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POMOC PRI SČÍTANÍ

Štatistický úrad SR určí podľa vývoja 
pandemickej situácie  obdobie šiestich 
týždňov, počas ktorých budú zriadené          
v našom meste tieto kontaktné miesta: 

• Mestský úrad – Ul. gen. M. R. Šte-
fánika 15/4,

• Mestská knižnica – Komenského 
ul. 1119/2,

• Útvar miestneho hospodárstva 
MsÚ – Ul. gen. M. R. Štefánika 
174/43.

Ako sme už informovali v minulom čísle našich novín, v tomto období pre-
bieha sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky. Prvá fáza formou elektro-
nického samosčítania skončí 31. marca 2021. K 15. marcu bolo už sčítaných 
71,76 % obyvateľov nášho mesta. Tí, ktorí sa nesčítajú do konca marca, budú 
mať možnosť sčítať sa pomocou asistenta.

Na území mesta budú tiež pôsobiť 
mobilní asistenti, ktorí navštívia domác-
nosť obyvateľa v prípade, že o takúto 
službu požiada (napr. z dôvodu imobili-
ty).

Celé sčítanie by malo byť ukončené 
do 31. októbra 2021.

Kontaktné tel. č. na call centrum: 
02/20924919

Kontaktné tel. č. na Mestský úrad Vr-
bové: 0337350616

Kontaktný email na Mestský úrad Vr-
bové: matrika@vrbove.sk

Mesto Vrbové - Mestský úradhttps://www.scitanie.sk/

Vážení občania! Jarné obdobie je ty-
pické pre jarné upratovanie, kedy sa 
spaľovaním zbavujeme rôznych nepo-
trebných horľavých materiálov, a tak 
vás dôrazne upozorňujeme na nebez-
pečenstvo vypaľovania trávy a suchých 
porastov, ktoré každoročne spôsobujú 
smrteľné zranenia najmä u starých ob-
čanov, ale i veľa požiarov či už hospo-
dárskych budov, stohov slamy, ale naj-
viac sú pri týchto činnostiach ohrozené 
lesné porasty. Najčastejšou príčinou 
lesných požiarov je  stále človek a jeho 
hospodárska činnosť, t. j. zakladanie

ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a su-
chých porastov, fajčenie a spaľovanie 
odpadu a odpadkov, najčastejšie na 
miestach s možnosťou rýchleho rozší-
renia požiaru.

Zákon o požiarnej ochrane zakazuje 
právnickým a fyzickým osobám vypaľo-
vať porasty a zakladať oheň na 
miestach, kde by sa mohol rozšíriť.               
K spaľovaniu, či páleniu odpadu záro-
veň upozorňujeme, že od 1. januára 
2006 zákon č. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch v znení neskorších predpisov, za-

OPATRNOSŤ A OSTRAŽITOSŤ JE NUTNÁ
kazuje vykonávať spaľovanie fyzickým 
aj právnickým osobám. Je na mieste 
túto skutočnosť rešpektovať a odpad 
likvidovať iným ekologickým spôso-
bom.

Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť          
a ostražitosť nám pomôže preklenúť 
toto obdobie zvýšeného nebezpečia 
vzniku požiarov bez veľkých morálnych 
a fi nančných strát.

Okresné riaditeľstvo HZZ
v Piešťanoch

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
ako jediné zisťovanie umožňuje zapoje-
nie všetkých obyvateľov SR. Prináša po 
desiatich rokoch komplexný pohľad na 
to ako sa Slovenská republika a jej oby-
vatelia za desať rokov zmenili a má veľký 
význam pre podporu rozhodovania, čo 
môže posunúť Slovensko vpred.

Sčítanie prinesie nenahraditeľné in-
formácie o stave spoločnosti, o jej de-
mografi ckých, sociálno-ekonomických  
a kultúrnych štruktúrach, o domácnos-
tiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo 
zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov sú jedinečné a nie je 
možné ich v rovnakom rozsahu získať            
z iných zdrojov.

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ČO NÁM SČÍTANIE
MÔŽE PRINIESŤ?
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
10. februára 2021.

Uznesenie MsZ č. 1/II/2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie správu o hospodárení MFK za rok 
2020.

Uznesenie MsZ č. 2/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie správu o hospodárení Združenia 
športových klubov za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 3/II/2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom berie na 

vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 4/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, 
písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové  a  na základe § 9 ods. 2,  písm. a),  § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov a na zákla-
de  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,  od-
predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV 1900 
- pozemok reg. “C“, parc. č. 1601/2 o výmere             
16 424 m², druh pozemku – zastavané plochy            
a nádvoria, ktorá bola rozdelená na základe Geo-
metrického plánu č. 477/2020  zo dňa 23. 11. 
2020 na parcelu reg. „C“ č. 1601/2 o výmere 16 
378 m2 - zastavané  plochy a  nádvoria a na par-
celu reg. „C“ č. 1601/18  o výmere  46 m2 - zasta-
vané  plochy a nádvoria, kde predmetom kúpy 
je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1601/18              
o výmere 46 m2, druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 
mesta Vrbové, IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. 
Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové v celosti pre Ing. 
Ladislav Kúdela, 922 03 Vrbové, za cenu 30 €/m2 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 5/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade             
s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Vrbové a na základe § 9 ods. 2, písm. a),  
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.                
o majetku obcí v znení neskorších predpisov             
a  na základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákon-
níka  odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemok 
reg. “E“, parc. č. 3324/4 o výmere 574 m², druh 
pozemku - ostatné plochy, doposiaľ evidovaná 
v CKN ako parc. č. 3199 v nezaloženom liste vlast-
níctva ako ostatné plochy o výmere 1889 m², kto-
rá bola rozdelená na základe Geometrického 
plánu č. 463/2020 zo dňa 11. 11. 2020 na par-
celu reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 525 m2 - ostat-
né plochy a na parcelu reg. „C“ č. 3199/2 o vý-
mere  49 m2 - ostatné plochy,  kde predmetom 
kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 
3199/2 o výmere 49 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta 
Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Šte-
fánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  v celosti  pre  
manželov:

- Jozef  Folajtár a  Zdenka Folajtárová,  922 03 
Vrbové, za cenu 12 €/m2  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 6/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je Prevádzkový poriadok Zberného dvora mes-
ta Vrbové na Vinohradníckej ulici č. 1914.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie MsZ č. 7/II/2021 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-
je Prevádzkový poriadok Zberného miesta 
mesta Vrbové na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 
174/44.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 8/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 24 000 € Do-
movu Klas, n. o., Vrbové na zabezpečenie pre-
vádzkových nákladov a na zabezpečenie 
činnosti na rok 2021. Finančné prostriedky 
budú vyplácané  na účet Domova Klas, n. o., 
mesačne po dobu 12 mesiacov vo výške 2000 € 
a vyúčtovanie bude vykonané v mesiaci de-
cember 2021. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 9/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 35 000 € Mest-
skému futbalovému klubu Vrbové na prevádz-
kovanie priestorov Mestského futbalového 
štadióna a na zabezpečenie športovej činnosti 
na rok 2021. Finančné prostriedky budú vyplá-
cané na účet MFK mesačne po dobu 10 mesia-
cov vo výške 3500 € a  vyúčtovanie bude vyko-
návané štvrťročne, t. j. k 30. 4.; 31. 7.; 31. 10.              
a 15. 1. bežného roka. V prípade porušenia 
povinnosti zúčtovania dotácie k stanovenému 
termínu nebude dotácia v ďalšom mesiaci vy-
platená. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 10/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schva-

ľuje poskytnutie dotácie vo výške 11 000 € pre 
MFK - futbalová mládež na prevádzkovanie 
činnosti mládežníckeho futbalu na rok 2021. 
Finančné prostriedky budú vyplácané na účet 
MFK mesačne po dobu 10 mesiacov vo výške 
1100 €  a vyúčtovanie bude vykonávané štvrť-
ročne, t. j. k 30. 4.; 31. 7.; 31. 10. a  15. 1. bež-
ného roka. V prípade porušenia povinnosti 
zúčtovania dotácie k stanovenému termínu 
nebude dotácia v ďalšom mesiaci vyplatená. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 11/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľu-

je poskytnutie dotácie vo výške 7500 € organi-
zácii Združenie mestských športových klubov 
mesta Vrbové na svoju športovú činnosť v roku 
2021. Finančné prostriedky budú vyplatené na 
účet Združenia mestských športových klubov            
v troch termínoch, v mesiaci marec 2021 sumu 
vo výške 2500 €,  v mesiaci máj 2021 sumu               
vo výške 2500 € a v mesiaci august 2021 sumu  
vo výške 2500 €. Vyúčtovanie bude vykonané           
v mesiaci december 2021. 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 12/II/2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

odplatné zriadenie vecného bremena na vybu-
dovaný verejný vodovod na základe porealizač-
ného zamerania v zmysle Geometrického plánu 
č. 438/2020 zo dňa 20. 11. 2020 v prospech mes-
ta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 
03 Vrbové a na základe Zmluvy  o budúcej zmlu-
ve o zriadení vecného bremena č. IZ 052 
/19/099/19 zo dňa 9. 5. 2019.

Na pozemku CKN: katastrálne územie Vrbo-
vé; parcela číslo 1109; druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria; list vlastníctva 1812.

Odplata za vecné bremeno bude vykonaná jed-
norazovo na základe Znaleckého posudku č. 
184/2020 zo dňa 30. 12. 2020 vypracovaného znal-
com Ing. Miroslavou Helegda, vo výške 2050 €. 

Taktiež MsZ súhlasí so zaplatením správne-
ho poplatku vo výške 66 € na zaevidovanie vec-
ného bremena na katastrálnom odbore Okres-
ného úradu Piešťany.   

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 13/II/2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 
zámer na odpredaj novovybudovaného ve-
rejného vodovodu na Šteruskej ceste v  k. ú. 
Vrbové, ktorý bol vybudovaný ako súčasť pro-
jektov na realizovanie investičného plánu spo-
ločnosti TAVOS, a. s., na rok 2020   a  ktoré je vo 
výlučnom vlastníctve mesta Vrbové, IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 
922 03 Vrbové, spôsobom hodným osobit-
ného zreteľa  na parcele reg. „C“ č. 1109, kto-
rej výlučným vlastníkom je VÚC Trnava. Mesto 
Vrbové ako žiadateľ a vlastník novovybudova-
ného verejného vodovodu investovalo do vy-
budovania verejného vodovodu sumu vo výš-
ke 19 362,07 €.  Na základe  čl. V., bod 6.  a  čl. 
VI. Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície 
zo dňa 12. 12. 2019 podpísanej medzi mestom 
Vrbové a spoločnosťou TAVOS, a. s., sa mesto 
zaviazalo, že do pol roka po vykonaní kolau-
dačného konania a zriadení vecného bremena  
s VUC Trnava odpredá už vybudovaný verejný 
vodovod bez chýb a  nedorobkov do majetku 
spoločnosti TAVOS, a. s., a to formou započíta-
nia už realizovanej investície vo výške 60 
728,02 €, ktorú investovala do vybudovania 
verejného vodovodu spoločnosť TAVOS, a. s.  

Za dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 
zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že na zákla-
de  čl. V., bod 6.  a  čl. VI. Zmluvy o spolupráci pri 
realizácii investície zo dňa 12. 12. 2019 podpísa-
nej medzi mestom Vrbové a spoločnosťou TA-
VOS, a. s., sa mesto zaviazalo, že do pol roka po 
vykonaní kolaudačného konania odpredá už 
vybudovaný verejný vodovod bez chýb a nedo-
robkov do majetku spoločnosti TAVOS, a. s., a to 
formou započítania už realizovanej investície vo 
výške 60 728,02 €, ktorú investovala do vybudo-
vania verejného vodovodu spoločnosť TAVOS, 
a. s.  Pre mesto Vrbové je výhodnejšie uvedený 
hmotný majetok mesta predať spoločnosti TA-
VOS, a. s., ako v budúcnosti znášať náklady a  inves-
tovať fi nančné prostriedky do jeho opráv a údržby.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 14/II/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje 

zámer na odpredaj novovybudovaných vodo- 
vodných prípojok na Šteruskej ceste v  k. ú. 
Vrbové, ktoré boli vybudované ako súčasť 
projektov na realizovanie investičného plánu 
spoločnosti TAVOS, a. s., na rok 2020 a ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 
00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 
922 03 Vrbové spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. Na základe čl. 4, písm. B), ods. 2, písm. b)  
a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1,  písm. 
e), ods. 2  Zásad hospodárenia a nakladania                       
s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 9 
ods. 2  písm. d), § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a na základe § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka navrhujeme schváliť spôsob prevodu 
vlastníctva nasledovného hnuteľného majetku 
mesta na základe porealizačného zamerania 
novovybudovaného verejného vodovodu zo dňa 
6. 6. 2020 nasledovne: 

vodovodná prípojka č. 1 d63 - 3,5 m;
vodovodná prípojka č. 2 d90 - 3,8 m;
vodovodná prípojka č. 3 d32 - 4,2 m;
vodovodná prípojka č. 4 d32 - 4,8 m;
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Anna SNOHOVÁ
Vladimír LUKÁČ
Katarína HALAMOVÁ
PaedDr. Alena DURAČKOVÁ
Kveta LENKOVÁ
Anna GÁŽIOVÁ
Ing. Jaroslav JAŠEK
Igor HORNÁK
Oľga JURICOVÁ

Anna VALOVÁ
Marta BLATNICKÁ
Jozef CHRAPKO
Zdenka HREHUŠOVÁ
Alena SVITKOVÁ

Štefánia DROBNÁ
Eva GAJDOŠOVÁ
Emília TVAROŠKOVÁ
Vladimír HULVAN
Jarmila SNOHOVÁ
Elena ŠČEPKOVÁ

Emília TRANDŽÍKOVÁ
Kvetoslava TALAJKOVÁ

Anna STRAKOVÁ
Marta ONDRÁŠIKOVÁ
Mária SEDLÁČKOVÁ
Ignác ŠEVČÍK
Ladislav JANDA
Viera DREVENÁKOVÁ
Paulína BEROVÁ
Mária BOOROVÁ
Oľga LAMOŠOVÁ
Jozef MARCIUS
Oľga OSTRUŽÁROVÁ
Anna KRÁLOVÁ
Anna HELIOVÁ
Juliana STOLÁROVÁ
Emília ILENČÍKOVÁ
Anna SUROVČÍKOVÁ

Oľga BALIŠOVÁ
Mária HERIÁNOVÁ
Mária PAKANOVÁ
Jolana PEKNÍKOVÁ
Anna RAVASOVÁ
Kvetoslava TAKÁČOVÁ
Helena GONDÁLOVÁ

Anna MIKULIČKOVÁ
Otília SVÍTKOVÁ

 Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Klesli ruky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo srdce,
ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

7. februára sme si pripomenuli 5. výročie smrti nášho 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

Ernesta HULVANA.

S úctou a láskou smútiaca rodina.

P/P1-No 198/21

vodovodná prípojka č. 5 d32 - 4,4 m;
vodovodná prípojka č. 6 d32 - 4,2 m;
vodovodná prípojka č. 7 d40 - 3,8 m;
vodovodná prípojka č. 8 d40 - 4,9 m;
vodovodná prípojka č. 9 d40 - 5,0 m;
vodovodná prípojka č. 10 d63 - 4,0 m;
vodovodná prípojka č. 11 d40 - 2,9 m;
vodovodná prípojka č. 12 d63 - 2,2 m;
vodovodná prípojka č. 13 d40 - 2,8 m; 
vodovodná prípojka č. 14 d32 - 3,1 m;
vodovodná prípojka č. 15 d32 - 3,0 m;
vodovodná prípojka č. 16 d32 - 3,1 m;

do výlučného vlastníctva každodobého vlast-
níka nehnuteľností: 

prípojka č. 16 - nehnuteľnosť súp. č. 782/23, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1152/6 a 1159;

prípojka č. 15 - nehnuteľnosť súp. č. 782/41, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1157;

prípojka č. 14 - nehnuteľnosť súp. č. 781/39, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1155;

prípojka č. 13 - nehnuteľnosť súp. č. 781/25, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1153;

prípojka č. 12 - nehnuteľnosť súp. č. 780/27, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1132/2;

prípojka č. 11 - nehnuteľnosť bez súp. č., po-
stavená na parc. reg. „C“ č. 1132/1;

prípojka č. 10 - nehnuteľnosť bez súp. č., po-
stavená na parc. reg. „C“ č. 1126/7;

prípojka č.   9 - nehnuteľnosť bez súp. č., po-
stavená na parc. reg. „C“ č. 1133;

prípojka č.   8 - nehnuteľnosť bez súp. č., po-
stavená na parc. reg. „C“ č. 1122  a  1136;

prípojka č.   7 - nehnuteľnosť súp. č. 1755, po-
stavená na parc. reg. „C“ č. 1123;

prípojka č.   6 - nehnuteľnosť súp. č. 778/31, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1116/1,2 a 1118/3;

prípojka č.   5 - nehnuteľnosť súp. č. 1773/31A, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1114;

prípojka č.   4 - nehnuteľnosť súp. č. 779/37, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1112;

prípojka č.   3 - nehnuteľnosť súp. č. 779/29, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1110;

prípojka č.   2 - nehnuteľnosť zatiaľ bez súp. č., 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1072/8;

prípojka č.   1 - nehnuteľnosť súp. č. 1811/43, 
postavená na parc. reg. „C“ č. 1094.

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Dokončenie v budúcom čísle HV

3. marca sme si pripomenuli prvé výročie odchodu z tohto 
sveta

Mgr. Márie ADAMCOVEJ.

Zosnulá ostáva vo vedomí našich občanov zapísaná ako 
pedagogička, ktorá svojmu povolaniu zasvätila celý život  
a ako angažovaná občianka mesta.

O jej všestranných aktivitách sme písali pred rokom, te-
raz si na ňu chceme s vďakou a úctou spomenúť, aby jej 
pamiatka nevybledla, ale ostala živá v našich srdciach.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta Vrbové
Mgr. Helena CÁKOVÁ, predsedníčka KO ÚŽS Trnava
Jana DUNAJČÍKOVÁ, predsedníčka MO ÚŽS Vrbové

Mária MADŽOVÁ, predsedníčka MO JDS Vrbové

†
Dňa 20. a 21. februára

Testov      1555 Pozitívnych 15

Dňa 27. februára

Testov      1151 Pozitívnych   7

Dňa 6. marca

Testov      1512 Pozitívnych 6

Dňa 13. marca

Testov      1451 Pozitívnych 6

STRUČNÁ ŠTATISTIKA 
TESTOVANIA NA COVID-19

Miesto: II. ZŠ, Komenského ul., Vrbové

GD

Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci...
Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas...
Ale to, čo po sebe zanechal, čo si sa od neho naučil,
nestratíš nikdy.

25. marca uplynie jeden rok, čo nás navždy opustil

Marian MARTINKOVIČ.

Mal rád ľudí a všetkých nás.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

-N-
†



4-5/2021strana 4

JAR LÁKA DO PRÍRODY

Náučný chodník vybudovala obec Šte-
rusy s podporou Nadácie EPH a v spolu-
práci so Štátnou ochranou lesov SR, 
Chránenou krajinnou oblasťou Malé 
Karpaty, Lesmi SR, miestnymi nadšen-
cami turistiky a ďalšími dobrovoľníkmi.

Chodník má slúžiť pre obyvateľov            
a návštevníkov obce, turistov, ako i širo-
kú verejnosť. Zavedie nás priamo z obce 
do prírodnej rezervácie Orlie skaly. Časť 
katastrálneho územia obce Šterusy 
patrí i do Chráneného vtáčieho územia 
Malé Karpaty, ktoré tvorí súčasť európ-
sky významných území siete NATURA 
2000.

Územie Orlích skál vyhlásilo Minister-
stvo kultúry Slovenskej socialistickej re-
publiky za chránené nálezisko na rozlohe 
31,23 ha s účinnosťou od 1. mája 1984, 
teda v čase keď Šterusy tvorili miestnu 
časť Vrbového (1975 – 1990). Z jeho cel-
kovej výmery časť zaberala nelesná plo-
cha, z ktorej 15 árov pripadalo na skaly. 
Rezervácia, v ktorej platí najvyšší, t. j. pia-
ty stupeň ochrany, je súčasťou Chráne-
nej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Pred-
metom ochrany je genofond chránených 
a iných zriedkavých druhov rastlín. Slúži 
tiež na vedeckovýskumné, náučné a kul-
túrno-výchovné ciele.

Územie tvorí skalný hrebeň nad Krivou 
dolinou orientovaný juhozápadným sme-
rom. Má lesostepný charakter. Ako geolo-
gický podklad sa uplatňujú vápence                    
s pôdnym typom rendzina  (druh sypkej,

jemnej, červenkastej pôdy s veľkým ob-
sahom humusu, vznikajúcej na vápena-
tých horninách). Ide o lokalitu botanicky 
a krajinársky veľmi významnú. V lesných 
spoločenstvách sa tu uplatňuje dub let-
ný, dub plstnatý, dub cerový, borovica 
čierna, hrab a v okrajových partiách buk 
a javor poľný. Krovinovú vegetáciu za-
stupuje lieska, borievka, vtáčí zob, hloh, 
dráč, drieň a jarabina. Z bylín sa tu vy-
skytujú  kostravy (Festuca sp.), ostrica 
nízka (Carex humilis), kavyľ vláskovitý 
(Stipa capillata), vstavačovité (Orchis 
sp.), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla gran-
dis) a ďalšie. Vo vrcholových partiách 
prevládajú trávne zárasty (kostravy)               
s druhmi typickými pre skalné stepi, naj-
mä kavyľ Ivanov (Stipa joannis), u nás 
nazývaný aj „panská tráva“, klinček včas-
ný Lumnitzerov (Dianthus praecox sub-
sp. lumnitzeri), oman oko Kristovo (Inu-
la oculus-Christi L.), púpavec sivý 
(Leontodon incanus), veternica lesná 
(Anemone sylvestris L.). Na okraji lesa sa 
vyskytujú tiež ľalia zlatohlavá (Lilium 
martagon L.) a prilbica moldavská (Aco-
nitum moldavicum Hacq. ex Rchb.).

Územie predstavuje zachovalý kom-
plex prirodzených pôvodných geobioce-
nóz lesostepného charakteru s pre-
chodmi do skalnej stepi v značne 
členitom reliéfe na vápencovom pod-
klade, ohraničený lesnými porastami      
v nadmorskej výške v rozmedzí 350            
– 433 metrov.

Náučný chodník má prírodovedné             
a kultúrno-historické zameranie. Je dlhý 
5,5 km a prevýšenie 220 m. Prechod si 
vyžiada približne 2,5 hodiny. Chodník je 
obojsmerný, peší, celoročný. Pozostáva 
zo štyroch stanovísk. Pri každom stano-
visku je informačná tabuľa s lavičkou. Od 
autobusovej zastávky v obci Šterusy,             
v blízkosti ktorej si môžete všimnúť vzác-
nu rokokovú sochu sv. Jána Nepomucké-
ho z roku 1763, pokračujte hlavnou uli-
cou obce smerom ku Kostolu sv. Márie 
Magdalény (z r. 1685 a s vežou z r. 1990). 
Pred obecným úradom narazíte na prvú 
informačnú tabuľu (1. Šterusy – 203 m   
n. m.). Pozornosť si zaslúži i blízka stará 
zvonica a súsošie sv. Cyrila a Metoda, 
najstaršie v Piešťanskom okrese (1922). 
Potom pokračujte stále hlavnou ulicou 
až prídete na koniec obce  a dostanete sa 
do polí (2. Rebro – 247 m n. m.). Polia 
čoskoro vystrieda lesná dolinka vedúca 
popod Kamenicu (Kamenec) (326 m n. 
m.). Veľmi pekné oddychové miesto sa 
nachádza na lúke na križovatke ciest pri 
treťom stanovišti s výhľadom na Veľkú 
Pec (3. Sprosná – 292 m n. m.). Odtiaľ ve-
die trasa náučného chodníka cez lúku                
a ďalej po zmiešanom borovicovo-listna-
tom lese. Ďalšie stanovisko označuje už 
prírodnú rezerváciu (4. Orlie skaly – 422 
m n. m.). Od štvrtého stanovišťa je po-
trebné ísť ešte kúsok ďalej po lesnej ceste 
a onedlho uvidíte neznačenú odbočku, 
ktorá vás dovedie priamo k Orlím skalám 
– na miesto s nádherným výhľadom.

Z Orlích skál môžete prejsť na prašnícky 
náučný chodník Barónov hrob – Veľká Pec 
– Malá Pec – Tlstá hora – Čerenec. Oba 
chodníky boli totiž 6. mája 2020 prepojené 
turistickým značením v časti Orlie skaly – Ba-
rónov hrob v dĺžke 1,5 km. Odtiaľ sa po zna-
čenom prašníckom náučnom chodníku 
dostanete do centra obce Prašník. Chodník 
končí pri tamojšom obecnom úrade.

ĽB – PK

Predlžujúce sa dni a teplejšie počasie nás lákajú do prírody. Hoci v súčas-
nosti podlieha náš pohyb obmedzeniam a nemali by sme bez vážneho dô-
vodu ísť mimo okres, predsa zaujímavé prírodné miesta nachádzame aj               
v našom bezprostrednom okolí. Na stránkach Hlasu Vrbového sme vás už 
oboznámili s prašníckym náučným chodníkom (č. 5 – 8/2019). Teraz vám 
ponúkame informácie o šteruskom náučnom chodníku, ktorý bol dokon-
čený len minulý rok – 26. apríla 2020. Vedie z obce Šterusy na Orlie skaly. 
Dnes je to pre Vrbovčanov najjednoduchší prístup, pretože priamo z Vrbo-
vého cez les je to po zriadení Zverníka Baraní dvor komplikovanejšie.
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Naša škola poskytuje:

• vyučovanie v modernom a príjemnom prostredí  kvalifi -
kovanými pedagogickými zamestnancami,

• vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka,
• vyučovanie informatiky a práce na PC v 4 zmodernizo-

vaných učebniach výpočtovej techniky,
• vyučovanie v odborných a klasických učebniach vybave-

ných modernou audiovizuálnou technikou, interaktív-
nymi tabuľami a interaktívnymi dataprojektormi i tab-
letmi,

• využívanie inovačných vyučovacích metód, výučbových 
programov a projektového vyučovania,

• príprava žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9, v kto-
rých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť, 

• absolvovanie  školy v prírode,  plaveckého výcviku, ly-
žiarskeho výcviku (všetko fi nančne nenáročné vďaka 
príspevkom  MŠVVaŠ SR a RR),

• rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivít          
v školskej knižnici s bohatým knižným fondom,

• začlenenie detí so špecifi ckými vývinovými poruchami 
učenia do bežných tried,

• inkluzívne vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne osla-
bených,

• spoluprácu s asistentom učiteľa, špeciálnym pedagó-
gom a psychológom,

• popoludňajšiu činnosť vo vynovených oddeleniach ŠKD,
• realizáciu činnosti žiakov v žiackom parlamente,
• rozmanitú škálu krúžkov – nové športy – KIN-BALL                

(1. miesto na Slovensku),
• šancu realizovať sa v medzinárodných súťažiach s dru-

žobnou školou Vizovice,
• zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, 

výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, atď.,
• zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás 

úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiá-
dach v okresných, krajských aj celoslovenských kolách, 

• kariérne poradenstvo  výchovného poradcu v profesij-
nej orientácii žiakov, 

• prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapája-
ním sa do programu Komparo, hradeného RR,

• úspešné uplatnenie žiakov v stredných školách,
• možnosť zakúpenia desiatej v automate,
• chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt:
tel. číslo: 033/7792470
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
mobil: 0917 395 233
Informácie o našej škole môžete získať na
www.zskomvrbove.edu.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, VRBOVÉZÁKLADNÁ ŠKOLA,
ŠKOLSKÁ ULICA 4, VRBOVÉ

Škola ponúka:
• jednozmenné vyučovanie v zmodernizova-
nej budove

• vyučovanie Aj v povinnom predmete od 1. ročníka
• vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom pred-

mete od 7. ročníka
• vyučovanie informatiky v  povinnom predmete od 3. 

ročníka
• rozšírené vyučovanie telesnej výchovy - športovej prí-

pravy na prvom stupni
• športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, vo-

lejbal od 5. ročníka
• vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telo-

cvični
• začlenenie detí so špeciálno–pedagogickými potrebami 

do štandardných tried
• starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťa-

že a olympiády
• rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
• spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch
• multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým 

osvetlením
• účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
• aktivity projektov: ZŠ odborne, Zdravá škola, Moderni-

zácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projekty part-
nerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, 
Školské ovocie, SME v škole, IT Akadémia, Viem čo zjem, 
Hovorme o jedle

• separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu – Recyk-
lohry, zber batérii – Zbierame baterky, zber oleja, zber 
tonerov

• široký výber záujmových krúžkov – Aranžovanie, Basket-
balový krúžok, Cvičenia zo SJL a MAT, Čítanie s porozume-
ním, Dejepis hrou, Folklórny krúžok, Futbalový krúžok, 
Kreslenie s počítačom, Krúžok varenia, Pohybové hry, 
Rozprávkovo, Športový krúžok, Volejbalový krúžok 

• využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky vo vyučo-
vaní vo všetkých triedach

• vyučovanie v počítačovej a interaktívnej učebni, moder-
nej jazykovej učebni

• školský informačný systém s aktuálnymi informáciami 
prezentovanými v TV

• zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektormi, 
počítačmi a TV s káblovým systémom

• 2 detské ihriská s preliezkami, krytá  vonkajšia učebňa
• príprava žiakov na T 5 a T 9, dosahované dobré výsledky 

v T 5 a T 9

Tel. kontakt: 0911 206 072, e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získať aj na internetovej stránke 
školy www.zsvrbove.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 

pre školský rok 2021/2022. Zápis sa uskutoční: vo štvrtok 15. a v piatok 16. apríla 2021, v čase od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v týchto školách: Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové.

Zápis do 1. ročníka na základných školách vo Vrbovom sa uskutoční v stanovenom termíne – bez prítomnosti detí. 
Rodičia vyplnia formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach škôl. Kto nebude mať vyplnené formuláre, 
môže ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. K zápisu sa bude pristupovať jednotlivo. Prineste si, 
prosíme, vlastné pero. Kto sa nebude z akýchkoľvek príčin môcť zúčastniť zápisu, nech kontaktuje vedenie školy.

Kontakt:
Základná škola, Školská: 0911 206 072 Základná škola, Komenského: 0917 395 233
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:
1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba mať 
so sebou občiansky preukaz.
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2014              
do 31. augusta 2015.
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BYTOVÁ KULTÚRA A VKUS SA MENIA
Úprava našich bytov prechádza ne-

ustálymi zmenami a vývojom. Je to vid-
no aj na interiérovej výmaľbe. Pred pár 
desaťročiami vrcholil trend využívať 
maliarske valčeky s ornamentálnymi 
vzormi. Pripomínalo to papierové, prí-
padne umývateľné tapety, ktoré sa               
v tom čase začali viac používať.

Na ukážku tu prinášame prácu zná-
meho bytového maliara z Vrbového 
Petra Lacku (3. 2. 1957 – 28. 1. 1993), 
ktorého si ešte mnohí Vrbovčania 
dobre pamätajú. Okrem samotných 
maliarskych valčekov používal na de-
korácie aj šablóny.

V súčasnosti sa dizajn miestností rie-
ši jednoduchšie, často bývajú vymaľo-
vané jednofarebne.  Individuálny dizajn 
miestností možno vytvárať pomocou 
množstva farebných variantov, maliar-
skych techník a praktických nástrojov, 
ktoré sú k dispozícii.

ĽB

UČITELIA SI ZASLÚŽIA NAŠU VĎAKU

Ako to bolo v minulosti, nám doku-
mentuje uverejnená fotografi a.

Na nej vidíme učiteľku Elenu Bubáko-
vú, rodenú Hargašovú (28. mája 1913  
– 12. októbra 1960) so svojimi žiakmi, 
členmi výtvarného krúžku. Bola man-
želkou učiteľa Michala Bubáka, ktorý 
takmer dve desaťročia riadil II. základ-
nú školu vo Vrbovom. Teraz si pripomí-
name stodesiate výročie jeho narode-
nia a päťdesiate výročie úmrtia.

Žiaci sa učili na krúžku maľovať tanie-
re, a to prezentujú na snímke. Záber 
vznikol na nádvorí vrbovskej školy „za 
kostolom“ (dnes Spojená škola) krátko 
pred koncom krátkeho života učiteľky 
Bubákovej.

V hornom rade (zľava) sú Alžbeta Ko-
šútová z Ostrova, MUDr. Eleonóra Pyš-
ná, ktorá sa vydala do Nemecka, Mária 
Pätoprstá (obe boli vnučky známeho    
a zaslúžilého učiteľa Štefana Pyšného), 
Mária Pristachová z Ostrova, Anna 
Kmentová, poštárova dcéra, Oľga Bol-
ješiková z Ostrova, Jaroslav Holán a Vie-
ra Folajtárová. V dolnom rade Ľubica 
Vatrtová z Krakovian, Terézia Majerní-
ková, Zlatica Bosáková, Elena Jakábová, 
vydatá Krchnáková, Marta Klčová, vy-
datá za Jána Adamca.

ĽB/JH

V marci si pripomíname Deň 
učiteľov. Dnes majú mimoriadne 
náročnú situáciu, keď vedomosti 
musia žiakom odovzdávať diš-
tančne. Kladie to na nich veľké 
nároky a vyžaduje značnú dávku 
trpezlivosti. Patrí im za to naša 
veľká vďaka.
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NOVÉ MOŽNOSTI SEPARÁCIE ODPADU
Vážení občania, mesto v súlade so zákonom o odpadoch rozšírilo od nového roku možnosti separácie odpadu 

vznikajúceho na jeho území. Na vybrané miesta boli umiestnené 120 l kontajnery na zber biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu (BRKO) a kontajnery na zber použitých jedlých kuchynských olejov a tukov.

KUCHYNSKÝ ODPAD
  TÝŽDENNÝ ZBER

Kuchynský odpad tvorí až 40 % obsahu komunál-
neho odpadu. Znížime množstvo tvorby škodlivé-
ho biometánu na skládkach. Znížime náklady na 
komunálny odpad. Zvýšime podiel triedeného 
zberu, mieru recyklácie.

PREČO?

TUHÉ A TEKUTÉ ZVYŠKY, OMÁČKY
POTRAVINY PO ZÁRUKE, STARÉ ZAVÁRANINY
ODPAD Z ČISTENIA POTRAVÍN
POKAZENÉ OVOCIE, ZELENINA
MÄSO, RYBY, MLIEKO, VAJCIA
CHLIEB, PEČIVO, KÁVA, ČAJ

ANO VŠETKY ZVYŠKY JEDÁL

PAPIEROVÉ, UMELÉ, LEPENKA
ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
TRUS DOMÁCICH ZVIERAT
OBSAH VYSÁVAČA
CIGARETY, KOSTI

X

NIE AKÉKOĽVEK OBALY
X

Nádoby na BRKO
vývoz 1 x týždenne

Nádoby na použité kuchynské oleje
 vývoz 1 x za 14 dní

ZBER POUŽITÉHO RASTLINNÉHO 
OLEJA V OBCIACH

„Tento projekt prináša nové možnosti v ochrane životné-
ho prostredia, hospodárenia so surovinami a v neposled-
nom rade i nové fi nančné možnosti pre obce.“

Prečo zbierať použitý olej?
Náš vplyv na životné prostredie je veľmi diskutovaná téma. 
Namiesto neustáleho zaťažovania ho treba svedomito 
chrániť. Podobne ako papier, aj použitý rastlinný olej sa dá 
zbierať a ďalej zhodnocovať. Po spracovaní slúži ako nový, 
alternatívny zdroj energie.

„Naším cieľom je minimalizovať dopad na životné prostre-
die, podporiť recykláciu a využívanie alternatívnych zdro-
jov energií.“

Šetriť naše životné prostredie, správať sa ekologicky             
a ohľaduplne.
V dnešnej dobe ľudia nevedia, ako sa zbaviť použitého oleja. 
Niekto ho vracia do fl iaš a vyhadzuje spolu so zmiešaným 
odpadom, iný ho vylieva do umývadla alebo toalety. No olej 
sa s vodou nezmieša, pláva na hladine a na chladnej vode 
stuhne. Takáto hmota potom upcháva kanalizácie a výrazne 
páchne.
Použitý olej vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť bio-
logické čistenie v čističkách odpadových vôd. Pri veľkom 
množstve tohto odpadu vznikajú vážne komplikácie.

Priebeh zberu použitého rastlinného oleja.
Každá domácnosť bude použitý rastlinný olej zlievať do dob-
re uzatvárateľnej plastovej nádoby či PET fľaše. Následne po 
vyhlásení zberu odovzdajú obyvatelia tieto nádoby na vo-
pred určené a ohlásené zberné miesto v obci.

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé 
kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, 
burina

odpady z domácností živočíšneho pôvodu, 
mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkre-
mentyX

Ďakujeme vám, že triedite odpad. Biologicky rozložiteľný 
odpad je odvážaný do kompostárne.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

AKO? Zvyšky jedál zbierame doma do uzatvorenej ná-
doby, vedierka, zaváraninového pohára, ako nám 
vyhovuje. Pravidelne vynášame do zbernej nádo-
by na kuchynský odpad.

Nádoby na bioodpad – biologicky rozložiteľný odpad 
(BRO) – vývoz 1 x za 14 dní (párny týždeň) od marca do no-
vembra s prvým vývozom 22. marca. 

Ďalším krokom mesta k podpore separácie je nákup           
a následná distribúcia hnedých plastových nádob na 
zber bioodpadu zo záhrad (nepatrí do nich kuchynský od-
pad). Takto riešené rodinné domy, vybrané objekty                    
a podnikateľské subjekty, ktoré prejavili záujem budú 
používať 240, resp. 1 100 l nádoby.

Za Útvar miestneho hospodárstva mesta Vrbové:
Daniel MIKUNDA, Mgr. Peter MURÍN

JARMOK NEBUDE
Vážení občania,

mesto Vrbové vás informuje, že vzhľadom na sú-
časnú pandemickú situáciu sa Jarný vrbovský jar-
mok plánovaný na 17. apríla, nekoná.
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ODBEROVÉ MIESTO COVID-19 V AUTO CITY VRBOVÉ

 Odberové miesto pre antigénové 
testovanie funguje v priebehu celého 
týždňa okrem pondelka, v čase od 9.00 
hod. do 18.00 hod., s obedňajšou pre-
stávkou od 12.00 hod. do 13.00 hod. 
Testovanie je bezplatné.  Do 15. marca 
bola potrebná elektronická registrácia 
prostredníctvom webovej stránky ko-
rona.gov.sk.  Podľa nariadenia Minis-
terstva zdravotníctva SR, z dôvodu 
poddimenzovaného objednávkového 
systému, je tento systém v časti Sloven-
ska vypnutý. Odberové miesto v Auto 
city Vrbové je od 16. marca 2021 zarade-

né medzi neobjednávkové, testovaných 
vybavuje postupne ako prichádzajú              
a vystavuje papierový certifi kát. Tento 
postup bude platiť až do prípadného 
opätovného spojazdnenia a dostatoč-
ného dimenzovania elektronického ob-
jednávkového systému ministerstva.

Možno trochu netradičné miesto tes-
tovania – autoservis – začalo poskyto-
vať svoje služby 23. januára 2021 naj-
skôr pre samoplatcov a od 16. februára 
bezplatne. Pri vzniku tejto služby bola 
absencia možnosti testovania počas 
pracovných dní týždňa v okolí Piešťan 

(niekde  vyžadujú testy nie staršie ako 
tri dni), voľné priestory, voľný kvalifi ko-
vaný zdravotnícky pracovník a chuť 
poskytnúť svoje možnosti ako pomoc 
obyvateľom mesta a okolia. V období 
od 16. februára do 15. marca bolo vy-
konaných 3727 testov, z ktorých bolo 
84 pozitívnych.

Testovanie je náročná a únavná prá-
ca. To najlepšie vedia tí, ktorí sa denne 
pozerajú na prichádzajúcich ľudí spoza 
skla ochranného obleku.  Otestovaní 
sú zväčša za túto službu vďační, no ob-
čas sa nájdu aj takí, ktorí dokážu poka-
ziť náladu personálu aj čakajúcim. Pra-
covníkom odberového miesta prajeme 
len pozitívne naladených a iba negatív-
ne otestovaných návštevníkov.

GD

NAŠI ZOSNULÍ 2021
JANUÁR
Marian BAČA 1. januára 75 rokov

Oľga PAKÁNOVÁ 14. januára 82 rokov

Mária ZLATNÍKOVÁ 14. januára 81 rokov

Anna HODERMANOVÁ 17. januára 93 rokov

Mária KRÁĽOVÁ 22. januára 71 rokov

Helena MOCKOVÁ 24. januára 76 rokov

Kvetoslava MOTYČKOVÁ 25. januára 87 rokov

FEBRUÁR
Slavomír KELLER 9. februára 58 rokov

Anna JURICOVÁ 12. februára 69 rokov

Anna FAJNOROVÁ 14. februára 82 rokov

FEBRUÁR
Vojtech TRANDŽÍK 14. februára 73 rokov

Stanislav PETRÍK 17. februára 70 rokov

Štefan PETHÖ 20. februára 75 rokov

FRANTIŠKA PRIEVOZNÍKOVÁ 21. februára 97 rokov

Marta KOSTOLANSKÁ 22. februára 63 rokov

Jozef KOPÁČ 23. februára 72 rokov

Matilda KUBALOVÁ 23. februára 93 rokov

Silvester KRIŠTOFEC 25. februára 76 rokov

Elena BELANSKÁ 26. februára 86 rokov

Ján MÓRO 28. februára 75 rokov

Česť ich pamiatke!

V minulých dňoch sme sa navždy rozlúčili             
s našim občanom Vladimírom BUBÁKOM, 
ktorý sa narodil 20. decembra 1939 v Piešťa-
noch vo vrbovskej učiteľskej rodine. Jeho otec 
Michal Bubák (1911 – 1971) takmer dve desať-
ročia vykonával funkciu riaditeľa tunajšej školy. 
Matka Elena Hargašová (1913 – 1960) bola zasa  
učiteľkou vo Vrbovom. Zosnulý dlhoročne pra-
coval v Komunálnych službách, Technických 
službách mesta Vrbové, resp. na prevádzkovo-
-technickom útvare Mestského úradu Vrbové. 
Neskôr súkromne podnikal v pohostinských 
službách. K jeho koníčkom patrilo poľovníctvo. 

Živo sa zaujímal o históriu Vrbového a dia-
nie v meste. Zomrel v kruhu blízkych 1. marca 
2021 vo Vrbovom.

Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá mu vzdala pietnu úctu a na jeho čerstvý 
hrob položila v mene mesta veniec.

Smútiaca manželka a rodina ďakujú príbuz-
ným a priateľom za účasť na rozlúčke, za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.

-rb-

Vladimír BUBÁK
*1939 –     2021†

Obyvatelia Vrbového iste zaregistrovali, že okrem pravidelného ví-
kendového testovania organizovaného Mestským úradom Vrbové na II. 
ZŠ na Komenského ulici, majú možnosť otestovať sa aj v prevádzke Auto 
city Vrbové, Námestie Jozefa Emanuela 310.
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