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V minulých dňoch sme sa navždy 
rozlúčili s touto významnou, vše-
stranne angažovanou občiankou 
nášho mesta. Na pamiatku zosnulej 
prinášame jej stručné curriculum vi-
tae.

Mgr. Mária Adamcová sa narodila 
11. októbra 1946 v meste Kuřim, 
okres Brno-venkov na Morave, kde 
boli jej rodičia Jozef Petrák a Mária, 
rodená Gondálová, na sezónnych 
poľnohospodárskych prácach. Po-
chádzala však z Vrbového. S manže-
lom Ing. Petrom Adamcom priviedli 
na svet štyri deti. Už v mladosti sa 
rozhodla, podobne ako jej sestra, 
pre učiteľské povolanie a ostala mu 
verná po celý svoj aktívny život – 43 
rokov. V školskom roku 1988/1989 
vykonávala funkciu zástupkyne ria-
diteľa I. ZŠ vo Vrbovom a v školských 
rokoch 1989/1990 až 2000/2001 
vrátane funkciu riaditeľky uvedenej 
školy. Popri svojej profesionálnej práci

ZA MGR. MÁRIOU ADAMCOVOU
sa aktívne zapájala do kultúrno-spolo-
čenského, športového a verejného dia-
nia v našom meste. V rokoch 1990                 
– 1998 bola poslankyňou Mestského 
zastupiteľstva Vrbové a predsedníčkou

jeho Komisie kultúry, športu mláde-
že a vzdelávania. Od r. 1981 až do 
smrti zastávala funkciu predsedníč-
ky Slovenského zväzu žien, neskôr 
premenovaného na Demokratickú 
úniu žien Slovenska, resp. Úniu žien 
Slovenska. V rokoch 1970 – 2015 
bola členkou Zboru pre občianske 
záležitosti pri Mestskom úrade Vr-
bové a v r. 1997 – 2015 predsedníč-
kou redakčnej rady Hlasu Vrbového. 
Za svoje aktivity bola mestom Vrbové 
a inými inštitúciami viac ráz ocenená.

Zomrela tíško 3. marca 2020 vo Vr-
bovom. Pohrebné obrady na miest-
nom cintoríne vykonal 5. marca Mgr. 
Jaroslav Hanzlík, vrbovský farský ad-
ministrátor.
Česť jej pamiatke!

(Podrobnejší životopis zosnulej sme 
uverejnili v Hlase Vrbového č. 20/2016, 
s. 9. Je dostupný na mestskej webo-
vej stránke.)

-rb-

VRBOVÉ
24. 4. 2020 o 19.00

Dom kultúry Vrbové

Predaj vstupeniek zabezpečuje

a DK Vrbové

Zmena programu vyhradená.
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VZNIK POŽIAROV PRI  JARNOM UPRATOVANÍ
Vážení občania! Sme v období, keď           

v nás prvé teplejšie slnečné lúče evoku-
jú potrebu vyjsť do našich sadov a zá-
hrad, aby sme ich po zimnom spánku 
upratali a pripravili na prvé jarné práce. 

Medzi najčastejšie jarné aktivity patrí 
vypaľovanie suchej trávy a porastov, čo 
sa i napriek sústavnému zdôrazňova-
niu o škodlivosti a nebezpečnosti tohto 
protiprávneho konania stalo naším 
„národným koníčkom“, v dôsledku 
čoho každoročne narastá počet požia-
rov a samozrejme aj výška spôsobe-
ných škôd. 

Po zmene spoločenského usporiada-
nia sa stretávame stále viac a viac s plo-
chami pozemkov, o ktoré vlastníci neja-
via záujem. Vlastníci a užívatelia sú 
pritom povinní sa starať o svoje po-
zemky a udržiavať ich v čistote najmä 
ich kosením. Každý obyvateľ je povinný 
ochraňovať majetok, podieľať sa na 
zveľaďovaní životného prostredia, udr-
žiavať poriadok a správať sa tak, aby 
svojím konaním nepoškodzoval a neo-
hrozoval ostatných.

Vypaľovaním trávy a porastov sa od-
krýva povrchová vrstva pôdy a urýchľu-
je sa erózia. Vypaľovanie spôsobuje 
tiež ničenie vývojových štádií mnohých 
drobných živočíchov a pri plošnom vy-
paľovaní môže dôjsť až k likvidácii ce-
lých populácií živočíchov.

Najčastejšími príčinami vzniku požia-
rov v jarnom období sú: nedbanlivosť, 
zakladanie ohňov v prírode, hra detí so 
zápalkami, odhodenie ohorku cigarety, 
úmyselné podpaľačstvo, no prím hrá 
úmyselné vypaľovanie porastov tráv            
a kríkov.

Občania by si mali uvedomiť, že kaž-
dému, kto nelegálne vypaľuje porasty

hrozí v zmysle § 61, zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov sankcia 
vo výške až 331 € a v blokovom konaní 
do výšky 100 €. V prípade, že požiar 
spôsobí vyššie materiálne škody, zra-
nenie či úmrtie, môže byť vinník trest-
ne stíhaný za všeobecné ohrozenie.

Nemali by sme byť ľahostajní k dianiu 
okolo nás, a preto každé porušenie zá-
kona by sme mali ohlásiť na políciu (t. č. 
158). Nedovoľme hŕstke nenapraviteľ-
ných občanov, aby ničili naše spoločné 
okolie.   

Ak ste sa stali svedkom nedovolené-
ho vypaľovania porastov, je potrebné 
to ohlásiť na ohlasovňu požiarov (t. č. 
150, 158).

Ak pri vypaľovaní už došlo k rozšíre-
niu požiaru, pokúste sa ho v počiatoč-
nom štádiu, ak je to možné, uhasiť do-
stupnými prostriedkami (haluz, lopata, 
mokrá vrecovina a pod.). Dbajte na to, 
aby ste mali zabezpečenú únikovú ces-
tu. Veľa ráz sa požiar dá takto zlikvido-
vať už v jeho zárodku. Pozor na zady-
menie priestoru. Chráňte si tvár vlhkou 
šatkou, vreckovkou alebo tričkom a čo 
najskôr opustite takýto priestor.

Vážení občania! My, dobrovoľní hasi-
či veríme, že tieto naše rady si zoberie-
te  k srdcu a s vašou podporou sa po-
darí uchrániť prírodu pred zbytočnými 
stratami. Len spoločné úsilie, opatr-
nosť a ostražitosť nám pomôže prekle-
núť toto obdobie zvýšeného nebezpe-
čia vzniku požiarov bez veľkých morálnych 
a fi nančných strát. 

Mgr. Silvester BOŠKOVIČ,
predseda preventívno-výchovnej 

komisie pri ÚzV DPO SR

PREDSTAVUJEME
Mgr. Štefan Košinár sa narodil 4. feb-

ruára 1972 v Piešťanoch. V rokoch 1986 
– 1990 absolvoval Gymnázium v Piešťa-
noch stavebný odbor. V rokoch 1990 až 
1993 pracoval vo fi rme Pozemstav Pieš-
ťany, a. s., keď súčasne absolvoval vojen-
skú základnú službu. Následne v roku 
1993 bol v službách Policajného zboru 
SR na Obvodnom oddelení PZ Piešťany, 
po absolvovaní Základnej policajnej ško-
ly v Pezinku bol služobne preložený na 
Obvodné oddelenie PZ Vrbové. V roku 
2001 sa aj s rodinou presťahoval do Vr-
bového. V rokoch 2002 – 2003 vyštudo-
val dôstojnícku školu PZ v Devínskej No-
vej Vsi. Vysokú školu zdravotníctva                     
a sociálnej práce sv. Alžbety vyštudoval 
popri zamestnaní v rokoch 2009 – 2014  
a úspešne doštudoval s titulom Mgr. Od 
roku 1994 do roku 2020 bol služobne za-
radený na Obvodné oddelenie PZ Vrbo-
vé, tu ukončil svoju službu v PZ s hodnos-
ťou nadporučík. Od 1. marca 2020 
pôsobí ako referent verejného poriadku 
na Mestskom úrade vo Vrbovom.

VRBOVSKÉ ŽIHADIELKO 
NEBUDE MAŤ PARTNERA

Deň 29. február bol v našej spoloč-
nosti spätý s parlamentnými voľbami. 
Ale tento deň bol spojený aj s ďalším 
hlasovaním – skončila súťaž o detské ih-
risko Žihadielko organizovaná spoloč-
nosťou Lidl. Počas siedmich týždňov  
(od 13. januára do 29. februára) sa do 
súťaže zapojilo 93 miest, mestských čas-
tí a obcí. Mestá z víťaznej desiatky získa-
li každé vyše pol milióna hlasov, s poč-
tom hlasujúcich od 125 000 do 155 000. 
Naše mesto sa počas súťaže držalo na 
stredných priečkach medzi mestami              
s vyšším počtom obyvateľov. Konečná 
bilancia Vrbového je 49. miesto a 13 992 
hlasov. Súťaž sa skončila a aj viacročný 
projekt spoločnosti Lidl. Ďakujeme                  
všetkým zúčastneným za odovzdané 
hlasy a za podporu projektu. Necháme 
sa prekvapiť, čo nové nám v budúcnosti 
Lidl pripraví, lebo veríme, že toto zápo-
lenie nebolo posledné a v ďalších pro-
jektoch sa umiestnime na víťazných 
priečkach, tak ako v nedávnych rokoch, 
keď sme Žihadielko získali. 

GD

ZRUŠENIE VÝROČNÝCH 
SCHÔDZÍ

MS Slovenského Červeného kríža            
vo Vrbovom oznamuje svojim členom, 
že výročná členská schôdza plánovaná 
na 17. marca, sa z dôvodu zdravotnej si-
tuácie ruší. Náhradný termín včas ozná-
mime.

Viera SABOVÁ
predsedníčka

MO Jednoty dôchodcov Slovenska 
vo Vrbovom oznamuje svojim členom, 
že výročná členská schôdza plánovaná 
na 19. marca, sa z dôvodu zdravotnej 
situácie ruší. Náhradný termín včas 
oznámime.

Mária MADŽOVÁ
predsedníčka

Spoločnosť Západoslovenská distri-
bučná, a. s., oznamuje, že 9. apríla                 
v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. budú 
v meste Vrbové bez dodávky elektriny 
nasledovné ulice:

SNP: č. 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 
1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 
1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 
1711, 1712.

SÚKENNÍCKA: č. 2/A , 2/B.
JÁNA ZIGMUNDÍKA: č. 1779.
NÁM. JOZEFA EMANUELA: č. 1/D1, 

1/D2, 1/D3, 1/D4, 3/D1, 3/D2, 3/D3, 3/
D4, 5/D1, 5/D2, 5/D3, 5/D4, 7/D1, 7/D2, 
7/D3, 7/D4, 9/D1, 9/D2, 9/D3, 9/D4, 10, 
11/D1, 11/D2, 11/D3, 11/D4, 12/D2, 12/
D3, 12/D4, 13, 14/D1, 14/D2, 14/D3, 15, 
16/D1, 16/D2, 16/D3, 16/D4, 18/D1, 18/
D2, 18/D3, 18/D4, 20/D1, 20/D2, 20/D3, 
20/D4, 22/D1, 22/D2, 22/D3, 24, 26, 28.

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY 
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Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal rád.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 12. marca uplynulo smut-
ných päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý

Štefan KALUŽA

S láskou v srdci spomína manžel-
ka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

-N-

†

VYHLÁŠKA
MESTA VRBOVÉ

Č. 1/2020K
o mieste a čase zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole vo Vrbovom

Mesto Vrbové ako zriaďovateľ základných škôl určuje podrobnosti o zápise detí 
do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 
pre školský rok 2020/2021 a vyhlasuje zápis v súlade so zákonom č. 245/2008              
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých iných 
zákonov. Zákonný zástupca dieťaťa, pestún, alebo občan, prípadne ústav, ktoré-
mu bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný 
prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši šiesty rok veku, ako aj 
dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok pri zápise               
v roku 2019 a v súlade s VZN mesta Vrbové č. 8/2018 o mieste a čase zápisu die-
ťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo Vrbovom. 

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Vrbové pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

16. (štvrtok) a 17. (piatok) apríla 2020, v čase od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v týchto školách:
 Základná škola, Komenského 2, Vrbové
 Základná škola, Školská 4, Vrbové

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň pri-
niesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje: 

a. rodný list dieťaťa,
b. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa  

zamestnávateľa a trvalé bydlisko).
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy.
Mesto Vrbové ukladá riaditeľom základných škôl a materskej školy neodkladne zverej-
niť túto vyhlášku na viditeľnom mieste budovy školy a na internetovej stránke školy.

Spoločnému školskému úradu mesto Vrbové ukladá zabezpečiť zverejnenie vy-
hlášky v mestskom rozhlase a v Hlase Vrbového.

Prosíme rodičov, aby si priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.
Zapisujeme deti všetkých záujemcov narodené od 1. septembra 2013 do 31. 

augusta 2014.

Vo Vrbovom, 12. februára 2020
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ

primátorka mesta

Mesto Vrbové
Vás pozýva

pri príležitosti
Dňa učiteľov na 

Oceňovanie učiteľov
vrbovských škôl

 
Vrbové, Kúria M. Beňovského 
v utorok 7. apríla o 14.00 hod.

Mesto Vrbové 
Vás pozýva na

pietny akt pri prí-
ležitosti 75. výro-

čia oslobodenia Vrbového, pri 
pomníku padlých na Námestí 
sv. Cyrila a Metoda

štvrtok 2. apríla o 15.00 hod.

Mesto Vrbové
Vás pozýva na 

Oceňovanie športovcov 
mesta Vrbové

za rok 2019
 

Vrbové, Kúria M. Beňovského 
v utorok 7. apríla o 16.00 hod.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti                 
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našou drahou

Mgr. Máriou ADAMCOVOU

Smútiaca rodina. -N-

†
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V MESTE VRBOVÉ  29. FEBRUÁRA 2020

P. č. Politická strana alebo hnutie

Počet hlasov

I. okrsok
I. ZŠ

II. okrsok
Gymnázium

III. okrsok
II. ZŠ

IV. okrsok
Bývalá SOŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 2 0,22 0 0,00 2 0,26 2 0,25 6 0,18

2 DOBRÁ VOĽBA 26 2,87 18 2,19 19 2,44 24 3,00 87 2,63

3 Sloboda a Solidarita 37 4,09 42 5,11 48 6,17 57 7,13 184 5,57

4 SME RODINA 62 6,85 58 7,06 81 10,41 62 7,75 263 7,96

5 Slovenské Hnutie Obrody 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,38 3 0,09

6 ZA ĽUDÍ 56 6,19 43 5,23 44 5,66 47 5,88 190 5,75

7 MÁME TOHO DOSŤ ! 1 0,11 3 0,36 2 0,26 4 0,50 10 0,30

8 Hlas pravice* - - - - - - - - - -

9 Slovenská národná strana 27 2,98 21 2,55 18 2,31 14 1,75 80 2,42

10 Demokratická strana 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,06

11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 261 28,84 239 29,08 211 27,12 227 28,38 938 28,38

12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU
- občianska demokracia 62 6,85 51 6,20 71 9,13 49 6,13 233 7,05

13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,03

14 99 % - občiansky hlas 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,03

15 Kresťanskodemokratické hnutie 51 5,64 78 9,49 29 3,73 32 4,00 190 5,75

16 Slovenská liga 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

17 VLASŤ 22 2,43 34 4,14 20 2,57 21 2,63 97 2,93

18 MOST - HÍD 2 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,13 3 0,09

19 SMER - sociálna demokracia 198 21,88 164 19,95 161 20,69 176 22,00 699 21,15

20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 1 0,11 2 0,24 0 0,00 1 0,13 4 0,12

21 HLAS ĽUDU 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,03

22 Magyar Közösségi Összefogás
- Maďarská komunitná spolupatričnosť 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

23 Práca slovenského národa 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,03

24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 85 9,39 59 7,18 66 8,48 76 9,50 286 8,65

25 Socialisti.sk 11 1,22 7 0,85 6 0,77 2 0,25 26 0,79

Spolu 905 100,00 822 100,00 778 100,00 800 100,00 3305 100,00
Počet oprávnených voličov: 1278 1239 1116 1154 4787
Účasť platne hlasujúcich (%): 70,81 66,34 69,71 69,32 69,04

Poznámka: * Subjekt ešte pred začiatkom volieb kandidatúru vzal späť.

Porovnanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 (%)

P. č. Politický subjekt
mesto
Vrbové

obec
Prašník

obec
Šípkové

obec
Šterusy

Piešťany Trnav-
ský kraj

Sloven-
skomesto okres

1 OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA 28,38 32,00 21,22 24,42 29,36 28,09 28,08 25,02

2 SMER – sociálna demokracia 21,15 27,15 25,13 26,71 17,02 19,29 14,58 18,29

3 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 8,65 9,49 14,52 12,59 7,01 9,32 6,59 7,97

4 SME RODINA 7,96 10,59 6,14 8,39 6,56 8,23 7,37 8,24

5 Progresívne Slovensko a SPOLU 7,05 5,73 6,14 1,52 9,66 7,56 5,98 6,96

6 ZA ĽUDÍ 5,75 2,42 3,91 3,05 6,95 5,76 4,67 5,77

6 Kresťanskodemokratické hnutie 5,75 0,88 6,70 6,87 4,93 4,58 3,08 4,65

7 Sloboda a Solidarita 5,57 5,07 5,02 1,52 8,83 6,88 5,35 6,22

- MKÖ – Maďarská komunitná spolupatričnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 11,44 3,90

Volebná účasť 69,8 66,8 68,3 64,00 68,7 69,3 66,9 65,8
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AKO SME VOLILI

NA CESTÁCH ZA ČLOVEKOM
Milí priatelia, dovoľte mi, aby som sa 

vám mojím článkom prihovorila a pood-
halila vám jeden obyčajný deň, ktorý 
som prežila v mobilnom hospici Dotyk 
života so vzácnym človekom - sestričkou 
Paulínkou.

Od založenia hospicu jej v rámci voľ-
ného času ako dobrovoľníčka pomá-
ham v ambulancii. Poznám našich klien-
tov len podľa mena a mala som túžbu 
niektorých stretnúť aj osobne a spoznať 
prácu hospicovej sestry. Toto moje pria-
nie bolo splnené a v povianočnom ob-
dobí ma Paulínka zobrala so sebou                
a prežila som s ňou celý deň  v službe 
pacientom.

Paulínka každý deň začína svätou 
omšou. Aj v tento deň sme do Božích 
rúk vložili každú situáciu, ktorá nás čaká, 
všetkých pacientov a prosili sme                           
o ochranu na cestách.

V ambulancii sme si doplnili lieky               
a zdravotné pomôcky a vyrazili sme na 
cesty.

Prvá návšteva bola v Piešťanoch. Za-
parkovali sme na sídlisku pred domom, 
zobrali sme potrebné tašky s liekmi              
a pomôckami na ošetrenie a už sme 
zvonili pri dverách bytu, kde nás čakala 
pacientka so svojím manželom. Boli ve-
selí a úprimne sa vyrozprávali ako sa 
majú a čo majú nové. Pani mi ukázala 
vianočné ozdoby, ktoré s láskou vyrába 
pre svojich priateľov. Paulínka ju potom 
ošetrila, podala infúziu, lieky, dohodli sa 
ako ďalej bude liečba pokračovať a roz-
lúčili sme sa.
Ďalej sme pokračovali do Leopoldova. 

Tam sme navštívili a podali zdravotnú 
službu našej pacientke, ktorá je zatiaľ 
najdlhšie v starostlivosti mobilného 
hospicu. Po ošetrení tela bola posilnená 
i duchovne prijatím P. Ježiša v Oltárnej 
sviatosti.

Naším ďalším cieľom boli Bojničky. 
Čakal nás a milo nás privítal manžel pa-
cientky, ktorý sa o svoju manželku prí-
kladne stará, keďže pani už len tíško le-
žala na svojom lôžku.

Z Bojničiek bolo len pár kilometrov do

Paty, kde sme stretli ďalších úžasných  
ľudí. Bolo vidieť ako na sestričku čaka-
jú. O svoju maminu sa starajú dvaja do-
spelí synovia, ktorí chcú maminke vy-
nahradiť starostlivosť, ktorú im ona              
v živote preukázala. A môžem povedať, 
že to zvládajú veľmi dobre. Boli vďační 
Paulínke za jej pravidelné návštevy, 
ktoré pacientke pomohli. Infúzie, ktoré 
prijíma, môže brať doma a nemusí 
dennodenne cestovať do nemocnice. 
Po dobrej kávičke, ktorú nám domáci 
ponúkli, sme sa rozlúčili a presunuli 
sme sa do Trnavy.

V Trnave nás čakali ešte štyri návšte-
vy. S domácimi i s pacientami sme pre-
žili radosť i dobrú náladu, bolesť i smú-
tok, odovzdanosť a nádej na večný 
život, chuť žiť, ale aj pokoj pred umiera-
ním. Vo všetkých príbytkoch som zažila 
veľa lásky, s ktorou sa príbuzní celo-
denne starajú o svojich chorých v rodi-
ne. Ďakovali za službu, ktorú im mobil-
ný hospic poskytuje. Zdravotné sestry               
a lekárky im pomáhajú prekonávať ťaž-
kosti plynúce z ochorenia a vďaka nim 

môžu posledné dni svojho  pozemské-
ho života prežiť v domácom prostredí, 
so svojimi blízkymi.

Spolu sme v tento deň prešli asi 120 km. 
Navštívili sme ôsmich pacientov. Piati 
prijali Pána Ježiša v Oltárnej sviatosti. 
Paulínka sa skláňala k chorým a urobila 
veľa zdravotných výkonov, ktoré jej čias-
točne preplatia zdravotné poisťovne, 
ale určite za túto vznešenú a ťažkú prá-
cu má veľké zásluhy, ktoré sú jej zapísa-
né do Knihy života.

Večer zhodnotila, že toto bol jeden           
z tých pokojnejších dní. Bývajú ťažšie dni, 
každý je iný, ale takáto práca ju napĺňa            
a s radosťou slúži tým, ktorí to potrebujú.

Na záver by sme sa chceli poďakovať 
všetkým vám, ktorí ste navštívili stánok 
mobilného hospicu na vianočných tr-
hoch vo Vrbovom a podporili ste toto 
úžasné dielo.

Ak chcete aj naďalej pomáhať, môžete 
to urobiť cez darovanie 2 % z vašich daní.

Viac na www.hospicvrbove.sk
Ďakujeme!

zk

29. februára sa konali ôsme parla-
mentné voľby od vzniku samostatného 
Slovenska. Kandidovalo v nich 24 politic-
kých subjektov. Na kandidátnych listi-
nách sme našli aj dvoch občanov s trva-
lým bydliskom vo Vrbovom. Za Dobrú 
voľbu na 53. mieste to bol Ing. Tomáš 
Polák, 32-ročný, vedúci odboru na 
Okresnom úrade v Piešťanoch a za Slo-
bodu a Solidaritu na 115. mieste Matej 
Galo, 34-ročný, compliance manažér.

Celoštátne volebná účasť dosiahla 
65,80 %, čo je viac ako pred štyrmi rok-
mi. Aj vo Vrbovom sme zaznamenali ná-

rast. Volebné právo využilo 3346 voličov 
(69,8 %), kým v roku 2016 61,89 %. Z cu-
dziny prostredníctvom pošty hlasovalo 
41 našich občanov.

Celkovým víťazom sa stala volebná 
strana OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, 
Zmena zdola (25,02 %). Smer – SD sa 
umiestnil na druhom mieste. Po dva-
nástich rokoch vládnutia s krátkou pre-
stávkou sa tak vracia do opozície. Ce-
loštátne výsledky v podstate korešpondujú 
s výsledkami vo Vrbovom.

Podrobné výsledky volieb vo Vrbo-
vom aj podľa okrskov uvádza horná ta-

buľka na strane 4. Dolná tabuľka zazna-
menáva porovnanie výsledkov na viace-
rých úrovniach (mesto Vrbové, bývalé 
časti Vrbového, mesto Piešťany, okres, 
kraj, Slovensko). Politické subjekty sú 
uvedené v poradí ako dopadli vo Vrbo-
vom.

Možnosť preferenčných hlasov využi-
lo 2615 vrbovských voličov (79,12 %). 
Najväčšiu dôveru touto formou prejavili 
zhodne vo všetkých okrskoch Igorovi 
Matovičovi (619 hlasov), Petrovi Pellegri-
nimu (568) a Robertovi Ficovi (312).

Spracoval ĽB
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Fašiangy majú v ľudovej tradícii neza-
stupiteľné miesto a vypĺňajú povianoč-
ný pochmúrny zimný čas zábavami, 
plesmi a karnevalmi. Ľudia si užívajú 
hudbu, tanec a tiež aj dobré jedlo. Všet-
ko to však treba stihnúť do Popolcovej 
stredy, keď začína pôst.

Folklórna skupina Podhoranka a Vavri-
necká trojka z Kočína a Lančára nám 
spestrili posledný fašiangový deň, utorok 
25. februára, symbolickým pochováva-
ním basy. Na úvod nielen zatancovali di-
vákom na dvore v domove Klas, ale roz-
tancovali i prizerajúcich sa. Posilnený 
šiškami a repákom od šikovných pracov-

FAŠIANGY – POCHOVÁVANIE BASY
níčok domova prešiel fašiangový sprie-
vod centrom mesta na nádvorie Be-
ňovského kúrie. Tu pokračoval tanec            
a zábava. Príchodom súmraku program 
vyvrcholil pochovávaním basy. Vtipné 
pásmo slova a spevu so záverečným 
pohrebným sprievodom zosnulej basy 
uzavreli tohtoročné fašiangy vo Vrbo-
vom. Návštevníci podujatia odchádzali 
domov s úsmevom a v dobrej nálade, 
posilnení štamprlíkom domáceho, kto-
ré venovala primátorka Dott. Mgr. Ema 
Maggiová.

GD

PONÚKA
• výcvikový kurz na vodičské 

oprávnenie skupiny AM, B1, B 
(osobný automobil)

• kurz otvárame každý štvrtok   
o 16.30

• možnosť platby kurzovného           
v dvoch splátkach

• interaktívna výučba, elektro-
nické vzdelávanie (e-learning) 
zdarma

www.autoskolakiral.sk

• vykonávame kondičné jazdy a dopravnú 
výchovu žiakov

• využite do konca mája 2020 skúšky 
podľa doterajších predpisov

• získanie vodičského oprávnenia v 17-tich 
rokoch

• bezplatný vstup na certifi kované auto-
cvičisko s vlastným vozidlom vo vami 
zvolenom čase so zapožičaním kužeľov

P-No 3/10/2020

Viac informácií osobne v sídle 
autoškoly každý štvrtok

16.30 - 18.00 hod.
alebo telefonicky 0905 729 638

Základná škola Vrbové, Školská 
ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.
Vás pozývajú na

VEĽKONOČNÉ TRHY
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

OD 13. HODINY DO 17. HODINY

V PIATOK 3. APRÍLA 2020
V PRIESTOROCH ZŠ
NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame: 
• veľkonočné kraslice
• korbáče
• veľkonočné ozdoby
• občerstvenie
• veľkonočné pochúťky
• blší trh

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo veľkonočnej 

atmosfére!
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SÚŤAŽ V RUSKOM JAZYKU „СКАЖИ И ИГРАЙ“
Dňa 14. februára sa po prvý raz na 

Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbo-
vé konala súťaž v ruskom jazyku „Скажи 
и играй“. 

Zúčastnilo sa jej päť trojčlenných druž-
stiev z Trnavského kraja. Žiaci základ-
ných škôl si porovnali svoje vedomosti, 
dôvtip a logické uvažovanie v piatich 
úlohách. V priebehu celej súťaže vládla 
priateľská rivalita a napätie. Napokon 
dve prvé družstvá bojovali do poslednej 
chvíle o svoje pozície. A ako to dopadlo?
1. miesto ZŠ - Brezová 19, Piešťany.
2. miesto ZŠ - Tematínska ul. 2092, 
                   Nové Mesto nad Váhom. 
3. miesto ZŠ - Školská ul. č. 4, Vrbové.

Všetkým zúčastneným, ale aj vyučujú-

Tak ako po minulé roky, ani tohtoroč-
ný fašiangový čas nezostal v našom 
mestečku bez Detského karnevalu. Sta-
lo sa už tradíciou, že ho vrbovská orga-
nizácia Únie žien Slovenska v spolupráci 
s mestom Vrbové organizuje v poslednú 
fašiangovú nedeľu, ktorá bola v tomto 
roku 23. februára. Karneval sa uskutoč-
nil v priestoroch Základnej školy, Ko-
menského 2, vo Vrbovom, ktoré aktívne 
členky ženskej organizácie vyzdobili ve-
selou karnevalovou výzdobou. Svojou 
návštevou nás poctili aj deti z Centra pre 
deti a rodinu z Pečeniad.

Úvodné defi lé masiek otvorila matri-
kárka mesta Vrbové Janka Dunajčíková. 
Všetci prítomní mohli oceniť kreativitu           
a fantáziu rodičov a detí, ktorá sa opäť 
ukázala v podobe nápaditých masiek. 
Tanečný parket obsadili Frozenky, bo-
jovníci, princezné, policajti, lienky, motý-
liky a mnoho ďalších masiek.

Veselú náladu deťom umocnil kúzel-
ník Peter a balóniková šou. Tieto body 
programu deťom zabezpečilo mesto Vr-
bové.

Potom už nasledovala tanečná zába-
va, o ktorú sa postaral diskdžokej Adam 
Svetlík. Žiaci zo Žiackeho parlamentu ZŠ 
Komenského si pripravili pre deti rôzne 
tanečné choreografi e na obľúbené pies-
ne. Spoločne si pritom užili veľa zábavy, 
ktorá vyvrcholila vytvorením dlhokán-
skeho hada na obľúbenú pesničku Jede, 
jede mašinka.

V závere karnevalu čakala na všetkých 
bohatá tombola.

Tohtoročný Detský karneval sa usku-
točnil v našom meste už 52. raz. Členky 
Únie žien Slovenska v spolupráci                          
s mestom Vrbové ho organizujú veľmi 
rady s myšlienkou, aby odovzdávali po-
chodeň fašiangových tradícií našich 
predkov mladej generácii. 

Výbor ÚŽS
POĎAKOVANIE
Úspešnosť Detského karnevalu v mno-
hom závisí od darcov bohatej tomboly. 
Našťastie v našom meste je veľa ľudí, 
ktorým na radosti a šťastí detí veľmi zá-
leží a ochotne podporujú všetky aktivity

DETSKÝ KARNEVAL - ZÁŽITOK, NA KTORÝ SA NEZABÚDA

ciou našej školy a účastníkov bude            
z roka na rok viac a viac.

M. H.

cim, ktorí ich pripravovali, ďakujeme za 
účasť a príjemnú atmosféru.

Dúfame, že táto súťaž sa stane tradí-

našej ženskej organizácie, ktoré k de-
ťom smerujú.
Preto chceme úprimne poďakovať všet-
kým majiteľom fi riem, predajní, reštau-
rácií, organizácií, ale i jednotlivcom                  
a rodinám za darčeky do tomboly na 
detský karneval, čím urobili radosť de-
ťom a súčasne podporili humánno-cha-
ritatívne aktivity ZO ÚŽS vo Vrbovom.
Vďaka patrí všetkým ďalej uvedeným 
fi rmám, predajniam, reštauráciám, 
organizáciám:
Semikron – Ing. Starovecký, Plynoinšta-
lácie – O. Horňáková, Tyros – Ing. R. 
Drobný, Lunas – Ľ. Slávik, Pekob – J. Mi-
nárik, Reha-Care – J. Kubišová, Fairy Tale 
– V. Holovičová, Oprava obuvi – L. Šašo, 
Real Konto – T. Prievozníková, Git – L.             
a M. Valovci, Plynoinštalácie – M. Balcír, 
Favab – S. Beniak, Kadernícky salón – M. 
Máčalková, AT-Textil – Tvoríková, Kraj-
čírstvo – S. Nestešová, Žákstav – P. Žák, 
Rekreačné stredisko Slovakia – M. 
Kaclík,  Kipa – Kikta, Geránium – Ing. Pu-
obiš, Tlačiareň – Ing. Krchnák, Metzen, 
PEMA VZT – Ilenčík, Transbalk – M. Kli-
mek, PD Dolný Lopašov – Ing. Šmacho-
vá, Prama – Z. Martinkovičová, Fotoate-
liér – E. Janáková, Silverman – M. 
Bartulák, Wajda – M. Kunik, Kaderníctvo 
– S. Viceníková, Kovospal – I. Spál, Fénix 
– M. Boor, Triniti – Ing. M. Siblík, Movak 
– Miezga, DEKORP Sk – Ing. Z. Zlatník, 
PetroComp – P. Doskočil, OK PC – Ľ. Kos-
túr, Aves automatizácie – I. Kubík, Stav-
mont -  Šimončík, Kaderníctvo Ivana, 
Zelovoc – M. Zemko, Laco Band – A. Kol-
lárová, Kvetinárstvo – M. Košinárová, 
Drobný tovar – M. Cingel, Odevy – galan-

téria – Ing. M. Figedyová, Vinotéka – Ing. 
D. Sabová, Potraviny – Š. Bielko, Textil           
– B. Ličková, Uni-elektro – P. Káčerek, 
Stylmarket – J. Lopašková, Feris pizzeria 
– F. Túry, Záhradkárske centrum – Sed-
lák, PT – P. Táborský, Anemonka kvety  
– V. Rajnicová, 45 Market – R. Černeko-
vá, Šupy-lapy – Ing. Z. Karlík, City Expres 
– L. Čechvala, Fancyzebra – P. Puvák, 
Floral Rainbow – kvety – Z. Blahová, NTH 
Trend Piešťany, Aquashop – J. Kubicová, 
Drogéria – M. Holán, Drogéria – J. 
Netschová, Elspo – Ing. Š. Kojnok, Hrač-
ky – papier – E. Feketeová, Mäsiarstvo  
– Čeliga, Denný bar Kuut – J. Drevenáko-
vá, Reštaurácia L + P - P. Balcír, Bajo             
– Brandejs, Hanka – J. Matejík, Cafe 
Restaurant La Musica Piešťany, Kulko            
– M. Masarech,  Piváreň – M. Stolár, Ra-
gas - F. Rakús, ZO ÚŽS, I. ZŠ Školská ul., 
II. ZŠ Komenského ul., MsÚ Vrbové, Go-
liath Gym – D. Mikunda, VsZP Trenčín           
– Rybanská,
tiež jednotlivcom a rodinám:
MUDr. B. Pontes, B. Rešková, R. Klčo, R. 
Kimerling, E. a P. Vargovci, A. Juríčková, 
H. Ladányiová, N. Gažíková, Ľ. Juríčková, 
D. Slováková, Z. Zimmermannová, D. 
Kratochvílová, D. Záhorcová, J. Kriháko-
vá, M. Kratochvílová, rod. Rajnicová, 
rod. Tahotná, D. Kellerová, E. Madunic-
ká, S. Gajarová, M. Klčová, D. Balcírová, 
M. Adamcová, Z. Krátky, J. Dunajčíková, 
B. Jobus, M. Žák, M. Madžová, M. Meie-
rová, S. Majkutová, T. Majkutová, D. Bie-
liková, Z. Košťálová, Z. Martinkovičová, I. 
Nosková.

Vďaka!
AM†
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LYŽOVAČKA V POLOMKE
Siedmaci Základnej školy na Komenské-

ho ulici vo Vrbovom absolvovali v dňoch 
23. – 27. februára lyžiarsky kurz v stre-
disku Polomka – Bučník.  V prvý deň, 
ako to už býva, sa žiaci  rozdelili do 
družstiev podľa úrovne lyžiarskych 
schopností. Prvé družstvo (žiaci s naj-
lepšími schopnosťami) lyžovalo od pr-
vých minút. Druhé a tretie družstvo si 
najprv muselo natrénovať základné 
zručnosti na menej strmých častiach 
svahu. Jednotlivé družstvá plnili výcvik 
podľa stanoveného plánu. Odborní in-

štruktori Mgr. Szilárd Petényi a Mgr. 
Igor Číž odovzdávali žiakom svoje dlho-
ročné skúsenosti. Potešujúce je, že po-
čas kurzu všetci žiaci zvládli základný 
lyžiarsky výcvik. Nevyskytli sa žiadne 
úrazy, ani choroby a všetci účastníci sa 
vrátili domov zdraví a plní zážitkov                     
z peknej lyžovačky. V neposlednom 
rade treba pochváliť aj žiakov, ktorí sa 
nielen naučili dobre lyžovať, ale počas 
celého pobytu sa správali príkladne.

-2ZS-

ÚRADNÝ OZNAM
 
 Mesto Vrbové oznamuje občanom, 

že z dôvodu celoštátnych proti-
epidemických opatrení bude Mestský 
úrad Vrbové od stredy 11. marca 
2020 do piatku 13. marca 2020 vrá-
tane pre verejnosť zatvorený.

 
 V nutných prípadoch sa občania 

môžu na pracovníkov úradu obracať 
telefonicky.

Zatvorená bude takisto Mestská 
knižnica vo Vrbovom.

 
 Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ

primátorka mesta

NEPREHLIADNITE
Upozorňujeme občanov, že v stre-

du 18. marca 2020 nebude Mestský 
úrad Vrbové z dôvodu plánovaného 
prerušenia distribúcie elektriny otvo-
rený pre verejnosť.

Ďakujeme za pochopenie.


