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CENY TEPLA NA ROK 2022 VO VRBOVOM

Aká je situácia vo Vrbovom ?
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, 

a. s., pôsobí v meste Vrbové dlhodobo. 
Pre našich odberateľov tepla vo Vrbo-
vom máme dobré správy. Skupina Veo-
lia Energia Slovensko kontrahovala 
zemný plyn v dostatočnom predstihu           
v priebehu roka 2021 a vyhla sa tak ob-
dobiu, kedy zemný plyn a elektrická 
energia stúpla na svetových burzách až 
o 200 %. Aktivity spoločnosti Veolia 
Energia Slovensko, a. s., vo Vrbovom, 
predstavujú síce približne 0,5 % všet-
kých aktivít na Slovensku. Je to malé 
číslo, ale aj tu platí, že nakupovať                   
vo veľkom je vždy lacnejšie.

Cena tepla je rozdelená na variabilnú 
zložku a fi xnú zložku ceny tepla. Varia-
bilnú zložku ceny tepla tvoria najmä ná-
klady na nákup zemného plynu a elek-
trickej energie, ktoré tvoria 99 % týchto 
nákladov.

Fakturačná cena tepla vo variabilnej 
zložke pre rok 2022 je stanovená na 
úrovni 0,0572 €/kWh bez DPH. Faktu-
račná cena variabilnej zložky je obdob-
ná cenám z roku 2019 a 2020, kedy bola

na úrovni 0,0565 €/kWh. 

Treba podotknúť, že rok 2021 bol 
špecifi cký z titulu pretrvávania pandé-
mie a zníženia výroby  a vo všeobec-
nosti  nebol na svetových burzách do-
pyt po komoditách či energiách.

Fixnú zložku ceny tepla tvoria náklady 
na zabezpečenie každodenného chodu 
prevádzky zariadení – t. j. mzdové ná-
klady a odvody odbornej obsluhy a od-
borného dozoru nad vyhradenými tech-
nickými zariadenia (t. j. najmä kotle, 
horáky, čerpadlá, riadiace systémy, po-
istné ventily), následne náklady na 
opravy a údržbu, odpisy, revízie, atesty, 
preventívne prehliadky, poistenie tech-
nológií a budov kotolní a podobne. Výš-
ka fakturovanej fi xnej zložky ceny tepla 
vo Vrbovom je od roku 2013 na nezme-
nenej úrovni, a to vo výške 149,8331 €/kW 
bez DPH.

Spoločnosť Veolia teší skutočnosť, že 
aj napriek zvyšujúcim sa nákladom               
z titulu rastúcej infl ácie je fi xná zložka 
ceny tepla konštantná a nezaťažuje pe-
ňaženky našich odberateľov.

Ako môžu obyvatelia znížiť náklady 
na teplo ?
Ak sa prejdeme po sídliskách vo Vrbo-
vom, všimneme si, že mnoho obytných 
domov pristúpilo v nedávnej minulosti 
k zatepleniu. Prvé zateplenia bytových 
domov sa rozbiehali pomerne pomaly 
v roku 2011. Išlo len o také prvé „lasto-
vičky“. Ale v roku 2017 sme už zazna-
menali, že zateplených bolo 45 % byto-
vých domov a záverom roka 2021 tomu 
bolo už 80 %.Vďaka zatepleniu obyva-
telia usporili v rozmedzí od 23 do 30 % 
tepla v závislosti od stavu konštrukč-
ných prvkov bytového domu, kvality            
a hrúbky použitých materiálov, či vý-
meny okien. Z celkovej tepelnej straty 
bytového domu tvoria úniky tepla z ob-
vodových múrov cca 40 %, cez okná 
uniká 30 %, strechami, podlahami a piv-
nicami až 15 % tepla. Samotné zateple-
nie nemožno merať len mierou úspory 
tepla, treba tiež mať na pamäti, že za-
teplením sa predĺži životnosť bytového 
domu a skrášli sa vonkajšok.

Pre všetkých platí, že najlacnejšia 
energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. 
Preto je dôležité, aj s ohľadom na sú-
časné klimatické aspekty, aby sme sa 
všetci správali a konali tak, aby sme              
s energiou hospodárili čo najracionál-
nejšie.

Skupina Veolia Energia Slovensko pô-
sobí na Slovensku od roku 1993 (do 
roku 2015 pod názvom Dalkia) a mo-
mentálne poskytuje svoje služby v 25 
mestách (resp. mestských častiach) 
alebo obciach na celom Slovensku. 
Teplom v nich zásobujeme takmer 91 
tisíc domácností a  zamestnávame viac 
ako 800 ľudí.

ODBOR STAROSTLIVOSTI
O ZÁKAZNÍKOV

región Západ:
Bratislava, Piešťany, Senec, Vráble, Vr-
bové, VÚC Trnava 
tel. č.: 0906 105 207
e-mail: klient@veoliaenergia.sk

Na jeseň ku koncu roka bol na svetových trhoch zaznamenaný drama-
tický nárast cien zemného plynu a elektrickej energie. Rast ceny tepla            
a elektrickej energie tvoril jednu z hlavných komunikačných tém. V mé-
diách bolo komunikované, že v niektorých mestách dôjde k zdraženiu 
tepla o 50 % či 80 % oproti roku 2021. 
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NAŠE JUBILANTKY

BEZ VRBOVÉHO A VRBOVČANOV BY SOM NEMOHLA BYŤ
Mária Madžová sa narodila 23. februára 1952 v rodine 

tesára Elemíra Klču a Anny, rodenej Vlhovej. Vyštudovala 
Strednú ekonomickú školu v Trnave s maturitou. Od roku 
1970 začala pracovať na Mestskom národnom výbore               
vo Vrbovom, v rokoch 1976 – 1986 bola hospodárkou na 
škole. V rokoch 1986 – 1991 sa jej pôsobiskom stali Drobné 
prevádzkarne MsNV Vrbové. Nasledovala práca v súkrom-
nom sektore. V roku 2004 ju ustanovili za koordinátorku 
nezamestnaných na Mestskom úrade vo Vrbovom od roku 
2005 súčasne aj za správkyňu cintorína. Aktívne pracovala 
do roku 2017.

Vydala sa za Jaroslava Madžu, s ktorým majú tri deti.
Jej prirodzený naturel ju viedol a vedie k spoločenskej an-

gažovanosti. Dlhé roky je pokladníčkou MO Únie žien Slo-
venska, od úmrtia Mgr. Márie Adamcovej predsedníčkou 
piešťanskej okresnej organizácie Únie žien Slovenska a od 
roku 2019 predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska   
vo Vrbovom.

Napriek pribúdajúcim rokom je stále iniciatívna, dyna-
mická, vždy ochotná priložiť ruku k dobrému dielu.

Jej prínos k životu v našom meste pri príležitosti životné-
ho jubilea ocenila i primátorka mesta dott. Mgr. Ema Mag-
giová, keď jej udelila Pamätnú medailu mesta a grafi ku Mó-
rica Beňovského od akad. maliara Igrora Piačku. Do ďalších 
rokov naplnených činorodosťou želáme veľa síl a dobré 
zdravie. Blahoželáme!

-rb-

V týchto dňoch sa dožila okrúhleho životného jubilea 
jedna z veľmi aktívnych žien nášho mesta. Pri tejto prí-
ležitosti zaznamenávame jej curriculum vitae a prínos 
pre Vrbové, bez ktorého – ako sama hovorí – by nemoh-
la byť.

VYTVÁRA VHODNÉ PODMIENKY
Nechajme teraz jubilantku nech nám priblíži prierez svoj-

ho života. 

Narodila som sa v roku 1952 na Myjave. Od roku 1958 
som navštevovala ZŠ  a neskôr SVŠ v Piešťanoch. V roku 
1970 ma prijali na FaFUK v Bratislave. Po promócii v roku 
1975 som začala pracovať  v lekárni vo Vrbovom. Vedúcou 
lekárne som sa stala v roku 1977. O rok neskôr som úspeš-
ne absolvovala atestáciu z lekárenstva 1. stupňa. Dôležitým 
míľnikom bol rok 1978, kedy sme sa  presťahovali do novej 
lekárne pri zdravotnom stredisku. Dva roky som pôsobila 
ako riaditeľka Lekárenskej služby v Trnave. Konateľkou le-
kárne Vitae vo Vrbovom som sa stala v roku 1994. Pôsobila 
som aj v rôznych stavovských organizáciách. V prezídiu 
SLeK v Bratislave, predsedníčka Regionálnej lekárnickej ko-
mory v  Trnave, v prezídiu Asociácie lekárnikov Slovenska          
v Martine, v prezídiu  Asociácie dodávateľov liekov a zdra-
votníckych pomôcok v Bratislave.

Na MsÚ som bola členkou sociálno-zdravotnej komisie.               
V roku 2009 som kúpila  a zrekonštruovala Zdravotné stre-
disko, aby sa zdravotnícky personál a pacienti v ňom cítili 
prijemne.  

Primátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggiová oceňuje akti-
vity jubilantky a pri tejto príležitosti jej udelila mestské oce-
nenia.

Srdečne blahoželáme!

Medzi naše verejnosti známe osobnosti radíme Mgr. 
Emíliu Benkovú, ktorá sa roky profesionálne venovala 
poskytovaniu lekárenských služieb   a od začiatku roku 
2009 sa jej pôsobnosť značne rozšírila, keď sa rozhodla 
od mesta kúpiť Zdravotné stredisko vo Vrbovom. To si 
vyžadovalo odvahu aj fi nancie.
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Veľmi pekne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim zosnulým

Eugenom BOSÁKOM,

ktorý zomrel v 90. roku života. Osobitne vyslovujeme veľkú vďaku za dôstojné 
vykonanie obradov farskému administrátorovi Mgr. Jaroslavovi Hanzlíkovi, 
pani organistke, dychovej hudbe a za poctu osobnej prítomnosti pani primá-
torke dott. Mgr. Eme Maggiovej.

Smútiaca rodina.

†

Tatiana HUŽOVIČOVÁ
Ladislav MADŽO
Oľga NETSCHOVÁ
Oľga LIKEOVÁ
Ľubomír KOVAČOVIC
Alena SKLADANOVÁ
Ľudmila KARLÍKOVÁ

Jaroslav ZEMAN
Ladislav ŽAŽO
Alena BARTULÁKOVÁ
Ing. Eliška MADŽOVÁ
Jozef SVETLÍK
Margita PILKOVÁ

Libuša BELANOVÁ
Eva MADŽOVÁ
Ing. Jozef PUVÁK
Elena KIMERLINGOVÁ
Sr. Mgr. Renáta Valéria KŇAŽÍKOVÁ
Jana ROHÁČKOVÁ
Ján DANIELIČ

Mária MICHALKOVÁ
Marián BENEDIKOVIČ
Eduard PETRÍK
Helena ROHÁČOVÁ

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
Mária HERIÁNOVÁ
Mária PAKANOVÁ
Jolana PEKNÍKOVÁ
Anna RAVASOVÁ
Helena GONDÁLOVÁ

Anna MIKULIČKOVÁ
Otília SVÍTKOVÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Odišiel, ale v našich srdciach
a spomienkach je stále s nami.

Dňa 14. februára sme si pripomenuli prvé smutné výročie, 
čo nás opustil náš drahý

Ing. Vojtech TRANDŽÍK
S úctou a láskou prosím, spomeňte si s nami. Smútiaca rodina.

P/P1-No 145/22

RÉBUS PRE PAMÄTNÍKOV
Do vianočného čísla sme zaradili súťaž pre našich pamätníkov. Úloha 

bola veľmi ťažká, mali identifi kovať osoby na starej fotografi i z Vrbové-
ho, ktorá vznikla pred osemdesiatimi rokmi. Na takú vzdialenú vec si už  
málo kto môže spomenúť. Predsa sa našla jedna 92-ročná čitateľka, ktorej 
pamäť obdivuhodne funguje, pamätá si aj na udalosti z vojny, mená spolu-
žiakov a dátumy ich narodenia. Ide o Ľudmilu Škodáčkovú, dcéru Štefana 
Mišecha a jeho manželky Sidónie.

Dievčatá na fotografi i: 
Zľava: Emília Pavelčáková – vydala sa za Gábriša, Božena Blahová – odišla 

do Čiech, Elena Jurčová – má tu syna, býva vo Vrbovom, Božena Bzdušková 
– sestra nebohého Vlada, vydala sa za doktora Slávika, bývali v Nededi, ale 
už zomreli, bola prvá pokrstená v novom ev. kostole. Tieto štyri boli ročník 
1929, ostatné boli staršie. Alžbeta Závodná – súrodenci Oľga, Emília, Janko 
(robil na družstve), vydala sa za vojaka, Oľga Školudová – vyučila sa za kader-
níčku u Sudorov, vydala sa na Moravu, Gabika Dlháňová – vydatá Borovská, 
riaditeľka MŠ, Alžbeta Frudáková – vychovávaná u Baroškov, vydala sa za 
Vlada Sutorisa, mali jedno dieťa, odišla do Ameriky, pani učiteľka v strede 
Ľudmila Camblová (*1917), pochádzala zo Slovenskej Ľupče, bola veľmi dobrá.

Fotografi a je z roku 1942, kinosála u „Madžov“, asi vystúpenie Hlinkovej 
mládeže, dievčatá tancovali, vystupoval tam aj Miro Šándor (mal asi 12 ro-
kov) a spieval pesničku „Ide dievča, nesie košík...“

Pani Ľudmile Škodáčkovej patrí naša veľká vďaka, že identifi kovala túto 
starú fotografi u aj s jej obsahom, ktorý by bol inak nenávratne stratený. 
Zároveň blahoželáme k výhre, ktorú jej doručíme. Všetko dobré do ďalších 
rokov.

-redakcia-

VŽDY AKTUÁLNE
INFORMÁCIE

Všetky potrebné mestské úradné 
oznamy nájdete na internetovej 
stránke mesta:

https://www.vrbove.sk/

†
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SKLO 1100 lKOMPOZITNÉ OBALY
(tetrapaky) 1100 l

KOVY

Marec 25. piatok
Apríl -
Máj 6. piatok
Jún 17. piatok

Marec 4. piatok

Apríl 15. piatok
Máj 27. piatok
Jún -

Marec 7. pondelok
Apríl -
Máj 2. a 30. pondelok
Jún 27. pondelok

Marec 21. pondelok
Apríl 18. pondelok
Máj 16. pondelok
Jún 13. pondelok

Marec 30. streda
Apríl -
Máj 11. streda
Jún 22. streda

TETRAPAKY SKLO

PAPIER

TERMÍN ODVOZOV TRIEDENÝCH ODPADOV
V TERMÍNE MAREC – JÚN V MESTE VRBOVÉ

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 120 l vrecia

KOVY 1100 l PAPIER 1100 l

PLASTY

Marec 4 a 25. piatok
Apríl 15. piatok
Máj 6 a 27. piatok
Jún 17. piatok

PET FĽAŠE
A OSTATNÉ PLASTY 1100 l

ĎALŠIE INFORMÁCIE K VÝVOZU ODPADOV
Inventarizácia a označovanie nádob na komunálny odpad sa skončí 28. februára. Prípadné reklamácie alebo chýbajúce 

nálepky je možné riešiť u vedúceho odpadového hospodárstva p. Mikundu, najlepšie po telefonickom dohovore.
Kontakt:
Daniel Mikunda
tel.: 0908 108 238
email: odpadovehospodarstvo@vrbove.sk

KUCHYNSKÝ ODPAD A JEDLÉ OLEJE – každý pondelok a štvrtok

VRBOVÉ - PANORÁMA
autor: Pavel PLENCNER
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AKTUALIZOVANÝ KALENDÁR ZBERU ODPADOV
NA PRVÝ POLROK 2022

Február
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Marec
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Apríl
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Máj
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Jún
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD a BRO
Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu.

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 6.00 hod.

  nádoby s frekvenciou 1 x 14 dní - domácnosti v rodinných domoch s troma a viac osobami

  nádoby s frekvenciou 1 x 28 dní - domácnosti  v rodinných domoch s jednou a dvoma osobami

 1100 l nádoby

 Biologicky rozložiteľný odpad - BRO sa vyváža od MARCA do NOVEMBRA
 (DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR sa nevyváža)
 BRO je možné doviezť aj na ZBERNÝ DVOR počas celého roka.

Január
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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DREVINY NA NÁMESTÍ SVÄTÉHO CYRILA A METODA
VO VRBOVOM

Sú to dve národné kultúrne pamiat-
ky, ktoré sú zapísané v Ústrednom zo-
zname kultúrnych pamiatok Slovenskej 
republiky. Kostol sv. Martina je najstar-
šou dochovanou architektonickou kul-
túrnou pamiatkou, pochádza zo 14-teho 
storočia, v listinách je o ňom zmienka            
v roku 1397. Bol vybudovaný na mieste 
staršej sakrálnej stavby. Najstaršia časť 
kostola je z obdobia gotiky. Kostol bol 
svedkom nájazdov tureckých vojsk.  
Pôvodná zvonica sa nedochovala, ale  
novú zvonicu si Vrbovčania postavili             
v roku 1832 – 1835. Z dôvodu ílovitého 
podložia prišlo po dažďoch k naklone-
niu zvonice  a po stavebných zásahoch, 
k jej odklonu necelý meter na opačnú 
stranu.

Na Námestí sv. Cyrila a Metoda sa 
nachádzajú aj sakrálne objekty men-
ších rozmerov. Ide o barokovú sochu 
sv. Floriána, kamenný kríž z roku 1814 
a sochu sv. Jána Nepomuckého zo za-
čiatku 20-teho storočia. Na tomto ná-
mestí sa nachádza farská budova z 18-
teho storočia s pamätnou tabuľou 
Jánovi Baltazárovi Maginovi, veľkému 
obhajcovi práv Slovákov v Uhorsku, au-
torovi diela Apologia.

 Pamätná tabuľa je tiež zapísaná                   
v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu. Taktiež je tu stará kúria – bývalý 
hotel, kino  a škola,  do ktorej chodili 
naši starkí. Čiže ide o námestie, ktoré 
dýcha a je prehustené históriou s mno-
hými architektonickými objektami, za-
sluhujúce si našu starostlivosť a ochra-
nu. To, že okolo Kostola sv. Martina bol 
cintorín pripomínajú niektoré poľahnu-
té kríže zo severozápadnej strany. 
Ohrada cintorína sa nezachovala.                   
O pôvodnej polohe ohrady cintorína 
svedčí  pozemok okolo kostola, ktorý je 
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Vrbové. Stred mesta s hustou 
zástavbou architektonickými dielami 
plní výchovno-estetickú funkciu k ar-
chitektúre, histórii  vlastného mesta, 
vlasti. Rozvíja povedomie, že Vrbovča-
nia majú byť aj v tomto smere na čo 
hrdí. Zeleň v takomto priestore má mať 
len doplnkovú funkciu. Nemá prevyšo-
vať svojím objemom architektonické 
skvosty Vrbového.

Niže kostola, už na mestskom po-
zemku sa nachádza pamätník padlým, 
pietne miesto, pripomínajúce tragické 
vojnové udalosti, kde si Vrbovčania kla-
dením vencov pripomínajú obete voj- 

nových udalostí. Aj ten sme museli 
očistiť od machov a lišajníkov.

Iste s dobrým úmyslom z východnej 
strany národnej kultúrnej pamiatky 
Kostola sv. Martina a zo západnej stra-
ny zvonice (šikmej veže) bolo pozdĺž 
chodníka vybudované verejné osvetle-
nie a tesne pri ňom vysadený rad vŕb. 
Keď boli malé, len ľudia s príslušným 
vzdelaním vedeli, že raz s takýmto dru-
hom stromov bude na námestí prob-
lém.  A naozaj vznikol.

Koreňový systém vŕb dvíhal chodník. 
Opravili sme ho,  nastali nové vydutia. 
Niekoľkokrát do roka sa museli vŕby 
strihať aby sa tade dalo prechádzať, 
lebo konáre siahali takmer po zem. 
Lístie v jesenných mesiacoch bolo klz-
ké, na chodníku hrozil pád chodcom.   
Námestie a kultúrne pamiatky boli za-
tienené, priestor nebol  prevetrávaný           
a vo väčšom množstve sa začali na 
drobnej architektúre aj na hlavných 
stavbách uchytávať machy.

Mesto má v zmysle zákona 369/1990 
Zb. povinnosť  sa starať o kultúrne pa-
miatky. A v zmysle zákona  č. 49/2002 
Z. z. má kultúrna pamiatka svoje 
ochranné pásmo 10 m, ktoré  môže byť 
stanovené Krajským pamiatkovým úra-
dom aj väčšie.  Verejné osvetlenie má  
taktiež svoje ochranné pásmo. Tieto 
ochranné pásma nevhodnou výsadbou 
neboli dodržané. Osvetlenie zasahova-
lo priamo do korún stromov, nehovo-
riac o tom že  zemný kábel verejného 
osvetlenia nemá byť prepletený koreňo-
vým systémom. Údržba verejného osvet-
lenia, aj jeho životnosť je tak zhoršená.

Mesto Vrbové v tomto roku 2021 ob-
novilo pamätník padlých. Sú okolo neho 
vysadené 4 mladé lipky, dve z nich po-
pri vŕbach mali zastavený rast a zdefor-
movanú korunu, práve z dôvodu vyso-
kého a rýchleho rastu vŕb, ktoré lipám

bránili v raste.
Všetky uvedené dôvody viedli mesto 

Vrbové, aby ofi ciálne zabezpečilo od-
stránenie vŕb, dvoch briez a torza tuje       
v blízkosti hlavných architektonických 
diel minulosti a drobnej architektúry. 
Na malom Námestí sv. Cyrila a Metoda 
bolo spočítaných do 30 kusov stromov 
a krovín. Každý priestor, aj park musí 
prechádzať revitalizáciou. Rieši sa vždy 
len to najnutnejšie, lebo verejnosť to 
vníma ako zásah, ale ide o ozdravenie 
priestoru.

Vzhľadom na blízkosť kultúrnych pa-
miatok, budú dosadené v  priestore 
mestského pozemku tri dreviny, ostat-
ná náhradná výsadba je určená na 
Priehradnú ulicu, kde k blízkosti vodnej 
plochy vŕba patrí.  Akékoľvek podnety 
na výrub riešime najviac na žiadosť ob-
čanov, ktorým výsadba zo 70-tych, 80-
tych rokov minulého storočia  často-
krát prekáža, resp. stromy dožívajú, 
prerastajú. Niekedy ide o tesné výsad-
by pri bytových domoch, ktoré spôso-
bujú tienenie obytných priestorov, ino-
kedy žiadajú výrub na cintoríne, 
niekedy vadia alergény. Tým, že bytové 
domy sú obklopené zeleňou na mest-
ských pozemkoch, občania dávajú pod-
nety, ku ktorým mesto  musí zaujať sta-
novisko. Vtedy nastáva problém, že 
mesto robí výruby. Mesto spracúva 
podnety občanov na výrub a potom je 
stredobodom útokov.  Mesto samé pri-
kročuje k výrubu  len v prípadoch,  keď 
ide o ohrozenie, zásahy do ochranných 
pásiem, a pod.

Sme husto zastavaným mestom. Na-
priek tomu sa v uplynulom období vo 
Vrbovom vysadilo 400 kusov drevín. 
Skúsme  aj naše deti viesť k vzťahu                
k zeleni. Napr. si môžu vybrať pri dome 
predzáhradku, záhon, o ktorý sa budú 
starať a takto utužovať svojou prácou 
vzťah k zeleni, možno aj  pomocou star-
ším spoluobčanom, ktorí si ich už upra-
vovať nevládzu. Netýka sa to však len 
detí, ale aj dospelých. 

Ing. Gabriela VALOVÁ 

Mesto Vrbové riešilo výrub na Námestí svätého Cyrila a Metoda. Ide o 
námestie od štátnej cesty II/502 smerom hore. Ide o okolie Kostola sväté-
ho Martina a zvonice, ktorú miestni nazývajú šikmá veža, lebo je naozaj 
šikmá, s vyosením necelý 1 m od svojej osi.
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VYROBME SI VTÁČIU BÚDKU

Našim cieľom bolo priblížiť deťom ži-
vot vtáctva v zime, potrebu chrániť                
a postarať sa o naše spevavce aj v zim-
nom období. Naši škôlkari dokázali, že 
príroda im vôbec nie je ľahostajná. Už 
najmenších treba učiť, že bohatstvo 
krajiny si treba chrániť a opatrovať, 
pretože bezohľadné správanie či nezá-
ujem, nás môžu pripraviť o vzácne 
druhy vtákov. Deti s nadšením rozprá-
vali, ako spoločne s rodičmi doma zho-

V mesiaci január  sa naše deti v spolupráci  s rodičmi, či starými rodičmi 
zapojili do krásnej aktivity,,Vyrobme si vtáčiu búdku“.

tovujú vtáčiu búdku a v neposlednom 
rade sa ňou mohli pochváliť aj v našej 
MŠ. 

Fantázii sa medze nekládli, búdky 
zhotovovali z rôznych materiálov napr. 
z dreva, plastu, kartónu, paličiek, dre-
vín, kovu a pod. Od 3. februára sme za-
čali vyvesovať búdky a nasýpať potravu 
pre vtáctvo. Niekoľko búdok sme si za-
vesili na dvore MŠ tak, aby deti mohli           
z okien, alebo na dvore priamo sledo-

vať výskyt a pohyb vtáctva, či zobkanie 
zrniečok z búdky. Ostatné búdky sme 
zavesili v parkoch nášho mesta, kde 
vás všetkých srdečne pozývame, aby 
ste sa aj vy pokochali šikovnosťou a ná-
paditosťou našich detí. Po rozmiestne-
ní vtáčích búdok po stromoch deti od-
chádzali s hrejivým pocitom na srdiečku, 
že urobili dobrý skutok pre prírodu.             
Za milú spoluprácu ďakujeme rodičom 
a príbuzným našich detí, ktorí sa spolu-
podieľali na zhotovovaní škôlkarských 
vtáčích búdok.

Materská škola

ŠTATISTICKÉ  ZISŤOVANIE EU SILC

Svojím obsahom a zameraním nad-
väzuje na predchádzajúce zisťovania, 
ktoré boli uskutočnené v domácnos-
tiach už v rokoch 2005 až 2021. Cieľom 
tohto projektu je vytvoriť spoločný rá-
mec na systematickú tvorbu štatistík 
krajín Európskej únie o príjmoch a ži-
votných podmienkach domácností. 
Jeho realizáciou sa získava harmonizo-
vaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni           
a štruktúre chudoby a sociálnom vylú-
čení v krajinách Európskej únie. To 
umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen 
analyzovanie životnej úrovne domác-
ností na Slovensku, ale i medzinárodné

porovnávanie Slovenska v rámci Eu-
rópskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre 
rok 2022 vybraných 436 samospráv, 
medzi nimi aj mesto Vrbové. 

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februá-
ra do 22. júla 2022.

V tomto období vybrané domácnosti 
navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preuká-
zať sa v domácnostiach osobitným po-
verením. Domácnosť bude vopred 
oslovená listom, kde bude okrem iné-
ho uvedený aj kontakt na opytovateľa 
ako aj na príslušného vedúceho pre 

prípadné overenie. Všetky informácie  
a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre 
potreby štátnej štatistiky. Za ochranu 
dôverných a osobných údajov zodpo-
vedá štatistický úrad Slovenskej repub-
liky, ktorého zamestnanci sú viazaní 
mlčanlivosťou o všetkých štatistických 
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa 
pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo na tel. čísle 
033/5566 240, 0905 926 870 - Ing. Mo-
nika Ďurechová.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
(skrátené)

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapoji-
la do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domác-
ností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. 
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VÍŤAZSTVO PETRONELY MARČEKOVEJ
V MEDZINÁRODNOM KONKURZE ESEJÍ

V RUSKOM JAZYKU

Aktívne zastúpenie žiakov ruskej bi-
lingválnej sekcie na medzinárodných 
súťažiach sa potvrdilo aj v prípade 
krásneho víťazstva žiačky 2. BB triedy, 
Petronely Marčekovej, ktorá sa kon-
com minulého roka zúčastnila medzi-
národného konkurzu esejí v ruskom 
jazyku Sila myšlienky – sila slova pod 
záštitou Piatigorskej štátnej univerzity 
v Ruskej federácii. Petronela Marčeková

získala 1. miesto za esej na tému Prečo 
sa učím ruský jazyk. Konkurz bol urče-
ný všetkým žiakom, ktorí sa učia ruský 
jazyk ako cudzí, pričom poslané práce 
hodnotila odborná porota. Z Nelkinho ví-
ťazstva sa veľmi tešíme, želáme jej veľa 
ďalších úspechov. Za prípravu žiačky do 
súťaže ďakujeme p. učiteľke Huťovej.

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

COVID-19
Pojem Covid-19 sa objavil pred 

vyše dvoma rokmi a hlboko poznačil 
nielen našu spoločnosť, ale zasiahol 
ľudí na celom svete. A to nielen                    
v zdravotnej a sociálnej oblasti, ale 
tvrdo postihol aj oblasti hospodár-
stva, ekonomiky, kultúry, vzdeláva-
nia, cestovného ruchu,...

Pred dvoma rokmi sa spočiatku za-
vádzali opatrenia s výhľadom na nie-
koľko týždňov, potom na niekoľko 
mesiacov. Už sú z toho dva roky 
opatrení. Odborníci v týchto dňoch 
potvrdili, že posledná vlna už vyvr-
cholila a vláda pristúpila k dlho oča-
kávanému uvoľňovaniu opatrení. Na 
konci februára je naplánovaná prvá 
fáza uvoľňovania a na koniec marca 
druhá. Podrobnosti budú riešiť vy-
hlášky príslušných štátnych inštitúcií. 
Toto je tá optimistická časť tejto 
správy. Covid-19 však už zostane na-
trvalo súčasťou nášho života, tak ako 
napríklad chrípka. Pesimizmus priná-
šajú aj úvahy o ďalšej možnej vlne 
pandémie v septembri alebo októbri. 
Ako sa bude Covid-19 správať zatiaľ 
ťažko predvídať. Tento najhorší sce-
nár sa teda vôbec nemusí naplniť. 

Máme pred sebou mesiace relatív-
neho pokoja. Tak ako sa bude zota-
vovať ekonomika a spoločnosť, má 
každý z nás možnosť ozdraviť svoje 
vzťahy s ľuďmi, upraviť svoj spôsob 
života k väčšej zodpovednosti k sebe, 
k spoločnosti, k prírode...

GD

Predám čierne kusové uhlie 
25 kg/7 €.

Zľava pri odbere  tony.
Osobný odber Vrbové.
Tel. č.: 0948501634.

P/P1-No 233/22

Základné školy oznamujú žiakom 
a rodičom, že jarné prázdniny sa 
začínajú v pondelok 28. februára           
a končia sa v piatok 4. marca.

Vyučovanie po prázdninách sa 
začína v pondelok 7. marca.


