
Hlas Vrbového
Ročník XXXI.                    8. JÚL 2021                        Cena 0,10 €                    číslo 12-13



12-13/2021strana 2

NAŠI ZOSNULÍ
V PRVOM POLROKU 2021

Česť ich pamiatke !

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

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

MAREC

Vladimír BUBÁK 1. marca 81 rokov

Helena SÝKOROVÁ 2. marca 85 rokov

Apolónia HAZUCHOVÁ 3. marca 67 rokov

Dušan PEŠKO 3. marca 64 rokov

Michal GONDÁL 4. marca 77 rokov

Anastázia KODAJOVÁ 4. marca 95 rokov

MAREC
Peter GABLOVSKÝ 6. marca 87 rokov

Magdaléna BELESOVÁ 10. marca 62 rokov

Peter KRAJČÍK 15. marca 73 rokov

Ján KMENT 18. marca 67 rokov

Iveta POLONYOVÁ 19. marca 58 rokov

Štefan POPOVIČ 23. marca 73 rokov

Koloman JURÍČEK 24. marca 79 rokov

Dušan MASÁR 24. marca 70 rokov

Marcela MIKLÍKOVÁ 25. marca 74 rokov

Bohuslav SEDLÁK 25. marca 78 rokov

APRÍL
Oľga SEDLÁČKOVÁ 2. apríla 97 rokov

Mária POLKOVÁ 7. apríla 91 rokov

Ľubica ŠAŠOVÁ 8. apríla 52 rokov

Mária FILOVÁ 11. apríla 78 rokov

Danka MICHNOVÁ 11. apríla 76 rokov

Stanislav TRTÚŠEK 17. apríla 78 rokov

Eva PUOBIŠOVÁ 26. apríla 68 rokov

MÁJ
Mária HADÁROVÁ 4. mája 84 rokov

Miroslav VITTEK 13. mája 62 rokov

Viera BABIŠOVÁ 20. mája 74 rokov

Peter SALAJKA 21. mája 71 rokov

JÚN
Pavel ADAMEC 7. júna 79 rokov

Matej KORVINI 13. júna 26 rokov

Jozef BABIŠ 19. júna 74 rokov

Viliam MIŠKE 19. júna 64 rokov

Jozef BALCÍR 23. júna 70 rokov

Jozef MIHALKOVIČ 27. júna 70 rokov

Lýdia VALÁŠKOVÁ 28. júna 82 rokov
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Jozef BELAN
Milan VATRT
Igor ADAMEC
Valerián BENKO
Peter HONIG
Emília BELIČKOVÁ
Alena ADAMCOVÁ

Jozef BURSÍK
Ján ŠEVERA
Ing. Martin MARUŠIC
Jozef PIKNA
Jarmila KOLEMBUSOVÁ
Ing. Marián KRATOCHVÍL
Ján ŠINTÁL
Anna HELBYCHOVÁ

Ing. Anna VLHOVÁ
Oľga KRIŽÁKOVÁ
Pavol SABO
Milan POLÁK

Rudolf TALAJKA
Jozef ČERŇANSKÝ
Kamila REŽNÁ
Eva VIZNEROVÁ

Rudolf OŠKA
Božena VIŠŇOVSKÁ
Anton BEDNÁRIK
Irena KUBÍKOVÁ
Ján SÝKORA

Margita KRÚPOVÁ
Božena OBUCHOVÁ
Eugen BOSÁK

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

SPOMIENKA
Cez bránu cintorína vchádzam, ku Tvojmu
hrobu prichádzam. Tichú modlitbu sa modlím,
postojím a spomínam: na Tvoj krásny úsmev,
na Tvoju lásku, dobrotu, na Tvoj životný príklad,
ktorý si nám dávala, na Tvoje pracovité ruky,
na Tvoje múdre a láskavé slová, ktoré si nám
aj v posledné dni Tvojho života hovorila.

Dňa 30. júna uplynulo desať rokov od smrti mojej milo-
vanej manželky, maminky a babičky 

Anny BABUŠKOVEJ.

S láskou spomína manžel František, dcéra Drahomíra               
a syn Ferko s rodinou.
Ďakujeme priateľom, príbuzným a známym, ktorí na 

ňu tiež spomínajú.
-N-

†

ZA LÝDIOU VALÁŠKOVOU

28. júna 2021 v Nitre dotĺklo srdce dlho-
ročnej vrbovskej učiteľky Lýdie Valáškovej. 
Na zachovanie jej svetlej pamiatky uverej-
ňujeme o nej základné biografi cké dáta.

Narodila sa 12. októbra 1938 v rodine 
roľníka Martina Turana a Zuzany, rodenej 
Zmekovej, na Grnči v časti, ktorá patrí obci 
Šípkové. Tam ostala žiť aj neskôr. Za man-
žela si vzala učiteľa Martina Valáška, rodá-
ka z Brezovej pod Bradlom (* 1936). 
Spolu vychovali dcéru a troch synov. Už              

v mladosti sa rozhodla pre učiteľské povo-
lanie. V školských službách bola od roku 
1957. Vo Vrbovom učila temer štyri desať-
ročia na I. stupni ako učiteľka. Vykonávala 
funkciu zástupkyne riaditeľa (zlúčenej) Zák-
ladnej školy vo Vrbovom pre I. stupeň                   
a túto funkciu zastávala aj na II. základnej 
škole vo Vrbovom po jej opätovnom zria-
dení v roku 1988. V roku 1989 sa s rodinou 
natrvalo usadila vo Vrbovom. V roku 2005 
získala za svoje dlhoročné pedagogické pô-
sobenie vo Vrbovom mestské ocenenie. 

Vo svojej práci dosahovala veľmi dobré 
výchovno-vyučovacie výsledky. Svedomi-
tosť, iniciatíva, obetavosť pre prácu a preja-
vy jej estetického cítenia obdivovali deti, 
rodičia i kolegovia na nástenkách, ktoré 
boli ozdobou interiéru školy. Lásku deťom 
rozdávala aj počas prázdnin v letných tá-
boroch. Svoje pedagogické majstrovstvo 
ochotne a rada odovzdávala aj mladším 
kolegom.

Pohrebné obrady vykonala na vrbovskom 
cintoríne zborová farárka CZ ECAV na Sloven-
sku vo Vrbovom Mgr. Dana Murínová 1. júla.
Česť jej pamiatke!

-rb-

P-No 864/21

Za toto obdobie vykonali 16 384 testov,              
z ktorých bolo 169 pozitívnych. Od 23. júna 
testovanie pokračuje samozrejme ďalej, 
ale keďže už Ministerstvo zdravotníctva SR 
neuhrádza tieto výkony, musia si testovaní 
uhradiť test sami. Pracovníci plánujú po-
kračovať v testovaní, pokiaľ bude oň záu-
jem.

GD

TESTOVANIE V AUTO CITY VRBOVÉ
Aj keď sa zdá, že pandémia Covid-19 je 

na ústupe a opatrenia sa zmierňujú, sú stá-
le miesta, kde je potrebný negatívny test.

Vo Vrbovom túto službu aj naďalej po-
skytuje prevádzka Auto City Vrbové. Svoju 
činnosť toto testovacie miesto začalo v ja-
nuári.  Od 16. februára 2021 do 22. júna 
2021 v rámci zmluvy s Ministerstvom zdra-
votníctva SR poskytovalo služy bezplatne. 

NOVÁ LEKÁRKA DO VRBOVÉHO
MUDr. Lucia Gajdošová, MPH, oznamuje občanom 

Vrbového a okolia, že najneskôr 1. septembra 2021 
bude otvorená nová ambulancia všeobecného lekára 
v priestoroch zdravotného strediska vo Vrbovom. Po-
čas nevyhnutnej rekonštrukcie sa o pacientov posta-
ráme v ambulancii v Chtelnici. 

Kontakty na ambulanciu v Chtelnici: 033/7794118, 
ambulanciachtelnica@gmail.com, www.ecasenka.sk.
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PREDCHÁDZAJME VZNIKU POŽIAROV
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v Piešťanoch v súlade               
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. o) zákona č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 
1 vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiar-
nej prevencii v znení neskorších predpi-
sov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO 
NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 
na lesných pozemkoch a v ich ochran-
nom pásme (50 m od hranice lesného 
pozemku) v územnom obvode okresu 
Piešťany a Hlohovec od 21. júna 2021, 
13.00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru je každý povinný dodržia-
vať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  
písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov na lesných pozem-
koch a v ich ochrannom pásme zakazu-
je najmä:

• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejú-
ce predmety, alebo používať otvorený 
plameň na miestach so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požiaru,

• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
• spaľovať horľavé látky na lesných po-

zemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
lesných pozemkov v súvislosti s ochra-
nou lesa pred požiarom sú podľa § 6b 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov  a podľa § 10 vyhlášky Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii               
v znení neskorších predpisov povin-
ní najmä:

• zabezpečovať v lesoch a v ich ochran-
nom pásme hliadkovaciu činnosť; 
pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu 
činnosť vypracúvať časový harmono-
gram s určením trasy pochôdzok               
a s uvedením konkrétnych časov                
a miest, kde sa má hliadkovacia služ-
ba v danom čase nachádzať; zabez-
pečiť jej vhodný systém spojenia                
s ohlasovňou požiarov,

• zabezpečiť umiestnenie potrebného 
množstva protipožiarneho náradia 
na určenom mieste v závislosti od 
plochy lesných porastov,

• udržiavať existujúce prejazdové 
cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, 
ktorý umožňuje bezproblémový prí-
jazd hasičských jednotiek a ich využi-
tie na účinný zásah,

• prijímať osobitné opatrenia pre 
priestory postihnuté kalamitou, za-
merané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva 
a ďalšieho horľavého odpadu            
z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov 
na zabránenie šírenia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie pre-
jazdnosti lesných ciest a zvážnic 
pre hasičskú techniku,

• vybaviť prenosnými hasiacimi prí-
strojmi pracovné stroje, napríklad 
lesné kolesové traktory, harvestory            
a iné vozidlá, ktoré sa používajú na 
spracovanie dreva a zvyškov po 
ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť 
účinným zachytávačom iskier.

OR HaZZ v Piešťanoch
Dopravná 1, 921 01 Piešťany
Telefón 033/7723984
Fax 033/7723984

POKRAČUJEME V PARTNERSTVE
Na základe pozvania z nášho part-

nerského mesta Spišské Podhradie pri-
mátorka Vrbového Dott. Mgr. Ema 
Maggiová vyslala v posledný júnový ví-
kend na tamojšie tradičné folklórne 
slávnosti trojčlennú mestskú delegáciu 
pod vedením hlavnej kontrolórky mes-
ta Vrbové JUDr. Márie Gajňákovej. Hos-
tí z Vrbového srdečne privítal MVDr. 
Michal Kapusta, primátor mesta Spiš-
ské Podhradie. Zástupcovia oboch sa-
mospráv si pri tejto príležitosti vymenili 
skúsenosti zo svojej práce, zúčastnili sa 
na podujatiach, ktoré v meste v tom 
čase organizovali a prezreli si pamiatky 
a objekty, ktoré sa Spišiakom podarilo 
zrekonštruovať. Samotné slávnosti sa 
uskutočnili v obmedzenej forme, avšak 
aj tak prilákali početných návštevníkov.

V nedeľu 27. júna sa po bohosluž-
bách v katedrále na Spišskej Kapitule 
uskutočnil pietny akt. V tamojšej krypte 
zástupcovia Vrbového spolu so spiš-
skopodhradským primátorom a bis-
kupským vikárom Mons. Ľubomírom 
Štefaňákom položili v mene Vrbovča-
nov a primátorky mesta veniec k hrobu 
Mons. Jána Vojtaššáka, bývalého spiš-
ského biskupa, prenasledovaného mi-
nulým režimom, ktorého proces beati-
fi kácie prebieha. Dôvodom bolo, že 
tento rok uplynie 100 rokov od chvíle, 

Jozef Komara a Peter Vandraško (dvaja 
posledne menovaní sú Podhradčania). 
Osobitne treba poďakovať generálne-
mu manažérovi Petrovi Majerníkovi. 

Návšteva na Spiši opäť potvrdila naše 
priateľské vzťahy a veľkú pohostinnosť 
Spišiakov. Všetkým za to patrí úprimná 
vďaka. Veríme, že ich veľkodušnosť im 
budeme môcť odplatiť pri návšteve Vr-
bového, na ktorú ich primátorka mesta 
Dott. Mgr. Ema Maggiová pozvala v ter-
míne, keď to situácia dovolí.

-rb-

čo Mons. Vojtaššák vo Vrbovom udelil 
sviatosť birmovania vyše 650 osobám. 

Súčasne s mestskou delegáciou zaví-
tali (mimo poradia) na Spiš aj vrbovskí 
futbalisti-internacionáli. 26. júna odo-
hrali v Spišskom Podhradí priateľský 
futbalový zápas, v ktorom sa im podari-
lo zásluhou Ľuba Lagu a Igora Belicu 
zvíťaziť 2:1. Za Spišiakov skóroval Ľubo 
Glevický. Naši hrali v zostave: Miroslav 
Kaclík, Ivan Kusý, Štefan Plačko, Dušan 
Kusý, Peter Filan, Ľubo Lago, Ivan Bal-
cír, Ivan Šulovský, Maroš Skladan, Igor 
Belica, Mikuláš Raff ay, Ondrej Snoha, 

Turistická atrakcia Spišského Podhradia – retrovláčik Hanička.
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DO PRÁCE NA BICYKLI 2021
Zamestnanci SEMIKRONu vytvorili 9 

tímov a zapojili sa do celoslovenskej 
kampane DO PRÁCE NA BICYKLI 2021. 

Princíp súťaže bol jednoduchý, a to 
dochádzať celý jún do práce na bicykli. 
Hoci bola súťaž najmä o bicyklovaní, 
mohli sa zapojiť aj zamestnanci, ktorí

dochádzajú do práce pešo. Podporili 
tak myšlienku ekologickej, zdravej a fi -
nančne výhodnej dopravy do zamest-
nania a taktiež zistili koľko CO2 svojím 
ekologickým spôsobom dopravy do prá-
ce v porovnaní s cestou autom ušetrili. 
Teší nás, že spomedzi 1271 prihláse-

ných zamestnávateľov sa SEMIKRON 
umiestnil na 60. mieste. V rámci samo-
správ sme obsadili 33. miesto z celko-
vého počtu 91 samospráv. 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 
kampane Do práce na bicykli.

SEMIKRON
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SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY

Júl 16. piatok
August -
September 10. piatok
Október 22. piatok
November -
December 17. piatok

Júl 21. streda

August -
September 3. piatok
Október 28. štvrtok
November -
December 15. streda

Júl 26. pondelok
August -
September 20. pondelok
Október 18. pondelok
November 15. pondelok
December 13. pondelok

Júl 7. streda
August 4. streda
September 1. a 29. streda
Október 27. streda
November 24. streda
December 15. streda a 31. piatok 

Júl 9. piatok
August 20. piatok
September -
Október 1. piatok
November 12. piatok
December -

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2021 V MESTE VRBOVÉ
PRE RODINNÉ DOMY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

NA NÁDVORÍ KÚRIE RUŠNO
Spanilá jazda vozidiel Citroën sa usku-

točnila v našom regióne v sobotu 3. júla. 
Desiatky vozidiel rôznych typov a roku vý-
roby mohli vtedy vidieť aj tí, ktorí prišli na 
nádvorie Kúrie Mórica Beňovského.

našu historickú expozíciu o dejinách mesta 
a o Móricovi Beňovskom. Od mesta tiež 
získali prospekt o Vrbovom (vo viacerých 
jazykových mutáciách) a vrbovský dukát.

-rb-

Za Citroën club Slovakia ich privítal To-
máš Michálek a za mesto Vrbové primátor-
ka Dott. Mgr. Ema Maggiová. Návštevníci 
nielen zo Slovenska, ale aj ďalších krajín si 
tu odpočinuli, občerstvili sa a prezreli si
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PLASTY

KOVY

Júl 16. piatok
August -
September 10. piatok
Október 22. piatok
November -
December 17. piatok

Júl 21. streda

August -
September 3. piatok
Október 28. štvrtok
November -
December 15. streda

Júl 26. pondelok
August -
September 20. pondelok
Október 18. pondelok
November 15. pondelok
December 13. pondelok

Júl 7. streda
August 4. streda
September 1. a 29. streda
Október 27. streda
November 24. streda
December 15. a 31. streda

Júl 9. a 30. piatok
August 20. piatok
September 10. piatok
Október 1. a 22. piatok
November 12. piatok
December 13. pondelok

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV V 2. POLROKU 2021 V MESTE VRBOVÉ
PRE BYTY

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l

KOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY 1100 l

SKLO 1100 l

PAPIER 1100 l

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Mesto Vrbové v zmys-
le Uznesení MsZ vo Vr-
bovom č. 101/VI/2021  
a č. 102/VI/2021 zo 
dňa 30. júna 2021 a  
v zmysle ustanove-
nia § 9 ods. 2 písm. 
a), § 9a ods. 1 písm. 

a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a noviel                  
a podľa ust.  § 281 až 288 Obchodného 
zákonníka týmto

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2021

na nájom nebytového priestoru s vý-
merou 25,74 m2 v Beňovského pasáži 
na Námestí slobody 497/2, Vrbové               
a vyzýva na podanie najvýhodnejšieho 
súťažného návrhu k uzavretiu zmluvy  
o nájme.

Predkladanie súťažných návrhov do 
22. júla 2021, do 12.00 hod.

Podrobné Podmienky OVS č. 3/2021 
(súťažné podklady) sú zverejnené na 
webovej stránke mesta www.vrbove. sk

a vyvesené v úradnej tabuli mesta Vr-
bové.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta
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SVÄTOJÁNSKY PIKNIK POD ŠIKMOU VEŽOU
Vo štvrtok 24. júna o šestnástej hodi-

ne po dlhom čase námestie nášho mes-
ta znovu ožilo kultúrou. Postaralo sa            
o to mesto Vrbové pod vedením primá-
torky Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Pod ve-
žou, v tieni stromov, rozprával Braňo 
Jobus o svojich knižkách a príbehoch, 
ktoré do nich zvečnil. Zvlášť zaujímavé 
bolo čítanie rozprávky, doplnené audio 
efektami. Známy hudobník Jozef Lupták 
so svojím violončelom spestril hovore-
né slovo hudobnými vstupmi nielen zo 
svetovej klasiky, ale aj z vlastnej tvorby. 
A hoci bolo sparno a teplo, diváci na la-
vičkách strávili príjemné chvíle. Organi-
zátori nezabudli ani na chladenú vodu. 
A hlavne sme sa všetci zhodli, že toto 
miesto pod vežou má v sebe čosi pekné 
a čarovné. Takže možno podobné vy-
stúpenia „Pod vežou“ nájdu svoju tradí-
ciu. Ďakujeme účinkujúcim a všetkým, 
ktorí prišli, za príjemne strávené chvíle.

GD

BOJOVALI O POHÁR PRIMÁTORKY
Turnaja sa zúčastnili tri mládežnícke 

kategórie: U9, U13 a U15. V každej ka-
tegórii súperili tri družstvá. V kategórii 
U9 to bolo MFK Vrbové, Krajné a Banka, 
v kategórii U13, družstvá MFK Vrbové, 
Hlohovca a Smoleníc a v kategórii U15, 
domáce družstvo MFK Vrbové, Smoleni-
ce a Dolný Lopašov.

Hralo sa striedavo na dvoch ihriskách, 
v hracom čase 2 x 20 min. s 5 min. pre-
stávkou. 

IHRISKO 1. 
9.00 MFK Vrbové –  Krajné (U9) 6:6 

(3:3)
MFK Vrbové – Smolenice (U13) 6:1 

(2:0)

IHRISKO 2.
9.50 Smolenice - D. Lopašov (U15) 

0:10 (0:5)

IHRISKO 1.
10.40 MFK Vrbové – Banka (U9) 3:6 

(0:3)
MFK Vrbové – Hlohovec (U13) 7:2 

(5:2)

IHRISKO 2.  
11.30 MFK Vrbové - Smolenice (U15) 0:4 

(0:3)

IHRISKO 1.
12.20 Krajné - Banka (U9) 4:4

(3:2)                
Smolenice - Hlohovec (U13) 4:0

(1:0)   

IHRISKO 1.
13.10 MFK Vrbové – D. Lopašov (U15) 

0:3 (0:2)

Vyhodnotenie turnaja a odovzdanie 
cien družstiev v kategórii U9 a U13 bolo 
o 13.15 hod. a v kategórii U 15 o 14.00 
hod. primátorkou mesta Dott. Mgr. 
Emou Maggiovou a prezidentom Mest-
ského futbalového klubu Vrbové. Druž-
stvá dostali krásne trofeje a diplomy za 
umiestnenie a každý hráč si odniesol 
spomienkový predmet. 

Tabuľka U9
1. Banka 1 1 0 10:7 4 b

2. MFK Vrbové 1 0 1 9:11 3 b

3. Krajné 0 1 1 9:9 1 b

Tabuľka U13
1. MFK Vrbové 2 0 0 13:3 6 b

2. Smolenice 1 0 1 5:6 3 b

3. Hlohovec 0 0 2 2:11 0 b

Tabuľka U15
1. D. Lopašov 2 0 0 14:0 6 b

2. Smolenice 1 0 1 4:11 3 b

3. MFK Vrbové 0 0 2 0:7 0 b

PM
Foto: Pavel Plencner
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DÁVID ŠIMO Z FC DANDY VRBOVÉ MAJSTROM SLOVENSKA

Kulturistický oddiel FC Dandy Vrbové 
mal pretekárske zastúpenie v súťažnej 
kategórii „Men‘s physique do 179 cm“    
– reprezentoval ho Dávid Šimo pod tré-
nerským vedením Dušana Ladányiho. 
Obaja skromne priznávajú, že o víťaz-
stve ani nesnívali. 

Viac o celoslovenskom podujatí a svo-
jom úspešnom zverencovi v krátkom 
interview prezradil šéf FC Dandy – tré-
ner Dušan Ladányi.

Aký bol priebeh a organizácia tejto 
akcie v tieni pandemických obmedze-
ní?

Majstrovstvá sa konali bez účasti verej-
nosti, boli teda ochudobnené o atmosfé-
ru diváckej kulisy. Prítomní v hale mohli 
byť iba súťažiaci, tréneri, rozhodcovské 
komisie a zástupcovia médií, všetci však 
povinne so vstupenkou – negatívnym an-
tigénovým testom alebo dokladom o za-
očkovaní proti COVID-19. Podujatie bolo 
zorganizované na veľmi vysokej profesio-
nálnej úrovni aj vďaka sponzorovi All-
Stars Šurany, v zastúpení Ľuboša Matejič-
ku, ktorý je dlhoročným nadšencom tohto 
športového odvetvia.

Môžete predstaviť úspešného prete-
kára?

Dávid Šimo má 22 rokov, býva v neďa-
lekej obci Ostrov, pracuje ako kuchár.               
V FC Dandy Vrbové sa Dávid pripravuje            
a cvičí približne 3,5 roka. 3-krát do týždňa 
po 1,5 hodiny. Absolvoval tu i kurz tréner-
stva v kulturistike a fi tnes – je držiteľom 
trénerskej kvalifi kácie I. stupňa.

Čo rozhodlo o Dávidovom víťazstve            
v kategórii? 

Určite hodnotenie postavy – symetria

– úzky pás a široké ramená. Je tiež po-
trebné spomenúť, že rozhodcovia nehod-
notia súťažiacich pretekárov bodmi pod-
ľa mena alebo klubovej príslušnosti, ale 
anonymne, podľa prideleného štartového 
čísla. Spomedzi siedmich fi nálových pre-
tekárov dosiahol Dávid nečakané 1. 
miesto – fi nále hodnotilo 9 rozhodcov. 

Plány do budúcnosti?
Ak Dávid nepoľaví, tak môže byť v bu-

dúcnosti nominovaný i do fi tnes repre-
zentácie SR na majstrovstvá Európy. Svet 
kulturistiky a fi tnes ho baví, v cvičení je 
aktívny. So zachovaním správnej živo-
tosprávy sa môže posúvať ešte vyššie. 
Môže byť vzorom pre ostatnú nateraz ak-
tívne nešportujúcu mládež.

Ďakujeme za rozhovor.

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: Dušan LADÁNYI

V sobotu 5. júna sa v Mestskej športovej hale v Šuranoch pod hlavičkou 
Slovenskej asociácie fi tnes, kulturistiky a silového trojboja, ktorá združuje 
oddiely fi tnes, kulturistiky, silového trojboja a fi tnescentrá na Slovensku, 
konali Majstrovstvá Slovenska vo fi tnes žien a v kulturistike mužov 2021.

ZBER ÚDAJOV K SČÍTANIU OBYVATEĽOV 
UŽ SKONČIL

Pravidelné sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov, uskutočňované každých 
desať rokov, sa tento rok konalo na Slo-
vensku novým spôsobom. Obyvatelia 
sa mohli sčítať sami prostredníctvom 
webovej stránky scitanie.sk alebo cez 
mobilnú aplikáciu SODB 2021. Sčítanie 
obyvateľov samovyplnením formulára 
prebiehalo od 15. februára do 31. mar-
ca 2021. Ako nás informovala mestská 
matrikárka Jana Dunajčíková, metódu 
samosčítania vo Vrbovom využilo v ur-
čenom termíne 91,28 % obyvateľov. Po 
tomto dátume mali občania možnosť 

od 1. mája do 13. júna sčítať sa pros-
tredníctvom troch kontaktných miest, 
resp. prostredníctvom mobilných asis-
tentov. Týmto spôsobom si svoju ob-
čiansku povinnosť splnilo 3,8 % našich 
obyvateľov. 4,97 % Vrbovčanov sa z ne-
jakého dôvodu nesčítalo. Zber údajov 
pre všetky etapy prvého integrovaného 
a plne elektronického sčítania obyvate-
ľov, domov a bytov 2021 bol už ukonče-
ný. Aktuálne prebieha celoštátne spra-
covanie údajov, ktoré má na starosti 
Štatistický úrad Slovenskej republiky.

-rb-

MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ 

oznamuje, že bude zatvore-
ná od 26. júla do 13. au-
gusta z dôvodu čerpania 
dovolenky.
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ŽE SA TO NEDÁ?  U NÁS UŽ POMALY ŠTANDARD...

Rekordných 15 z 28 čerstvých absol-
ventov anglickej bilingválnej sekcie sa 
počas posledného ročníka svojho štú-
dia okrem prípravy na maturitu a prijí-
macie pohovory na vysoké školy roz-
hodlo zložiť štátnicovú skúšku.

Ako vnímali štátnice a prípravu na ne 
naši žiaci?

Anetka: „Hoci tento rok sa opäť matu-
rovalo administratívne a zdanlivo jedno-
ducho, obdobnú formu ústnej skúšky 
som vďaka štátniciam absolvovala. Dote-
raz som nemala možnosť si takúto odpo-
veď vyskúšať, a teda bolo to náročnejšie, 
ako som si ešte pri vstupe do miestnosti 
myslela. Ale hlavne som za túto skúsenosť 
a jej úspešné zvládnutie vďačná!“

Peťa: „Odkedy sme sa dozvedeli, že sme 

spravili písomnú časť, tak sme sa pilne pri-
pravovali na ústnu časť štátnej skúšky. 
Všetci sme stresovali, pretože sme netušili, 
aké to bude, keďže nás maturita obišla 
(správnym smerom). Musím však podo-
tknúť, že nám bolo poskytnutých dostatok 
informácií zo strany učiteľov. Na toto sme 
boli pripravovaní počas celého štúdia na 
gymnáziu. Hoci niektoré témy z reálií boli 
skutočne otrasné a najradšej by sme sa im 
na kilometre vyhli, nanešťastie, niektorých 
z nás dnes dostihli. Takmer všetci sme 
úspešne zvládli štátnu skúšku z anglického 
jazyka a poberáme sa ďalej do života.“

Natália: „Na štátnice som sa poctivo 
pripravovala asi 2 týždne vopred. Skutoč-
nosť, že som si každú otázku spracovala 
sama a stihla si ju aspoň raz prečítať, mi 
ušetrila dosť nervov. Najviac som sa pri-

pravovala deň vopred - prešla som si opäť 
všetko a ručne si to spoznámkovala na pa-
pier. Vytiahla som si číslo 14. Najľahšia 
časť bola konverzácia. Bola som úplne 
uvoľnená, rozhovor bol naozaj príjemný 
a myslím, že som ukázala, že angličtina 
mi naozaj ide. Väčší problém bola otázka 
z reálií. Mala som rozprávať o Londýne. 
Toto mesto som kedysi navštívila, takže 
základné údaje som mala v malíčku. Keď 
sa ma však skúšajúca začala pýtať na his-
tóriu, padla kosa na kameň. O prečítanej 
knihe som povedala krátky dej, svoj ná-
zor a 25 minút hororu bolo za mnou. 
Som vďačná za túto skúsenosť. Keďže ma 
minuli maturity, vďaka štátnici mám as-
poň akú-takú predstavu o tom, ako vyze-
rajú skúšky.“

Za intenzívnu prípravu ďakujeme na-
šej vyučujúcej Mgr. Zuzane Motyčkovej, 
študentom srdečne blahoželáme k zvlád-
nutým skúškam a prajeme im veľa úspe-
chov na ďalšej ceste životom!

Tím učiteľov Gymnázia J. B. Magina
IMAGINATION

Hoci sa tento rok maturita konala administratívne, naši žiaci sa nezľakli 
ani väčšej výzvy a prihlásili sa na štátnu skúšku z anglického jazyka. 

Po úspešnom písomnom kole sa v prvý letný deň na pôde gymnázia ko-
nala ústna časť, ktorá sa skladala z práce s textom, konverzačnej témy, 
znalosti reálií a diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli.

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
o príprave Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta (ZaD č. 2 ÚPN-M) Vrbové

Mesto Vrbové, obstarávateľ Územ-
noplánovacej dokumentácie mesta, 
oznamuje občanom, širokej verejnos-
ti, zainteresovaným organizáciám, fy-
zickým a právnickým osobám pôso-
biacim na území mesta Vrbové, že 
pripravuje v súlade s § 30 zákona                    
č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona,            
v znení neskorších predpisov, aktuali-
záciu Územného plánu mesta Vrbo-
vé Zmenami a doplnkami č. 2 (ZaD  
č. 2).

Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové
bol schválený v MsZ mesta Vrbové dňa 
28. 6. 2018, uznesením MsZ č. 155/
VI/2018 a jeho záväzná časť bola vyhlá-
sená Všeobecne záväzným nariadením 
(VZN) mesta číslo 9/2018. Doposiaľ bol 
aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 
1 (ZaD č. 1) schválenými MsZ mesta Vr-
bové dňa 29. 4. 2020, uznesením MsZ  
č. 66/IV/2020. Ich záväzná časť bola vy-
hlásená VZN č. 5/2020.

Mesto týmto vyzýva občanov a všet-

kých zainteresovaných, aby svoje písom-
ne sformulované požiadavky na zmenu, 
prípadne doplnenie ÚPN-M Vrbové odo-
vzdali na mestskom úrade do 30 dní od 
zverejnenia tohto oznámenia na úradnej  
tabuli mesta, t. j. do 23. júla 2021. Požia-
davky uplatnené po tomto termíne nebu-
dú posúdené mestským zastupiteľstvom 
a zaradené do Zmien a doplnkov č. 2.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta
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AKO SA STANETE ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA BARS?!
V tomto školskom roku sa skupina 

našich odvážnych študentov pustila do 
nového, pre našu školu neznámeho 
projektu BARS.

Počas 4 mesiacov sa pripravovali, rie-
šili rôzne kreatívne úlohy a vypracovali 
prácu aj online lekárničku.

Získali titul ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ - keďže 
ich práca patrila medzi 10 najlepších 
spomedzi 236 odovzdaných a kvalitne 
vypracovaných projektov!

Projekt BARS organizuje Slovenská 
akadémia vied spolu s Ruskou federá-
ciou a je zameraný na ochranu najkraj-

šej prírody mierneho pásma, ktorá 
jekvôli aktivite človeka ohrozená. Plne 
si uvedomujeme, že je na čase konať,                
a preto sme chceli prakticky pomôcť              
v takýchto dôležitých aktivitách. Ďalším 
cieľom projektu je navrátenie amurské-
ho leoparda naspäť do lesov Ruska. 
Táto šelma je ohrozená (stupeň 1)                    
a v súčasnosti žije už iba 47 jedincov. 
Nechceme, aby boli na tento zoznam 
pripisované ďalšie druhy. 

Napriek tomu, že sme nevyhrali, sme 
spokojní s umiestnením na 10. mieste 
po fi nalistoch. Získali sme nádhernú 
knihu BARS, ktorú si môžete pozrieť aj            
u nás v škole. Súťaž nám priniesla nové

skúsenosti, získali sme poznatky v prí-
rodných a spoločenských vedách, zblí-
žili sme sa s ruskou kultúrou, históriou               
a prírodou. Museli sme prichádzať              
s novými riešeniami, zlepšili sme sa              
v časovom manažmente a rozvrhu prá-
ce. Tvorili sme jeden skvelý tím, ktorý 
sa vedel podporovať v dobrom i zlom.

Čo je však pre nás najdôležitejšie                 
a najúžasnejšie je to, že v rámci projek-
tových prác bolo vysadených 1361 
stromov!!!

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme 
za vynikajúcu prácu aj reprezentáciu 
našej školy!!!

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

MIMORIADNE OCENENIE V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI
PRE NAŠE ŽIAČKY
Katedra ekochémie a rádioekológie 

FPV UCM v Trnave organizovala už 4. 
ročník celoslovenskej súťaže na udele-
nie ceny „Zelený Andel“ za najlepší pro-
jekt v oblasti Ochrana a obnova život-
ného prostredia, ktorá bola určená 
žiakom všetkých ročníkov študijných 
odborov gymnázií, študijných a učeb-
ných odborov stredných škôl a kon- 
zervatórií, ktorí na škole spracovali pro-
jekt SOČ.

Naše študentky sa do súťaže zapojili 
s prácou, v ktorej našli spôsob ako vy-
čistiť pôdu od ťažkých kovov s názvom 

Fytoremediačný potenciál domácich 
netradičných druhov. 

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 
prác od žiakov z celého Slovenska,                
z ktorých vybrala odborná komisia 3 
najlepšie práce.

Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa 
odborná komisia rozhodla navyše ude-
liť 2 mimoriadne ocenenia, jedno z nich 
získali práve naše žiačky Dominika 
Pjeczková a Sabína Sedláková.

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

ING. TOMČÍK POTVRDENÝ 
VO SVOJEJ FUNKCII

V predchádzajúcich číslach našich 
novín sme informovali o výberovom 
konaní na miesto riaditeľa Základnej 
školy na Školskej ulici.

V súlade s platnou legislatívou sa 
päťročné funkčné obdobie riaditeľovi 
skončilo 30. júna. Rada školy na zákla-
de výsledkov výberového konania dňa 
15. júna navrhla opätovne vymenovať 
za riaditeľa školy Ing. Jaroslava Tomčí-
ka, čo primátorka  mesta aj urobila               
a staro-novému riaditeľovi odovzdala 
menovací dekrét na ďalšie päťročné 
obdobie.

K menovaniu Ing. Tomčíkovi blaho-
želáme a prajeme veľa síl, trpezlivosti                
i úspešné pokračovanie v napredovaní 
a rozvoji školy.

VS
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