploty klesali na 5°C, v niektorých dňoch na 10°C, denné na 13°C.
12. októbra na severe Slovenska snežilo, napadlo až 10 cm snehu. Od 19.do 24.
októbra pokračovalo sychravé jesenné počasie s rannými teplotami 6 až 7°C, dennými
12 až 13°C. Občas slabo pršalo. Neskôr sa cez deň vyjasňovalo, teploty sa zdvihli asi
o jeden stupeň. Do konca mesiaca bola vyjasnená obloha, denné teploty vystupovali na
15 až 16°C.

November
1. november bol netypický, pekný slnečný, s teplotami 14 až 15°C. Celý týždeň od 2.
Do 6. novembra bolo jasno a slnečno s dennými teplotami 13 až 14°C, rannými slabo
pod nulou. V ďalších dňoch sa oteplili aj v ranných hodinách dokonca až na
+10°C.Rána boli charakteristické nízkou oblačnosťou, poobede sa vyjasňovalo.
Netypicky teplé počasie bolo charakteristické pre celý november. Ranné teploty klesali
na +8 až 10°C, denné vystupovali na 15 až 17°C. Obloha bola väčšinou zamračená
nízkou oblačnosťou a častým mrholením. V poslednom týždni mesiaca od 23. Do 30.
Novembra klesli ranné teploty slabo pod bod mrazu, cez deň vystupovali na 4 až 5°C.
Na Katarínu klesla ranná teplota na -5°C, bolo jasno a chladno po celý deň.s teplotou
+4 až +5°C.

December
Okrem posledných dvoch dní mesiaca prevažovalo hmlisté inverzné počasie. Od 1. do
11. decembra bolo zamračené s nízkou oblačnosťou s rannými teplotami +3 až +5°C.
Cez deň vystúpili len na +5 až +7°C.Na Luciu , 13. a 14. 12.klesla ráno teplota pod bod
mrazu, ráno bolo hmlisto, cez deň sa vyjasnilo. Ďalšie dni prevažovalo hmlisté počasie
s mrholením. Ranné teploty klesali slabo nad nulu, denné na +3 až +4°C. Takéto
nepríjemné počasie bolo aj počas Vianočných sviatkov. Zmena prišla v priebehu dvoch
posledných dní mesiaca. Vyjasnilo sa, ranné teploty klesli na -3 až -5 -7°C, denné na
nulu až -1°C.Silvestrovská noc mala vyjasnenú oblohu s dobrou viditeľnosťou.
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X. Mi m o r i a d n e udalosti a návštevy
7. februára 2015 sa uskutočnilo už 8. referendum v histórii samostatnej Slovenskej
republiky. Referendum iniciovalo združenie Aliancia za rodinu a jeho témou bola
problematika ochrany rodiny. Občania odpovedali na 3 položené otázky.
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie /adopcia/ detí a ich následná výchova
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovanie v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania.
Referendum bolo neplatné, nezúčastnil sa ho dostatočný počet oprávnených voličov.
V rámci Slovenskej republiky bola účasť 21,41 %. Vo Vrábľoch prišlo k urnám len
1537 občanov, čo bolo 20,38% oprávnených voličov. Z občanov, ktorí prišli na
referendum na všetky tri otázky odpovedalo kladne vyše 90% .
V máji navštívil mesto minister vnútra SR Róbert Kaliňák, ktorý priniesol hasičom
z Dobrovoľného hasičského zboru v mestskej časti Dyčka nové hasičské vozidlo.
Začiatkom októbra mali občania nášho mesta možnosť stretnúť sa s predsedom vlády
SR Róbertom Ficom pri príležitosti odovzdania multifunkčného ihriska v mestskej
časti Horný Ohaj.
13. júla mali v priemyselnom parku prezidentskú návštevu. Náš prezident Andrej Kiska
spolu s rakúskym prezidentom Heinsom Fischerom navštívili spoločnosť Miba, ktorá
bola úspešná pri zavádzaní duálneho vyučovania a poskytla pre praktickú prípravu
študentov svoje priestory a odborných majstrov.
V mesiaci október oslávila občianka nášho mesta pani Rozália Klincová svoje sté
narodeniny. Krásne výročie neušlo pozornosti vedeniu mesta, ktorí prišli k oslávenkyni
s gratuláciou.
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XI. Z á v e r
V kronike som sa snažila zachytiť najdôležitejšie udalosti roka 2015.
Bol to zaujímavý rok plný významných udalostí a výročí, v ktorých dominovalo 750.
výročie prvej písomnej zmienky o Vrábľoch a jej mestských častiach.
Významné zmeny sa diali v celom svete. V jeho rôznych častiach dochádzalo
k teroristickým útokom a vzmáhal sa radikalizmus. Ovplyvňovalo to aj myslenie ľudí
u nás, v našej republike i v našom meste.
Materiály k písaniu kroniky som získavala zo zápisníc MsZ, dvojtýždenníka Naše
Vráble, zápisníc občianskych združení a spolkov a v neposlednom rade z internetových
stránok nášho mesta. Súčasťou kroniky je prílohová časť s prílohami a fotografiami.
Väčšina fotografií bola získaná z archívu vrábeľských novín Naše Vráble.
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