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Úvod
Rok 2016 bol na Slovensku volebným rokom. 5. marca sa konali predčasné
parlamentné voľby, pre ktoré bolo charakteristické, že sa ich zúčastnilo veľa
politických strán.
Zvíťazila strana Smer-SD, ktorej sa podarilo vytvoriť koaličnú vládu so stranami SNS
a Most - Híd. Strana Smer zvíťazila aj vo Vrábľoch.
Život občanov v našom meste pokračoval bez ohľadu na vysokú politiku riešením
každodenných starostí.
Trend poklesu počtu obyvateľov mesta v posledných rokoch sa nedarilo zastaviť, ale
v oblasti znižovania nezamestnanosti bol vývoj opačný. Začínal sa prejavovať
nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Niektoré podniky v priemyselnom parku
hľadali zamestnancov prostredníctvom denníkov, reklám a mestského rozhlasu.
V otváraní nových prevádzok služieb bol vyvážený stav. Koľko nových vzniklo, toľko
ich v priebehu roka zaniklo. V priestoroch zaniknutých prevádzok služieb, prevažne
obchodov, vznikli nové alebo sa zmenil iba majiteľ.
Mestu sa darilo získavať finančné prostriedky na investičné akcie z eurofondov alebo
od štátu. V priebehu roka sa rozostavali dva bytové domy na sídlisku Žitava. Jeden
z nich mesto po dostavaní odkúpi zo zdrojov úveru Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácie zo štátneho rozpočtu. Bude v ňom 24 nájomných bytov. Podarilo sa
zabezpečiť finančné prostriedky na zateplenie budovy MsÚ. S jej realizáciou sa malo
začať až v nasledujúcom roku. Odkúpila sa budova bývalého Daňového úradu na
Moravskej ulici, v ktorej sa tiež v nasledujúcom roku malo začať s rekonštrukciou.
So znižujúcou nezamestnanosťou sa zvyšoval tlak na miesta v materských školách .
Preto sa rekonštruovali priestory pre dve materské školy v meste. V priestoroch
školského klubu pri ZŠ Viliama Záborského na Levickej ulici vznikla nová materská
škola a v mestskej časti Horný Ohaj sa pre materskú školu zväčšili priestory. Na
Žitavskej ulici vznikla nová súkromná materská škola zameraná na anglický jazyk.
Najväčšou investičnou akciou bola kanalizácia v mestskej časti Dyčka.
Rok 2016 bol nepriaznivý pre vinohradníkov a ovocinárov. Jarné mrazy poškodili
úrodu vo vinohradoch a ovocných sadoch. V niektorých polohách vrábeľského
a hlavne ohajského chotára zamrzla takmer všetka násada viničov, marhúľ, broskýň
a orechov. Počas letnej sezóny od júna až júla sa zaznamenali tri vlny horúčav, ktoré
vystriedali prechody studeného frontu s dažďom. Striedanie horúceho a studeného
počasia vytvorilo podmienky na šírenie hubovitých chorôb ako je múčnatka
a peronospóra. To bol ďalší nepriaznivý jav pri pestovaní viniča. Tieto skutočnosti sa
negatívne odrazili v kvalite hrozna a v množstve vyrobeného vína.
V rámci sociálneho programu mesto pokračovalo zabezpečovaním stravovania
seniorov v zariadení Societa n.o. Poskytovala sa služba donášky obedov
pre odkázaných občanov. Sociálne oddelenie MsÚ pripravilo pre dôchodcov
permanentky na masáže, pedikúru a návštevu futbalových zápasov.
V oblasti kultúry organizovalo mesto, ale aj rôzne občianske združenia veľa kultúrnych
podujatí. Bolo to tradičné kultúrne leto, kde sa vystriedali na nedeľných koncertoch
rôzne hudobné skupiny z mesta a okolia. Mládežníckemu parlamentu sa podarilo
na hodovom koncerte predstaviť divákom známu slovenskú speváčku Janu Kirschner.
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Medzinárodnú úroveň mal ďalší ročník speváckej súťaže mladých talentov Iuventus
Canti. Pre milovníkov džezu pripravilo mesto Jazz fest so známymi džezovými
osobnosťami Slovenska. Ďalšie podujatia pre občanov pripravilo občianske združenie
Vráble v Európe. Podrobnosti si čitateľ prečíta v jednotlivých kapitolách kroniky.
Na lokalite Fidvár pokračoval archeologický prieskum a archeológovia odkryli ďalšie
zaujímavé artefakty. Mesto Vráble dalo prostredníctvom Krajského pamiatkového
úradu v Nitre požiadavku na vyhlásenie archeologického náleziska Fidvár za národnú
kultúrnu pamiatku a zapísanie do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
V športovej oblasti sa udiali zmeny v organizácii futbalu. Prišlo k fúzii Spartaku
Vráble s ViOnom Zlaté Moravce, ktorý bol účastníkom najvyššej futbalovej
súťaže Fortuna liga. Vznikol nový subjekt s názvom FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.
Na pôde nášho mesta pôsobilo v ročníku 2016/2017 v III. lige – západ, družstvo
mužov ViOn Vráble B. Pod názvom ViOn Vráble účinkovali vo futbalových
súťažiach aj družstvá dorastencov a žiakov. Mesto Vráble bolo finančným
podporovateľom Požitavskej futbalovej akadémie v Zlatých Moravciach, kde sa
pripravovali mladé futbalové nádeje.

I. S a m o s p r á v a m e s t a
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 13. januára 2016 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Dôvodom neplánovaného zasadnutia bol termín na predkladanie viacerých
dokumentov. Mesto Vráble sa uchádzalo o finančné prostriedky z eurofondov.
Rokovanie zastupiteľstva malo 4 body programu. V prvom bode poslanci
prerokovali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie
spotreby energie na prevádzku budovy MsÚ vo Vrábľoch“. Poslanci prijali uznesenie,
v ktorom schválili žiadosť o
nenávratný finančný príspevok na uvedený projekt
s celkovými nákladmi 1 278 177,55 EUR, na ktorom sa malo mesto podieľať
spolufinancovaním vo výške 63 908, 88 EUR.
Mestskému zastupiteľstvu bol predložený návrh na schválenie strategického
dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programovacie obdobie
2015 – 2024“. Program vypracovala firma SCARABEO – SK, s.r.o. Banská Bystrica.
V dokumente sa okrem iného uvádzali investičné zámery mesta v novom
programovacom období. Poslanci MsZ uvedený strategický materiál schválili.
V treťom bode programu bol poslancom predložený Návrh na odsúhlasenie
investičného zámeru a podanie žiadostí na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetom návrhu bolo obstaranie 24
nájomných bytov. Po otázkach a pripomienkach poslancov bol návrh schválený.
V poslednom bode programu sa poslanci zaoberali žiadosťami o finančné dotácie
subjektov pôsobiacich v oblasti telovýchovy a športu na rok 2016. V rozpočte mesta
bolo na rok 2016 vyčlenených na tento účel 80 000 EUR. Z tejto sumy išlo na
operatívne prerozdeľovanie primátorom mesta 10% sumy. Na žiadosť primátora znížili
poslanci percento prideľované primátorom mesta na 5 %.
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13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 17. februára 2016.
Vo Vrábľoch už dlhodobo rezonuje problém absencie kúpaliska alebo plavárne. Mesto
sa ho rozhodlo riešiť návrhom výstavby plavárne v mestskej časti Horný Ohaj . Na
zasadnutí MsZ vystúpil Ing. Arch. Jozef Hrozenský PhD, ktorý poslancom predstavil
architektonickú štúdiu objektu Mestská plaváreň – Horný Ohaj.
Odpovedal na položené otázky poslancov a prítomných občanov. Mnohých zaujímalo,
prečo sa stavba lokalizuje v mestskej časti, aká voda sa bude v plavárni využívať, ako
sa bude upravovať. Na technické otázky má však dať odpoveď až projektová
dokumentácia.
Poslanci schválili kúpu nehnuteľností o rozlohe asi 14 516 m² v priestoroch
futbalového ihriska v mestskej časti Dyčka, ktoré boli vo vlastníctve súkromných osôb.
Mesto plánovalo vybudovať športové kabíny pre TJ Dyčka.
Na žiadosť riaditeľky Reedukačného centra vo Vrábľoch sa súhlasne vyjadrili
k zaradeniu elokovaného pracoviska pri Reedukačnom centre do siete škôl a školských
zariadení. Pracovisko slúžilo na výchovnovzdelávaciu činnosť Špeciálnej základnej
školy. Išlo o zosúladenie činnosti tejto školy s platnou legislatívou. Podobné právne
úkony sa dotýkali internátu a školskej jedálne.
Poslanci schválili zaradenie Súkromnej anglickej škôlky YES Vráble do siete škôl
a školských zariadení k 1. septembru 2016. Sídlo materskej škôlky bolo otvorené na
Žitavskej ulici.
Schválili tiež Štatút multifunkčného miniihriska v Hornom Ohaji a cenník jeho
využívania.
Poslanci si vypočuli informáciu o stave v neziskovej organizácii Societa Vráble , ktorá
skončila v predchádzajúcich rokoch svoje hospodárenie schodkom. Príčinou malo
byť nerentabilné prevádzkovanie jasličiek. Poslanci prijali uznesenie, v ktorom
schválili vykonanie hĺbkového auditu v tejto organizácii a neschválili navrhovanú
pôžičku 12 000 Eur z rozpočtu mesta.
Každoročne v mesiaci február sa poslanci MsZ zaoberali prideľovaním dotácií
z rozpočtu mesta kultúrno-spoločenským a záujmovo-spoločenským organizáciám,
ktoré v meste pôsobili a o dotáciu požiadali. Pre rok 2016 schválili na kultúrnospoločenské aktivity 15 600 Eur, záujmovo-spoločenským organizáciám 16 525 Eur.
V ďalšom bode programu schválilo mestské zastupiteľstvo Novelu č. 1 rozpočtu mesta
na rok 2016. Jej dôvodom bolo okrem iného aj zvýšenie príjmovej časti rozpočtu
o 169.148 Eur, ktoré mesto dostalo na projekt „Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ
Horný Ohaj“. Z toho 63.022 Eur ako refundáciu výdavkov predchádzajúceho roka na
daný projekt. Po diskusii sa poslanci rozhodli použiť finančné prostriedky
z refundácie na : vybudovanie šatní na futbalovom ihrisku Dyčka /19.942 Eur/, na
vysporiadanie pozemkov pod hasičskou zbrojnicou /2.000 Eur/, na PD na prístavbu
hasičskej zbrojnice - garáž /2.000 Eur/, na rekonštrukcia budovy č. 179 /býv. MNV/ H.Ohaj /10.000 Eur/, na úpravu priestorov pre zriadenie MŠ v ZŠ Záborského /6.000
Eur/, na vybudovanie 11 parkovacích miest pri Societa n.o. /13.000 Eur/, na
prepracovanie PD na kanalizáciu Dyčka /4.100 Eur/, na zakúpenie a inštaláciu
workoutovej zostavy - ´´posilňovne v prírode´´ na ulici 1. mája /5.000 Eur/, na PD na
elektrickú prípojku verejného osvetlenia v priemyselnom parku /980 Eur/.
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Poslanci si vypočuli správu kontrolóra mesta za 2. polrok 2015, správu o kontrole
interpelácií zo 16. decembra 2015.
Posledným bodom programu boli interpelácie poslancov, v ktorých žiadali odpovede
na otázky občanov a riešenie ich problémov.

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 13. apríla 2016.
Na tomto plánovanom zasadnutí sa poslanci zaoberali problémami, ktoré v meste
vznikli od februárového zasadnutia, ale aj riešením plánovaných úloh.
Pre Miestny spolok SČK schválili bezplatný prenájom miestnosti v budove kina Tatra,
ktorá mala slúžiť na charitatívne aktivity spolku.
Prerokovali účtovnú uzávierku VEPOS s.r.o. za rok 2015 a rozdelenie jeho zisku.
Schválili nových členov školskej komisie a komisie verejného poriadku. Miesto Aleny
Kočkovskej sa stal členom školskej komisie pri MsZ Miroslav Meluš, za Vladimíra
Ivaničku sa stal členom komisie verejného poriadku Erik Ploth. Obaja odchádzajúci sa
svojho členstva v komisiách vzdali.
Poslanci schválili ďalšie dotácie z rozpočtu mesta a to Materskému centru Chrobáčik
300 Eur na podujatie „Míľu pre mamu“, Mládežníckemu parlamentu 900 Eur na
organizáciu „Sinema šou“, Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dyčke 300 Eur na
slávnosť stavania mája v predvečer štátneho sviatku 1. mája, Strednej odbornej škole
100 Eur na akciu „Šport spája školy“ a 250 Eur na volejbalový turnaj O pohár riaditeľa
školy. Poľovníckemu združeniu Dyčka pridelili na jeho činnosť 420 Eur, Slovenskému
zväzu záhradkárov 800 Eur na výstavu „Víno 2016“ a 200 Eur na „Výstavu ovocia
a zeleniny“.
Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený Záverečný účet mesta Vráble za rok 2015
a vzalo na vedomie Výročnú správu mesta za rok 2015. Poslanci tiež schválili návrh
predložený vedúcou Oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu MsÚ Mgr.
Ľubicou Černákovou. V návrhu VZN sa charakterizovali podmienky prideľovania
bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta a boli postavené s podporou štátu.
V podmienkach sa stanovilo, že žiadateľ o nájomný byt nesmie mať nesplnené záväzky
voči mestu. V súčasnosti sa evidovalo 53 žiadateľov o byt a spracúvalo sa 73 žiadostí.
Napriek nesúhlasu Sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie pri MsZ odsúhlasili
poslanci predaj dvojizbového mestského bytu na sídlisku Lúky.
Mestské zastupiteľstvo ďalej prerokovalo predloženú správu o činnosti FK Spartak
Vráble.
Poslanci diskutovali o kúpe bývalého „Klubu ROH“ na Ulici 1. mája, ktorý majiteľ
ponúkal na predaj alebo na podnájom. Na podnet mnohých občanov, ktorí si želali aby
budova opäť slúžila účelom, pre ktoré bola postavená, sa poslanci problémom
zaoberali. Uvedené priestory si boli prehliadnuť, aby sa mohli vyjadriť k ich kúpe. Na
zastupiteľstve sa konštatovalo, že priestory bývalého klubu majiteľ upravoval pre
svoje podnikateľské zámery a sú aj veľkosťou pre potreby mesta nevyhovujúce.
Ešte v roku 2007 kultúrna komisia MsZ navrhovala riešiť otázku kultúrneho domu
prístavbou ku kinu Tatra. Poslanci sa k tomuto už starému návrhu aj teraz priklonili.
Nestanovili však ani približnú dobu realizácie.
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Poslanci prerokovali plat primátora mesta. Rozhodli o navýšení platu, ktorý mu podľa
zákona patrí, o 60,42% s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Ďalej sa zaoberali Novelou č.2 rozpočtu mesta pre rok 2016. Rastom podielových daní
mesto získavalo väčšie finančné prostriedky do rozpočtu. Rozpočet mesta na strane
príjmovej aj výdavkovej sa novelou č.2 navýšil o 318 717 Eur.

15 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 15.júna 2016.
Poslanci prerokovali návrh na predaj pozemku v k.ú. Vráble spoločnosti Agrovia s.r.o.
Uvedený pozemok sa nachádzal na náplavovej rovine rieky Žitava smerom k čerpacej
benzínovej stanici Slovnaft. Investor tu plánoval vybudovať nákupné stredisko
zamerané na rodinu. Poslanci predaj schválili.
Na zasadnutí prerokovali VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta.
V dôsledku nového zákona prijatého Národnou radou SR museli mestá a obce
novelizovať svoje VZN o používaní pyrotechniky v súlade s týmto zákonom. Mestá
dostali právomoc vymedziť priestory, kde a kedy sa pyrotechnika môže používať alebo
aj jej zakázanie. K návrhu nariadenia sa rozvinula diskusia, do ktorej sa zapojili aj
prítomní občania s nesúhlasnými stanoviskami. Ukázalo sa, že používanie
pyrotechniky je pre mnohých občanov problémom. V prijatom návrhu sa zakazovalo
použitie pyrotechniky bez povolenia mesta v čase od 1. januára od 22.00 hod. do 31.
decembra do 6.00 hod.
Poslanci odsúhlasili VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, vypracované podľa nového zákona prijatého Národnou radou
SR a platného od 1. januára 2016.
Bez diskusie bolo prijaté aj VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe
úhrad za poskytované sociálne služby.
Poslanci schválili predaj pozemku v k. ú Vráble spoločnosti Eurobet s. r. o. na Štúrovej
ulici.
Formou obchodnej súťaže bol so súhlasom zastupiteľstva predaný dvojizbový byt
na sídlisku Lúky za cenu 52 000 Eur. Primátor mesta navrhol, aby táto suma spolu
s finančnými prostriedkami získanými za odpredaj pozemkov spoločnostiam Agrovia
s.r.o. a Eurobet s.r.o., bola využitá na vybudovanie výťahu v budove mestského úradu.
Poslancom bol predložený návrh o vstupe mesta Vráble do občianskeho združenia
Rada riaditeľov regiónu Vráble. Návrh vznikol z iniciatívy Ing. Petra Chudobu,
štatutára spoločnosti Miba Steeltec s.r.o. 24. júna 2016 mala byť v priestoroch Archivu
vín ustanovujúca členská schôdza, na ktorej sa riaditelia mali vyjadriť k vstupu svojej
organizácie do rady. Primátor mesta žiadal poslancov o vyslovenie súhlasu k vstupu
mesta do tohto občianskeho združenia. Diskusia poslancov sa viedla okolo členského
príspevku mesta. Nakoniec poslanci schválili vstup mesta Vráble do občianskeho
združenia Rada riaditeľov regiónu Vráble.
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16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 13. júla 2016 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Hlavným bodom programu schôdze bolo prerokovanie Územného plánu mesta Vráble.
Koncept Územného plánu mesta Vráble predstavil Ing. Vladimír Pavlovič, vedúci
oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ vo Vrábľoch. Uviedol, že po schválení
konceptu poslancami bude celý materiál postúpený projektantovi, aby vytvoril ďalší
návrh dokumentácie. Tento návrh bude znova schvaľovať MsZ. Snahou mesta bolo,
aby bol územný plán schválený do konca roka 2016.
Poslanci odsúhlasili, aby v predstavenstve spoločnosti Veolia Energia Vráble, a.s.
zastupovala mesto na nové päťročné obdobie prednostka MsÚ Ing. Soňa Červená.

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 31. augusta 2016 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Poslanci prerokovali jeden bod programu a to návrh novely rozpočtu mesta. Primátor
mesta Ing. Tibor Tóth predstúpil pred poslancov s návrhom, aby plánovaných 137 000
Eur z rozpočtu mesta na infraštruktúru bytového domu Sídlisko Žitava bolo
financovaných z rezervného fondu. Rezervný fond sa používal na kapitálové výdavky
a havarijné stavy. Suma 137 000 Eur sa tak uvoľní na ďalšie akcie. Po viacerých
pripomienkach poslanci návrh primátora odsúhlasili.

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 14. septembra 2016.
Podľa predchádzajúcich zámerov sa v novembri malo začať s výstavbou zariadenia pre
seniorov. Zástupca
investičnej spoločnosti MUDr. Zdeno Zamboj predstavil
poslancom stav, v akom je príprava výstavby. Spoločnosť oddialila jej realizáciu na
jarné mesiace 2017. Dôvodom oddialenia mali byť legislatívne zmeny a ďalšie
skutočnosti.
Poslanci schválili návrh na kúpu pozemku v mestskej časti Dyčka, na ktorom by sa
mali vybudovať priestory pre hasičskú techniku, a sociálne zariadenie. Tým by sa
dostavali doterajšie priestory, ktoré využíval Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka. Pre
realizáciu projektu plánovalo mesto využiť aj finančné zdroje z eurofondov.
Po diskusii prijali poslanci Novelu č. 5 rozpočtu mesta Vráble, podľa ktorej sa rozpočet
navýšil o sumu 118 082 Eur. Uvedené prostriedky sa mali využiť na viaceré účely, a to
napríklad: príspevok 3 000 Eur na dobudovanie kaplnky, ktorú postavili v minulosti na
pamiatku víťazov v boji proti Turkom. Táto kaplnka pôvodne, stála na konci
Čerešňovej ulice vo Vrábľoch a bola zničená pri výstavbe sídliska Lúky. Občianske
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združenie Žitavská komunita sa rozhodlo vybudovať novú kaplnku rovnakého
vzhľadu ako bola pôvodná, umiestnili ju však na pozemok v blízkosti rodinnej farmy
Mašekov mlyn v Hornom Ohaji.
Suma 13.341 Eur mala ísť na navýšenie mzdových prostriedkov škôl a školských
zariadení, 20.000 Eur na činnosť futbalových športových klubov vo Vrábľoch a v
Hornom Ohaji.
Poslanci MsZ
diskutovali o využívaní objektu Archív vín na viniciach.
Prevádzkovanie objektu nebolo ziskové, preto uvažovali o jeho prenájme a nevylúčili
ani možnosť jeho predaja.
Vypočuli si správu riaditeľky neziskovej organizácie Societa Vráble n.o. o výsledkoch
auditu v organizácii. Uviedla, že niektoré finančné operácie z rokov 2013 až 2015
niesli účtovné chyby.
V mesiaci jún bol poslancom predložený návrh zápisu do Kroniky 2015 na prípadné
doplnenie a zmeny, aby mohla byť kronika schválená na septembrovom zasadnutí.
Poslanci schválili predložený návrh zápisu do Kroniky 2015.
Stanovili termíny verejných zhromaždení občanov k pripravovanému rozpočtu mesta
Vráble:
Mestská časť Dyčka - 25. 10. 2016,
Mestská časť Horný Ohaj - 26. 10. 2016,
Mesto Vráble -27. 10. 2016.
Poslanci si vypočuli správu hlavného kontrolóra mesta Ing. Róberta Chudého o jeho
činnosti za 1. polrok 2016 a správu o kontrole v organizácii Vepos, spol. s r.o.
zameranej na neopodstatnenosť navýšenia platby za TKO v roku 2016.

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 24. novembra 2016 a bolo neplánovaným zasadnutím.
Poslanci schválili kúpu nehnuteľnosti /bývalý Daňový úrad na Moravskej ulici/ do
vlastníctva mesta Vráble za cenu 13 600 Eur (budova a priľahlý pozemok).
Podmienkou kúpy nehnuteľnosti bolo jeho ďalšie využívanie mestom alebo jeho
zriadenou rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou na verejnoprospešné účely,
napríklad na prenájom sociálnych bytov, a to po dobu najmenej 5 rokov.
Poslanci schválili vyčlenenie finančných prostriedkov z návrhu rozpočtu mesta na roky
2017 a 2018 vo výške 82 000 Eur na rekonštrukciu kúpených priestorov.

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 14. decembra 2016 a bolo posledný zasadnutím MsZ v roku 2016.
V prvej časti zasadnutia poslanci prijali alebo novelizovali niekoľko všeobecne
záväzných nariadení. Schválili prevádzkový poriadok pohrebiska, zaoberali sa opäť
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problémami nakladania s odpadmi, prijali podmienky poskytovania dotácií, určenie
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení a zaoberali sa
podmienkami dane z nehnuteľností na rok 2017.
Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie Rozpočtu mesta Vráble na rok 2017
a vzatie na vedomie návrhu Rozpočtu mesta Vráble na roky 2018 – 2019.
Každý rozpočet sa vnútorne členil na tri časti:
1. Bežný rozpočet
bežné príjmy a výdavky
2. Kapitálový rozpočet kapitálové príjmy a výdavky
3. Finančné operácie (úvery, prevody z peňažných fondov mesta,...).
Rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta. Mesto
uvažovalo v rozpočte pre rok 2017 s rastom daňových príjmov v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi. Vychádzalo z optimistickej prognózy Ministerstva financií
SR. Rozpočet bol zostavovaný ako vyrovnaný, to znamená výška príjmov v eurách sa
rovnala výške výdajov v eurách. Obsahoval hospodárenie mesta spolu s
s rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou.
Prerokovávaná výška návrhu rozpočtu v Eur:
rok 2017
rok 2018
rok 2019
7.835.570
6.686.300
6.757.300
Rozpočty sa v priebehu roka upravovali novelami rozpočtu podľa vývoja finančnej
situácie.
Rozpočet mesta na rok 2016 bol schvaľovaný v decembri 2015. Bol tiež vyrovnaným
rozpočtom s výškou 6.140.060 Eur. V priebehu roka 2016 sa novelami upravoval
a k 31.12.2016 bola výška rozpočtu mesta spolu aj so svojimi rozpočtovými
organizáciami 7.439.012 Eur.
Poslanci si vypočuli výsledok verejnej súťaže na prenájom Archívu vín. Schválili
uzatvorenie zmluvy s víťazom súťaže Ľudovítom Červeným.
Podobne schválili uzatvorenie zmluvy na prenájom časti priestorov MsÚ na prízemí
/bývalá cukráreň / víťazovi obchodnej verejnej súťaže Mgr. Michalovi Demešovi.
V oboch prípadoch sa v zmluve uvádzala podmienka prehodnocovania nájomného do
hranice 10% vysúťaženej ceny.
Poslanci delegovali svojich zástupcov do Rady školy - ZŠ Levická. Stali sa nimi:
Ladislav Pecek, Mgr. Soňa Gajdošová, Mgr. Iveta Mellenová a Štefan Gibala.
Schválili časový plán činnosti MsZ na rok 2017. Po doplnení schválili Kalendár
kultúrnospoločenských a športových podujatí 2017.
Z Fondu opráv schválili čerpanie finančných prostriedkov na údržbu nájomných
bytových domov na sídlisku Žitava. Z Fondu rekultivácie skládky Podmáj schválili
finančné prostriedky vo výške 65.190 Eur na uzatvorenie a rekultiváciu uvedenej
skládky.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
Uskutočnilo sa 11. novembra 2016 pri príležitosti 751. výročia prvej písomnej
zmienky o Vrábľoch. Na zasadnutí boli primátorom mesta Ing. Tiborom Tóthom
ocenené osobnosti a organizácie mesta.
Ocenenia vo forme verejného uznania dostali :
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Materské centrum Chrobáčik – za vytváranie komunity a podporu žien na materskej
Dovolenke
Občianske združenie Vráble v Európe – za rozvoj kultúrnospoločenského života
v meste a propagáciu v zahraničí
Juraj Húdik – za aktívnu činnosť v Slovenskom skautingu a prácu s mládežou
Laura Svitačová – za vedenie tanečnej skupiny Klik- Klak a úspešnú reprezentáciu
mesta v zahraničí
Natália Švarbová – za propagáciu mesta Vráble v zahraničí
Anna Vojteková – za celoživotnú prácu pri udržiavaní folklórnych tradícii v meste
a vzornú reprezentáciu v prednese poézie a prózy
Jozef Fojtík – za dlhoročnú propagáciu mesta v oblasti športu
Rudolf Mihálik – in memoriam za príkladnú občiansku angažovanosť a rozvoj
kultúrnospoločenského života v meste
Cenu pre Rudolfa Mihálika prevzal jeho syn.
Súčasťou slávnostného zasadnutia bol kultúrny program. Na záver sa uskutočnila
v obradnej sieni MsÚ recepcia.

Verejné zhromaždenia
Každý rok zvoláva Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch verejné zhromaždenia občanov
k návrhu rozpočtu na nasledujúci rok. Primátor mesta na zhromaždeniach informuje o
finančnej situácii mesta, o investičných akciách, ktoré sa podarilo realizovať v
priebehu končiaceho roka a aké sú plány vedenia mesta a poslancov v nasledujúcom
období. Tohoročné hodnotiace verejné zhromaždenia sa konali koncom októbra 2016
vo všetkých častiach mesta, a to v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj
a v samotnom meste. Účasť občanov mesta na zhromaždeniach nebýva vysoká a tak
tomu bolo aj tento rok. Vo Vrábľoch prítomní občania vzniesli požiadavky, ktoré sa
dotýkali ich bežného života. Išlo o opravy chodníka na Hlavnej ulici, chodníka popri
Telinskom potoku, prechodov pre chodcov na Levickej ulici a sídlisku Lúky,
rekonštrukcie sobášnej siene, ktorá sa využívala okrem sobášov a recepcií na odbery
krvi Primátorskej kvapky krvi, ale aj na výstavu ovocia a zeleniny v jesennom období.
Ďalšie otázky občanov sa dotýkali oplotenia starého ihriska na Ulici 1. mája, osvetlenia
priestorov ihriska na konci kultúrnych podujatí, ktoré sa tu konajú, rekonštrukcie
Stoličného domu, kanalizácie na Ulici 1. mája.
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Štatistika obyvateľov mesta za rok 2016
Ku koncu roka 2016 mali Vráble podľa Štatistického úradu 8731 obyvateľov. Oproti
predošlému roku 2015 klesol ich počet o 37 osôb. Trend poklesu trval dlhšiu dobu.
V roku 2006 mali Vráble ešte 9411 obyvateľov, v roku 2011 klesol ich počet pod
9000.
V roku 2016 sa narodilo 49 chlapcov a 40 dievčat a zomrelo 41 mužov a 43 žien.
Uzatvorilo sa 40 cirkevných sobášov a 21 občianskych sobášov. Nie všetci
novomanželia boli občanmi Vrábeľ.
Vekové zloženia obyvateľov bol pre budúci vývoj nepriaznivý. Vo veku od 0 do 18
rokov žilo v meste 1449 detí a mládeže, vo veku od 19 do 59 rokov 5515 obyvateľov.
Nad 60 rokov tu žilo 1891 obyvateľov, z toho nad 100 rokov sme mali dve obyvateľky.
V najvyšších vekových kategóriách bolo viac žien ako mužov.
Najfrekventovanejšie krstné mená medzi obyvateľmi mesta boli Mária, Peter, Jozef,
Helena, Katarína, Martin, Juraj, Zuzana, Eva, Michal. Početnosť uvedených mien
bola nad 150.

Mestská polícia
Mestská polícia vo Vrábľoch naďalej sídlila v priestoroch budovy kina Tatra. Počet
mestských policajtov spolu s náčelníkom dosiahol výšku 9. Podľa správ Mestskej
polície vo Vrábľoch celkový počet priestupkov, ktoré v roku 2016 riešili, bol 156,
z toho 109 sa týkalo dopravy, 42 porušenia všeobecne záväzných nariadení mestského
zastupiteľstva a 5 ďalších oblastí. V blokových pokutách vybrali finančnú hotovosť
1930 Eur. Pri riešení priestupkov pomáhal mestským policajtom kamerový systém.
Kamery boli umiestnené na 18 miestach územia mesta. V roku 2016 pribudli 3
kamery. Pri svojej činnosti disponovali mestskí policajti 2 osobnými autami. Naďalej
v priebehu školského roka vykonávali v ranných hodinách dohľad na uliciach pred
základnými školami. Na Levickej ulici alebo v jej blízkosti sídlili tri základné školy,
jedna materská škola a gymnázium. Ulica bola frekventovanou dopravnou cestou,
ktorá spájala Vráble s Levicami. Úlohou mestských policajtov bolo zaisťovať
bezpečnosť žiakov pri rannom príchode do škôl. Podobnú úlohu plnili pred základnou
školou na sídlisku Lúky.

Verejná a štátna správa
V budove MsÚ sídlil Spoločný obecný úrad pod ktorý spadalo 24 obcí. Vykonával
prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania a pozemných
komunikácií. Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu medzi mestom Vráble
a 13 obcami podpísali účastníci v roku 2003. V ďalších rokoch pristúpilo k zmluve
ďalších 11 obcí.
Úrad vydával územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia
a vykonával kontrolné činnosti.
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Členskými obcami, ktoré spadali pod spoločný úrad boli:
Babindol, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Klasov, Lúčnica nad Žitavou,
Malé Vozokany, Malé Chyndice, Melek, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad
Žitavou, Paňa, Slepčany, Tajná, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Chyndice, Veľké
Vozokany, Vieska nad Žitavou, Vinodol, Volkovce, Vráble a Žitavce. Uvedené obce
patrili do dvoch okresov, Nitra a Zlaté Moravce.
Ďalší úrad, ktorý vykonával prenesený výkon štátnej správy bola Matrika a Evidencia
obyvateľstva.
V organizačnej štruktúre patrili do Oddelenia organizačného
a správneho Mestského úradu vo Vrábľoch.
Vo Vrábľoch sa nachádzali ďalšie úrady, ktoré poskytovali špecializované služby
nielen obyvateľom Vrábeľ. Na Ulici 1. mája sa nachádzala Exekútorská kancelária
súdnej exekútorky JUDr. Anetty Demešovej. Na Moravskej ulici sídlilo Obvodné
oddelenie policajného zboru Vráble.

II . Činnosť podnikov, nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti v posledných rokoch klesala v priemere v celej Slovenskej
republike. V okrese Nitra bol pokles nasledovný:
Rok 2012 - 10,37 %
2013 - 9,48 %
2014 - 8,64 %
2015 - 7,32 %
2016 - 5,22 %
Pre porovnanie v Slovenskej republike bol pokles nasledovný :
Rok 2012 - 14,44 %
2013 - 13,50 %
2014 - 12,29 %
2015 - 10,63 %
2016 - 8,76 %
Vo Vrábľoch klesala nezamestnanosť podobne ako v okrese Nitra. Výšku
nezamestnanosti ovplyvňovala v pozitívnom zmysle existencia priemyselného parku.
V niektorých podnikoch parku, ale i mimo neho zaznamenávali v roku 2016
nedostatok pracovníkov hlavne v odboroch strojárstva. Začalo sa hovoriť o potrebe
spolupráce podnikov so školami v príprave žiakov do praxe a o duálnom vyučovaní.
Z iniciatívy vedenia Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch sa nadviazala
spolupráca s niektorými výrobnými podnikmi, predovšetkým s firmou Matador a.s.
a neskôr s firmou Semecs, s.r.o. Úlohou podnikov malo byť materiálne a priestorové
zabezpečovanie praxe, ale aj vyčleňovanie majstrov odborného výcviku. Absolventi
duálneho vyučovania mali zabezpečenú prácu v podnikoch, ktoré sa zapojili do ich
prípravy.
V oblasti poľnohospodárskej výroby pôsobilo vo Vrábľoch Poľnohospodárske
družstvo, ktorého administratívne budovy sídlili na Levickej ulici na konci mesta.
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Predsedom družstva bol JUDr. Erik Solár. Predstavenstvo družstva malo 24 členov.
Zamestnávali 25 až 49 pracovníkov podľa sezóny.
Venovali sa rastlinnej, živočíšnej výrobe, spracovaniu, obchodu a distribúcii vlastných
potravinových produktov.
Podnikom s podobnou výrobnou náplňou bol Triticum s.r.o., ktorý sídlil na Hliníkovej
ulici. Vedúcim pracovníkom vo firme bol Ing. František Štefunko. Zamestnávali 25 až
49 pracovníkov podľa sezóny. V obchodnej činnosti sa venovali predaju pšenice,
jačmeňa, slnečnice a hrachu.
Veľkovýroba hrozna na víno sa vo Vrábľoch od čias Štátneho majetku nenachádzala,
ale predsa vznikali nové väčšie vysádzané vinohrady, ktoré zakladali jednotlivci,
nadšenci vinohradníctva. Súčasne sa venovali výrobe a predaju vína.
Najvýznamnejšou časťou hospodárstva mesta bol priemysel. Priemyselné podniky boli
sústredené väčšinou na západnom okraji mesta, a to v priemyselnom parku, ďalej
v priestoroch bývalej Tesly Vráble a za železničnou traťou. Veľká väčšina z nich bola
zameraná na strojársku a elektrotechnickú výrobu. Ich výrobky vyvážali do zahraničia,
hlavne do krajín Európskej únie. Spolupracovali s domácimi automobilovými
podnikmi tým, že dodávali komponenty do automobilov.
V blízkosti poľnohospodárskeho družstva na východnom okraji mesta sa nachádzal
podnik Huhn Press Tech, spol s r.o., tiež strojárskeho zamerania a na Štúrovej ulici
firma Eurobet s.r.o., - na výrobu betónových a železobetónových prefabrikátov, výrobu
a transport betónových zmesí a predaj štrkopieskov a kameniny. V sortimente výroby
boli rúry, šachtové dná, vodomerné šachty a žumpy.
V priemyselnom parku bolo sústredených 7 firiem:
Kongsberg Autormotive, s.r.o.
Cesam s.r.o.
Pall Slovakia s.r.o.
Miba Steeltec s.r.o.
Semecs s.r o.
Masam s.r.o.
Heller Services s.r.o.
Firma Masam s.r.o. mala slovenských vlastníkov. Vznikla ešte v roku 2001 a jej
dielne sa pôvodne nachádzali v mestskej časti Dyčka. V roku 2015 rozšírila výrobu a
premiestnila sa do areálu priemyselného parku. Náplňou práce bolo trieskové
obrábanie kovov, ďalej výroba a ostrenie rezného náradia. V druhej polovici októbra
2016 usporiadala firma pre rodinných príslušníkov a priateľov
zamestnancov
prehliadku svojich priestorov, pod názvom Masam Open Day 2016. Podujatie bolo
dôkazom, že si firma vážila svojich pracovníkov a súčasne urobila pozitívny krok
k získavaniu ďalších odborníkov. Podobné podujatia organizovala aj slovenská firma
Švec a spol s.r.o., ktorá sídlila v budovách bývalej Tesly Vráble.
Výrobné zameranie ostatných firiem v priemyselnom parku bolo popísané v Kronike
2015. Veľkým podnikom vo Vrábľoch bol Matador Automotive Vráble, s.r.o. , ktorý
sídlil na Staničnej ulici. Do 12. 11. 2005 niesol názov Matador Inalfa. Firme sa darilo
v ziskovosti, bola napojená na slovenský automobilový priemysel.
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III .Výstavba a zmeny charakteru mesta
V jarných mesiacoch roka 2016 začala výstavba nájomnej bytovky na sídlisku
Žitava. Obytný dom bude obsahovať 24 bytov, z toho 9 jednoizbových, 12
dvojizbových a tri trojizbové byty. Súčasťou výstavby bude prístupová komunikácia,
chodníky, parkovisko, verejné osvetlenie a napojenie na teplovodný kanál. Týmto
pribudnú ďalšie byty do databázy nájomných bytov v meste. Mesto malo v súčasnosti
98 nájomných bytov v bytových domoch, 4 byty v školských a zdravotníckych
zariadeniach a 14 bytov pre sociálne slabších občanov.
V jarných mesiacoch sa vyriešil problém neosvetlenej autobusovej stanice na ulici 1.
mája. Spoločnosť Arriva Nitra a.s. vybudovala osvetlenie pomocou solárnych panelov,
ktoré boli osadené na streche autobusových nástupíšť.
V priestoroch cintorína vo Vrábľoch v mesiaci marec dokončilo mesto výstavbu
ďalšieho chodníka. Nový chodník zo zámkovej dlažby vybudovali zo strany bočného
vchodu pozdĺž plota. Uľahčil prístup občanov k hrobom z východnej strany.
V prvých mesiacoch roka, pokiaľ to počasie dovoľovalo, prebiehala rekonštrukcia
exteriéru a vnútorných častí Materskej školy v Hornom Ohaji. Deti boli dočasne
premiestnené do priestorov ZŠ Záborského.
V jarných mesiacoch sa začala výsadba nových drevín a trvalkových záhonov na
sídlisku Žitava pri nových bytových domoch, ale tiež na sídlisku Lúky za stánkom
Kebabu.
Od 1. januára platil na Slovensku nový zákon o odpadoch. Mesto prijalo opatrenia na
triedenie odpadu, usmernili obyvateľov aj umiestnením informačných tabúľ na
stojiskách odpadových kontajnerov. Veľkokontajnerový odpad bolo možné odovzdať
iba v zbernom dvore. Išlo hlavne o stavebný odpad, autobatérie, chladničky
a televízory. Použitý jedlý olej mohli občania odovzdať v čerpacej stanici Slovnaft a v
zbernom dvore. Podľa Výročnej správy za rok 2016 bolo do zberného dvora donesené
19,13 ton papiera, 47,6 ton skla a 3 tony plastov. Poplatok za odvoz komunálnych
odpadov na rok 2016 bol stanovený na 22,98 Eura za osobu za rok. Mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo dôchodcom sumu nižšiu a to 20,02 Eur za osobu a rok.
Mesto muselo vynaložiť nemalé finančné prostriedky na sanáciu lokalít s nezákonne
umiestneným odpadom. Využilo na to dotáciu z Envirofondu vo výške 58.000 Eur,
a 4.298 Eur z vlastných prostriedkov.
V roku 2016 pokračovala výstavba kanalizácie v mestskej časti Dyčka, 2. etapa. Na
výstavbu získalo mesto 150.000 Eur z Enviromentálneho fondu a realizovali ju dve
spoločnosti Staveko a Orcom. Dokončenie výstavby bolo plánované na koniec roka
2016. Koncom roka však ešte nebola stavba skolaudovaná a odovzdaná užívateľom.
Mesto získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu bývalej budovy Obecného úradu
v Hornom Ohaji. V celkovej obnove budovy išlo o množstvo prác, od statiky,
poškodeného krovu, elektroinštalácie, vnútorných rozvodov, po omietku, zateplenie a
nové okná. Náklady vyčíslili na 40.676 Eur. Dotácia z Ministerstva financií SR bola vo
výške 25.000 Eur.
V letných mesiacoch sa realizovala rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Levická ul.
Dotýkala sa vnútorných priestorov. Vzniklo nové obloženie stien, tepelná izolácia,
nová podlaha. Renovovali sa sociálne zariadenia, inžinierske siete a zdravotechnika.
Príspevok zo štátneho rozpočtu bol 60.000 Eur, mesto zo svojho rozpočtu prispelo
sumou 20.000 Eur.
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Priestory tejto telocvične boli domovským priestorom Klubu stolných tenistov pri ZŠ
Levická ul.
Ďalšia rekonštrukcia pokračovala v športovej hale T-18. V mesiaci august sa
renovovali ďalšie šatne. Vymurovali sa nové múry, nové omietky, vymenili sa okná,
renovovali sa stropy a steny šatní. Vymenili radiátory, elektrické vedenie a pribudlo
odsávanie. Súčasťou šatní boli sprchové kúty.
V letných mesiacoch pribudli v parku Žitava a v priestoroch starého ihriska na Ulici 1.
mája workoutové ihriská.
V Dome smútku vo Vrábľoch boli vymenené vstupné dvere na hlavnom vchode za
plastové dvojkrídlové dvere a vykonala sa aj montáž plastových okien. Rovnako aj na
budove Societa sa vymenili vchodové dvere a okná za plastové. Pred Domom smútku v
mestskej časti Horný Ohaj bola vymenená vstupná brána.
Dôležitou plánovanou akciou bolo uzatvorenie skládky odpadov Podmáj. Realizácia
má byť v nasledujúcich dvoch rokoch.
V priemyselnom parku bola vybudovaná elektrická prípojka verejného osvetlenia.
V roku 2016 boli osadené 4 cestné zrkadlá: Kollárova ulica 1 kus, Hurbanova ulica 1
kus a Bernolákova ulica 2 kusy. Na sídlisku Kaška bol osadený 1 spomaľovač.
Na futbalovom štadióne sa vynaložili nemalé finančné prostriedky a to viac ako 4.000
Eur, na údržbu, na prevádzku - spotrebu plynu, elektrickej energie, vodného
a stočného.
Vyše 17.000 Eur sa vynaložilo na údržbu a prevádzku ihrísk v Hornom Ohaji a Dyčke.
Novovzniknuté prevádzky v roku 2016:
Hlavná ulica
.
Teta drogéria - v priestoroch zaniknutej Tatra banky
Eso Gym- fitnes - v priestoroch presťahovanej Slovenskej sporiteľne
Stella cosmetic - predaj kozmetiky
Obuv Elda
TS Gastro s.r.o. - Ázijské bistro
Detský textil Žabka - zmena majiteľa
Kaviareň Tu a Teraz
2nd Hand - predaj použitého tovaru
Darčeky- bižutéria- zmena majiteľa
Studio Sim - manikúra, pedikúra
Sídlisko Lúky
Šport - predaj športového oblečenia a obuvi
Staničná ulica
Autoservis, pneuservis
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Moravská ulica
Pin Bella - predaj odevov
Pohrebníctvo Nezábudka - zmena majiteľa
Levická ulica
Pavlík a Partners s.r.o.- realitná činnosť
Nail by Zuska - nechtový dizajn
V roku 2016 boli zrušené niektoré prevádzky alebo zmenili svojho majiteľa. Na
Hlavnej ulici bola zrušená Stávková kancelária Šanca, Predaj textilu Massim,
Motobazár, X2- prevádzka diskotéky, Salón Olívia- kozmetické služby, Galantéria
Mija, Trpaslík- detský second hand, predaj detského oblečenia.
Na Staničnej ulici zanikla LyKa Niob - čistiareň, predaj palív, piesku a štrku.
Čajovňa u Rebeky na Moravskej ulici zmenila majiteľa, a zrušená bola Bižutéria.
Na sídlisku Lúky zaniklo Logomi s.r. o.- Súkromné centrum špeciálnych poradenských
služieb.
Na Nám. Kpt. Nálepku bola zrušená prevádzka Aladin - predaj použitého tovaru.
Na Levickej ulici bola zrušená Ajra - pedikúra.
V roku 2016 poskytovali občanom bankové služby Poštová banka a.s. na Hlavnej
ulici, Všeobecná úverová banka a.s. na Levickej ulici, Slovenská sporiteľňa a,s. na
Levickej ulici, Československá obchodná banka a.s. na Moravskej ulici, Prima banka
Slovensko a.s. od decembra 2016 na Levickej ulici, Prvá stavebná sporiteľňa a.s. 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. Všetky služby poskytované v meste Vráble pre občanov boli
dotované. Vo Vrábľoch neexistoval domov sociálnej služby, preto obyvatelia
dôchodkového veku, ktorí potrebovali každodennú starostlivosť, sa umiestňovali
v domovoch sociálnej služby hlavne v rámci nášho kraja. Pracovníci oddelenia
spolupracovali so zariadeniami a vykonávali návštevy seniorov hlavne
v predvianočnom období. Nosnou sociálnou službou bola opatrovateľská služba. Počas
roka odpracovali vyškolené opatrovateľky u seniorov 10.714 hodín. Ku koncu roka
evidovali 9 opatrovateliek, ktoré sa starali o 14 seniorov.
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. V roku 2016 bolo uzatvorených19 zmlúv.
Činnosť stacionára bola financovaná z príspevkov klientov a z príspevku zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta.
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Najrozšírenejšou sociálnou službou poskytovanou na území mesta bolo stravovanie v
zariadení Societa n.o. V roku 2016 zabezpečilo mesto pre občanov 33.199 obedov,
z toho bolo 16.232 donášok do domácností odkázaných občanov.
Ako doplnkové služby sa pre seniorov ponúkali masáže a pedikúra, pre fanúšikov
športu permanentky na futbal. Počas roka bolo vydaných seniorom 937 permanentiek.
Na konci roka absolvoval pracovníčky sociálneho oddelenia návštevy14 občanov
umiestnených v piatich domovoch sociálnych služieb, ktorým boli odovzdané vianočné
balíčky. Na návšteve v zariadeniach v Leviciach, Nitre a Hornej Seči sa zúčastnili dve
členky sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve vo Vrábľoch. Navštíveným
rodinám v meste, ktoré boli v nepriaznivej finančnej situácii, sa v spolupráci
s Miestnym spolkom SČK vo Vrábľoch odovzdávali balíčky s ošatením hlavne pre
deti a balíčky s potravinami.
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.
V meste sa za poplatok poskytovala 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.
Prostredníctvom Society n.o. sa zapožičiavali seniorom zdravotné pomôcky, ako boli
napríklad invalidné vozíky.
Zamestnanci oddelenia vykonali v tomto roku vyše 120 návštev v rodinách, pri
ktorých sa uskutočňovalo šetrenie starostlivosti o deti.
V rámci rozpočtu mesta boli pripravené položky pri jednorazovej dávke sociálnej
pomoci pri náhlej udalosti, ktorá sa v rodinách mohla vyskytnúť.
Aj tento rok pripravilo mesto v spolupráci so SOŠT Vráble vzdelávanie seniorov
v oblasti počítačových zručností. Škola poskytla priestory, učiteľov i šikovných žiakov,
ktorí ochotne pomáhali seniorom zvládať počítač.

Zdravotnícke služby
Zdravotnícka starostlivosť občanov bola zabezpečovaná hlavne v centre mesta na
Moravskej ulici a to v budove Mestskej polikliniky, ktorú vlastnilo mesto a v budove
Centra zdravia, ktorú vlastnil súkromný podnikateľ. Ambulancie zubných lekárov sa
nachádzali v budove mesta na Námestí 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 a detských lekárov boli sústredené v budove Centra
zdravia.
Okrem všeobecných praktických a detských lekárov zabezpečovali
zdravotnícku starostlivosť odborní neštátni lekári.
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V uvedených zariadeniach 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 priebehu roka 2016
bola kožná ambulancia zrušená, čo bolo nepriaznivé pre pacientov tejto ambulancie. Za
ošetrením museli cestovať do Nitry alebo do Zlatých Moraviec. 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 zvieratá k dispozícii tri
veterinárne ambulancie súkromných lekárov.

IV. Školstvo
Koncom januára 2016 bol na Slovensku vyhlásený štrajk učiteľov, v ktorom žiadali
viac finančných prostriedkov do školstva a zvýšenie učiteľských platov. Do štrajku
podľa tlače bolo zapojených 137 škôl. Učitelia vrábeľských základných a stredných
škôl sa do štrajku nezapojili.
Na slávnosti pripravenej koncom marca ku Dňu učiteľov, ocenil primátor mesta na
návrh riaditeľov škôl pôsobiacich v našom meste osobnosti z radov učiteľov. Podujatie
sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke MsÚ za prítomnosti verejnosti. Z rúk primátora
mesta Tibora Tótha si prevzali ocenenie:
ZŠ V. Záborského - Jozef Bednárik
ZŠ s MŠ Lúky - Viera Melušová
ZŠ Levická - Monika Ághová
ZUŠ Imricha Godina - Vojtech Cigáň
Gymnázium - Mária Khürová
Stredná odborná škola technická - Jozef Imre
RC a Špeciálna ZŠ - Helena Penzešová
MŠ Hlavná ul. - Mária Valašíková
MŠ Lúky - Gabriela Jamrichová.
Nový školský rok 2016 – 2017 bol na všetkých školách otvorený 5. septembra.
Do prvých ročníkov základných škôl vo Vrábľoch nastúpilo 124 prváčikov, ktorých
privítali aj zástupcovia mesta a podarovali všetkým ako darček omaľovánky.
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Základná škola V. Záborského na Levickej ulici
Riaditeľka školy : Mgr. Alžbeta Vnuková
Zástupca riaditeľky : PaedDr. Miroslav Meluš
K 15. septembru 2016 navštevovalo školu 240 žiakov v 13 triedach. Okrem ročníkov
II., IV. a V., v ktorých mali po jednej triede, v ostatných ročníkoch sa vyučovalo
v dvoch triedach. Škola zamestnávala 19 pedagogických pracovníkov, z toho boli 2
vychovávateľky v školskom klube a 1 asistentka učiteľa.
Škola sa snažila poskytovať žiakom nielen vzdelanie, ale aj možnosti na využívanie
voľného času zapájaním do záujmových činností. Ich žiaci dosiahli pekné výsledky
v rôznych súťažiach. Vo februári sa dostal žiak 6. ročníka do finále 2. ročníka súťaže
mladých programátorov Kodu cup v Bratislave. Do súťaže bolo zapojených 23 škôl zo
Slovenska a Českej republiky a jej organizátorom bola ZŠ R. Dilonga v Trstenej spolu
so spoločnosťou Microsoft Slovakia. Už niekoľko rokov sa škola zapájala do projektu
medzinárodného programu Erazmus. V tomto roku deti zapojené do tohto projektu
navštívili svojich rovesníkov v európskych krajinách Taliansko, Litva, Grécko
a v apríli hostili na svojej škole deti zo zahraničia. Pri návštevách krajín poznávali
krásy ich prírody a pamiatok a zoznamovali sa so životom detí. Okrem projektu
Erazmus bola škola zapojená do ďalších dvoch projektov a to Comenius a E-Tvinning.
Aj tento rok sa výtvarne nadané deti zúčastnili súťaže Victoria Regia v Piešťanoch. Na
tejto súťaži riešili úlohy v oblasti aranžovania, tento rok na tému 1. sväté prijímanie.
Dievčatám sa darilo a v jednej z úloh získali 2. miesto.
Aranžovaniu sa na škole darí, preto v spolupráci s mesto organizujú pre žiakov
základných škôl v meste súťaže a aranžovaní. Tento rok boli v decembri témou
Čarovné Vianoce. Súťažilo 19 žiakov miestnych škôl.

Základná škola Levická ulica
Riaditeľka školy : Mgr. Andrea Legátová.
Zástupkyňa riad. : Mgr. Danica Brunclíková
K 15. septembru 2016 navštevovalo školu 328 žiakov.
V záujmovej činnosti dosahovali dlhodobo dobré výsledky v oblasti dopravnej
výchovy, v astronomickom krúžku, v ochrane životného prostredia, ale aj v ďalších
oblastiach školského života.
Výsledky svojej práce v astronomickom krúžku zúročili v krajskom kole súťaže „Čo
vieš o hviezdach“, kde postúpili z okresného kola. Darilo sa im aj v krajskom kole
a postúpili do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole Samko Buranský
zopakoval úspech z predchádzajúceho roka a po druhý raz sa stal majstrom Slovenska
a ďalší jeho spolužiak sa umiestnil na druhom mieste. Zapojili sa aj do
celoslovenského Astronomického korešpondenčného seminára a zvíťazili.
Škola získala grantový šek na realizáciu projektu „Bezpečne do školy a škôlky“.
Z finančných prostriedkov zrenovovali vodorovné dopravné značenie na svojom
dopravnom ihrisku. Na ihrisku uskutočňovali kurzy dopravnej výchovy pre základné
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a materské školy. Už na začiatku školského roka v septembri 2016realizovali otvorené
hodiny dopravnej výchovy pre deti z materských škôl.
1. marca 2016 sa konalo semifinále Nitrianskeho kraja súťaže v cudzích jazykoch pod
názvom „Jazykový kvet“. Do súťaže postúpili 3 žiačky 8. ročníka a jedna z nich
postúpila do krajského finále a dostala sa do celoslovenského kola tejto súťaže. Darilo
sa jej a obsadila 4. miesto a to v jazyku ruskom, ktorý sa okrem anglického jazyka na
škole učia.
Aj odovzdávanie polročných vysvedčení spestrili jazykovou zábavou piesní, ktoré
spievali v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku.
V januári sa žiaci 8. ročníka stretli na besede s novinárkou televízie JOJ Dianou
Pavlisovou. Deti sa živo zaujímali o prácu redaktorov, špeciálne o prácu reportérky v
teréne, ktorou pani Pavlisová bola.
Mladí turisti školy navštívili tento rok hrad Hrušov pri Zlatých Moravciach. Ich
aktivity sa dotýkali aj ochrany životného prostredia. Dobre vedia, že prírodu, ktorú radi
navštevujú si treba chrániť. Každý rok na jar sa zúčastňujú čistenia Telinského potoka,
pozorujú jarnú migráciu vtáctva v chránenom území Žitavského luhu.
Tradíciou školy sa stala organizácia Reprezentačného plesu rodičov, učiteľov
a priateľov školy. V tomto roku, v prvom týždni februára, to bol už jeho 11. ročník.
Deti si užívali pobyt na lyžiarskom kurze v Bachledovej doline. Zúčastnilo sa ho 44
detí a škola tak využila finančnú podporu vlády na organizáciu lyžiarskych kurzov.
Škola dlhodobo organizovala výtvarnú súťaž zameranú na ekológiu. Súťaž Ekoplagát
2016 organizovali v spolupráci s mestom a zúčastnili sa jej 3 materské školy a 4
základné školy. Porota hodnotila 82 odovzdaných prác detí, ktoré boli rozdelené do 5
kategórií podľa veku.

Cirkevná škola sv . Vojtecha, Školská ulica
Riaditeľka školy : Mgr. Vlasta Havranová
Duchovný správca školy : PaedDr. Miloš Krasňanský
K 15. septembru 2016 navštevovalo školu 107 žiakov v 9 triedach. Popri vyučovacom
procese sa žiaci vedení svojimi učiteľmi zapájali do rôznych podujatí. Od Vianoc
predchádzajúceho roka až do sviatku Troch kráľov 35 koledníkov zo školy navštívili
kresťanské domácnosti vo Vrábľoch a prijali finančné dary pre ľudí v ťažkých
životných situáciách v Afrike. Zapojili sa tak do koledníckej akcie eRka Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí so zbierkou pre projekty v afrických krajinách.
Na škole veľmi dobre spolupracovali s rodičmi detí. Počas roka pozývali rodičov na
rôzne podujatia, ktoré organizovali. Vo februári to bola tradičná batôžková zábava, na
jeseň v mesiaci úcty k starším pripravili deti pre svojich starých rodičov kultúrny
program. 25. október nazvali Deň starých rodičov. Podujatie sa začalo omšou
v školskej kaplnke, ktorú slúžil dekan Miloš Krasňanský. Starí rodičia sa odvďačili
svojim vnukom pečenými i nepečenými dobrotami.
Škola zapojila žiakov 9. ročníka do testovej súťaže Komparo z matematiky,
slovenského jazyka a prírodovedných predmetov. Mohli sa pochváliť dobrým
výsledkom z matematiky i slovenského jazyka, keď v matematike skončili na 19.
mieste spomedzi 724 zúčastnených škôl. Aj v slovenskom jazyku skončili lepšie ako
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88,9% zúčastnených škôl. V technickej olympiáde zvíťazili dvaja žiaci v okresnom
kole na prvom mieste a postúpili do krajského kola, kde skončili na 4. mieste.
Obľúbenou medzi deťmi základných aj stredných škôl sa stala spevácka súťaž Let´s
SING, ktorú škola organizovala už 7. raz. V troch kategóriách súťažilo 38 spevákov
z 15 škôl. Súťaž sa stala populárnou aj za hranicami okresu.

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. 2016 navštevovalo školu 376 žiakov.
V novembri 2016 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO
hodnotenie základných škôl. V Nitrianskom samosprávnom kraji obsadila škola 28.
miesto spomedzi 300 škôl. Bolo to aj najlepšie umiestnenie spomedzi základných škôl
vo Vrábľoch. Okrem vyučovacích výsledkov sa hodnotili aj úspechy v krúžkovej
činnosti, účasť v olympiád a súťažiach. Aj pri hodnotení zo strany Okresného úradu
v Nitre, ktoré bolo zverejnené v septembri 2016 sa škola umiestnila na 63. mieste
spomedzi 311 škôl. V novembri 2016 bolo celoslovenské testovanie žiakov 5.
ročníkov. Piataci školy boli oproti celoslovenskému priemeru lepší v slovenskom
jazyku o 5,4% a v matematike o 8,4%.
Každoročne organizovali pre základné školy v meste vedomostný kvíz ku Dňu vody.
Pri jej zabezpečovaní prispievalo finančnou pomocou mesto, a pomáhalo aj občianske
združenie Strom života. Tento rok sa do súťaže prihlásili tri základné vrábeľské školy
a zvíťazilo domáce družstvo.
Škola dosiahla úspech v súťaži mladých záchranárov civilnej obrany, ktorú
vyhlasovalo Ministerstvo vnútra SR. Cieľom štvorčlenného družstva bolo obhájiť na
krajskej úrovni prvenstvo z predošlého roka. Cieľ splnili a postúpili na Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konali v mesiaci jún v Trenčíne.
V záujmovej činnosti dosahoval divadelný súbor Modré traky veľmi dobré výsledky,
bol známy v meste, i na úrovni kraja.

Reedukačný detský domov a Špeciálna základná škola
Sídlo : Nám kpt. Nálepku
Riaditeľ školy : Mgr. Soňa Šestáková
Hlavným cieľom školy bola výchova detí, ktoré rástli v nepriaznivom rodinnom
prostredí, ktoré ich negatívne ovplyvňovalo. 16. marca si pripomenuli 11. výročie
zaradenia centra do siete škôl. V Reedukačnom centre sa nachádzalo 24 chlapcov vo
veku 11 až 15 rokov. Od osláv si vytvorili nové logo a to postavy chlapcov, ktorí
vystupujú z pozadia štvorca- symbol nového vykročenia do života. Nové logo pokrstil
Prednosta Okresného úradu v Nitre Marek Iliáš, ktorý sa oslavy zúčastnil.
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Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája
Riaditeľ školy : Ing. Ján Jamrich
Zástupca riaditeľa : Mgr. Erika Czaková
Hlavný majster : Bc. Vincent Debnár
K 15. 9. 2016 navštevovalo školu 202 žiakov v 10 triedach. O ich vzdelávanie
a výchovu sa staralo 17 pedagogických pracovníkov a 5 majstrov odborného výcviku.
Škola ponúkala svoji žiakom štúdium v štúdijných odboroch mechanik nastavovač,
mechanik elektrotechnik a mechanik číslicovo riadených strojov. V učebných
odboroch to bol nástrojár a autoopravár mechanik.
Škola rozbehla dobrú spoluprácu s firmami v priemyselnom parku vo Vrábľoch.
Začiatkom februára 2016 navštívil školu riaditeľ spoločnosti Semecs s.r.o. Vráble
Martin Henčl, aby sa oboznámil s prácou školy a priniesol dar 10 kusov spájkovacích
staníc, ktoré žiaci využívajú v praktickom vyučovaní v dielňach.
Vo februári uskutočnili pre študentov 3. a 4. ročníka prezentáciu Technickej fakulty
SPU v Nitre a Fakulty technických a informačných technológií Univerzity Konštantína
filozofa v Nitre. Budúci absolventi školy sa tak oboznámili s možnosťou štúdia na
týchto vysokých školách.
V marci 2016 hostili na škole opäť predstaviteľov firmy Semecs s.r.o. Vráble spolu
s predstaviteľmi mesta a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rokovalo sa o spolupráci
v duálnom vzdelávaní. Firma Semecs s.r.o. plánovala vytvoriť podmienky pre duálne
vzdelávanie 10 žiakov školy a pomôcť škole zabezpečením elektronickými prístrojmi.
Riaditeľ školy Ing. Ján Jamrich uviedol, že v duálnom vzdelávaní na škole študuje 22
žiakov.
Školský rok 2015/2016 ukončilo 47 absolventov formou maturitných skúšok alebo
záverečnou skúškou. Na vysoké školy si podalo prihlášku 7 žiakov.
Škola disponovala 11 klasickými učebňami na teoretické vyučovanie, 6 odbornými
učebňami, 3 laboratóriami a 16 dielňami pre elektrotechnické, strojárske odbory a pre
výpočtovú techniku.
V apríli 2016 sa zúčastnili v Nitre v priestoroch Agrokomplexu 24. ročníka celoštátnej
reprezentačnej výstavy stredných odborných škôl „Mladý tvorca 2016“. Dostali
možnosť propagovať duálne vzdelávanie svojimi vystavovanými
výrobkami
v prepojenej expozícii s duálnym partnerom, firmou Matador Automotive Vráble a.s.
Do súťaže Autoopravár Junior Castrol 2016 sa zapojilo v školskom kole 5 žiakov.
Škola sa stala organizátorkou 33. ročníka krajského kola
súťaže Zenit
v elektrotechnike vo dvoch kategóriách.
V spolupráci s Červeným krížom a Národnou transfúznou stanicou v Nitre sa žiaci
a učitelia školy zúčastnili „Valentínskej kvapky krvi“, ktorá prebiehala v priestoroch
školy. Darovať krv prišli aj žiaci a učitelia miestneho gymnázia. Spolu 36 darcom
odobrali túto pre život vzácnu tekutinu. Medzi žiakmi bolo aj 12 prvodarcov. Rovnako
úspešná bola aj „Študentská kvapka krvi“ v novembri.
Škola zapájala žiakov aj do verejnoprospešných prác pri zlepšovaní životného
prostredia. Pomáhali pri starostlivosti o zeleň areálu školy a v spolupráci s občianskym
združením Fontis sa zúčastnili čistenia Telinského potoka v jarnom období.
V septembri si žiaci školy pripomenuli Deň holokaustu. Pre žiakov 1. ročníka
pripravili besedu s vrábeľským spisovateľom Jozefom Trubínim, ktorý sa osudmi
vrábeľských židov zaoberal podrobnejšie. V októbri mali žiaci maturitných ročníkov

23

možnosť posilniť svoju finančnú gramotnosť. Privítali na škole zástupcu finančnej
spoločnosti, ktorý im poskytol informácie potrebné pre život v oblasti finančníctva.
Získali vedomosti ako sa správať pri riešení svojich finančných problémov, ale aj ako
funguje dôchodkový systém na Slovensku.
V decembri sa začali práce na zatepľovaní budovy školy a výmene okien na
administratívnej budove a jedálni školy. Dokončenie prác bolo plánované na apríl
budúceho roku.

Základná umelecká škola Imricha Godina
Riaditeľom zariadenia bol p. Jozef Vrábeľ.
K 15. septembru 2016 navštevovalo školu v individuálnej forme 161 žiakov,
v skupinovej forme 125 žiakov.
Výsledky svojej práce prezentovali žiaci a učitelia školy na koncertoch, výstavách
a iných vystúpeniach pred verejnosťou.
Najreprezentatívnejším podujatím bola Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina
Iuventus Canti, ktorá sa v tomto roku uskutočnila v týždni od 24. do 29. apríla 2016.
Ako každý rok, súťaž prebiehala v priestoroch MsÚ. Tento rok sa jej zúčastnilo 124
mladých spevákov a hodnotila ich 7- členná medzinárodná porota. Jej predsedom bol
Adam Murzič z Bieloruska.
V najvyššej kategórii spevákov do 35 rokov zvíťazila Adriana Banásová zo Slovenska
a Hongyu Chen z Číny.
Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti 2016:
Kategória III- dievčatá a chlapci do 18 rokov
1. cena Talita Sofia Komelj, Slovinsko
2. cena Adam Kamieniecki, Poľsko
3. cena Tereza Papoušková, Česká republika
Čestné uznania
Vojtech Pošvář
Barbora Diňová, Slovensko
Osobitné ceny
Cena Matice slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne
Vojtech Pošvář
Kategória IV – ženy do 24 rokov - Hlavné ceny
1. cena Veronika Bilová, Slovensko
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2. cena Dominika Dobrolińska, Poľsko
3. cena Kamila Nowak, Poľsko
Čestné uznania
Carmen Ferenceiová, Slovensko
Ania Malesza, Poľsko
Osobitné ceny
Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
za interpretáciu sakrálnej hudby
Katarína Hozlárová, Slovensko
Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Za interpretáciu hudby 20. storočia
Silwia Pietrzak, Poľsko
Kategória V – muži do 24 rokov - Hlavné ceny
1. cena Pawel Trojak, Poľsko
2. cena Jan Szurkot, Poľsko
3. cena Maciej Gorczynski, Poľsko
Čestné uznania
Wojciech Rasiak, Poľsko
Bartosz Gorzkowski, Poľsko
Osobitné ceny
Cena EMCY Slovakia za najlepšiu dramaturgiu
Jan Szurgot, Poľsko
Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Za interpretáciu starej hudby
Bartosz Gorzkowski, Poľsko
Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Grzegorz Biegas, Poľsko
Kategória VI – ženy do 35 rokov – Hlavné ceny
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1. cena Ardiana Banásová, Slovensko
2. cena Katarína Mikšíková, Slovensko
3. cena Paulina Magaj, Poľsko
Čestné uznania
Jarmila Balážová, Slovensko
Patrycja Tańczyk, Poľsko
Osobitné ceny
Interpretačná cena Štátnej opery Banská Bystrica
Adriana Banásová, Slovensko
Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silessia Katowice
Mária Havriľáková, Slovensko
Interpretačná cena Hudobného centra
Adriana Banásová, Slovensko
Katarína Mikšíková, Slovensko
Interpretačná cena Art Air Dolný Kubín- Koncertné vystúpenie na medzinárodnom
hudobnom festivale Oravská hudobná jeseň
Katarína Mikšíková, Slovensko
Cena Katedry hudby pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
za interpretáciu starej hudby
Mária Havriľáková, Slovensko
Cena Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
za interpretáciu hudby 20. storočia
Adriana Banásová, Slovensko
Kategória VII – muži do 35 rokov – Hlavné ceny
1. cena Hongyu Chen, Čína
2. cena Aliaksandr Bardasau, Bielorusko
3. cena Peter Račko, Slovensko
Čestné uznania
Leszek Holec, Poľsko
Slawek Broś, Poľsko

26

Osobitné ceny
Interpretačná cena Medzinárodnej letnej hudobnej školy MIRULA OPERA SCHOOL
Slawek Broś, Poľsko
Cena organizátora za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Xénia Maskalíková, Slovensko
Tanečný súbor Klik-Klak odštaroval súťažnú tanečnú sezónu 2016 v meste Martin,
kde sa zúčastnil súťaže Deep Dance League. Deti súťažili v konkurencii 15 súborov
v 10 disciplínach.
Naši súťažiaci získali zlatú medailu v kategórii, v ktorej tancovalo 6 dievčat a 1
chlapec vo veku 15 až 21 rokov.
Tohoročná sezóna bola úspešná pre celý súbor. V každej kategórii sa dostávali do
finále v rôznych súťažiach.
Na Majstrovstvách Slovenska sa Adam Ďuriš stal majstrom Slovenska. Spolu
s Martinkou Slamkovou získali 5. miesto v súťaži dvojíc. Na Majstrovstvách Európy
v českom Chomutove obaja dosiahli najlepšie umiestnenie z detí súboru. Adam obsadil
11. miesto spomedzi 22 súťažiacich a Martina 46. miesto spomedzi 107 súťažiacich.
V polovici septembra 2016 sa konali Majstrovstvá sveta a Svetový pohár na Sardínii.
Adam Ďuriš obhájil v sólovej kategórii 4. miesto. Martina Slamková získala bronzovú
medailu a stala sa druhou vicemajsterkou Svetového pohára.
Nezanedbateľnou súčasťou práce školy boli koncerty žiakov a učiteľov pri rôznych
príležitostiach. Tieto koncerty sa stali neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života
mesta. Škola spolupracovala so základnými umeleckými školami Požitavského
regiónu, Banskej Štiavnice a tiež so školami Českej republiky.

Gymnázium Vráble, Školská ul.
Riaditeľ školy : PaedDr. Beáta Havettová
Od školského roku 2016 – 2017 bolo popri štvorročnom gymnaziálnom štúdiu
zriadené bilingválne slovensko-ruské gymnázium. Štúdium bolo 5-ročné.
K 15. septembru 2016 navštevovalo školu 176 žiakov, z toho 16 žiakov
v novootvorenej triede bilingválneho gymnázia.
Škola zamestnávala 16 pedagogických pracovníkov so 100 percentnou odbornosťou a
6 nepedagogických pracovníkov. Pre znížený počet tried z 8 na 7 bola zrušená funkcia
zástupcu riaditeľa školy.
V júni 2016 zmaturovalo na škole v riadnom termíne 59 študentov dvoch maturitných
tried. Výsledky školy v internej a externej časti maturitnej skúšky boli veľmi dobré.
V roku 2016 sa ocitli v rebríčku najúspešnejších gymnázií Slovenska na treťom
mieste.
Vo februári 2016 navštívil školu v súvislosti s otvorením bilingválneho gymnázia prvý
tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie Vladislav Kulikov.
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Významné úspechy dosiahli jednotliví študenti vo vyšších kolách olympiád a súťaží.
Študentka Kristína Vranová zvíťazila v januári 2016 v krajskom kole olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry a postúpila do celoslovenského kola, kde tiež zvíťazila.
V júni 2016 sa zúčastnila stretnutia najúspešnejších žiakov stredných škôl Nitrianskeho
samosprávneho kraja, kde prevzala z rúk predsedu kraja Ing. Milana Belicu PhD.
ocenenie za úspechy v olympiáde a v literárnych súťažiach Plagát a Esej Jána
Johanidesa.
V súťaži Esej Jána Johanidesa, kde organizátormi boli Nitriansky a Trnavský
samosprávny kraj, sa slávnostného vyhodnotenia zúčastnila ďalšia študentka školy,
ktorá sa so svojou esejou umiestnila na 3. mieste. Na konci školského roka 2015 –
2016 sa stala líderkou školy. V celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv sa
umiestnil žiak školy Branislav Koprda na 1. mieste.
Školský časopis Ťahák už niekoľko rokov dosahuje veľmi dobrú úroveň. V tomto roku
sa v súťaži školských časopisov umiestnil v celoslovenskom kole na treťom mieste.
Úspešní boli študenti aj v olympiáde z informatiky v krajskom kole súťaže.
V priebehu roka na exkurziách navštívili žiaci Krakov a Oswiencim v Poľsku, vedecký
ústav CERN v Ženeve vo Švajčiarsku.
Žiaci a učitelia školy sa venovali aj pomoci v charitatívnej oblasti ako bezpríspevkoví
darcovia krvi, a pri zbierkach Modrý gombík a Úsmev ako dar.

Materské školy
V roku 2016 pôsobili v meste štyri materské školy. Od 1. septembra bola v priestoroch
klubu detí pri ZŠ Záborského mestom zriadená nová materská škola s názvom
Slniečko. Zamestnali sa tu dve učiteľky a 1 nepedagogická pracovníčka.
Po prázdninách nastúpili do vynovených priestorov aj deti v Materskej škole
v mestskej časti Horný Ohaj. Škole sa zväčšili priestory o jednu triedu, v ktorej pred
rekonštrukciou sídlila miestna organizácia Csemadoku.
K 15. septembru 2016 bol počet detí v materských školách nasledovný:
MŠ Hlavná ulica: 48 detí, z toho 20 predškolákov
MŠ Lúky: 104 detí, z toho 39 predškolákov
MŠ pri ZŠ Lúky: 87 detí, z toho 24 predškolákov
MŠ Horný Ohaj: 19 detí, z toho 5 predškolákov
MŠ pri ZŠ Záborského: 24 detí, z toho 5 predškolákov.
Nová materská škola sa mala od 1. januára 2017 pričleniť k ZŠ Záborského a vytvoriť
nový subjekt ZŠ s MŠ Viliama Záborského. Nová materská škola so zameraním na
anglický jazyk vznikla na Žitavskej ulici.
4. novembra 2016, v mrazivom dopoludní, sa na Čerešňovom námestí stretli učiteľky
a deti z materských škôl z Vrábeľ, Teliniec a Tajnej. Do 220 detičiek tu oslávilo Deň
materských škôl na Slovensku. Bolo to pekné podujatie, na ktorom mali deti z rôznych
materských škôl príležitosť spoznať sa a navzájom sa zabaviť. Predstavili sa spevom,
tancami a básničkami. Na záver podujatia vypustili balóniky ako pozdrav všetkým
deťom na Slovensku.

28

V. Kultúra
V roku 2016 sa v oblasti kultúry uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré organizovalo
mesto alebo občianske združenia, organizácie a spolky. Veľa podujatí organizovali
združenia a organizácie v spolupráci a s finančnou podporou mesta.
Kultúrny život sa veľmi často začínal mestským plesom, ktorý prebiehal v športovej
hale T-18. V posledných rokoch však klesal počet jeho účastníkov. Preto sa
organizátori rozhodli preniesť plesy do menších priestorov Kultúrneho domu
v mestskej časti Horný Ohaj. Ten tohoročný niesol názov Mestský benefičný ples.
Výťažok z plesu bol určený neziskovej organizácii Plamienok, ktorá sa starala
o nevyliečiteľne choré deti. V pekne vyzdobenej sále sa o zábavu účastníkov postarali
kapela Spodorecha a Elvis Presley Show.
30. januára sa po prvý raz uskutočnila Ohajská zabíjačka. Podujatie pripravila TJ
Horný Ohaj a členovia Spolku ohajských vinohradníkov s finančnou podporou mesta.
Na zabíjačkách býva veselo a tak tomu bolo aj v tejto mestskej časti. Nechýbali
zabíjačkové špeciality, varené víno spev a dobrá nálada. Aj hostia z maďarského mesta
Csurgó obohatili podávané špeciality o svoj guláš.
Vrábeľská zabíjačka sa uskutočnila o týždeň neskôr a tým zakončila fašiangové
obdobie vo Vrábľoch. Tradične boli stánky so zabíjačkovým sortimentom
a občerstvením, 14 kotlov zabíjačkovej kaše, ktorá sa varila pred zrakmi divákov,
rozložené na Čerešňovom námestí. Kaša bola uvarená rôznymi „kuchármi“, ktorí ju
veľkými naberačkami naberali do prinesených nádob kupujúcim. Tento rok neprišli
priatelia z družobného Csurgó, keďže boli pred týždňom na zabíjačke v Hornom Ohaji.
Vrábeľské podujatie sprevádzala mrazivá zima, ale prítomní sa mohli zahrievať
vareným vínom pri vystúpení našich folklórnych skupín.
10. februára 2016 bola v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ slávnostne uvedená kniha
„Vráble príspevky k histórii mesta“. Publikácia bola písaná viacerými autormi. Na
pódiu zasadačky sa vystriedalo 11 autorov, aby prítomných zoznámili s jednotlivými
kapitolami o rôznych historických obdobiach. Niektorí priniesli nové pohľady
a objavy o našom meste. Prekvapením bola informácia, že protiturecká pevnosť sa
nachádzala v lokalite súčasného rímskokatolíckeho kostola. Profesor Bátora v knihe
predstavil kompletne archeologickú lokalitu Fidvár. Ďalšou spracovanou oblasťou bola
história rodiny Nécseyovcov.
Vo februári mohli milovníci výtvarných diel vidieť v priestoroch Stoličného domu
výstavu obrazov Renaty Sádovskej.
V druhej polovici februára sa obyvatelia mesta stretli už po druhýkrát so slovenským
spisovateľom Jozefom Banášom. Predstavil svoje cestovateľské zážitky z ďalekého
himalájskeho štátu Bhutan, ktoré popísal v jednej zo svojich knižiek. Námety pre svoju
knihu „Dementi a idioti v politike“, ktorú predstavil, čerpal z prostredia politického
života. Druhé stretnutie s občanmi mesta mal Jozef Banáš v novembri. Tento raz
predstavil spisovateľ svoje pohľady a názory na kresťanstvo a iné svetové náboženstvá.
V diskusii so svojimi poslucháčmi sa stretol aj s oponujúcimi názormi, čo v meste
s prevažujúcim kresťanským svetonázorom nebolo nič nezvyčajné.
Od 1. do 4. marca sa v Mestskej knižnici uskutočnilo podujatie Týždeň slovenských
knižníc, ktoré sa na Slovensku opakovalo už po 17. krát. Knižnica tradične
pripravovala pre svojich, hlavne mladých čitateľov, rôzne podujatia. Pre študentov
miestneho gymnázia predstavila mladú vrábeľskú spisovateľku Janku Šulkovú.
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Stredoškolákom na gymnáziu a strednej odbornej škole bola určená exkurzia spojená
s besedou. Študentov po meste sprevádzal vrábeľský spisovateľ Jozef Trubíni. Pre
poslucháčov bolo zaujímavé počuť nové poznatky z archeologického výskumu
lokality Fidvár. Pri prechádzke mestom sa zastavili pri najstarších budovách, ktorými
boli rímskokatolícky kostol a fara, stoličný dom a bývalá octáreň na Hlavnej ulici.
Študenti si rozšírili vedomosti o histórii mesta názorným spôsobom. Budovy, okolo
ktorých často prechádzali, dýchali históriou a životom ľudí v tej dobe žijúcich.
Na konci roka poskytla vedúca knižnice verejnosti prostredníctvom dvojtýždenníka
Naše Vráble údaje o stave knižničného fondu. Z nich sa dozvedáme, že v roku 2016
pribudlo do knižnice 655 nových kníh. Finančné prostriedky poskytovalo zo svojho
rozpočtu mesto a v posledných rokoch aj Fond na podporu umenia. V tomto roku to
bola suma 2.700 Eur. Opotrebované knihy vyraďovali, tento rok to bolo 511 kníh. Na
konci roka 2016 bolo vo knižničnom fonde 27.389 kníh.
V nedeľu 15. mája pripravilo mesto jarné podujatie s názvom Odomykanie fontán,
Ceremónia odomykania sa uskutočnila na Čerešňovom námestí pri fontánach. Primátor
s veľkým kľúčom za asistencie vodnej víly odomkol fontány, aby sa v horúcich
mesiacoch mohli ich vodami občerstviť obyvatelia mesta a všetci okoloidúci. Dobrú
náladu vytvárala kapela Spodorecha a deti zabával kúzelník Talostan.
V sobotu 28. mája boli už tretíkrát uložené vzorky najlepších destilátov vyrobených na
Slovensku do Národného salónu destilátov, ktorého sídlom bol náš Archív vín.
Organizátori uviedli, že do súťaže bolo prihlásených 2500 vzoriek, z ktorých vybrali
25. Do archívu bolo nakoniec uložených 20 destilátov vyrobených zo sliviek, višní,
marhúľ, hrušiek, hrozna a drobného ovocia z rôznych regiónov Slovenska.
Začiatkom júna mali obyvatelia mesta možnosť vidieť výtvarné dielka detí
z výtvarného ateliéru In Art. Vernisáž podujatia sa uskutočnila na prízemí v budove
MsÚ a bola spojená s kultúrnym programom. Hosťom podujatia bola herečka
nitrianskeho divadla Eva Pavlíková. Ateliér vznikol pred piatimi rokmi a táto výstava
zaznamenala 5. ročník. Deti sa tu prezentovali maľbami, kresbami v rôznych
výtvarných technikách. V ďalších týždňoch boli dielka vystavené vo vestibule pred
veľkou zasadačkou MsÚ, kde si ich mohlo pozrieť návštevníci a hostia úradu.
Mesto v spolupráci so Združením vrábeľských vinohradníkov pozývali začiatkom júna
návštevníkov do našich vinohradov pri príležitosti 3. ročníka Otvorených vrábeľských
pivníc. Lepšia propagácia priniesla svoje ovocie. Predalo sa 168 vínnych pasov,
s ktorými prichádzali návštevníci do vinohradníckych domčekov na ochutnávku vín.
Vinári, ktorí sa zapojili do podujatia, dobrosrdečne vítali svojich hostí.
V priestoroch Archívu vín hrala kapela a ani búrka neodradila návštevníkov
vinohradov. Ako uviedol podpredseda Združenia vrábeľských vinohradníkov,
potenciál našich vinohradov je veľký, ale mnohí naši vinári sa ešte nevedia predať
a neotvoria svoje pivnice.
Kultúrne podujatie Jazzfest prilákalo v polovici júna milovníkov tohto žánru na
dvojdňové podujatie do priestorov kina Tatra. Tento rok boli lákadlami známi
slovenskí hudobníci bubeník Martin Valihora a Marian Čekovský. Prvý deň podujatia
dostali slovo mladé slovenské skupiny
Frankie Kimono a Talent Transport.
Vystúpenia uvádzal Juraj Čokyna.
V prvom júlovom týždni sa uskutočnila výstava maľovaných obrazov v netradičnom
prostredí Parku kpt. Nálepku. Výstava bola súčasťou stretnutia maliarov zo Slovenska
a zahraničia, ktoré organizovala Mária Nagyová z Vrábeľ, tiež maliarka.
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Prvý júlový víkend sa v prostredí rodinnej farmy Mašekov mlyn v Hornom Ohaji
uskutočnil festival Familiar 2016, tento rok už po tretíkrát. V peknom prostredí bol
pripravený program pre všetky vekové kategórie vrátane rodín s deťmi. Jeho
organizátorom bolo občianske združenie Vráble v Európe. Na pódiu sa vystriedali
hudobné skupiny Gulov Pelech zo Slepčian, Sematam z Nitry, Bánovčanka, ale aj
kapely Queer Jane a King Shaolin, či Hudba z Marsu. Zábavu prerušila búrka, napriek
tomu zábava pokračovala ďalej.
V priebehu oboch prázdninových mesiacov vystupovali počas nedeľných popoludní na
Čerešňovom námestí skupiny a kapely rôznych žánrov. Tieto vystúpenia pripravovalo
pre občanov mesto.
V čase letných hudobných festivalov na Slovensku, sa aj vo Vrábľoch konal ďalší
ročník Rock show. 13. augusta sa zo starého ihriska na Ulici 1. mája šírili piesne
hudobných skupín, od vrábeľskej Back Space so speváčkou Hankou Pecekovou až po
IMT Smile s Ivanom Táslerom. Okrem uvedených skupín sa predstavili ďalšie,
Januárové prekvapenie, Peorth, Kabát Revival. Spokojní diváci, ktorých bolo asi 2.000
sa rozchádzali hodinu po polnoci. Na záver pripravili organizátori ohňostroj. Podľa
údajov z mestských novín, prispelo mesto na toto podujatie sumou 6.000 EUR.
Od vlaňajších osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Hornom Ohaji pokračuje
v tejto mestskej časti myšlienka pravidelného stretávania sa jej obyvateľov v rámci
„Ohajských dní“. Organizátori Ohajských dni 2016 pripravili na víkendové dni 12.
a 13. augusta bohatý kultúrny a športový program s občerstvením. Na dobrú náladu
hrala cimbalová muzika z Komárna, zaspievali domáca ohajská mužská spevácka
skupina Kordom a ženský spevokol Gyöngyvirág. Súčasťou Ohajských dní bol
Ohajský gastrofest. Súťažilo sa vo varení guláša, pečení a grilovaní rôzneho mäsa,
nechýbali jedlá ako je lečo či boršč. Súťažiaci pod názvom Harcsa vadászok vyhral
súťaž s grilovaným sumcom. V popoludňajších hodinách si prišli na svoje hlavne muži,
keď si mohli pozrieť futbalový turnaj chlapcov U13 za účasti družstiev z Horného
Ohaja, Veľkého Lapáša a Golianova. Podvečer prišli na rad dospelí, ktorí odohrali
priateľský futbalový zápas s futbalovým mužstvom z Chrenovej. Zápas vyhrali a bol
ďalší dôvod na oslavy.
Výtvarný ateliér In Art je vo Vrábľoch známy niekoľko rokov. Organizoval nielen
výstavy výtvarných diel detí, ale aj sympóziá keramickej tvorby. Aj tento rok pripravili
pre deti od 4 do 17 rokov dni keramickej tvorby, ktoré zakončili vernisážou. Podujatie
sa realizovalo v týždni od 15. do 19. augusta v priestoroch reštaurácie na vinohradoch.
Na konci septembra uviedli v kine Tatra divadelné predstavenie veselohry Štyria na
kanape, v ktorom vystúpili známi slovenskí herci z bratislavských divadiel. Naši
občania ich poznali hlavne z televíznej obrazovky pri sledovaní seriálov.
Mesto v spolupráci so združeniami vrábeľských a ohajských vinohradníkov usporiadali
tohoročné slávnosti vinobrania. Tradičný miestom stretnutia vinohradníkov, občanov
bolo staré ihrisko na ulici 1. mája. Začalo sa sprievodom, ktorý prešiel mestom a skočil
na starom ihrisku. Slávnosti vinobrania boli otvorené oficiálnou časťou príhovormi a
prípitkami primátora a predsedov vinohradníckych združení. Potom už pokračovala
zábava, vyhrávala dychová hudba Vozokanka, spievali spevácke skupiny Briezka,
Vrábľanka a Apetít. Dobrú náladu sprievodným slovom dotváral moderátor podujatia
Ladislav Pecek. Nechýbala súťaž vo varení gulášov, ktoré prítomní návštevníci
ochutnávali v pripravených stánkoch. Vinári načreli do zásob vína z predchádzajúcich
rokov, lebo tohoročná úroda hrozna bola vplyvom počasia slabá.
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Minuli sa guláše všetkých 8 súťažiacich družstiev. V neskorších popoludňajších
hodinách vystriedali spevácke skupiny na javisku kapely Ex Band, Kontrast a Slovak
Tango. Posledná kapela priviedla poslucháčov do obdobia 30. až 50. rokov minulého
storočia a tak potešili hlavne starších poslucháčov. Napriek problematickému
vinohradníckemu roku slávnosti prebehli v dobrej nálade a pohode.
Hodovú sobotu spestrili hudobné skupiny na Čerešňovom námestí. Popoludní to boli
kapely Freekes a Revolt. Neskôr ich vymenila kapela Kanapa, ktorá pripravila
atmosféru pre hlavné vystúpenie hviezdy večera slovenskej speváčky Jany Kirschner.
Za chladného počasia sa námestie naplnilo asi 800 divákmi. Jana Kirschner ich potešila
svojimi známymi hitmi a pripravila tak svojim poslucháčom nevšedný umelecký
zážitok. Hodový koncert každoročne pripravovalo občianske združenie Mládežnícky
parlament.
Archeologický výskum v lokalite Fidvár pokračoval aj tento rok. Archeológovia
odkryli ďalšie časti sídelnej aglomerácie zo staršej doby bronzovej. V nálezisku našli
zvyšky spálených domov, pecí, zvyškov keramiky v centre aglomerácie, v ktorom
sídlila vtedajšia elita spoločnosti. Z nájdených nálezov sa dalo usúdiť, že základom
života ľudí bolo poľnohospodárstvo ale aj remeselná výroba – hrnčiarstvo, opracovanie
kostí, kože a kameňa. Vyrábali sa tu aj kovové predmety a to hlavne z medi. Medená
ruda zrejme pochádzala zo stredoslovenských pohorí. Ešte v apríli 2016 dala
samospráva mesta prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu v Nitre podnet na
vyhlásenie archeologického náleziska Fidvár za národnú kultúrnu pamiatku,
a zaradenie do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Podľa predstaviteľov mesta,
ak mesto so svojou žiadosťou uspeje, postará sa o vyrovnanie majetkových pomerov na
pozemkoch Fidváru a bude sa snažiť o vybudovanie skanzenu.
Každý rok pripravuje ZUŠ I. Godina v mesiaci október koncert venovaný úcte
k starším. Aj tento rok v spolupráci s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov
potešili starších občanov vystúpením vo veľkej zasadačke MsÚ.
Koncom októbra pozvalo mesto svojich jubilujúcich občanov do priestorov kina
Tatra. Primátor mesta Tibor Tóth zablahoželal jubilantom, poprial veľa zdravia
a odovzdal im pamätné listy a malý darček. Kultúrny program zabezpečili spevácke
skupiny Jednoty dôchodcov Briezka, Vrábľanka a Apetít. Najstaršou prítomnou
občiankou bola 95 ročná pani Rozália Nagyová.
V októbri sa v priestoroch Archívu vín konala nevšedná udalosť. Za Rytiera vína bol
pasovaný ako 45. rytier na Slovensku občan pochádzajúci z Vrábeľ, pán Jozef Husár.
Rád rytierov vína bol veľmi starý rád, založený cisárom Karolom 5. z rodu
Habsburgovcov.
V nedeľu 29. novembra sa začalo obdobie adventu, prípravy na Vianoce. Organizátori
pripravili na Čerešňovom námestí adventný veniec, ktorý tak ako vlani finančne
zabezpečila poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva
vo Vrábľoch MUDr. Helena Kováčová. Na slávnosti zapálili prvú sviečku na
adventnom venci a k zhromaždeným občanom sa prihovoril kaplán Ondrej Valach.
Spevom potešili členovia farského speváckeho zboru Kamene.
Mikuláš síce neprišiel na saniach, ale predsa bol tu pod stromčekom a potešil prítomné
deti.
Pred Vianocami mali pracovníci MsÚ veľa práce s prípravou benefičných trhov, ktoré
sa uskutočnili 16. decembra. Pripravili stánky, v ktorých deti základných a stredných
škôl a nielen vrábeľských, predávali rôzne drobné vianočné darčeky a predmety.
Získali tak finančné prostriedky pre svoju školu. Školy dostali aj príležitosť na
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vystúpenie na malom javisku Čerešňového námestia. Od 17. do 22. decembra vystúpili
na Vianočných trhoch aj skupiny Backspase, King Shaolin, Spodorecha, E.G.O. Group
a Exband. Spríjemňovali a zabávali tak prítomných a kupujúcich divákov.
Silvestrovský ohňostroj a zábavu privítania Nového roka pripravilo mesto
v priestoroch Čerešňového námestia. Tento rok však efekt ohňostrojov bol narušený
hustou hmlou, ktorá sa po celú noc držala nad mestom.
V mestskej časti Dyčka zakončili Vianočné sviatky Štefanskou zábavou, ktorú
v miestnom kultúrnom dome pripravila TJ Družstevník.
Mesto vydávalo dvojtýždenník Naše Vráble. Za rok 2016 bolo vydaných 80.400 kusov
a náklady hradené mestom boli vo výške 27.214 Eur. Šéfredaktorkou novín bola Mgr.
Eva Dóriová, kontrolu vykonávala redakčná rada, ktorá v roku 2016 zasadala 6 krát.
Mesto sa reprezentovalo vo verejnosti aj prostredníctvom rádia Max, článkami
v Nitrianskych novinách a vysielaním dvakrát denne v mestskom rozhlase.

VI. Spoločenské organizácie, spolky a
politické strany
Jednota dôchodcov
V tomto roku oslávila organizácia 20. výročie svojho založenia. Výročná schôdza sa
uskutočnila v marci v športovej hale T-18. Predsedníčka organizácie Katarína Klasová
konštatovala v správe o činnosti, že od roku 1996 sa počet členov zvýšil viac ako 10
krát. Kým v roku 1996 mali 50 členov, v roku 2016 už 584 členov. V tomto počte
bolo aj 32 členov z niektorých okolitých obcí, v ktorých neboli základné organizácie.
Dôchodcovia sa stretávali v 7 záujmových krúžkoch. V lete autobus s dôchodcami
smeroval do Vysokých Tatier do Tatranskej Lomnice. Počas pobytu sa stretávali na
turistických chodníkoch v okolí Starého Smokovca i Štrbského plesa. Fašiangová
batôžková zábava bola populárna aj medzi mladšími občanmi.
Počas kalendárneho roka navštevovali divadelné predstavenia prevažne v DAB v Nitre.
Veľký záujem prejavovali členovia o týždňové kúpeľné pobyty hlavne v Nimnici, kde
sa vystriedalo 5 turnusov. Takýmto spôsobom navštívili aj kúpele v Sliači. Jednotlivci
sa zúčastnili pobytov v Brusne či Turčianskych Tepliciach.
Pod hlavičkou Jednoty dôchodcov pracovali spevácke skupiny Briezka, Vrábľanka
a novovzniknutá spevácka skupina Gyongyvirág v mestskej časti Horný Ohaj. Svojimi
vystúpeniami prispievali do kultúrnych programov na podujatiach organizovaných
mestom, ale i na okolí.
Folklórna skupina Briezka reprezentovala v auguste Vráble na 21. ročníku Hontianskej
parády v Hrušove. Dvomi vystúpeniami s názvom „Na muzike u Štefanca“ ukázali
seniori, ako žili a ako sa bavili naši predkovia. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším
vystúpili v obciach Výčapy-Opatovce a Čaradice. Ani Kultúrne leto 2016 sa neobišlo
bez vystúpení Briezky či Vrábľanky.
Na začiatku augusta organizovali seniori v športovej hale T-18 okresný stolnotenisový
turnaj. V hale sa stretlo 53 súťažiacich, z toho 12 žien z 10 obcí okresu. Z nášho
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stolnotenisového krúžku si dobre viedol Milan Hanzuš, keď vo svojej kategórii obsadil
1. miesto a Ján Tóth 3. miesto. Zo žien vrábeľského krúžku obsadila Mária Galabová
2. miesto. Turnaj seniorov finančne podporilo aj mesto Vráble.
Výbor organizácie pravidelne raz do týždňa blahoželal svojim jubilantom
prostredníctvom mestského rozhlasu. Tým, ktorí oslavovali okrúhle životné jubileá,
pripravil posedenie s občerstvením.
V spolupráci so Základnou umeleckou školou I. Godina pripravovali v mesiaci úcty
k starším posedenie s kultúrnym programom.

Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Záhradkári boli spolu s vinohradníkmi spoluorganizátormi 25. ročníka výstavy VínoVráble. Výsledky súťaže vinárov boli vyhlásené 19. marca 2016. Svoje vína
vystavovalo 139 vinárov, ktorí priniesli až 371 vzoriek z úrody roka 2015 alebo
starších. Oproti minulým rokom to bol rekordný počet. Podrobnosti o výstave nájdete
v časti Združenie vrábeľských vinohradníkov.
Ďalšiu výstavu, ktorú organizácia pripravila, bola výstava ovocia a zeleniny
uskutočnená
v októbri počas vrábeľských hodov. Tento rok bolo menej
vystavovateľov vzhľadom na nepriaznivé počasie počas roka. Jarné mrazy spôsobili, že
v niektorých lokalitách zamrzlo všetko ovocie. Nebol to len prízemný mráz, pretože
orechy niekde zamrzli do výšky 10 metrov. Nedarilo sa ani viniču, ktorý z veľkej časti
tiež pomrzol. Naopak v tomto roku sa darilo zelenine, obilninám a repke olejnatej.
Najkrajšie exponáty zeleniny boli aj tento rok ocenené.
V kategórii ovocie získal 1. miesto Ján Fábry za hrušku Boscova fľaša, 2. miesto
Stanislav Macák za jablko Jonagored, 3. miesto Alfonz Duchoň za odrodu jabĺk
Jonagold.
V súťaži o najkrajšie jablko Vrábeľ zvíťazil Stanislav Macák.
V kategórii zelenina získala 1. miesto Emília Púčiková za vystavenú papriku, 2. miesto
Eva Káčerová za cibuľu, 3. miesto Dušan Bafrnec za paštrnák, 4. miesto Milan Zrubec
za zeler. Najkrajšie kolekcie vystavovali Daniela Nagyová, Štefan Gibala a Lenka
Bujdáková.
12. ročník kurzu pletenia výrobkov z vŕbového prútia sa pre veľký záujem konal
v dvoch termínoch v prvej polovici apríla. Tradične sa záujemcovia, väčšinou ženy,
stretli pod odborným vedením Dušana Bafrnca v priestoroch farmy Mašekov mlyn.
V areáli mlyna sa nachádzal vŕbnik, vysadený v predošlých rokoch členmi Žitavskej
komunity, ktorý poskytoval vhodný materiál na pletenie výrobkov.

Združenie vrábeľských vinohradníkov
Jubilejný ročník výstavy Víno 2016 sa konal 19. marca 2016 v priestoroch Archívu
vín, v tomto roku skoro o dva mesiace skôr ako po iné roky.
Dôvodom posunu bola obsadenosť priestorov archívu ale i Kultúrneho domu
v Hornom Ohaji, ktoré mali pre výstavy vhodné podmienky. Výstavy vín vo Vrábľoch

34

sa začali uskutočňovať od roku 1992 a to z podnetu členov výboru základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov a malých vinárov.
Prvá výstava sa konala v bývalom Závodnom klube ROH Tesla Vráble na Ulici 1.
mája. Na jubilejnom ročníku sa zúčastnilo 139 vystavovateľov s 371 vzorkami vín z 30
lokalít vinohradov. V súťažných vzorkách sa nachádzali biele, červené a ružové vína.
Najväčšie zastúpenie mali biele vína a to 264 vzoriek. 71 vzoriek bolo z červených vín
a 36 ružových vín. Na výstave boli udelené 3 veľké zlaté, 43 malých zlatých a 183
strieborných medailí. Rok 2015, z ktorého boli hodnotené vína, bol úspešným rokom
v kvalite hrozna aj vyrobeného vína. Novinkou výstavy boli vlajky jednotlivých
vinohradníckych hôr. Aj organizátori boli oblečení v rovnakých tričkách s logom
jubilejnej výstavy. Na organizácii sa podieľali ZO Slovenského zväzu záhradkárov,
Združenie vrábeľských vinohradníkov, mesto Vráble a sponzori výstavy. Mesto
finančne podporilo výstavu v sume 800 Eur z dotáciou z rozpočtu.
Riaditeľ výstavy Peter Porubský, odborník vo výrobe vín, považoval rok 2015,
z ktorého vystavovali vína, za vynikajúci rok. Na výstave sa zúčastňovali vinárstva
a drobní vinohradníci. Cenu Šampión výstavy získalo vinárstvo Mateja Blaška.
Víťazmi v ďalších kategóriách boli vinárstva Miroslava Štefunku z Vrábeľ, vinárstva
z Vinodolu a z Nevidzian.
Oceňovali aj drobných vinohradníkov. Cenu primátora mesta Vráble získal Tibor Nagy
za Rizling vlašský, cenu za najlepšie Veltlínske zelené Pavol Bujalko, cenu priateľov
vína Ladislav Cigáň za Chardonnay. Miroslav Štefunko, ktorý patril medzi najmladších
vystavovateľov, získal za svoje vystavené vína až 5 strieborných medailí.
Ohajskí vinohradníci mali samostatnú výstavu, ktorú organizovali už po 13. raz.
Tradíciou sa stalo, že v dopoludňajších hodinách prebiehala odborná degustácia vín
z ohajského chotára a večer sa uskutočňovala členská schôdza Združenia ohajských
vinohradníkov. Vystavovalo a ochutnávalo sa 107 vzoriek, ktoré hodnotili 3 odborné
komisie. Ocenenia pre víťazov a to tepané obrazy vytvoril Jozsef Kovács.
Sviatkom pre vinohradníkov bývali vinobrania, kde sa stretávali vinohradníci a
obyvatelia mesta . Oslavy vinobrania sa sústreďovali v priestoroch starého ihriska, kde
nechýbala hudba, kultúrny program, stánky s občerstvením a samozrejme stánky
s vínom.
Ale rok 2016 neprial vinohradom. Tohoročné jarné mrazy poškodili úrodu hrozna vo
viacerých lokalitách. V dôsledku striedania daždivých dní s teplom počas vegetačného
obdobia, sa šírila infekcia múčnatky a peronospóry. Pre niektorých vinárov to bol
podľa ich vyjadrení katastrofálny rok.

Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka
12.marca usporiadali svoju prvú súťaž v tomto roku. Bol to 18. ročník halovej súťaže
hasičskej zručnosti. Tento rok prišlo až 29 družstiev, ktoré súťažili v 4 kategóriách.
Všetky domáce tímy sa dokázali umiestniť v prvej trojke.
Výsledky:
Plameň dievčatá : 1. miesto Dyčka, 2.miesto Tesárske Mlyňany, 3. miesto Slepčany
Plameň chlapci : 1. miesto Svätoplukovo, 2. miesto Dyčka, 3. miesto Branč A
Ženy: 1. miesto Tesárske Mlyňany, 2. miesto Dyčka, 3. miesto Čechy
Muži: 1. miesto Dyčka, 2. miesto Solčany, 3. miesto Svätoplukovo
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Členovia hasičského zboru sa zapájali do kultúrneho života tejto mestskej časti.
V predvečer 1. mája zorganizovali pre obyvateľov slávnosť spojenú so stavaním
májov. Pre deti pripravili plochu na kreslenie. V kultúrnom programe vystúpila skupina
Briezka a dychová hudba Podhrušovan. Vytvorila sa tu dobrá atmosféra, bolo veselo
a nechýbalo ani občerstvenie. Poučení z minulých rokov, strážili postavený máj až do
rána . Nechýbali ani pri slávnostiach vinobrania a iných podujatí.
Dobré meno hasičov z Dyčky sa odzrkadlilo aj v tom , že v septembri sa v priestoroch
Mestského úradu vo Vrábľoch uskutočnilo zasadnutie Prezídia dobrovoľnej hasičskej
ochrany. Obsahom rokovania bola legislatíva dotýkajúca sa požiarnej ochrany, dotácií ,
ktoré poskytoval štát a ďalšími aktuálnymi problémami.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Činnosť spolku v roku 2016 začala dvomi podujatiami v mesiaci február. Jeho
členovia sa podieľali na priebehu Primátorskej kvapky krvi a organizovali zber
obnoseného šatstva a obuvi. 10. marca sa uskutočnila členská schôdza spolku, na ktorej
hodnotili svoju prácu za rok 2015. Spolok pracoval pod vedením predsedníčky Ing.
Silvie Polákovej. V členskej základni evidovali za predchádzajúci rok 90 členov.
Mnohí sa podieľali na činnosti len podporou v platení členských známok. Vo svojej
správe konštatovala predsedníčka, že činnosť spolku sa sústreďovala na charitatívnu
činnosť a dobrovoľné zdravotnícke dozory na podujatiach organizovaných v meste.
Naďalej pretrvával nízky záujem mladých ľudí o prácu mladého zdravotníka. Úlohou
organizácie pre budúce roky bolo získavanie žiakov a študentov vrábeľských škôl pre
prácu mladých zdravotníkov.
Spolok vo svojej činnosti spolupracoval s vedením mesta. Odzrkadlilo sa to v
poskytnutí finančnej dotácie a pripravením miestnosti pre zbery šatstva v budove kina
Tatra. Miestny spolok sa podieľal na distribúcii potravinovej pomoci pre sociálne
odkázané osoby a rodiny. Táto pomoc išla z európskych fondov. 14 kilové balíčky
odovzdávali vytypovaným občanom v troch termínoch počas roka. Jesenný zber
šatstva už prebiehal vo vynovených priestoroch, ktoré spolku na využívanie schválili
poslanci MsZ. V miestnosti sa zhromažďovalo aj šatstvo určené do domovov
sociálnych služieb.
Na pozvanie primátora mesta a Územného spolku SČK sa v decembri zišli jubilejní
dobrovoľní darcovia krvi v priestoroch jedálne Základnej školy s materskou školou
Lúky. Zástupkyňa ÚS SČK Beata Miškovičová odovzdala jubilantom 18 bronzových,
17 strieborných, 9 zlatých medailí, 1 diamantovú Jánskeho plaketu a 1 Kňazovického
medailu. Mesto ocenilo 36 viacnásobných darcov Primátorskej kvapky krvi.
V októbri prišlo na Primátorskej kvapke darovať krv 81 darcov. 20 z nich reagovali na
prosbu rodičov zverejnenú v novinách Naše Vráble. Rodičia žiadali darcov o krv, ktorú
vo väčšom množstve potreboval na operáciu ich pätnásťročný syn. V roku 2016 sa
zúčastnilo Primátorskej kvapky krvi vo Vrábľoch 220 darcov.
Popri „Primátorskej kvapke krvi“ sa na Strednej odbornej škole technickej, na ktorej
existoval Klub darcov krvi s dlhoročnou tradíciou, organizovala „Študentská kvapka
krvi“ a „Valentínska kvapka krvi“. Zúčastňovali sa ich študenti a pracovníci z domácej
školy a z miestneho gymnázia. Medzi nimi sa nachádzali aj prvodarcovia krvi.
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Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Členovia predstavovali verejnosti svoje chovy pravidelne v rámci vrábeľských hodov
v októbri. Tohoročná výstava priniesla novinky v chovateľstve. Boli to toulonské husi
a hydina, ktorá ešte nebola na Slovensku predstavená. Okrem iných to boli druhy
Penka Apenceler a Emu hnedý. Chovatelia prišli aj s atrakciou králičí hop. Prítomní
diváci sa bavili na športových výkonoch králikov, ktoré preskakovali cez prekážky.
Tento druh atrakcie k nám prišiel zo severských štátov, kde mal už 50 ročnú tradíciu.
Na podujatí boli oceňovaní chovatelia za najkrajšie vystavené zvieratá. Boli to
chovatelia nielen z Vrábeľ, ale aj z okolitých obcí. V kategórii králiky zvíťazil Štefan
Mudrák, ktorý priniesol králika burgundského. Najkrajšieho holuba druhu King fŕkaný,
vystavoval Jozef Hric. V kategórii hydina zvíťazil Július Szabó s rulandskou kačicou.
Celkove mohli na výstave vidieť diváci 80 králikov, 100 holubov a hydinu v 40
voliérach.
V mesiaci november sa drobnochovatelia zúčastnili medzinárodnej súťaže krajín V-4
v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.
Organizáciu už veľa rokov viedol jej predseda RNDr. Július Szabó.

Občianske združenie Vráble v Európe
Rok 2016 bol pre toto občianske združenie bohatý na rôzne udalosti. Členom združenia
sa za aktívnu prácu dostalo ocenenia od mesta. Jeho predstavitelia pod vedením
predsedu združenia Petra Prešinského prevzali v novembri z rúk primátora mesta
Tibora Tótha Verejné uznanie mesta Vráble.
Členovia združenia pripravili pre obyvateľov mesta rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia.
V apríli sa konal v kine Tatra koncert bratislavskej kapely Korben Dallas. Napriek
vysielanému hokejovému zápasu v televízii, dalo prednosť koncertu do 100 divákov.
V mesiaci máj pripravili pre deti divadelné predstavenie Strašiak, ktorým sa predstavil
ochotnícky divadelný súbor z obce Lúčnica. V apríli sa zúčastnili členovia aj so
svojimi rodinami na čistení rieky Žitava v dĺžke od farmy Mašekov mlyn po most
v Hornom Ohaji. V krásnom slnečnom počasí pomohli prírode vyzbieraním odpadu,
ktorý tam bohužiaľ odhodili iní ľudia.
Členovia združenia navštívili v druhej polovici augusta družobné mesto Andouillé vo
Francúzsku. Hostitelia pripravili pre hostí zo Slovenska zaujímavý program. Navštívili
záhrady vo Verssailles, zámok Chantilly v Paríži a Normandiu, zaujímavý kraj na
západe Francúzska. Nabudúce si úlohy vymenia, keď prídu francúzski priatelia na
Slovensko.
Darila sa im organizácia Familiaru počas letných prázdnin v priestoroch farmy
Mašekov mlyn. Podujatie bolo určené všetkým vekovým skupinám od detí po staršie
ročníky. Každý si tu našiel niečo pre seba, vládla tu pohodová atmosféra, ktorú
pomáhali vytvárať pozvané hudobné skupiny.
Aj hodový Familiar sa vydaril. V kine Tatra si účastníci pozreli amatérsky film
z dedinského prostredia, vraj prvý požitavský film, pod názvom No Pasara.
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Občianske združenie Lepšie Vráble
Patrilo medzi mladšie združenia, ktoré sa zapísalo do povedomia obyvateľov mesta
organizovaním podujatia Lečo fest.
Lečo fest 2016 sa uskutočnil v auguste
v priestoroch starého ihriska na Ulici 1. mája.
V apríli pripravili pre divákov divadelné predstavenie pod názvom „Ach Júlia „.
Predstavili sa v ňom herci bratislavských divadiel.
Aktívne boli aj ďalšie občianske združenia, organizácie a spolky. Ich prácu verejnosť
spoznávala na vystúpeniach, ktoré organizovali v priebehu roka . Niektoré združovali
občanov, ktorí mali špecifický objekt záujmu, a na verejnosti sa neprezentovali. Boli
to napríklad poľovníci, včelári, ochrancovia prírody, špeciálne ochrancovia prírody
Požitavia, občania, ktorí sa starali o zachovanie histórie, či folklóru, zvykov a tradícií
tejto oblasti, občania, ktorí sa starali o špecifickú skupinu mladých, mamičky na
materskej dovolenke s deťmi. Hlavne na mládež sa vo svojej činnosti zameralo
občianske združenie Mládežnícky parlament. Pre mladých pripravovalo zaujímavé
koncerty, na ktorých sa vystriedalo počas posledných rokov veľa známych spevákov
populárnej piesne zo Slovenska a Českej republiky. Podporovali športové aktivity
mládeže a spolupracovali s inými združeniami v meste.

VII. Cirkevný život
Najaktívnejší a najviditeľnejší cirkevný život v meste viedli veriaci
rímskokatolíckeho vyznania. V svojom kostole sa zúčastňovali svätých omší
a cirkevných obradov. Pravidelne v máji organizovali púte do Krakova v Poľsku. Aj
v tomto roku, ktorý bol rokom Božieho milosrdenstva cestovali veriaci v mesiaci máj
do tohto pútnického mesta.
V mesiaci máj sa uskutočnilo v slávnostnej atmosfére prvé sväté prijímanie. Na rozdiel
od iných rokov pristúpili chlapci k svätému prijímaniu v slušivých rovnošatách.
Počas roka celebrovali sväté omše dekan PaedDr. Miloš Krasňanský, kaplán Mgr.
Miroslav Hosťovecký a výpomocný duchovný Vdp. Ondrej Valach.
V auguste 2016 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku TJ Dyčka ďalší ročník turnaja
miništrantov spojený s farským dňom. Ako všetky podujatia začali deň svätou omšou.
Organizátori pripravili pre divákov aj kultúrny program a atrakcie pre deti.
Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Imricha Godina spolu s farským
spevokolom Kamene pripravili v kostole pre veriacich koncert na počesť patrónky
hudobníkov svätej Cecílie.
Žiaci Základnej školy sv. Vojtecha nacvičili jasličkovú pobožnosť pre veriacich,
s ktorou sa predstavili na prvý sviatok vianočný v kostole. Vianočný príbeh bol
doplnený rozprávaním a vianočnými piesňami v podaní detí speváckeho súboru Piesok.
Na záver si všetci účinkujúci spolu s prítomnými občanmi zaspievali pieseň Tichá noc.
Z rúk dekana dobre padla deťom sladká odmena.
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VIII. Telovýchova a šport
Futbalový klub
Futbalový klub Spartak Vráble absolvoval zimnú prípravu na jarnú časť súťažného
ročníka 2015 - 2016 pod vedením trénera Molnára. Tréningy prebiehali v športovej
hale T-18, na umelej tráve v Zlatých Moravciach a na multifunkčných ihriskách pri
základných školách. Škvárové ihrisko v areáli štadióna tento raz nevyužili. Sedem
prípravných zápasov, v ktorých zaznamenali 4 výhry, 1 remízu a 2 prehry, preverilo
fyzickú zdatnosť futbalistov. Do jarného kola súťaže sa pripravovalo družstvo
v zložení: Juraj Pichňa, Milan Doležaj - brankár, Peter Hlaváč, Milan Fekiač, Stanislav
husár, Nikola Gavrilovič, Tomáš Šlachta, Adrián Grebáč, Patrik Balko, Igor Bakalár,
Samir Nurkovič, Tomáš Feješ, Patrik Brath, Miro Tužinský, Patrik Marek, Michal
Zrubec, Dávid Hamar, Róbert Daurek a Jozef Sombat.
Na vydarenú zimnú prípravu chceli futbalisti nadviazať v úvodnom jarnom kole. Po
dobrom výkone však prvý zápas so Šamorínom, ktorý v jesennom skončil na prvom
mieste v tabuľke, skončil remízou 2:2. Spokojný bol nielen tréner Molnár, ale
predovšetkým fanúšikovia. Gabčíkovo, ktoré v jesennom kole vylúčili zo súťaže, sa
na podnet Slovenského futbalového zväzu mohlo do súťaže vrátiť, ale nakoniec zo
súťaže odstúpilo. V súťaži III. liga západ zostalo 17 družstiev.
Spartak Vráble, ktorému sa v jesennom kole nedarilo a skončil na posledných
priečkach, bojoval v jarnom kole o udržanie v III. lige. Tento cieľ sa im podarilo
naplniť. V tabuľke skončili na 15. mieste.
V súťaži VII. ligy sk.B v sezóne 2015/2016 sa darilo futbalistom z Horného Ohaja
aj Dyčky. Horný Ohaj pod vedením trénera Beňadika Dvorského v súťaži skončil
na 1. mieste a postúpil do VI. ligy. Dyčka obsadila v tabuľke 6. miesto.
V II. lige staršieho dorastu sa podarilo mladým futbalistom PFA Vráble v súťaži
zvíťaziť. Mladší dorast PFA Vráble v rovnakej súťaži skončil na 6. mieste.
Tabuľka III. ligy západ, jarná časť ročníka 2015 / 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veľký Meder
Šamorín
Horná Nitra
Vrakúň B
Púchov
Nemšová
Trnava C
Galanta
Lednické Rovne

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Veľké Ludince
Nové Zámky
Neded
Dubnica n. V.
Komárno
Spartak Vráble
Topoľčany
Palárikovo

14. marca 2016 sa konalo Valné zhromaždenie FK Spartak Vráble, kde sa okrem iného
rokovalo o tom, ako ďalej s vrábeľským futbalom.
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Sezóna 2016 / 2017 priniesla fúziu futbalových klubov Spartak Vráble a ViOn Zlaté
Moravce. Novovytvorený klub niesol názov FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.
Niekoľko málo vrábeľských futbalistov prešlo do Zlatých Moraviec, ktoré hralo
najvyššiu futbalovú súťaž a z tých, ktorí tu zostali, sa vytvorilo družstvo FC ViOn
Vráble B. Trénermi tohto družstva sa stala dvojica Roman Zima a Miroslav Reischl.
Družstvo pokračovalo v súťaži III. liga západ. Na začiatku nového súťažného ročníka
hľadali tréneri optimálne zloženie po zmenách, ktoré sa udiali a po letnej prestávke.
Napriek tomu boli v súťaži úspešní a v jesennom kole skončili v tabuľke na 6. mieste.
Starší dorastenci vrábeľského družstva skončili v súťaži na 4. mieste a mladší na 6.
mieste.
Tabuľka jesennej časti Tipos III. ligy-západ roč. 2016 / 2017
1. Komárno
2. Púchov
3. Led. Rovne
4. Topoľčany
5. Beluša
6. FC ViOn B Vráble
7. DAC B Vrakúň
8. Veľ. Ludince
9. Galanta
10. Šaľa

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gabčíkovo
Šurany
Horná Nitra
FC Horses
Veľký Meder
Nemšová
Dubnica n.V.
Nové Zámky
Neded

V období medzi sezónami bol futbal vo Vrábľoch naďalej živý. V zimnom období sa
konali v športovej hale T-18 futbalové turnaje žiakov i dospelých. Letné futbalové
turnaje sa uskutočnili na štadiónoch Horný Ohaj a Dyčka. 19. 6. 2016 sa na ihrisku
v Hornom Ohaji konal turnaj prípraviek U9. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev žiakov.
9. júla usporiadali v Hornom Ohaji futbalový turnaj za účasti družstiev Horný Ohaj,
Dyčka, Klasov a Veľký Cetín. Vo finále sa stretli družstvá Dyčky a Klasova. Víťazom
sa stalo družstvo Klasova. Domáci sa umiestnili na 3. mieste. Pre prítomných divákov
bolo pripravené občerstvenie, tombola. Pekné slnečné počasie bolo ako na objednávku.
13. ročník Primátorského turnaja na Dyčke sa konal o týždeň neskôr 17. júla. Súťažili
4 futbalové družstvá a to ŠK Báb, ŠK Nevidzany, TJ horný Ohaj a domáca Dyčka.
Počasie futbalu neprialo, bolo upršané. Napriek tomu vládla v areáli ihriska dobrá
nálada. K dobrej nálade prispel vrábeľský moderátor Ladislav Pecek. Tombola bola
bohatá, obsahovala vyše 100 hodnotných cien. Víťazný pohár si odniesli futbalisti
z Nevidzian, na druhom mieste sa umiestnili domáci.
Na ihrisku TJ Dyčka sa v auguste uskutočnilo stretnutie dvoch družstiev bývalých
futbalistov z Vrábeľ a hostí z Úľan nad Žitavou, aby si uctili pamiatku Imricha
Mikulca.
V zimnom období prebiehal ďalší ročník 1. Vrábeľskej futbalovej ligy v halovom
prostredí T-18. Prebiehala od novembra 2015 do februára 2016. Odohralo sa množstvo
stretnutí, víťazom sa stalo družstvo s názvom Slovan. Novoročný turnaj sa odohral
v hale T-18 6. januára 2016. Nastúpilo 16 družstiev futbalistov, ktoré odohrali 32
zápasov. Vo finále zvíťazilo družstvo Amsterdamu, ktorému sa darilo.
Počas druhého vianočného sviatku sa uskutočnil v hale T-18 Vianočný futbalový
turnaj. Zúčastnili sa ho družstvá hrajúce I. a II. malú futbalovú ligu. Víťazom sa stalo
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družstvo Amsterdam, hrajúce v I. vrábeľskej lige.. Turnaj finančne zabezpečilo mesto.
Na záver boli ocenení najlepší hráči. Najlepší strelec bol Tomáš Feješ z Amsterdamu,
najlepší brankár Michal Doležaj tiež z Amsterdamu. Za najlepšieho hráča bol
vyhlásený Matúš Ondrejka. 30. decembra sa uskutočnil ešte jeden turnaj hráčov nad 35
rokov. Prihlásilo sa 8 družstiev, medzi nimi aj mimovrábéľský Keram z Lučenca.

Klub turistov Vráble
Miestny klub turistov pod vedením manželov Morocových organizoval turistické
podujatia v priebehu celého roka. Na jednodňové víkendové turistické pochody
odchádzali z Vrábeľ väčšinou za dva autobusy ľudí mladých ale aj starších. Tento rok
vyšli turisti aj za hranice našej republiky. Na konci mája to bola lokalita Dobogokó
v Maďarsku, na ktorej sledovali z vyšších polôh meandre rieky Dunaj v blízkosti
Vyšegradu. Neskôr navštívili Vápencové Alpy v Myrafälle v Rakúsku. V letných
mesiacoch organizovali 3 až 4 dňové turistické pobyty v Slovenského raji a Západných
Tatrách.
Turistiky sa zúčastňovali nielen občania z Vrábeľ, ale aj z blízkeho okolia a skupina zo
Zlatých Moraviec.
Na konci roka sa stretli v zasadačke MsÚ, pri posedení a videoprojekcii podujatí
uskutočnených v roku 2016.

Stolnotenisový klub pri I. ZŠ
Činnosť klubu pokračovala aj v roku 2016 úspešne. Žiaci registrovaní v klube
reprezentovali v stolnotenisových súťažiach aj školu, pri ktorej bol klub registrovaný
a poskytoval im priestory na trénovanie a na zápasy. Začiatkom februára sa zúčastnili
na Majstrovstvách kraja žiakov základných škôl, na ktorých reprezentovali svoju školu,
a všetky vrábeľské základné školy. V súťaži zvíťazili a postúpili na majstrovstvá
Slovenska. V polovici februára usporiadali v domovskej telocvični ZŠ Levická ulica
turnaj za účasti 6 družstiev z Topoľčian, Novej Dubnice, Novej Bane, Nových
Zámkov, Trenčianskeho Jastrabia a z Vrábeľ. Traja hráči, ktorí reprezentovali
vrábeľský klub, si počínali v konkurencii výborne a postúpili do ďalšieho kola súťaže.
Na Slovenskom pohári najmladších žiakov dosiahol pekný úspech v konkurencii 71
hráčov člen Stolnotenisového klubu z Vrábeľ Alex Mudrák, keď sa umiestnil na
štvrtom mieste.
Na turnaji v Kolárove v II. lige dorastencov sa pätica hráčov z vrábeľského klubu
Szolnoki, Mudrák, Sklenár, Zeman a Kružic umiestnila na 1. mieste a tým postúpili do
1. dorasteneckej ligy.
V máji sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji,
mŕtvom ťahu a tlaku na lavičke. Medzi 236 súťažiacimi boli aj traja členovia
vrábeľského Valibuka. Najväčší úspech dosiahol Michal Buranský, ktorý vo svojej
váhovej kategórii zvíťazil v trojboji a v mŕtvom ťahu.
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V novembri 2016 sa vrábeľský maratónec Igor Skačan zúčastnil na maratóne v New
Yorku. Na svoju účasť sa kvalifikoval v Košickom maratóne s časom pod 4 hodiny.
Veľa mladých ľudí sa staralo o svoje zdravie cvičením v posilňovni v budove T-18-ky
a od roku 2016 v posilňovni v bývalých priestoroch Slovenskej sporiteľne na Hlavnej
ulici.
Vo večerných hodinách sa schádzali ženy na cvičeniach
v telocvični T-18,
v telocvičniach na základných školách a vo fitnescentre v hoteli Prédium.
V telocvični T-18 tiež prebiehal výcvik mladých karatistov.
V auguste slávnostne otvorili v parku Žitava a v priestoroch detského ihriska na Ulici
1. mája streetworkoutové ihriská. Postavili ich s podporou mesta a sponzorov.

IX . Počasie a jeho osobitosti
Prvý mesiac roka bol väčšinou so zamračenou oblohou. Ranné teploty klesali len
málo pod nulu a zrážok nebolo veľa. Snehové prehánky sa vyskytli len v dňoch 23.
a 24. januára. Pršalo len v prvej polovici týždňa od 11. do 17. januára. Najchladnejší
bol týždeň od 18. do 24. 1. Poklesli ranné aj denné teploty, a to ranné na -8°C až -11°C
a denné boli tiež od nuly po -3°C. Ku koncu týždňa slabo snežilo. Posledný januárový
týždeň začali teploty pomaly stúpať, v noci na +2°C, cez deň na +6°C až 7°C. Dni boli
väčšinou zamračené a hmlisté. Január skončil oblačnou až polooblačnou oblohou,
s rannou teplotou slabo pod nulou a dennou od +4°C do +5°C.
Druhý mesiac roka priniesol viac zrážok a to dažďových. Ranné teploty takmer
neklesli pod nulu. Bolo viac zrážok ako v januári. Prvý týždeň mesiaca bolo oblačno až
zamračené, s rannou teplotou od+2°C do+4°C, cez deň 5°C až 9°C. V druhom týždni
bolo viac zrážok, bol to daždivý týždeň. Ranné teploty sa pohybovali od +2°C do
+3°C, denné vystupovali na 6°C až 7°C. V treťom týždni od 15. do 21. 2. bolo opäť
zamračené až oblačno, ale už menej zrážok. Ranné teploty stúpli na +3°C až +4°C,
denné na +5°C až +6°C, v druhej polovici až na 10°C až 12°C. Posledný týždeň sa
začal pomerne teplým dňom, ráno +5°C až +6 °C, cez deň vystúpila teplota na 13°C až
14°C. Potom sa striedali dni s jasnejšou oblohou s oblačnými dňami. Pri vyjasnení
klesli ranné teploty slabo pod bod mrazu. V daždivých dňoch pršalo hlavne večer
a v noci. Posledný deň mesiaca 29. február bol daždivý, s teplotami ráno +4°C až
+5°C, cez deň 7°C až 8°C.
Prvý týždeň marca sa striedali dni s polojasnou a zamračenou oblohou. Ranné teploty
sa pohybovali okolo +1°C, denné 7°C až 8°C. V prvej polovici druhého marcového
týždňa sa obloha zamračila, čo prinieslo slabé mrholenie. Ranná teplota slabo okolo
nuly, denná 7°C. V druhej polovici týždňa bolo polojasno, ranná teplota slabo nad
nulou, denná od 10°C do12°C. V treťom týždni bolo tiež väčšinou polojasno až jasno,
ráno okolo nuly, cez deň 10°C až 13°C. Na Jozefa, 19. marca až 14°C. Prvý jarný deň,
20. marec priniesol oblaky a denná teplota vystúpila na 10°C až 11°C. Vo štvrtom
týždni bolo väčšinou oblačno až polooblačno, ráno klesali teploty na +1°C až 2°C,
denné vystupovali na 11°C až 12°C. Veľkonočné sviatky, ktoré boli tento rok od 25. do
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28. marca mali ustálené počasie bez zrážok a teplota cez Veľkonočný pondelok
vystúpila na 13°C až 14°C. Posledné tri dni marca sa zreteľnejšie oteplilo a to najmä
31. marca. Tento deň teplota vzduchu vystúpila na 21°C až 22°C. Odzrkadlilo sa to na
oživení prírody, prúty vŕb sa zafarbili do žltozelenej farby.
Teplý koniec marca vystriedalo len malé ochladenie v prvých aprílových dňoch. Denná
teplota vystúpila na 16°C až 17°C, ranná klesla na +5°C až 6°C. V prvej polovici apríla
bola väčšinou vyjasnená obloha a postupne sa otepľovalo. Ráno klesli teploty na +9°C,
cez deň vystúpili na 22°C až 23°C. Koncom prvého týždňa nastala zmena počasia,
keď sa nad naše územie nasunula oblačnosť s dažďom a hlavne cez deň sa znateľne
ochladilo na 11°C až 12°C. Od 11. apríla do 17. apríla bolo tiež väčšinou jasno až
polojasno, teploty vystupovali na 18°C až 20°C. Od 18. do 24.apríla bolo tiež jasno až
polojasno, ale veterno. Denné teploty vystúpili na 16°C až 17°C. Na Juraja klesla
denná teplota na 12°C, a ranná len na +3°C. Týždeň od 25. do 30. apríla priniesol
podstatné ochladenie. Na naše územie prenikol studený vzduch, vyjasnilo sa, ranná
teplota 26. apríla klesla na -2°C až -3°C a poškodila kvitnúce ovocné stromy a vinič.
Chladno bolo celý týždeň, ranné teploty klesali pod bod mrazu ešte dvakrát.
V niektorých lokalitách zničil mráz celú násadu úrody viniča, marhúľ, broskýň,
orechov, ale i ďalších ovocných stromov.
Posledné dva dni mesiaca sa pomaly otepľovalo.
1. máj, sviatočný deň, bolo pekné slnečné počasie s dennou teplotou 20°C. V týždni od
2. do 8. mája prevládalo oblačné až polooblačné počasie s rannými teplotami postupne
od +8°C do 11°C. Cez deň rástli teploty z 18 na 20°C až 22°C. N týždni od 9. do15.
mája sa udržiavala nad strednou Európou tlaková níž, v dôsledku ktorej bolo väčšinou
zamračené s nie výdatnými zrážkami. Ranné teploty sa pohybovali od 7°C do 11°C.
Počas „zamrznutých svätých“ bolo daždivo, ale teplo s dennou teplotou 18 až 20°C.
V týždni od 16. do 22. mája sa vyjasnilo. Ranné teploty klesli na +6°C až 11°C.cez deň
vystupovali postupne na 23°C – 24°C.
Ďalší týždeň bolo tiež jasno až polojasno s rannými teplotami od 10°C do 15°C,
dennými od 24°C až na 28°C -30°C. Zaznamenali sa aj prvé búrky. Posledné májové
dni sa obloha na večer zamračila, cez deň vystúpila teplota na 27°C až 28°C.
V týždni od 1. do 5. júna prevládala v dopoludňajších hodinách polojasná obloha,
popoludní pribúdala oblačnosť, ktorá priniesla dážď. Ranné teploty klesli na 12°C až
13°C, denné rástli na 26°C až 27°C. V prvej polovici ďalšieho týždňa bolo najprv
jasno, ale v druhej sa zamračilo a pršalo. Ranné teploty dosiahli 12°C až 14°C, denné
23°C až 25°C. Silnejší dážď prichádzal v ranných hodinách. V týždni od 13. do 19.
júna bolo zrána väčšinou jasno, cez deň pribúdala oblačnosť s prehánkami a s dennou
teplotou 26°C. Ďalší týždeň od 20. júna bola prevažne jasná obloha. Denné teploty
postupne rástli od 26°C, po tridsiatky. V dňoch 24. a 25. júna dosiahli hodnoty od 32°C
do 34°C.
Tieto vysoké teploty vystriedal dážď, po ktorom sa vyjasnilo a denné teploty vystúpili
na 28°C až 29°C, ráno klesli na 15°C až 16°C.
Mesiac júl začínal s jasnou oblohou, ale druhý deň večer prišla búrka, ktorá priniesla
dážď. Potom až do 12. júla bolo jasno a teplo. Ranné teploty dosahovali okolo 13°C,
denné znova rástli z 27°C po 34°C. Od 13. júla sa mierne ochladilo na 25°C a koncom
týždňa 16 – 17 júla sa zamračilo a súčasne podstatne ochladilo na 20°C až 16°C.
Z tlakovej níže, ktorá ovplyvňovala počasie pršalo celé dva dni. V týždni od 18. do 24.
júla bolo opäť prevažne jasno s rannými teplotami najprv 13°C, koncom týždňa až 18 –
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19°C. Denné teploty rástli od 26°C do 30°C. Bolo teplo a dusno. Posledný júlový
týždeň vystupovali denné teploty na 30°C až 31°C, ranné sa pohybovali okolo 18°C.
Cez deň bolo jasno až polojasno, v popoludňajších hodinách sa zamračilo a v noci
prichádzali búrky s dažďom.
Prvý týždeň augusta bolo spočiatku jasná až polojasná obloha s rannými teplotami
16°C až 18°C a dennými 26°C až 28°C. Na konci prvého týždňa sa zamračilo a
ochladilo v noci padal dážď. Druhý týždeň mesiaca sa striedali dni s jasnou oblohou
s dňami, keď bolo zamračené a pršalo. V druhej polovici týždňa klesli ranné teploty na
9°C až 10°C, cez deň na 19°C až 24°C. V týždni od 15. do 21. augusta prevažovali
oblačné dni. Denné teploty vystupovali na 23°C až 26°C. Zo zamračenej oblohy len
slabo mrholilo. Posledné dva dni týždňa sa aj ochladilo cez deň na 21°C až 22°C,
v noci na 12°C až 16°C. Od 23. augusta sa vyjasňovalo a otepľovalo. Prišli znova
„tridsiatky“ a dni boli slnečné a teplé. Posledné dni mesiaca ešte prevažovala jasná
obloha, teploty však už neboli také vysoké. Dosahovali hodnoty cez deň od 25°C do
28°C a v noci 12°C až 14°C. 29. augusta sa v obedňajších hodinách prehnala našim
územím búrka.
V septembri pokračovalo pekné prázdninové počasie. Prvé štyri dni s jasnou oblohou
vystupovala ranná teplota na 14°C – 15°C, denná na 29°C. V týždni od 5. do 11.
septembra sa spočiatku zamračilo, prichádzali dažďové prehánky. Vtedy klesli ranné aj
denné teploty na 22°C až 24°C, ráno na 14°C. Potom až do konca týždňa bolo teplo
a teploty rástli na 26°C až 30°C.V týždni od 12. do 18. septembra bolo ustálené počasie
s jasnou alebo polojasnou oblohou, slnečno, teploty vystúpili cez deň na 29°C – 30°C.
V týždni od 19. do 25. septembra sa ochladilo a prechodne sa obloha zamračila.
Napriek tomu prevažovalo jasné až polojasné počasie s rannými teplotami 5°C až 7°C,
cez deň okolo 21°C. Bez zrážok pokračovalo počasie aj posledných 5 dní mesiaca.
Bolo jasno až polojasno, s teplotami cez deň okolo 25°C, ráno najprv 7°C, potom 10°C
až 11°C.
V októbri sa počasie zmenilo. Hneď druhý deň mesiaca sa zamračilo a slabo pršalo.
Denná teplota klesla na 19°C až 20°C. Od 3. do 9. októbra bola zamračená obloha,
z ktorej pršalo. Znateľne sa ochladilo a fúkal studený severozápadný vietor. Denné
teploty klesali z predchádzajúcich 14°C až 15°C na 11°C až 12°C. Ranné klesali ku
koncu týždňa +5°C až -1°C. Niektoré dni počas chladných rán sa vyskytovali hmly.
Od 10. do 16 októbra bolo prevažne zamračená obloha, slniečko sme takmer nevideli.
V prvej polovici týždňa vystupovali denné teploty na 12°C, ku koncu týždňa na 13°C
až 14°C. Jeden deň zapršalo. Od 17. do 23. októbra pokračovalo zamračené hmlisté
počasie. Oproti predošlému týždňu viac pršalo. Výnimkou bol 22. október, krásny
slnečný deň.
Posledný týždeň mesiaca bolo prevažne zamračené až oblačno. Ranné teploty
v niektorých dňoch klesli k nule. Cez deň vystupovali najprv na 14°C, potom len na
12°C až 13°C.
V novembri pokračovalo počasie so zamračenou oblohou s rannými teplotami okolo
nuly, dennými okolo 8°C až 9°C.
Druhý týždeň mesiaca sa striedali dni so zamračenou oblohou s dňami s jasnou
oblohou. Ranné teploty klesali k -4°C, denné vystupovali na 7°C až 8°C. V druhej
polovici týždňa na 4až 5°C. Na Martina, 11. novembra bolo premenlivé počasie. Ráno
hmlisto, cez deň polojasno, poobede sa zamračilo s dažďom. Celý deň bola teplota nad
nulou. Pršalo aj v noci a ďalší deň. V nedeľu, 13. novembra sa vyjasnilo, ráno mrzlo,
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teploty klesli na -2°C až -3°C, cez deň vystúpili na +5°C. Tretí týždeň mesiaca
pokračovalo premenlivé počasie. V dňoch s jasnou oblohou klesali teploty pod nulu na
-4°C, 15. novembra dokonca na -7°C. Denné teploty vystupovali na +4°C až +5°C.
Okolo 20. novembra sa oteplilo. Bolo jasno a denné teploty vystúpili na 14°C. Ranné
boli +4°C až 5°C.V druhej polovici tretieho týždňa sa zamračilo, denné teploty už
neboli také vysoké, vystúpili na +7°C až +8°C. Posledné tri dni mesiaca bolo jasno až
polojasno, ráno klesli teploty na -2°C až -4°C, denné sa pohybovali okolo +4°C.
December sa začal nepríjemným počasím. V noci slabo snežilo, cez deň mrholilo.
Ranná teplota klesla na -2°C, denná vystúpila na +3°C. Ďalší deň fúkal silný
severozápadný vietor, ktorý v horských oblastiach lámal stromy a spôsoboval dopravné
kalamity. Teplota cez deň vystúpila na +5°C až 6°C. Silný vietor priniesol na ďalších
šesť dni zmenu počasia. Vyjasnilo sa, ranné teploty klesli na -4°C až -7°C, súčasne
boli rána hmlisté. 8. decembra bol celodenný mráz. Cez deň bolo väčšinou polojasno.
Od 10. decembra sa cez deň mierne oteplilo. Druhý týždeň mesiaca december bolo
premenlivé počasie. Striedali sa dni s jasnou oblohou so zamračenou oblohou. Ráno
klesali teploty pod bod mrazu na -3°C až -5°C, v niektoré dni na -8°C. Cez deň
vystupovali slabo nad nulu, na +1°C až +3°C. Týždeň od 19. do 25. decembra bolo
väčšinou nepríjemné hmlisté počasie. Často dochádzalo k teplotnej inverzii. Ranné
teploty klesali na -3°C až -5°C, denné vystupovali spočiatku na +3°C, neskôr okolo
nuly a slabo pod nulu. Na Štedrý večer slabo snežilo. Na prvý a druhý sviatok vianočný
sa oteplilo. Zo zamračenej oblohy aj slabo popršalo. Posledné štyri dni mesiaca sa
vyjasnilo. Od 28. decembra klesli opäť ranné teploty pod nulu . Najprv na -3°C až 5°C, neskôr na -9°C až -10°C. Cez deň vystupovali na +6°C až +7°C, neskôr na +3°C
až +4°C. Na Silvestra 2016 bolo cez deň jasno, ale poobede, večer a v noci bola veľká
hmla.

X. Mimoriadne udalosti a návštevy
Utorok 9. februára 2016 navštívil naše mesto prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku Vladislav Kulikov. Jeho návšteva súvisela s miestnym
gymnáziom, ktoré otváralo v nasledujúcom školskom roku bilingválnu triedu so
zameraním na ruský jazyk.
Na pôde MsÚ privítal hosťa primátor mesta Tibor Tóth. Spolu s poslancami MsZ a
vedením školy položili pri pamätníku padlých vence.
5. marca 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby. Vo voľbách zvíťazila strana Smer-SD
s 28,28% hlasov. Ďalšie výsledky strán: SAS 12,19 %, Oľano- Nova 11,02%, SNS
8,64%, ĽS Naše Slovensko 8,04%, Sme rodina – Boris Kollár 6,62%, Sieť 5,60%.
Ostatné strany získali menej ako 5% a nedostali sa do parlamentu.
Do volebných miestností vo Vrábľoch prišlo 4.508 voličov, čo bolo 60,30%
z celkového počtu voličov. Voliči boli v meste rozdelení do 7 okrskov a po jednom
v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj. Vo všetkých okrskoch zvíťazila strana
Smer-SD. Tieto voľby boli náročné aj po organizačnej stránke pre veľké množstvo
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politických strán, ktoré išli do volieb. Podľa údajov organizátorov, v komisiách vo
Vrábľoch pracovalo 101 členov.
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XI. Záver
Rok 2016 priniesol obyvateľom hlavne znižovanie nezamestnanosti. Táto
skutočnosť prispievala k lepšiemu ekonomickému zabezpečeniu rodín, ale aj k
navýšeniu finančných prostriedkov do rozpočtu mesta. To sa odzrkadlilo aj vo väčšom
počte realizovaných investícií. Na investičných akciách mala tiež veľký finančný
podiel podpora štátu a eurofondy, ktoré sa mestu podarilo získať. Dôležité pre bývanie
obyvateľov mesta bolo napríklad rozostavanie dvoch nájomných bytoviek na sídlisku
Žitava, pre obyvateľov mestskej časti Dyčka dobudovanie kanalizácie.
Nie vždy sa všetko podarí tak ako si to prajeme. Vždy sa nájdu nedostatky, ktoré
občanom strpčujú život. Dotýka sa to napríklad neopravených chodníkov na niektorých
uliciach alebo chýbajúci kultúrny dom, ale aj chýbajúce priestory pre letné
oddychovanie pri vode. To všetko čaká na realizáciu v ďalších rokoch.
Údaje k napísaniu kroniky som získavala z rôznych materiálov. Ich zdrojom boli
zápisnice z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch zverejňovaných na
internetovej stránke mesta, dvojtýždenník Naše Vráble, ktorý mapoval život v meste,
zápisníc a internetových stránok občianskych združení a spolkov. Súčasťou kroniky je
prílohová časť s prílohami a fotografiami. Väčšina fotografií z roku 2016 bola získaná
z archívu dvojtýždenníka Naše Vráble, za čo ďakujem ich šéfredaktorke Mgr. Eve
Dóriovej.
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